
واکنششدیدافکارعمومیورسانههابهسخناننعمتزاده
سخنان وزیر صنعت و معدن و تجارت در روز گذشته و در حاشیه جلسه هیئت دولت خطاب به 
استقبال کنندگان از کمپین خرید خودروی صفر ممنوع، از همان ابتدای انتشار آن در سطح رسانه ها 
واکنش های شدیدی در پی داشت. بسیاری از رسانه ها از طیف ها و با جهت گیری های سیاسی متفاوت نسبت 
به این سخنان واکنش نشان دادند و ضد انقالب و خائن خواندن مردم ایران را گونه ای از اتهام و بی حرمتی به 

صفحه5مردم تلقی کرده اند. در همین حال افکار عمومی نیز به شدت به سخنان نعمت زاده ...
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گشت ارشاد کیش سختگیر تر ازتهران

»مرد برگزیده« اوباما در 
دفاع از توافق هسته ای

در مــدت حدود یــک ماه و نیم کــه از زمان حصول 
توافق هســته ای میان ایران و گروه  ۱+۵ می گذرد، 
رژیم اســرائیل به شــیوه های مختلف تالش کرده 
ضمن تأثیرگذاری بر روند بررسی این توافق در کنگره 
آمریکا، جلوی اجرایی شــدن آن را بگیرد. بر همین 
اســاس، یکــی از دغدغه های اصلی دولــت اوباما 
طی این مدت، متقاعد کردن مقامات اســرائیلی به 
بی خطر بودن توافق هسته ای برای آن ها یا دست کم 

صفحه4جلوگیری از کارشکنی های ...

ایران و روسیه مستقیما وارد 
جنگ سوریه می شوند؟ 

روزنامه االخبار لبنان نوشــت ایران و روسیه تصمیم 
گرفته اند به صورت مستقیم وارد جنگ سوریه شوند 
و در کنــار نظام ســوریه با داعش و ســایر گروه های 
افراطی مبارزه کنند. بر اســاس این گزارش، تل آویو 
دیــروز از تحولی جدید خبر داد کــه انتظار می رود به 
زودی در صحنه سوریه رخ دهد. این تحول می تواند 
موازنــه قدرت و رونــد درگیری ها را در ســوریه تغییر 
دهد. ســران ایران و روســیه در تصمیمی راهبردی 

صفحه4قصــد دارنــد وارد مبــارزه  ...

 هزینه زیاد مادری 
برای زنان

صرف بهترین ســال های عمر برای ثمربخش بودن، نیاز 
به اســتفاده از مهارت های آموخته شده دارد، اما مشکل 
آنجاســت که ســاختار اشتغال در کشــور ما و در بسیاری 
از دیگر کشــورها کورجنس اســت. در این وضعیت زنان 
و مســایل خاصی که فقط و فقط به آن ها مربوط اســت، 
در نظــر گرفت نمی شــود. بــارداری از آن جمله اســت.
بیــش پنج ســال اســت کــه مســئله جمعیت بــه یکی 
از مســایل جــدی کشــور تبدیل شــده اســت. وضعیت 

صفحه6جمعیتی کشور در حالتی است که  ...

بهترین بازیکن لیگ ایران 
تیم سیزدهم بوندس لیگای 2

بــا پیوســتن علی دایی، خــدادداد عزیــزی و کریم 
باقری در اواخــر دهه نود میالدی به بوندس لیگای 
آلمان موج مهاجرت بازیکنان ایرانی به ســطح اول 
فوتبال اروپا آغاز شد. موجی که موجب شد ایران در 
سال های بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ بیشترین تعداد لژیونر 
را در میان تیم های آســیایی داشــته باشد و به نوعی 
سرمشــق این تیم ها باشــد. زمانی شــمار بازیکنان 
مــا در اروپا به اندازه یک تیم ملی بود و درخشــش و 

صفحه7حضور آن ها در تیم هایشان ...

پول هواداران پرسپولیس 
به جیب چه کسی می رود

ابهامــات مالــی در باشــگاه پرســپولیس همچنان 
رو بــه افزایش اســت و پــس از برداشــت ۳ میلیارد 
از صنــدوق حمایت از پیشکســوتان حــاال طرحی 
راه افتــاده کــه از مــردم پــول می گیرند امــا معلوم 
نیســت کجــا و بــه جیــب چــه کســی مــی رود! 
پــس از اعالم شــماره حســاب کمک هــای نقدی 
هواداران پرسپولیس به این باشگاه، سرو صدا های 
بســیاری ایجاد شــد، از کریم باقری و بازیکنان که 

صفحه7دلخور شدند و حرف از اعتصاب  ...

صفحه3

آمریکامیخواهد
باابزارجدیدواردشود

آمادگیهاوگزینههایخودرابرایمقابلهباانواع
تهدیداتارتقادهید

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی ظهر امروز )سه شنبه( در دیدار فرماندهان و 
مسئوالن قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( ارتش جمهوری اسالمی ایران، با اشاره به اهمیت 

ماموریت و وظایف این قرارگاه در دفاع از کشور، تاکید کردند: آمادگی ها و گزینه های خود را برای 
مقابله با انواع تهدیدات، به طور دائم ارتقا دهید. در این دیدار که به مناسبت سالروز تشکیل قرارگاه 

پدافند هوایی برگزار شد، فرمانده معظم کل قوا با تقدیر از تالش های فرماندهان و کارکنان این 
قرارگاه، افزودند: حساسیت ها و دغدغه های مهم ماموریت های پدافندی گویای این واقعیت است 

صفحه3صفحه2صفحه3که باید نقاط آسیب پذیر و همه راهکارهای ممکن دشمن را شناسایی کنید و  ... صفحه3

فرمانده کل سپاه پاســداران گفت:» متأسفانه 
برخی برداشت ها می گویند مذاکره امنیت مردم 
را تأمین کــرد. این نوع 
برداشت حق مردم 
و مؤلفه های اصلی 

قدرت نظام ...

»اتحاد ملت« آزمونی برای سیاست داخلی روحانی

افق پیش روی حزب جدید اصالح طلبان چیســت؟
صفحه2

صفحه2

وزیــر اطالعات گفت: بــا تعامل 
خوبــی که با علمای اهل ســنت 

داشته ایم، از جذب ...

۲۰۹ جلــد و هر جلد ۲۰۰ صفحه، 
ابعــاد بزرگ ترین پرونده فســاد 

مالی ایران است ...

اجتماعــی  سیاســی  معــاون 
اســتاندار تهران با اشاره به برخی 

تجمع های ...

از جذب اهل 
سنت به داعش 

جلوگیری شد 

بابک زنجانی 
متهم است نه 

مجرم

خودسرها 
حواسشان را 

جمع کنند
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دفتر احمدی نژاد: واردات چینی دو برابر شده است
درحالی که احمدی نژاد در طول دو سال گذشته سکوت پیشه کرده بود و نه حرفی می زد و نه جایی می رفت، در یک و نیم 
ماه گذشته نامش یک روز درمیان در تیتر مهم ترین اخبار دیده می شود، یعنی دقیقا از فردای حصول توافق هسته ای. 
او نه تنها روزه سکوتش را شکسته اســت، بلکه حرف و حدیث ها و اتهام هایی را که علیه او و دولتش وجود دارد تکذیب 
می  کند و از اتهام زنندگان که عموما عضو دولت یازدهم هســتند، شکایت می کند. اسحاق جهانگیری یکی از کسانی 
است که درمورد رویکردهای اقتصادی در دولت نهم و دهم حرف زده و شخص احمدی نژاد از او به دلیل افترا و تشویش 
اذهان عمومی شکایت کرد. حاال هم دفتر احمدی نژاد اطالعیه ای درمورد یکی از ادعاهای معاون اول رئیس جمهور 

صادر کرده است. جهانگیری اردیبهشت امســال گفته بود: »در دولت های نهم و دهم ۷۰۰میلیارد دالر پول مملکت خرج واردات کاال به کشور شد. 
این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشــتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است«. دفتر احمدی نژاد حاال اعالم کرده مقایسه 
آماری حجم واردات ســاالنه کاال از چین در دولت یازدهم نسبت به دولت های نهم و دهم نشان می دهد که طی سال های ۹۲ و ۹۳ واردات کاالهای 
چینی به بیش از دو برابر حجم واردات ســاالنه از این کشور در دولت قبل، افزایش یافته اســت. این اطالعیه ادعا کرده است که براساس آمار رسمی 
منتشره از سوی گمرگ در حد فاصل سال های ۸۴ تا ۹۱ ، واردات کاال از کشور چین جمعا ۴۰میلیارد و ۳۰۰میلیون دالر بود که به این ترتیب در هر سال 
به طور میانگین ۵میلیارد و ۴۰میلیون دالر صرف واردات از چین شــده است. این در حالی است که طی سال های ۹۲ و ۹۳ جمعا بیش از ۲۲میلیارد و 
۴۰۰میلیون دالر کاال از چین وارد شده که به طور میانگین در هر سال بیش از ۱۱میلیارد و ۲۰۰میلیون دالر به واردات کاال از چین اختصاص یافته است.

بابک زنجانی متهم است نه مجرم
۲۰۹ جلد و هر جلد ۲۰۰ صفحه، ابعاد بزرگ ترین پرونده فســاد مالی ایران اســت. هشت وکیل درحال مطالعه پرونده 
بابک زنجانی هســتند و می گویند تا روز دادگاه او که یک ماه دیگر اســت، یک سوم آن را هم نمی رسند بخوانند. بابک 
زنجانی یک ســال و نیم پیش بود که دستگیر شد. هرچند عمده ترین علت دستگیری زنجانی بدهی دو میلیارد یورویی 
او به وزارت نفت عنوان شــد، در این مدت حرف های زیادی درمورد او گفته و شنیده شد. حاال یکی از وکالی او به این 
حرف و حدیث ها اعتراض کرده است. رسول کوهپایه زاده نامه ای خطاب به رئیس جمهور نوشته و با اشاره به اظهارنظر 
برخی دولتمردان علیه بابک زنجانی و رســانه ای کردن آن یادآور شده اســت: تا زمانی که به اتهام اشخاص در دادگاه 

صالح با رعایت اصول دادرســی عادالنه کیفری و حق دفاع ایشان رسیدگی نشده و حکم قطعی بر محکومیت صادر نشده است، هرگونه اظهارنظر در 
این خصوص فاقد وجاهت شــرعی، قانونی و اخالقی است. کوهپایه زاده با آوردن نمونه هایی مثل »هیچ کس به اندازه بابک زنجانی رکورد دار فساد در 
دنیا نیست«، »پرونده فساد بابک زنجانی بزرگ ترین پرونده فساد قرن است« و »اگر کسی را پیدا کنید که یک دالر از بابک زنجانی بیشتر دزدیده است، 
معرفی اش کنید و من از مردم ایران عذرخواهی می کنم و می گویم که از بابک زنجانی دزدتر هم پیدا می شــود« از قول دولتمردان، از روحانی که خود 
حقوقدان پرسیده است: آیا جرم موکل اینجانب در دادگاه صالح ثابت شده است؟ آیا اساسا تاکنون فسادی ثابت شده است که ادعای بزرگ ترین فساد 
در دنیا، از نظر منطقی و حقوقی محلی از اعراب داشته باشد؟ کوهپایه زاده چندی پیش در روز خبرنگار هم به خبرنگاران گفته بود موکلش صرفا در مظان 
اتهام است و هشدار داده بود: به هر حال حق موکلم در پیگیری کیفری مطالبی که حاوی توهین و افترا است، در مرجع ذی صالح محفوظ خواهد بود.

چشم شورای نگهبان فقط 
تماشا نمی کند

اختالف دولت و شورای نگهبان تمامی ندارد و حاال 
نهادهای دیگــر مثل مجلس خبــرگان رهبری هم 
تفسیرشــان را بیــان کردند: »در انتخابــات نظارت 
شورای نگهبان اســتصوابی است نه تماشایی.« این 

را رئیس مجلس خبرگان گفته است. 

شروعچالششوراینکهبانودولت
»نظــارت اســتصوابی« و » احــراز صالحیت های 
کاندیدا« ایــن روزها به یکی از بحث های چالشــی 
دولت و شورای نگهبان تبدیل شده است. داستان 
از روزی شروع شد که حسن روحانی گفت: »شورای 
محتــرم نگهبــان ناظر اســت نه مجــری. مجری 
انتخابــات دولت اســت. دولت مســئول برگزاری 
انتخابات اســت و دســتگاهی هم پیش بینی شده 
که نظــارت کند تــا خــالف قانون صــورت نگیرد. 
شورای نگهبان چشم است و چشــم نمی تواند کار 
دســت را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند«. 
رئیس  جمهور در ادامــه حرف هایش مجلس اول را 
بهترین مجلس تاریخ توصیــف کرد و تاکید کرد در 

آن زمان شورای نگهبان وجود نداشت. 

نظارتشوراینگهبانازلحظه
نامنویسیآغازمیشود

امــا حرف هــای روحانــی زلزلــه ای بــه پا کــرد که 
پس لرزه های آن هنــوز ادامــه دارد. رئیس مجلس 
خبرگان در این خصوص گفت: »امسال دو انتخابات 
در پیش داریم و بــا هیچ کس هیــچ تعارفی نداریم. 
وزارت کشــور مجری انتخابات و شــورای نگهبان 
ناظر انتخابات است و نظارتش هم استصوابی است 

نه تماشایی.« 
آیت الله محمد یزدی در ادامه بیان کرد: »این نظارت 
شــورای نگهبان از لحظه نام نویسی تا لحظه اعالم 
نتیجه خواهد بود. در نام نویســی وزارت کشور اصرار 
دارد کــه الکترونیکی عمل شــود در حالی که هنوز 
ساده ترین وســیله آن را ندارند و می خواهند از چین 
بخرند. در صورتی که در شورای نگهبان ما می گوییم 

به این وسیله ها اطمینانی نداریم.«
وی در ادامــه گفــت: »امــروز ســروکار داشــتن 
بــا کامپیوتــر را همــه بلدنــد و مــا بایــد اطمینان 
نرم افزاری و ســخت افزاری پیــدا کنیم. خود من 
طرفدار جــدی برگــزاری انتخابــات الکترونیکی 
هســتم. امیدواریم انتخابات خوبی صورت گیرد. 
اما مطابــق اصولی که طبق متن قانونی اساســی 
اســت در انتخابات اجرا با وزارت کشــور و نظارت 
تصویبی با شــورای نگهبان است و ان شاءالله که 

با هم تعامل داشته باشند.«

مذاکرهکنندگانخیلیزحمتکشیدند
یزدی بخشــی دیگــر از حرف هایش را بــه برجام 
اختصــاص داد و اظهــار داشــت: »از نظر قانون 
اساســی وقتــی کلمه تعهد وجود داشــته باشــد، 
قانون اساســی شامل آن می شــود و مجلس حق 
دارد بررســی کند. برجام در شــورای عالی امنیت 
ملی هم در حال بررســی شــدن اســت و طبق نام 
آن برنامــه جامع اقدام مشــترک اســت که هر دو 
طرف باید اقدام کنند و بــه زودی هم موعد اقدام 

فرا می رسد.« 
رئیس مجلس خبــرگان افــزود: »مذاکره کنندگان 
مــا خیلــی زحمــت کشــیده اند و شــاید در طــول 
تاریــخ چنیــن نمونــه ای وجود نداشــته باشــد که 
 یــک تیــم این قــدر طوالنــی و دقیــق مقاومــت و 

بحث کند.« 

افق پیش روی حزب جدید اصالح طلبان چیست؟
»اتحادملت«آزمونیبرایسیاستداخلیروحانی

اولین باری که نام اتحاد ملت آمد، دی ماه ۹۳ بود، همان زمانی که بین اصالح 
طلبان سوالی بزرگ ایجاد شده بود:» برای انتخابات مجلس چه کنیم؟« اتحاد 
ملت اما اقبال خوبی داشت. سرانجام کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با تشکیل این 
حزب موافقت کرد. اتحاد، از روز اول تاســیس تا همین دیروز، بیشتر از هر چیز 
شــاید درگیر حواشی بود، حاشیه هایی که تا دستگیری دبیر کل این حزب برای 

ساعاتی، پیش رفت. 

حزبیباهدففرصتسازی
اتحاد ملت هر چه باشــد، یک حزب صد در صد اصالح طلب است. این حزب 
در فروردین ۹۴، از وزارت کشــور مجوز گرفت. اتحــاد ملت خودش را اینگونه 
توصیف می کند:» جمعی از فرزندان ملت بر آن شــده اند تا به پشــتوانه قانون 
اساســی و به اتکای حقوق ملــت مندرج در فصل ســوم آن گامی نو در جهت 
پیشبرد آرمان های انقالب و نیازهای اصالحات بردارند.« سرانجام در اولین 
کنگره این حزب، علی شکوری راد، فعال سیاسی اصالح طلب، به سمت دبیر 

کلی این حزب نایل آمد.
گرچــه از روزهای ابتدایی تاســیس اتحاد ملــت، مخالفانش آن را با برچســب 
»مشارکت« و »فتنه« نقد می کردند، اما این اتفاق بعد از اولین کنگره این حزب 
و انتخاب شــکوری راد به عنوان دبیر کل، علنی تر شــد. سرانجام شکوری راد 
در نشست خبری اش ابهامات را شفاف ساخت:» بدنه اتحاد برخوردار از تعداد 
زیادی نیروهایی هســت که در مشارکت حضور داشــتند. آقایان رمضان زاده، 
خاتمی، صفایی فرهانی، میردامادی و ... در اتحاد حضور ندارند چرا که معتقد 
هستند مشارکت منحل نشده است. اتحاد اسم مستعار هیچ حزبی نیست. ندا 
توانســته عده ای از جوانان مشارکت را جذب کند، اتحاد هم توانسته عده ای از 

مشارکت را جذب کند.«

بازداشتدبیرکل،بیربطبهاتحادیاباربطبهآن؟
اما حواشی حزب اتحاد ملت زمانی به اوج خود رسید که رسانه ای اصولگرا خبر 
بازداشت علی شکوری راد را درست چند ساعت بعد از کنفرانس خبری منتشر 

کرد و علت این بازداشت را :» اصرار شکوری راد بر فتنه« توصیف کرد. بازداشت 
دبیر کل اتحاد ملت گرچه بارها از سمت هم حزبی هایش در همان چند ساعت 
تکذیب شــد، اما در نهایت توسط خود شــکوری راد تایید شد، زمانی که تماس 
گرفــت و از صدور حکم آزادی به شــرط تامین قرار کفالت خبــر داد. این فعال 
سیاسی اصالح طلب در مورد اتفاقات روز گذشته اش می گوید:» بعد از کنگره 
حزب برای تعدادی از دوســتان از جمله بنده احضاریــه آمد. بعد از تعیین وقت 
کنفرانس مطبوعاتی با وکیلم آقای دکتر جمال خندان تماس گرفتم که سه شنبه 
با هم به دادسرا برویم. وی گفت تا دوشنبه بیشتر مهلت نداریم. به همین دلیل 
مقرر شد بعد از کنفرانس مطبوعاتی برویم. پس از تفهیم اتهام فعالیت در حزب 
مشارکت و تبلیغ علیه نظام، )دادسرا( قرار وثیقه چهارصد میلیون تومانی صادر 
کرد که من قادر به تامین آن در آن ساعت نبودم و لذا بازداشت شدم. به انفرادی 
بند دوی الف فرستاده شدم، ولی ساعت هشت و ۲۰ دقیقه به یک سلول دو نفره 
منتقل شدم و در نهایت حدود ساعت ۹ )شب( آمدند گفتند به خانه زنگ بزن تا 

بیایند کفالت بدهند و آزاد شوی.«
گرچه علی شکوری راد تاکید می کند که بازداشتش ربطی به اتحاد ملت ندارد، 
اما توضیح نداده که چرا درســت بعد از کنگره اتحــاد ملت برایش احضاریه ای 

آمده است؟ 

فشاربهدولتازطریقفشاربهاتحادملت
اتحاد ملت، مجوزش را از دولت یازدهم اخذ کرد، از همان وزارت کشــوری که 
چند بار تهدید کرده بود ممکن است به این حزب به دالیلی اجازه فعالیت ندهد. اما 
اتحاد ملت بهانه ای شد برای مخالفان دولت که فشارهایشان را از طریق فشار 
رسانه ای به اتحاد ملت وارد سازند. بازداشت دبیر کل حزب اتحاد ملت گرچه به 
عقیده عده ای به این حزب ارتباطی ندارد، اما بی ربط هم نیست. دولت یازدهم 
گرچه تالش دارد در جهت بازتر کردن فضای سیاســی گام بردارد، اما احضار و 

بازداشت علی شکوری راد، پیغامی بود برای مسئوالن دولتی. 
به نظر می رسد درون حزب اتحاد، اتفاقاتی در جریان است که نمی خواهند پرده 
از آن بردارند. بعد از احضار شکوری راد، حمیدرضا جالیی پور، یکی از اعضای 

شــورای مرکزی اتحاد ملت احضار شــد و او هم علت این احضار را بی ارتباط با 
حزب دانست. جالیی پور در این خصوص گفت:» : امروز برای پاسخگویی به 
پرونده ای که مربوط به سال ۹۳ و قبل تر ها می شود، به دادسرا مراجعه کردم که   
همان پارســال اتهاماتی را که مطرح شده بود رد کرده بودم. ده ماه از آن احضار 
گذشته بود و از   همان موقع قرار کفالت برایم صادر شد که دوباره نزدیک بازگشایی 
دانشگاه ها احضار شدم. مبنای اتهامات احضار جدید نیز   همان اتهامات گذشته 

بوده است که باز آن ها را رد کردم.«

ازجاناتحادچهمیخواهند؟
اتحاد ملت، هنوز متحد نشده بود که حاشیه هایش قوی تر از خودش پیش می 
رفت، حاال احضار عوامل اصلی شــورای مرکزی و شاید دیگر افراد حزب اتحاد 
هم بر این حاشــیه ها اضافه شده اســت. اما با این حال، به نظر می رسد پشت 
پرده این اتفاقات پیامی برای حزب اتحاد ملت باشــد، پیامی که شاید مقام های 
قضایی می خواهند به دولت بدهند و دولت را در آزمونی ســخت قرار دهند، آیا 
حسن روحانی می تواند بیاید و به صراحت از اقداماتی که در جهت تلطیف فضای 
سیاســی انجام داده بود، دفاع کند؟ آیا معاون سیاســی وزیر کشور می تواند بار 
دیگر از پشــت تریبون، وظیفــه دولت را حمایت از احزاب قانونی و شناســنامه 
دار توصیف کند و به این ترتیب از فشــارهای وارد شــده بر حــزب اتحاد ملت، 
آن هم در آســتانه انتخابات حســاس مجلس شورای اســالمی بکاهد؟ همه 
ایــن اتفاقات در حالی می افتد که اصل ۲6 قانون اساســی می گوید:» حزاب، 
جمعیت ها، انجمن های سیاســی و صنفی و انجمنهای اسالمی یا اقلیتهای 
دینی شناخته شده آزادند، مشــروط به این که اصول استقالل، آزادی، وحدت 
ملی، موازین اســالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند. هیچ کس را 
نمی توان از شــرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.« 
با توجه به متن صریح قانون اساسی، نظارت بر نحوه عملکرد احزاب، برعهده 

دولت یا همان قوه مجریه است. 
باید منتظر ماند و دید اتحاد ملت چطور می تواند این شرایط را از سر بگذراند و در 

میان سایر احزاب، جایگاه خودش را پیدا کند. ا

پیگیری روزواکنش روز

آمادگی ها و گزینه های خود را برای مقابله با انواع تهدیدات ارتقا دهید
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی ظهر امروز )سه شنبه( در دیدار فرماندهان و مسئوالن قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( ارتش جمهوری اسالمی ایران، با اشاره به اهمیت 

ماموریت و وظایف این قرارگاه در دفاع از کشور، تاکید کردند: آمادگی ها و گزینه های خود را برای مقابله با انواع تهدیدات، به طور دائم ارتقا دهید.
در این دیدار که به مناســبت سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی برگزار شــد، فرمانده معظم کل قوا با تقدیر از تالش های فرماندهان و کارکنان این قرارگاه، افزودند: حساسیت ها و دغدغه های مهم 

ماموریت های پدافندی گویای این واقعیت است که باید نقاط آسیب پذیر و همه راهکارهای ممکن دشمن را شناسایی کنید و برای مواجهه با تمام آن ها راه حل و برنامه مشخص داشته باشید.
گاهی ها و امکانات موجود نهایت استفاده را ببرید و گزینه های خود را در مقابل انواع تهدیدات افزایش دهید و متنوع سازید. ایشان تاکید کردند: در ارتباط و تبادل با محافل علمی و نظامی، از آ

حضرت آیت الله خامنه ای، اعتماد مردم به مسئوالن را امانتی مهم خواندند و افزودند: مسئوالن در بخش های مختلف و در نیروهای مسلح باید این اعتماد را به درستی قدر بدانند و با عمل به وظایف، 
به آن پاسخ دهند.

سیاسی
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پیش تر گفته بودند که امسال نتیجه انتخابات ریاست شورای شهر تهران را رای 
ورزشــکاران مشــخص خواهد کرد، چراکه تعداد اصولگرایان و اصالح طلبان 
مساوی اســت و ورزشــکاران به صورت مســتقل حضور پیدا کرده اند. حاال به 
نظر می رســد ورزشــکاران، اصولگرایان را به اصالح طلبان ترجیــح داده اند؛ 
چراکــه در انتخابات امــروز احمد مســجد جامعی کاندیــدای اصالح طلبان 
۱۳رای کســب کرده اســت و مهدی چمران کاندیــدای اصولگرایان ۱۷ رای 
و این گونه چمران برای دومین ســال به ریاســت شــورای شــهر تهران رسید. 
پس از آن هم انتخاب نایب رئیس و دو منشــی شــورای شــهر و ســخنگو در 
دســتور کار قرار گرفت و در نهایت همه اعضای هیئت رئیســه شــورای شهر 
از میان اصولگرایان انتخاب شــدند. اما جلســه امروز شــورای شهر بی حاشیه 
 نبود و یک دست شــدن هیئت رئیسه شورای شــهر اعتراض اصالح طلبان را 

درپی داشت.

پس از رای گیری برخی از اعضای شــورا برای ارائه تذکــر وقت گرفتند. احمد 
حکیمی پور فرد پیشــنهادی اصالح طلبان برای نایب رئیسی شورا، خطاب به 
چمران ضمن تبریک به او گفت: خوب اســت که در ســال پیش رو فعالیت دو 
جناح یکسان باشــد و طوری رفتار شــود که همه اعضای شورای شهر به یک 
اندازه فعالیت داشته باشند. محسن سرخو، عضو دیگر شورای شهر تهران نیز 
با اشاره به اینکه هیئت رئیسه اول این دوره ترکیبی از اعضای دو جناج اصالح 
طلب و اصولگرا بود اما دوره دوم و سوم یکدست شد، گفت: این نشان می دهد 
هر کجا که اکثریت را دوستان اصولگرا به دست می آورند، مجال نفس کشیدن 

به احدی نمی دهند. 
اما این ســخنان واکنش هایــی را از جانب اصولگرایان در پی داشــت. پرویز 
سروری با اشاره بخ مجلس ششم که اکثریت اصالح طلب داشت را  در پاسخ 
به اصالح  طلبان از ماندن یک ساله حداد عادل پشت درهای مجلس سخن 

بگوید. او گفت: ســابقه مجلس ششم نشــان داد که اصالح طلبان آنقدرها 
هم که می گویند توســعه نظر ندارند. زیــرا در آن مجلس آقای حداد عادل را 
یک ســال پشت در نگه داشتید و اعتبارنامه او یک سال به تصویب نرسید. او 
در ادامه اضافه کرد: خواهش می کنم، دیگر مســائل سیاســی را به شورای 
شــهر نکشــید، زیرا شــما در دوره اصالحات حتی آبدارچی های اصولگرا را 

هم عوض کردید. 
کشمکش ها ادامه داشــت و اعضا به تذکرهای مهدی چمران، رئیس شورا در 
خصوص پرهیز از حاشیه های سیاسی در شورای شهر بی توجه بودند. در ادامه 
غالمرضا انصاری عضو اصالح طلب شورا به زمانی اشاره کرد که مسجد جامعی 
رئیس شورای شهر تهران شد و برای اینکه توزیع برابری از دو جناح در شورا باشد، 
کاندیدای نایب رئیســی اصالح طلبان کنار رفت، اما اصولگرایان چنین کاری 
نمی کنند. او همچنین تاکید کرد که دو جناح باید مانند دو بال کشور را به سمت 
پیشرفت سوق دهند و فعالیت یکسانی داشته باشند و با نگاه حذفی، تنگ نظرانه 

و تفکر دلواپسانه نمی توان مملکت را اداره کرد. 

هیئت رییسه شورای شهر تهران اصولگرا شد

گشت ارشاد کیش سختگیر تر ازتهران
وقتی داشتند قهر تهرانی ها با جزیره کیش را بررسی می کردند، یکی از عواملی 
که زودتر از بقیه بررسی شد، همان مسئله همیشگی »گشت ارشاد« بود، گشت 
های ارشادی که ون های خود را تا جزیره هم وسعت دادند. معضل گشت ارشاد 
در کیش آنقدر باال گرفت که معاون دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد تصریح 

کرد:» گشت ارشاد حق تعرض به حقوق مردم را ندارد.«

مشکلازمسافراننیست
محمد علــی زم در خصوص برخورد نیروی انتظامی با مســافران جزیره کیش 
گفت:» اســتقرار ون های گشــت ارشــاد در مراکز تفریحی و خرید این جزیره 
گردشگری را نمی توان به مســافران ربط داد. در حقیقت به طور قطع، مشکل 
از مسافرانی که به قصد تفریح به کیش ســفر می کنند،   نیست.«  زم در ادامه با 
انتقاد از راه و روش اشــتباه در برخورد با مســافران جزیره اظهار داشــت:» باید 
تفکر حاکم بر نیروی انتظامی جزیره کیش اصالح شود و راهکارش هم رجوع 
به قانون است. قانون به صراحت می گوید؛ نیروی انتظامی مناطق آزاد باید تابع 
رییس و مدیریت مناطق آزاد باشد و رییس شورای تامین منطقه آزاد هم رییس 

منطقه آزاد است.«
پیش تر مدیر عامل منطقه آزاد کیش گفته بود:»در مورد گشــت های ارشاد د ر 

حال مذاکره هستیم و امیدواریم بتوانیم نگاه یکسانی را به همه نهادهای مستقر 
در جزیره تزریق کنیم. من معتقدم اگر بتوانیم کاری کنیم که تورهای گردشگری 
آنتالیا و دوبی دچار کســادی شوند و در عوض، مردم، کیش ، قشم و شهرهای 
گردشگری کشــور را به عنوان مقصد تفریحات خود انتخاب کنند، بزرگ ترین 
خدمت را کرده ایم. هر کســی هر فعالیتی کند که منجر به نرفتن یک ایرانی به 
آنتالیا و دوبی بشــود به نظرم به نظام خدمت کرده است. باید در نظر داشت که 
جوانان ما در آنتالیا، دوبی و تایلند در معرض آســیب های اجتماعی زیادی قرار 
دارند اما در کیش، آسیب های اجتماعی در حداقل ممکن قرار دارد. نهادهای 
مختلف حاضــر در کیش قول همکاری داده اند و قرار شــده کمک کنند تا این 
فضا تلطیف شود. هم خطوط قرمز را رعایت کرده باشیم و هم اینکه سختگیری 
مضاعف نداشته باشیم. آنچه ما انتظار داریم این است که مسائل در چارچوب 

قانون دنبال شود و هم مردم پایبند قانون باشند و هم نهادهای مسوول.«

گشتهایارشاددرتهراندیگروجودندارد؟!
محمد علی زم، معاون دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد بر این اعتقاد است که 
گشت های ارشاد در تهران دیگر وجود ندارد. وی با اشاره به این موضوع گفت:» 
وقتی در سطح شــهر تهران با جمعیت ۱۲ میلیون نفری، دیگر گشت ارشادی 

وجود ندارد چگونه اســت که در یک منطقه گردشگری، گشت ارشاد در مراکز 
تفریحی مستقر شــده و با مسافران برخورد می کند. این موضوعات باید به طور 
جدی مطرح و به آن پرداخته شود.« اما مهمترین بخش حرف های زم، مربوط به 
جایی است که به حد و مرز گشت های ارشاد اشاره کرده و گفته است:» مسافران 
در این جزیره مهمان هســتند و برای تفریح به کیش می آیند و آمده اند که چند 
روزی دلشان خوش باشد، شایسته نیست که چنین رفتارهایی با مسافران شود. 

گشت ارشاد حق تعرض به مردم را ندارد.«
چندی پیش، جزیره کیش را با روزهای ناخوشــش توصیف کردند و عده زیادی 
از »گشت ارشاد« را از عوامل موثر کمبود توریست در کیش معرفی کردند. یک 
نفر در توصیف کیش گفته بود:» کیش چه جاذبه توریســتی دارد به جز گشــت 
های ارشاد؟« و یا یک نفر دیگر نوشته بود:»  گشت های ارشاد کیش را از رونق 
انداخته اند، دیگر کسی دوست ندارد برای تعطیالت کیش بیاید.« اما در همین 
راســتا، مدت ها قبل فرمانده نیروی انتظامی کیش با لحنی انتقادی از اجرای 
امر به معــروف و نهی از منکر در کیش گفته بود:» چرا باید پلیس اولین کســی 
باشــد که در این راه اقدام می کند؟ مگر مسئولین دیگر همانند نیروی انتظامی 
از بیت المال حقوق نمی گیرند؟ چرا در کشــور و در جزیره کیش مسئوالن وارد 

صحنه نمی شوند؟«  

دفتر مقام معظم رهبری در واکنش به انتســاب برخی مواضع به امام خامنه ای 
درباره مسائل هسته ای اطالعیه ای صادر کرد. روابط عمومی دفتر مقام معظم 
رهبری با صدور اطالعیه ای اعــالم کرد: با توجه به انعکاس برخی مطالب در 
خصوص دیدگاهها رهبر معظم انقالب نسبت به جمع بندی مسائل هسته ای 
در فضای رسانه ای و مجازی، مواضع معظم له در رابطه با این موضوع صریح، 
شفاف و بدون تأویل در فرمایشات ماههای اخیر ایشان، اعالم شده و در اختیار 

همگان قرار دارد و انتساب هر مطلبی خارج از این چارچوب فاقد اعتبار است.
متن اطالعیه روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به انعکاس مطالبی در خصوص دیدگاهها و نقطه نظرهای مقام معظم 
رهبری مدظله العالی نسبت به جمع بندی مســائل هسته ای در فضای رسانه 
ای و مجازی کشور، به این وسیله رســمًا اعالم می گردد: مواضع معظم له در 

رابطه با این موضوع، صریح، شفاف و بدون تأویل در سخنرانی ها و فرمایشات 
ماههای اخیرشان، خصوصًا در روز بیستم فروردین، دیدار دانشجویان دانشگاه 
امام حســین)ع(، دیدار کارگزاران نظام در ماه مبارک رمضان، و روز عید سعید 
فطر اعالم شــده و در اختیار همگان قرار دارد. لذا انتساب هر مطلبی که خارج 

از این چارچوب باشد، فاقد اعتبار است.
روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری

آمریکا می خواهد با ابزار جدید وارد شود
فرمانده کل ســپاه پاسداران گفت:» متأسفانه برخی برداشــت ها می گویند مذاکره امنیت مردم را تأمین کرد. این نوع برداشــت حق مردم و مؤلفه های اصلی قدرت نظام نیست.« فرمانده کل سپاه ادامه 
داد:» هیچگونه محدودیتی در حوزه موشکی که در قطعنامه هم مطرح شده قابل قبول نیست.  دولت فعلی در ابتدا ابهاماتی در همکاری با سپاه داشت اما االن کامال اعتماد و اطمینان دارند.« سرلشکر 
جعفری با اشاره به دشمنی ایران و آمریکا اظهار داشت:»  آمریکا هنوز هم شیطان بزرگ است و ما نباید فریب این شعارهای جدید، مظلوم نمایی و مردم فریبی که آمریکا انجام می دهد را بخوریم. دشمنی 
آمریکا با جمهوری اسالمی نه تنها کم نشده بلکه زیادتر هم شده است و امروز می خواهد با روش و ابزار جدید وارد شود.« وی در انتها گفت:» کسانی که می خواهند از مسیر سیاسی یا فرهنگی اقداماتی 
علیه انقالب اســالمی انجام دهند، طبیعی اســت که عملیات روانی و جوسازی علیه سپاه را شروع می کنند و سپاه را متهم به این می کنند که دخالت های سیاسی که امام منع کرده بودند، سپاه وارد شده 

در حالی که آن فرمایش امام این اســت که ســپاه از یک جناح خاص طرفداری نکند. امروز شــاهدیم در جریان اصولگرای همراه انقالب ده ها جریان حزبی وجود دارد که سپاه نمی تواند از هیچ 
یک از آنها حمایت کند.«

از جذب اهل سنت به داعش جلوگیری شد 
وزیــر اطالعــات گفت: بــا تعامــل خوبی 
که بــا علمــای اهل ســنت داشــته ایم، از 
جــذب افرادی از اهل ســنت بــه داعش و 
گروه های تکفیری جلوگیری شــده اســت. 
حجت االسالم سیدمحمود علوی با اشاره به 
عملکرد وزارت اطالعات در دولت یازدهم و 

تدابیر این وزارتخانه برای ایجاد امنیت پایدار تاکید کرد که رویکردشان مبتنی 
بر پیشگیری است و تالش می کنند به جای اینکه افراد جذب سازمان های 
جاسوسی شوند و بعد پیگیر برخورد با آن ها باشند، اجازه ندهند زمینه جذب 
افراد به این گونه ســازمان ها فراهم شــود. علوی همچنیــن از برنامه های 
خرابکارانه و ضدامنیتی دستگاه های اطالعاتی دشمن برای ایجاد ناآرامی 
و انجام انفجارهایی در مناطق مختلف کشــور خبر داد و گفت این برنامه ها 

خنثی و تیم هایشان شناسایی و دستگیر شده اند یا به هالکت رسیده اند.

خودسرها حواسشان را جمع کنند
معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران با 
اشاره به برخی تجمع های غیرقانونی، تجمع 
مقابل سفارت انگلستان در روزهای گذشته 
را خالف قانون خواند. ســید شــهاب الدین 
چاوشی با تاکید بر اینکه همه باید بدانند در 
این کشور قانون حاکم است، تاکید کرد که 

اگر جز در چهارچوب قانون اقدامی صورت گیرد، خودسرانه است. چاوشی با 
بیان اینکه مردم در انتخابات دوره اخیر با رای به اعتدال به خودسری ها پایان 
دادند، گفت: انتظار داریم افراد و گروه های خودسر هم حواسشان را جمع 
کنند چراکه بی قانونی جایی در کشور نخواهد داشت. به گفته چاوشی تمام 
جریان های سیاسی شناســنامه دار به شرطی که هماهنگی کنند و مشکل 
ترافیکی ایجاد نکنند، می توانند حرفشان را بزنند، اما اگر تجمع غیرقانونی 

باشد از هر گروهی که باشد، با آن برخورد خواهد شد.

ادعای امام شناسی کفایت نمی کند
نایــب رئیــس مجلــس با اشــاره بــه اینکه 
احمدی نژاد ادعا می کند که می خواهد خط 
امام را حاکم کنــد، تاکید کــرد این ادعاها 
کفایــت نمی کند و تبیین خط امــام را باید از 
زبان رهبری و یــاران وفادار امام مورد توجه 
قرار داد. محمدرضا باهنر با اشــاره به اینکه 

رهبری همواره تاکید داشــتند که باید حفــظ ارزش های انقالب خط امام را 
دنبال و بر آن تکیه کرد، خاطرنشان شد که قبل از آقای احمدی نژاد خیلی ها 
مدعی تبیین خط امام بودند اما به ناکجاآباد رفتند و گاهی مقابل خط امام قرار 
گرفتند. وی ضمن بیان اینکه برخی رفتارهای احمدی نژاد در مدت ریاست 
جمهوری اش مســئله دار بود، گفت بعضی از اصولگرایان احمدی نژاد را به 
شــرط جدایی از جریان انحرافی قبول دارند ولی جریــان انحرافی هیچ گاه 

موتلف با اصولگرایی نیست.

مردممابهسیاستهای
آمریکابیاعتمادند

وزیر امور خارجه گفت: مردم ما به سیاســت های 
امریکا بــی اعتمادند و اجرای صحیــح توافقنامه 
هسته ای، فرصتی برای امریکا ایجاد می کند که 
بتواند الاقل مقداری از اعتماد از دست رفته مردم 

ایران را ترمیم کند.
محمد جواد ظریف که از روز گذشــته در تونس به 
سر می برد، روز ســه شنبه در نشست با خبرنگاران 
تونسی افزود: سیاســت های امریکا در منطقه ما 
بویژه حمایت امریکا از جنایات رژیم صهیونیستی 
در حق مردم فلسطین یکی از دالیل بی اعتمادی 

مردم ماست. 
وی بــا بیان این کــه همواره طرفــدار حل و فصل 
موضوعــات از طریق گفــت و گو هســتیم، ادامه 
داد : گفت و گوهــای ما با امریکا برای حل پرونده 
ای بود که از دید ما غیرضروری بود که توانســتیم 
با روش مســالمت آمیز بــه چارچوبی برای حل آن 

مساله دست یابیم.
وزیر امور خارجــه اضافه کــرد: بنابراین فقط این 
گفــت و گوها درباره حل یک موضــوع بود و ما در 
مورد ســایر موضوعات وارد گفت و گو نشــدیم که 

توقع حل و فصل آن موضوعات را داشــته باشیم.
وی در پاسخ به این ســوال که برخی تحلیل گران 
می گوینــد چهار پایتخــت کشــورهای عربی زیر 
ســلطه ایران اســت، گفت: ما برای جهان عرب 
بســیار احترام قائلیم و معتقدیم هیچ کسی بر هیچ 
پایتخــت جهان عرب ســلطه ندارد .مــردم عرب 
مردم رشیدی هســتند و خودشان بر پایتخت های 

خودشان سلطه دارند .
وزیر امور خارجه درباره سیاســت ایران هراســی 
رژیــم صهیونیســتی نیــز افزود: سیاســت ایران 
هراسی رژیم صهیونیســتی شکست خورده است 
و امروز ایــن رژیم باید پاســخگوی جنایاتش علیه 
مردم فلســطین و لبنان باشــد و دیگــر نمی تواند 
به آتش کشــیدن یک کودک خردســال ، شهرک 
ســازی اشــغالگرایانه و حملــه بــه غــزه و کرانه 
باختری و لبنــان را تحت هیچ پوششــی توجیه یا 

مخفی کند.
ظریف بــا بیان این که نگرانی نتانیاهو دقیقا از این 
جهت اســت، اضافه کرد: از بــرادران و خواهران 
جهــان عرب مــی خواهیم ایــن نگرانــی را درک 
کنند و برای افشــای جنایات رژیم صهیونیســتی 
تــالش  تنهــا دشــمن در منطقــه   بــه عنــوان 

کنند.
وی در پاســخ به ادعای نگرانی برخی کشورهای 
همســایه از قدرت گرفتن ایران هم گفت: در این 
بــاره هیچ جای نگرانــی وجود نــدارد و جمهوری 
اســالمی ایران آغــوش خود را بــرای همکاری با 
همســایگان باز کرده و معتقد است باید از فرصت 
های مشــترک اســتفاده کرد و در برابــر خطرات 

مشترک ایستاد.
ظریــف گفــت: معتقدیــم در بیــن همســایگان 
ضرورتــی برای رقابت نیســت و اگر رقابتی باشــد 
باید رقابت در جهت صلح ، ســازندگی، و پیشرفت 

باشد نه تخریب .
وزیرخارجه بــا تاکید بر این که مــا آماده همکاری 
در همــه ســطوح و چارچوب هــای بیــن المللی 
برای حل و فصل مشــکالت کشــورهای منطقه 
بــه ویــژه ســوریه و یمن هســتیم، تصریــح کرد: 
ما چارچوب هــای مــورد نظرمان را ارائــه دادیم 
و چــون ایــن چارچــوب هــا اصولــی هســتند 
 چــه در یمــن و چــه در ســوریه تفاوتــی بــا هــم 

ندارند.

سوژه روز

اطالعیهدفتررهبرانقالبدربارهمواضعهستهایایشان

مشرقنوشت:»باحزبمشارکتشمارهدوآشناشوید«
اینکه چطور اجازه داده شده که این افراد که سابقه سیاهی در فضای سیاسی کشور دارند دوباره مهیای حضور در همین فضا با نام و 

وجهه ای جدید شوند، سوالی است که هنوز پاسخی به آن از سوی مسئوالن ذی ربط داده نشده است.

خردادنوشت:»آقاینعمتزاده؛وزیراطالعاتهستیدیاوزیرصنعت«
آیا مردم حق ندارند نسبت به گرانی و فقدان کیفیت و ایمنی خودروها اعتراض کنند؟ اگر کسی اعتراض کرد آن هم به شکل مسالمت آمیز 

باید با برچسب ضد انقالب و مخالف دهان آن را بست و پرونده اش را مختومه کرد؟

پارسنوشت:»آیاابتکارماموریتخاصبرعهدهدارد؟«
دولت ترجیح داد با کارنامه معصومه ابتکار وی را به محیط زیست بگمارد تا مهره سیاسی دولت در غیرسیاسی ترین معاونت رئیس جمهور 

قرار بگیرد، با توجه به حاشیه امن آن، ایتکار در قامت سخنگوی غیررسمی دولت در مسائل سیاسی خاص حضور دارد.

آفتابنوشت:»بعدازرحیمیوبقایی،اکنوننوبتاحمدینژاداست«
آیا شکایت احمدی  نژاد از دولت یازدهم منجر به محاکمه وی خواهد شد یا همچون سابق از حضور در دادگاه امتناع می کند؟ به هر حال 

فرصتی مناسب برای کشاندن احمدی  نژاد به دادگاه و پاسخ گویی به مسائل مختلف ایجاد شده است.

فریادگرنوشت:»پدیدهممنوعیتیامشروعیتتلفنهمراهدرزندان«
چه اشکالی دارد در زندان تلفن مجاز باشد ولی نظارت شود؟ آیا در حال حاضر ما برای شنود محدودیتی داریم؟! بگذارید تلفن باشد، شما 

همان کاری را مجاز بدانید که االن در خصوص تلفن های زندان می شود، آن ها را شنود کنید.

عکس روزسایت نگار

حضور روحانی و هاشمی 
در دهمین اجالس 
خبرگان رهبری

خبرنامه
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رصدخانه

»مرد برگزیده« اوباما در دفاع از توافق هسته ای کیست؟ 
آدام ژوبین، وظیفه جلب حمایت رژیم اسرائیل از توافق با ایران را بر عهده دارد

در مدت حــدود یک ماه و نیم که از زمان حصول توافق هســته ای میان 
ایران و گروه  ۱+۵ می گذرد، رژیم اســرائیل به شیوه های مختلف تالش 

کرده ضمن تأثیرگذاری بر روند بررسی این توافق در کنگره آمریکا، جلوی 
اجرایی شدن آن را بگیرد. بر همین اساس، یکی از دغدغه های 

اصلی دولت اوباما طی این مدت، متقاعد کردن مقامات 
اسرائیلی به بی خطر بودن توافق هسته ای برای آن ها یا 

دست کم جلوگیری از کارشکنی های مستمر آنان در 
مسیر اجرایی شدن توافق بوده است. نشریه »فارن 
پالیسی« در مطلبی که به تازگی در پایگاه اینترنتی 
خود منتشــر کرده، به معرفی فردی پرداخته که 
رئیس جمهــور آمریکا به طور ویــژه وی را مامور 
رایزنی با مقامات اسرائیلی جهت متقاعد کردن 

آن ها به عدم مخالفت با توافق هســته ای کرده 
است. فردی که این نشــریه از وی با عنوان »مرد 

برگزیده« اوباما یاد می کند.

در این مطلب اشاره شده که سه روز پس از حصول توافق هسته ای ایران، 
کارمندان وزارت خزانه داری آمریکا که برای حصول این توافق تاریخی 
تالش زیادی کرده بودند، برای جشن گرفتن گرد هم 
جمع شــدند. مکان جشن آن ها در تاالری 
آراســته با نام »َکش روم« بود که زمانی 
به عنوان یک بانک داخلی در وزارت 
خزانه داری مــورد اســتفاده قرار 
می گرفــت و اینک آن هــا از این 
تاالر برای بزرگداشت آنچه اوباما 
میراث دوره ریاست جمهوری خود 
می خواند اســتفاده کردنــد. با این 
حال، شور و نشــاط این کارمندان 
به ســرعت از بیــن رفــت؛ زیرا از 
همان زمان، انتقادات نمایندگان 
کنگره و همچنین خصومت رژیم اسرائیل 
نسبت به توافق هســته ای ایران آغاز شد. این 
جشــن که در تاریخ ۱۷ ژوئن برگزار شــد، توسط 
آدام ژوبیــن، معــاون وزارت خزانــه داری در امور 
مبارزه با تروریســم و جرایم مالی ســازماندهی شده 
بود. وی کســی بــود که به وضــع و اجرای 
تحریم های اقتصــادی دولت اوباما 
علیه ایران کمک کرده بود. 
همیــن  اکنــون، 
تالش  شخص 
دارد با حمایت 
فــق  ا تو ز  ا
 ، ی هســته ا
زمینه برداشته 

شدن این تحریم ها را فراهم کند.
ژوبین به تازگی به ســرزمین های اشــغالی ســفر کرد تا بــا مقامات رژیم 
اســرائیل و همچنین کارشناســان سیاســت خارجی این رژیم گفت و گو 
کرده و آن ها را بــه حمایت از توافق متقاعد کند. شــخص باراک اوباما، 
رئیس جمهور آمریکا نیــز روز جمعه در پیامی اینترنتی از یهودیان آمریکا 
خواســت تا همین کار را انجام دهند. با ایــن حال، احتماال ژوبین گوش 
شــنوایی در میان مقامات اســرائیلی نخواهد یافت. بنیامیــن نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم اســرائیل، جدی ترین مخالف توافق هسته ای حاصل 
شــده میان ایران و گروه ۱+۵ اســت. وی می گوید نگران است که این 
توافق آن قدر پول در اختیار ایران قرار دهد که به ابزاری در دســت آن ها 
برای محو اســرائیل تبدیل شود. ژوبین در اظهاراتی پیش از آغاز سفر به 
تل آویو گفت واشنگتن اجازه وقوع چنین امری را نخواهد داد. در برنامه 
ســفر وی، دیدار با یوســی کوهن، مشــاور امنیت ملی رژیم اســرائیل، 
دوری گلــد، مدیرکل وزارت خارجــه و یووال اشــتینیتز، وزیر انرژی این 

رژیم قرار داشت. 
گفتنی است ژوبین پیش از این نیز تالش های مشابهی برای جلب حمایت 
از توافق هسته ای ایران انجام داده است. وی در تاریخ پنجم اوت ناچار به 
دفاع از توافق در برابر نمایندگانی شــد که معتقد بودند در صورت تصویب 
توافق، ایران فورا وجوه مالی قابــل توجهی دریافت خواهد کرد. ژوبین در 
جلسه استماع کمیته بانکی ســنا گفت: »هیچ پاداشی برای امضای این 
توافق وجود ندارد«. به هر حال، نقش وی به عنوان حامی توافق هسته ای، 
بیانگر اهمیت وی در راهبرد کاخ سفید جهت رسیدگی به مناقشات در نقاط 
مختلف جهان است. خوان زاراته، معاون مشاور امنیت ملی دولت آمریکا در 
زمان بوش می گوید: »آدام ژوبین پیچیدگی سازوکار تحریم ها و پیامدهایی 
که برای امنیت ملی دارد را به خوبی درک می کند«. وی از عملکرد ژوبین در 
سال ۲۰۱۱ به عنوان مدیر دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خارجه و 
نقش وی در اعمال تحریم های مالی و نظامی علیه معمر قذافی، دیکتاتور 

سابق لیبی تمجید کرد. 

ژوبیــن را اوباما شــخصا انتخاب کرده اســت. وی ماه ژوئیــه در اقدامی 
کم ســابقه در جریان حضورش در پنتاگــون از گنکره خواســت ژوبین را 
بــه عنوان معــاون مبارزه با تروریســم و جرایــم مالــی وزارت خزانه داری 
تاییــد کند. وی ماه آوریل بــه جای دیوید کوهن معرفی شــد و از آن زمان 
تاکنون همچنان در این ســمت فعالیت دارد. ژوبیــن که فارغ التحصیل 
دانشــگاه هاروارد در رشته حقوق اســت، سال هاست که در زمینه اعمال 
تحریم ها فعالیت می کند. وی در دوران بوش، مشــاور معاون دادســتان 
کل در وزارت دادگســتری بود و پس از آن، مشــاور ارشــد معــاون مبارزه 
با تروریســم و جرایــم مالی وزارت خزانه داری شــد. ژوبیــن همچنین به 
 ایجــاد و اعمال رژیــم تحریم ها علیه روســیه و رئیس جمهور این کشــور 

کمک کرده است. 
رویکرد هویج و چماق که رژیم تحریم ها مبتنی بر آن اســت، منتقدانی 
هــم دارد. جمهوری خواهان، از جملــه نامزدهای انتخابات ریاســت 
جمهوری ۱۰۱6 آمریکا خواستار افزایش تحریم ها علیه پوتین هستند. 
آن ها در استدالل های خود به این موضوع استناد می کننند که روسیه 
هنوز کریمه را که در ســال ۲۰۱۴ به خاک این کشــور ملحق شــد، در 
کنتــرل دارد و همچنان به اعزام نیروی نظامی به شــرق اوکراین ادامه 
می دهد. الیزابت زوزنبرگ، از اعضــای بلندپایه »مرکز امنیت آمریکای 
جدیــد« که در گذشــته بــا ژوبین همکاری کــرده، می گویــد: »ژوبین 
دیپلمات و مذاکره کننده ای فوق العاده اســت. او روی کسانی که با وی 

کار می کنند، تاثیرگذار است«. 
با ایــن وجود، تالش های ژوبین برای جلب حمایت مقامات اســرائیلی از 
توافق هســته ای ایران، ممکن است کافی نباشــد. این احتمال به ویژه از 
آنجایی مطرح می شــود که طی هفته های اخیر، مقامات رژیم اســرائیل 
کوچک ترین نشــانه ای از تغییر رویکرد خود در این موضوع نشان نداده و 
به فشــارهای خود بر نمایندگان کنگره برای مخالفت با توافق هســته ای 
ادامه داده اند. بنابراین، با وجود همه ویژگی های مورد تایید اوباما، ژوبین 

کار دشواری را برای همراه کردن مقامات اسرائیلی با خود پیش رو دارد. 

ایران و روسیه مستقیما وارد جنگ سوریه می شوند؟ 
روزنامه االخبار لبنان نوشت ایران و روسیه تصمیم گرفته اند به صورت مستقیم وارد جنگ سوریه شوند و در کنار نظام سوریه با داعش و سایر گروه های افراطی مبارزه کنند. بر اساس این گزارش، تل آویو دیروز از تحولی جدید خبر داد که انتظار 
می رود به زودی در صحنه سوریه رخ دهد. این تحول می تواند موازنه قدرت و روند درگیری ها را در سوریه تغییر دهد. سران ایران و روسیه در تصمیمی راهبردی قصد دارند وارد مبارزه مستقیم در سوریه در کنار نیروهای بشار اسد شوند. به موجب 
این تصمیم، روسیه با هزاران نظامی و خلبان روس در کنار نیروهای اسد مبارزه خواهد کرد. دیپلمات های غربی دیروز با اشاره به ورود خلبان های روسی به سوریه، گفتند تهران و مسکو تصمیم گرفته اند عمال بیشتر و به صورت مستقیم وارد 
جنگ ســوریه شوند.  منابع اسرائیلی با اشاره به اینکه نوع هواپیماها و بالگردهای جنگنده روسیه هنوز مشخص نیست، نوشت پرواز هواپیماهای روسیه در آسمان سوریه، ممکن است تاثیری منفی بر مناطق مهم درگیری خاورمیانه داشته 
باشد. به گفته منابع غربی،  ایران و روسیه این تصمیم راهبردی را اتخاذ کردند تا سوریه بتواند به مانعی برای جلوگیری از انتقال داعش و سایر گروه های افراطی به سمت جمهوری های سابق شوروی در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی و همچنین 
جمهوری های خودمختار روسیه در قفقاز شمالی تبدیل شود. این منابع مدعی هستند دولت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، از تصمیم روسیه و دخالت های نظامی مستقیم با خبر است، اما تاکنون موضعی اعتراضی در این خصوص اتخاذ 

نکرده؛ بلکه بر عکس، طی روزهای اخیر از صحبت کردن درباره لزوم سرنگونی نظام اسد خودداری کرده است. همچنین گفته می شود روسیه انتقال تسلیحات به سوریه را نیز از طریق بندری جدید افزایش خواهد داد. 

به دنبال هجوم پناهجویان به ایستگاه قطار کلتی و ترافیک سنگین در مسیر 
قطارهای بین کشوری، پلیس مجارستان این ایستگاه را به روی آنان بسته است و 

فقط به گردشگران اجازه ورود می دهد.

در انفجاری مهیب مقابل پارلمان اوکراین 
حدود یکصد نفر از اعضای گارد ملی این 

کشور زخمی شدند.

در جریان درگیری میان نیروهای رژیم اسرائیل و صدها فلسطینی دست کم پنج فلسطینی و یک سرباز اسرائیلی زخمی 
شدند. نیروهای اسرائیلی یک خانه را که گمان می رفت عضو ارشد حماس در آن مخفی شده باشد ویران کردند.

دود ناشی از آتش سوزی 
جنگل های اسپانیا.

طرحسهمرحلهاي»ديمیستورا«
برايحلبحرانسوریه

استفان دی میستورا برای اجرایی شدن »بیانیه ژنو« نقشه راه جدیدی 
مطرح کرده اســت. در این طرح، به طور مســتقیم به بشــار اسد، 
رئیس جمهور سوریه اشاره نمی شود؛ اما خواهان تشکیل دولت انتقالی 
با برخورداری از اختیارات کامل اجرایی اســت. این طرح همچنین 
خواهان تشکیل شورای نظامی مشترک از نظام و مخالفان و توافق دو 
طرف درباره فهرستی از ۱۲۰ نفری است که در دوره انتقالی هیچ گونه 
سمت رسمی نخواهند داشت. عالوه بر این، برخی از دستگاه های 
امنیتی منحل خواهند شد و در نهایت، انتخابات ریاست جمهوری 
و پارلمانــی تحت نظارت ســازمان ملل متحد برگزار خواهد شــد. 

حملهیکنامزدجمهوریخواه
بهرویکرداوبامادرقبالایران

تد کــروز، از جمله نامزدهای احتمالــی جمهوری خواهان برای 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۲۰۱6، اظهار داشته: »در 
اوج مذاکرات، یک ژنرال بلندپایه ایرانی در توییتر نوشت، نابودی 
اسرائیل قابل مذاکره نیست. در بحبوحه این مذاکرات، ارتش ایران 
ماکت یک کشــتی نیروی دریایی آمریکا را در یک تمرین نظامی 
بمباران و غرق کرد. هم زمان، آیت الله خامنه ای در جمعی هزاران 
نفری که شعار مرگ بر آمریکا می دادند، حضور داشت. این افراد 
پرچم آمریکا و اسرائیل را سوزاندند و هم زمان جان کری در حال 

مذاکره با ایران بود. ما چه کار می توانیم بکنیم؟«

ناامیدیعربستان
ازتغییرمواضعروسیه

سفر پادشاه عربستان به واشنگتن،  بیانگر ناامید شدن ریاض از تغییر 
موضع مسکو در قبال بشار اسد است. تالش های عربستان برای 
تغییر موضع مسکو در قبال اسد، نافرجام بوده است و  پیشنهادهای 
مالی بسیاری هم که شاهزاده محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد 
عربســتان بــه مقامــات روس داد و از جمله آن هــا، قراردادهای 
تسلیحاتی و خرید تاسیسات هسته ای بود، سودی نبخشید. اکنون 
گزارش هایی منتشر شده که نشان می دهد عربستان از تغییر مواضع 
روس ها ناامید شده اســت. اما اگر عربستان »عصبانی« شود نیز 
روس ها چیزی از دست نخواهند داد؛ چون امیدشان به ایران است.

اوباما:ایراندرموضوعهستهای
تسلیمنخواهدشد

رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با نشریه »فوروارد« درباره توافق 
هسته ای ایران و گروه ۱+۵ گفت: »آنچه تاکید کرده ام و مورد تایید 
کارشناســان امور ایران و جامعه بین الملل قرار گرفته، این است 
که ایران هرگز در بحث هســته ای تسلیم محض نخواهد شد«. 
اوباما علت حضور ایــران در مذاکرات هســته ای را تحریم های 
بی سابقه ای دانســت که آمریکا با حمایت بین المللی شکل داد و 
افزود، تحریم های کنگره علیه ایران طی سال های متمادی برای 
تغییر رفتار ایران موثر نبود. وی مدعی شده انگیزه ایران برای تعامل 
با جامعه جهانی، بازپس گرفتن پول های بلوکه شده خود بوده است.

بین الملل
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آقای وزیر تاوان می دهد؟
واکنششدیدافکارعمومیورسانههابهسخناننعمتزاده

سخنان وزیر صنعت و معدن و تجارت در روز گذشته و در 
حاشیه جلســه هیئت دولت خطاب به استقبال کنندگان 
از کمپین خرید خودروی صفــر ممنوع، از همان ابتدای 
انتشــار آن در ســطح رســانه ها واکنش های شدیدی در 
پی داشــت. بســیاری از رســانه ها از طیف هــا و با جهت 
گیری های سیاسی متفاوت نسبت به این سخنان واکنش 
نشــان دادند و ضد انقالب و خائن خوانــدن مردم ایران 
را گونه ای از اتهــام و بی حرمتی به مــردم تلقی کرده اند. 
در همیــن حال افکار عمومی نیز به شــدت به ســخنان 
نعمت زاده واکنش نشــان داده و تا جایی به پیش رفته اند 
که خواهان عذرخواهی و یا اســتعفا و عزل وزیر صنعت از 

سوی مجلس و دولت شده اند.
اما موضوع به همین جا نیز ختم نشده است. از روز گذشته 
گزارشــات و اخبار خودرویی در ســطح رســانه ها و اظهار 
نظرات کارشناسان درمورد وضعیت بازار خودرو و آینده آن 
و همچنین شرایط فعلی خودروسازی در کشور که از چند 
ماه قبل و بعد از توافق هسته ای سرعت و گستردگی گرفته 
بود، پس از سخنان وزیر صنعت جهت گیری خاصی پیدا 
کرده است و حجم انتقادات کارشناسان به وضعیت خودرو 

در کشور نیز افزایش یافته.

روندنزولیقیمتخودروادامهداراست
ســعید موتمنی عضو اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو در 
این باره معتقد اســت: در حال حاضر عرضه خودرو بیش 
از تقاضاســت اما رغبتی از ســوی مردم برای خرید دیده 

نمی شــود. وی افزود: در گذشته مردم خودرو را به عنوان 
کاالی ســرمایه ای در نظر داشتند اما در حال حاضر تمام 
افرادی که احتیــاج واقعی به خرید خودرو دارند آن را تهیه 
می کنند. وی با اشاره به قیمت برخی از خودروهای ساخت 
داخل گفت: بــه عنوان مثال پژوی پارس خودرو طی یک 
ماه گذشــته با کاهش 6۰۰هزار تومانــی از ۳۵میلیون و 
۷۰۰هزار تومان به ۳۵میلیون تومان رســیده است و پژو 
۴۰۵ جــی ال ایکــس از  ۲۹میلیون و ۵۰۰هــزار تومان 
به ۲۸میلیون و ۲۰۰هزار تومان رســیده اســت. موتمنی 
تصریح کرد: همچنیــن ال ۹۰ ایران خودرو با ۳میلیون و 
نیم کاهش از ۴۲میلیون تومان به ۳۸میلیون و ۵۰۰هزار 
تومان رسیده است. اما درمورد دو خودروی ۲۰6 تیپ ۵ و 
ســمند تغییر قیمتی نداشــته ایم اما ۲۰6 تیپ ۲ طی یک 
ماه گذشــته از ۳۳میلیــون تومان به ۳۲میلیــون تومان و 
سراتوی ســایپا با ۷میلیون تومان افت قیمت مواجه شده 
و از ۹۱میلیون تومان به ۸۳میلیون تومان رســیده است. 
وی ادامــه داد: دنا نیــز ۳میلیون تومان کاهــش یافته و 
از ۴۳میلیــون تومان به ۴۰میلیون تومان رســیده اســت 
همچنیــن خودروهای چینی بین ۸ تــا ۱۰ میلیون تومان 

افت قیمت داشته اند.
وی معتقد است: در صورتی که شرکت ها هزینه های سربار 
خود را کاهش دهند و کیفیت محصوالت خود را باال ببرند 
مردم نیز برای خرید اقدام خواهند کرد اما به نظر می رسد 
تا زمانی که بازار به ثبات برسد چند ماهی اوضاع به همین 

منوال باشد.

پیشنهادتحقیقوتفحصازواردات
خودروهایچینی

در همین حال عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اســالمی از طرح مجلس برای تحقیق و تفحص 
از واردات خودروهــای بی کیفیــت چینی به کشــور خبر 

داده است.
سیدشریف حســینی در این زمینه اظهار کرده که مجلس 
دربــاره واردات خودروهــای چینــی بی کیفیت و کســب 
سودهای کالن و غیرمتعارف در این راه توسط برخی افراد 
خاص، بررســی و تحقیــق و تفحص انجــام خواهد داد تا 
موضوع شفاف شود. وی همچنین از وجود نوعی انحصار 
در واردات خودروهای چینی خبر داده و خاطرنشان کرده 
که در ســال های اخیر تنها افراد محدودی می توانســتند 
خودروی چینی وارد کنند و در نهایت همین افراد به ســود 
نجومی دســت یافتند که ارتباطات این افراد باید شــفاف 

شود.
اظهــارات این نماینده مجلس شــورای اســالمی درباره 
ســودهای نجومی و غیرمتعارف واردکننــده خودروهای 
چینی در حالی است که پیش از این نیز برخی کارشناسان 
از عملکــرد واردکنندگان این محصوالت به کشــور انتقاد 
کرده بودند. در این زمینــه محمد جعفری، رئیس انجمن 
ملی حمایت از حقــوق مصرف کنندگان، اظهار کرده بود: 
واردکنندگان به ویژه واردکننده خودروهای چینی و کره ای 
عملکرد نامطلوب و تخلفاتی همچون گران فروشی، عدم 
تحویــل به موقع خودروهای فروخته شــده و نبود قطعات 

یدکی در خدمات پس از فروش داشته اند. گران فروشی در 
برخی برندهای خودروهای وارداتی محرز است.

تنهاظاهرخودروراعوضکردهایم
امــا واکنش ها به وضعیت خودروســازان به آنجا رســیده 
است که سردار نقدی رئیس ســازمان بسیج مستضعفین 
نیز در اظهاراتی به انتقادات شدید از خودروسازان پرداخته 
است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: ما در برخی 
از صنایع نظیر خودروســازی همچنان پیشرفت حقیقی را 
شاهد نیستیم، به طوری که ما تنها ظاهر خودرو را عوض 
کرده ایم، در حالی کــه با تکیه بر دانــش بومی می توانیم 
خودرویی مناســب خانواده های ایرانی و شــرایط و اقلیم 
این کشــور تولید و روانه بازار کنیم. وی با اشاره به مقایسه 
صنعت خودرو و هوافضا در کشــور، بیــان کرد: برخالف 
انتظار پیشرفت های صنعت هوافضای کشور قابل قیاس 
با صنعت خودرو که اغلب یک صنعت وابســته و غیرقابل 
تحرک باقی مانده، نیســت و ما باید یک حرکت متفاوتی را 

در این حوزه شاهد باشیم.
این همه ســوای اعتراضات گسترده رســانه ای است که 
در قالب تحلیل و پاســخ گویی به اظهارات اخیر نعمت زاده 
منتشــر شــده اســت و کار را به راه انــدازی کمپینی برای 
عذرخواهی وزیر صنعت از مردم ایران کشانده است. حال 
گویــا وزیر صنعت و معــدن و تجارت تــاوان حمایت های 
بی دریغ خود از صنعت خودروی کشور طی دو سال گذشته 

را با این اظهارنظر عجیب به یک باره پس می دهد.

آغاز شناسایی اقشار ضعیف یارانه بگیر
احمدی میدری عــاون رفاهی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از 
همین رو یکی از مهم ترین اقدامات 
حوزه رفاه اجتماعــی این وزارتخانه 
شناســایی اقتصادی خانوارها بود؛ 
در حال حاضر در ایــن حوزه فرآیند 
شناسایی افراد نیازمند کمک های 

دولتی آغــاز شــده و درحــال جمــع آوری اطالعات 
اقتصادی تمامی خانوارهای کشــور اســت. نتیجه و 
دستاورد این اقدام در صورت شناسایی دقیق، عدالت 

در توزیع و کاهش فقر است.
معاون رفاهی وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید 
کــرد: در دولت یازدهــم همچنیــن در جهت کمک 
به اقشــار آســیب پذیر عالوه بر پرداخــت یارانه  نقدی 
از ســوی دولت، در سال گذشــته بیش از ۱۰میلیون 
ســبد کاالی امنیت غذایی بین خانوارهــای نیازمند 
توزیع شــد؛ این اقدام رفاهی و حمایتــی وزارتخانه در 
پرداخت یارانــه غیرنقدی با هدف جلوگیری از افزایش 

نقدینگی به واسطه شارژ غیرنقدی 
کارت مشموالن، ســرمایه گذاری 
غیرمســتقیم در اقتصــاد کشــور، 
حمایــت از خانوارهــای کم درآمــد 
و کمــک به اقشــار آســیب پذیر در 

راستای امنیت غذایی بود.
وی با اشاره به تشکیل دوره شورای 
عالی رفاه با هدف شناســایی فقر چند بعدی تشکیل و 
سازوکارهایی برای بهبود وضعیت آموزش و بهداشتی 
کودکان بی تابعیت تدوین شــد. میــدری با بیان اینکه 
تدوین طرح شبکه ســازی ســازمان های مــردم نهاد 
حوزه رفــاه و تامیــن اجتماعی و افزایش مشــارکت، 
توانمندی ها و ظرفیت های ســازمان های مردم نهاد 
در حــوزه رفــاه از اقدامات مهم این وزارتخانه اســت، 
گفت: بازسازی و تکمیل پایگاه اطالعات نظام جامع 
رفاه و تامین اجتماعــی و ایجاد بانک اطالعات جامع 
رفاه و تامین اجتماعی از دیگر دستاوردهای حوزه رفاه 

اجتماعی است.

۲/۵میلیون نفر بیکار هستند
حســن طایــی معــاون کارآفرینی 
و اشــتغال وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در پاســخ به این ســوال 
مبنی بر اینکه هم اکنون چه تعداد 
بیکار در کشــور حضور دارند که در 
هیچ یک از کارگاه هــا به طور دائم 
مشــغول بــه کار نیســتند، گفت: 

بیکاری براســاس تعریف ســازمان بین المللی کار، 
مفاهیم متفاوتــی دارد. وی افزود: بــه عنوان مثال 
اگر مامور سرشــماری با مراجعه به کارگاه با کارگرانی 
که یک ســاعت دارای کار باشند مواجه شود، شاغل 
به حســاب می آید و اگر یک ساعت هم بیکار باشند، 

بیکار.
طائی گفت: هم اکنون رســما آمار بیکاری ۱۱درصد 
اســت که شــامل ۲/۵میلیون نفر در کشور می شوند 
که ایــن میــزان با محاســبه ســنین مختلــف تغییر 
می کند. معاون کارآفرینی و اشــتغال وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعــی با بیان اینکه بیــکاری در جنبه های 

مختلــف تعاریف متعــددی دارد، 
گفت: به عنوان مثــال، هم اکنون 
شــاغالنی در کشــور هســتند که 
درآمدشــان هزینه هــا را پوشــش 
نمی دهــد که ایــن افــراد از نظر ما 
بیکار هستند. وی گفت: شغل این 
افراد به شکلی اســت که نمی تواند 
 آنــان را از فقــر مطلــق خــارج و بــه فقــر نســبی ت

غییر دهد.
طائی در واکنش به این موضوع که اگر ورود ســاالنه 
۸۰۰هــزار نفر به بازار کار را بپذیریــد و آمار بیکاری در 
کشور بیش از ۲/۵میلیون نفر خواهد بود، گفت: این 
طور نیست که ساالنه ۸۰۰هزار نفر به سنین بازار کار 
برسند و نیازمند اشــتغال باشند. وی افزود: قطعا این 
افراد به نوعی جذب بازار کار می شــوند و ســاالنه هم 
بخشــی از مردم جذب کارگاه ها و صنایع شده اند، اما 
در مجموع، سال ۹۳ نســبت به سال ۹۲ وضعیت کار 

بهتر شده.

تولید نفت ایران به 
۲/۹میلیون بشکه رسید

بلومبرگ اعالم کرد تولید نفت ایران در اوت امســال 
۵۰هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۲/۹میلیون 
بشکه در روز رسید که باالترین رقم تولید نفت ایران از 

جوالی ۲۰۱۲ به این سو بوده است.
بلومبرگ بر اســاس محاسبات خود اعالم کرد تولید 
نفــت اوپــک در اوت ۲۰۱۵ بــا افزایــش ۱۰۸هزار 
بشــکه ای نســبت به ماه قبل از آن مواجه شــد و به 

۳۲/۳۱میلیون بشکه در روز رسید.
افزایش قابــل توجه تولید نفت اوپــک در این ماه در 
حالی است که قیمت نفت طی هفته های اخیر بیش 
از پیش کاهش یافته و به حدود ۵۰ دالر در هر بشکه 

رسیده است.
روز گذشته اوپک در گزارشی اعالم کرد در نظر دارد 
با دیگر تولیدکنندگان نفت برای رســیدن به قیمتی 

عادالنه مذاکره کند.
اعضای اوپک در نشست ژوئن ۲۰۱۵ با وجود نصف 
شــدن قیمت نفت طی یک سال گذشته سقف تولید 
این ســازمان را در ســطح ۳۰میلیون بشــکه در روز 

حفظ کردند.
در پی اعــالم تمایــل اوپک بــرای مذاکره با ســایر 
تولیدکنندگان، قیمت جهانــی نفت برای تحویل در 
ماه اکتبر ۴/۱ دالر افزایــش یافت و به ۵۴/۱۵ دالر 
در هر بشکه رسید. این قیمت باالترین قیمت نفت از 

جوالی ۲۰۱۴ تا کنون بود.
در عین حال با اوج گیری مجدد نگرانی ها نسبت به 
وضعیت اقتصادی چین در معامالت امروز سه شنبه 
قیمــت نفــت برنــت ۱/۵۱ دالر کاهش یافــت و به 
۵۲/6۴ دالر در هر بشــکه رسید. قیمت نفت سبک 
آمریکا نیز با کاهش ۱/۵۲ دالری به ۴۷/6۸ دالر در 

هر بشکه رسید.
بر اســاس برآوردهای بلومبرگ، تولید نفت ایران در 
اوت امسال ۵۰هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 
۲/۹میلیون بشکه در روز رسید که باالترین رقم تولید 

نفت ایران از جوالی ۲۰۱۲ به این سو بوده است.
تولیــد نفت امارات نیــز در این ماه ۱۵۰هزار بشــکه 
افزایش یافته و ۲/۹۵میلیون بشکه در روز شد. تولید 
نفت عراق با افزایش ۵هزار بشکه ای به ۴/۳میلیون 

بشکه در روز رسیده است.
عربستان که متهم اصلی سقوط قیمت نفت از سال 
گذشته بوده و در راستای سیاست تحریم ایران تولید 
نفت خود را افزایش داده در ماه اوت ۷۰هزار بشکه از 
تولید خود کاســت و ۱۰/۵میلیون بشکه در روز نفت 
روانه بازار کرد. این نخســتین بار طی ۹ ماه گذشــته 
است که عربستان تولید نفت خود را کاهش می دهد.
افزایش مصرف سوخت در داخل به دلیل گرمای هوا 
و برای استفاده از وسایل سرمازا علت افت تولید نفت 

عربستان در ماه اوت شناخته شده است.
این گزارش درحالی منتشــر شــده اســت که اخیرا 
تحلیل هایی در مورد عدم تمایل عربســتان سعودی 
برای کاهــش تولید نفت به قصد خــارج کردن نفت 
شــیل آمریکا از چرخه تولید و ضربــه زدن به اقتصاد 

ایران بعد از تحریم ها منتشر شده بود.

رصدخانه

هیچبرنامهایبرایروابطاقتصادیباآمریکانداریم
وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجارت در ارتباط با تصمیم 
دولت برای برقراری روابط 
تجاری بــا آمریــکا گفت: 
فعال هیچ برنامــه ای برای 
برقراری روابط تجاری با این 
کشــور نداریم. نعمت زاده 

درباره  نظر دولت درباره برقراری روابط تجاری 
با آمریــکا، با توجه به نگرانی هایــی که در باره 
نفوذ این کشــور در ایران وجــود دارد، گفت: 
»فعــال هیچ برنامــه ای برای برقــراری روابط 
اقتصــادی با آمریکا نداریــم«. وی همچنین 
درباره برنامه های وزارت صنعت برای اشتغال 

فارغ التحصیــالن افزود: 
در صورتی که صنعت کشور 
راه بیفتد مشکالت اشتغال 
فارغ التحصیــالن نیز حل 
می شود. این مقام مسئول 
درباره واردات ســیگار نیز 
گفت: برنامه هایــی برای 
جلوگیری از قاچاق سیگار به کشور وجود دارد 
و ما می خواهیم واردات سیگار را قانونی کنیم. 
مجید تخت روانچــی معاون وزیر خارجه ایران 
نیز اخیرا در مصاحبه با نشریه بلومبرگ درمورد 
تجارت با آمریــکا گفت: »در حــال حاضر به 

تجارت با آمریکا فکر نمی کنیم«.

برگرانیهیچکاالییصحهنمیگذاریم
رئیــس ســازمان حمایــت 
و  ن  گا ف کننــد مصر
تولیدکننــدگان بــا تاکید بر 
اینکه برای افزایش قیمت ها 
تا کنون از طریق ســازمان 
حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان موردی ابالغ 

نشده است و هیچ گونه تعدیل قیمتی رسمیت 
نــدارد، گفت: بــر گرانی هیــچ کاالیی صحه 
نمی گذاریم. سیدمحمود نوابی در پاسخ به این 
پرسش که چرا شــاهد افزایش قیمت شیر در 
برخی برندها طی روزهای اخیر بوده ایم؟ گفت: 
بر اساس گزارشی که به دست من رسیده است 

و آمــاری که بازرســانی که 
از سراســر کشــور داده اند، 
افزایش قیمت نداشــتیم و 
برداشــت من این است که 
در برخی موارد ممکن است 
بر اســاس مصوبــه ای که 
مربوط به قیمت ۵۸ قلم کاال 
در سال گذشته می شود، موارد ویژه و استفاده 
از طعم دهنده ها در کاالها تاثیر داشــته باشد. 
وی با اشاره به اینکه قیمت لبنیات نباید افزایش 
پیدا کرده باشــد، گفت:  در صورت مشاهده در 
خدمت مصرف کنندگان هستیم و می توانند با 
سامانه ۱۲۴ تماس گرفته و طرح شکایت کنند.

افزایش7دالریبهایجهانیطال
با بروز نشانه های جدیدی 
از تضعیــف اقتصــاد چین 
قیمت طــال در معامالت 
امــروز افزایش یافــت اما 
گمانه زنی ها درمورد اینکه 
فدرال رزرو نرخ بهره بانکی 
را این مــاه افزایش خواهد 

داد، مانــع از افزایش بیشــتر قیمت ها شــد. 
تولیدات صنعتی چین بیشــترین ســرعت در 
گوســت کاهش یافت  ۳ ســال گذشته در ماه آ
همچنین ســفارش های داخلــی و صادراتی 
نیز افت کــرد و این آمار ســبب نگرانی و ترس 
سرمایه گذاران از زمین خوردن سخت دومین 

اقتصــاد بزرگ جهان شــد. 
هر اونس طــال در بازارهای 
جهانی با ۷/۳۷ دالر افزایش 
۱۱۴۲/۳۰ دالر معامله شد. 
گوســت را به علت  طال ماه آ
نگرانــی درمورد رشــد کند 
اقتصادی چین با ۳/۵درصد 
افزایــش قیمــت به پایــان برد. ریک اســپونر 
تحلیلگر ارشد بازار طال گفت: »من فکر می کنم 
اگر ما ارقام قوی در آمار فرصت های شغلی در 
بخش غیرکشاورزی ببینیم، فرصتی به بانک 
مرکزی آمریکا داده می شود تا در ماه سپتامبر 
حرکت خود را در افزایش نرخ بهره انجام دهد.«

اقتصاد
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پنجره

هزینه زیاد مادری برای زنان
چرایی عدم تمایل زنان طبقات باال به فرزندآوری

صرف بهترین سال های عمر برای ثمربخش بودن، نیاز به استفاده از مهارت های 
آموخته شده دارد، اما مشکل آنجاست که ساختار اشتغال در کشور ما و در بسیاری 
از دیگر کشــورها کورجنس است. در این وضعیت زنان و مسایل خاصی که فقط 
و فقط به آن ها مربوط است، در نظر گرفت نمی شود. بارداری از آن جمله است.

بیش پنج سال است که مســئله جمعیت به یکی از مســایل جدی کشور تبدیل 
شده است. وضعیت جمعیتی کشور در حالتی است که از اصطالح بحران برای 
توصیف آن استفاده می شود. بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰، جمعیت 
ایران به ۷۵میلیون و ۱6۹هزار نفر رسیده است. در قیاس آمارهای جمعیتی بر 
اســاس جدیدترین یافته مرکز آمار ایران از هفتمین سرشماری عمومی نفوس و 
مسکن سال ۹۰ کل کشور، جمعیت ایران به ۷۵میلیون و ۱۴۹هزار و 66۹ نفر و 
نرخ رشد میانگین ۵ ساله ۸۵-۹۰، به ۲۹/۱درصد رسیده است؛ درحالی که این 

نرخ در میانگین ۱۰ساله ۸۵- ۷۵، 6۲/۱درصد بود.
به گزارش مهرخانه، تعداد متوســط فرزندان در دهه 6۰، 6/۴ فرزند و دهه ۷۰، 
۴ فرزنــد و در حــال حاضر رقمی حــدود ۱/6و در در حال حاضر رشــد جمعیت 
۱/۲۵درصد اســت. بــا ادامه این رونــد تا ســال ۱۴۲۰ جمعیت فعلــی به مرز 
۱۰۰میلیون نفر رسیده است و پس از آن روند کاهنده پیدا کرده و نرخ رشد جمعیت 
به صفر می رسد. اساسی ترین مشــکل در این فرآیند، کاهش تعداد کودکان زیر 
۱۵ سال و افزایش تعداد سالمندان اســت؛ به طوری که در سال ۱۴۲۰ بیش از 

۲۵درصد جمعیت را سالمندان تشکیل خواهند داد.
همان گونه که ذکر شــد آمارها حاکی از کاهش باروری به زیر نرخ جانشــینی، و 
شکل گیری نوعی جدید از الگوی فرزندآوری شامل عدم فرزندآوری و به عبارتی 
تاخیر در ســنین زیر ۳۰ سال و جبران در ســنین باالی ۳۰ سال است. گزارش 
مرکز آمار بیان گر آن است که زنان تحصیل کرده، شاغل و متعلق به طبقه باالی 
اقتصادی و اجتماعی، کمترین مشارکت را در فرزندآوری دارند. در خبری از مرکز 
آمار، نرخ باروری برای شاغلین و غیرشاغلین را به ترتیب ۱٫۱ و ۱٫۹ فرزند ذکر 
شده است. این در حالی است که این نرخ از ۲/۵ در دوره پنج ساله ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ 
به ۱/۱ فرزند در دوره ۱۳۸6 تا ۱۳۹۰ برای شاغلین و در همین مدت ها از ۳/۳ به 

۱/۹ فرزند برای غیرشاغلین رسیده است.
نرخ باروری برای افراد باتحصیالت   و بی سواد به ترتیب ۱٫۲ و ۲٫6 فرزند است. 
این نرخ برای افراد با موقعیت و جایگاه اقتصادی باال و پایین به ترتیب ۱٫۴ و ۲٫۳ 
فرزند است. میزان باروری به تفکیک سطح تحصیالت نشان می دهد که باروری 
زنان بی سواد، و با سواد ابتدایی )پایین(، متوســطه )متوسط(، و عالی )باال( در 
فاصلــه دوره های مطالعه به ترتیب از ۴/۴ به ۲/6، ۳/۵ به ۲/۲، ۲/۵ به ۱/۸ و 

۱/۸ به ۱/۲ کاهش یافته است.
از طرفی دیگر آمارهای سه دهه اخیر ایران نشان از رشد چشمگیر زنان در جامعه 
دانشجویی کشور دارد. به طوری که سهم ۳۱ درصدی زنان در سال ۵6، در مقایسه 
با سهم 6۹ درصدی مردان در این ســال، به یک باره در سال ۸6 از مردان پیشی 
گرفته و سهم مردان را به ۳6/۷درصد کاهش داده است. پس از آن و از سال  ۸۹ 
به بعد، به مرور تعادلی میان جمعیت دانشــجویی زنان و مردان شکل می گیرد؛ 
تا جایی که تا ســال ۹۳ با فاصله اندکی از مردان، جمعیت دانشــگاهی را شکل 
می دهند، اما این رشد چشمگیر جمعیت دانشجویی زنان و این که باز هنوز درصد 
باالی جمعیت دانشجویی شامل مردان می شــود، در حالی است که بر اساس 
آمار سال ۹۳ به غیر از مقطع دکترا که سهم زنان داوطلب ۴۲/۵۳درصد و سهم 
مردان ۵۷/۴۷درصد است، ســهم زنان در کنکورهای سراسری و کارشناسی 

ارشد بیشتر از مردان است.
در کنکور سراسری ۱۳۹۳، ۵۹/۰۴درصد از داوطلبان را زنان تشکیل می دادند 
و ۴۰/۹6درصــد داوطلبــان مــرد بودند. هم چنیــن در صــف کنکوری های 
کارشناسی ارشد ۵۰/۸درصد زنان و ۴۸/۲درصد مردان حضور داشتند که همه 

رقم ها از افزایش داوطلبان زن نسبت به داوطلبان مرد خبر می دهند. در کنار آمار 
تحصیالت، با تمایل زنان به اشتغال و رشد نرخ اشتغال زنان مواجه ایم.

این آمارها بیان گر آن اســت که در کنارهم نهادن دو عامل تحصیالت و اشتغال 
زنان، وضعیت جمعیتی خاصی را برای کشــور رقم می زند. زنان در دو وضعیت 
تحصیل کرده و شــاغل، رقم جمعیتی خاصی را شــامل می شــوند که فرصت 
فرزندآوری آن ها به دالیل خاصی از دســت می رود. زنان تحصیل کرده به دلیل 
طوالنی بــودن مدت آموزش یا از ازدواج ســر بازمی زنند و یــا در صورت ازدواج، 
فرزندآوری را به تاخیر می اندازند. اشتغال زنان عامل دیگری در این تاخیر است. 
به این معنی که زنان تحصیل کرده شاغل چنانچه ازدواج کنند، فرزندآوری را به 

دلیل مشغله های شغلی به آینده موکول خواهند کرد.
به این ترتیب است که زنانی با موقعیت تحصیلی، اجتماعی و اقتصادی باال کمتر 

تمایلی به فرزندآوری نشان می دهند. دالیل این اتفاق چیست؟
زمانی همســری و مادری هویت بخش ترین ویژگی های زنان به شــمار می آمد. 
ازدواج و مادری در فاصله کمی از یک دیگر اتفاق می افتاد و همســران جوان در 
زمان کوتاهی پس از تاهل تبدیل به مادران می شدند، اما اکنون این فرآیند تغییر 
کرده اســت. راه یافتن زنان به عرصه عمومی موجب شــده است زنان، بودن در 
عرصه عمومی را هیجان انگیزتر از تمامی وظایف خود در عرصه خصوصی بدانند. 
آنچه بیش از همه آن ها را برای حضور در این عرصه مشــتاق می کند، دستیابی 
به قدرتی است که مردان به واســطه حضور در اجتماع در اختیار داشتند. ظلم و 
ستمی که تحت عنوان زن بودن به بسیاری از زنان اعمال می شد نیز از دیگر عوامل 
اشتیاق زنان برای کسب قدرت و تجربه استقالل است. به هر تقدیر اتفاق مدرنیته 
و ماجراهای پس از آن، زنان را وارد عرصه عمومی و فعالیت های اجتماعی کرد. از 
جمله پیامدهای این اتفاق، تغییر در خانواده، لزوم تشکیل آن و نظریه های جدید 

نسبت به ابعاد و بازتولید و فرزندآوری است.
اکنون زنانی در عرصه اجتماع حضور دارند که دیگر خود را تنها به عنوان همسر 
و مادر نمی شناسند. از نظر آن ها ضرورت ازدواج و قرارگرفتن در جایگاه مادری، 
تنها یک انتخاب است. هویت زنانه در عصر مدرنیته در این دو خالصه نمی شود، 
بلکه به اقتضای تجربیات جدیدی که زنان را از توانمندی های خود مطلع ساخته 
است، خواستار بر عهده گرفتن نقش هایی که تا پیش از این در انحصار مردان بود، 
کرده اســت. جنبش های زنانه در تسهیل این امر نقش داشته و دولت ها را وادار 

ساختند صدای زنان را شنیده و به خواسته آن ها پاسخ دهند.
حضور زنان در عرصه آموزش و پس از آن اشتغال، سبب شد که زنان ازدواج را به 
تاخیر اندازند. تاخیر در ازدواج سبب تغییر در الگوی فرزند آوری و تعداد آن نیز شده 
است. به نظر می رسد تحصیالت و اشتغال و به دنبال آن اختصاص زمان طوالنی 
به این دو، مهم ترین دلیل تغییر الگوی فرزندآوری در این دسته از زنان است، اما 
الزم است به این مسئله از جوانب دیگر و به ویژه از منظر هم دلی نگریسته شود.

نخستین دلیل تاخیر در مادری آن اســت که مادری فعالیتی تمام وقت است. از 
لحظه تشــکیل نطفه در رحم مادران، آن ها تغییرات جسمی و روحی فراوانی را 
تجربه می کنند. این اتفاق اگرچه طبیعی است، اما تفاوت بسیاری میان مادرانی 
که در خانه حضور دارند با مادرانی که در محیط کار هســتند، در تحمل آن وجود 
دارد. این مادران موظف هســتند فارغ از هر آنچه به جســم و روح آن ها مربوط 
است، به مسئولیت خود پرداخته و آن را به خوبی انجام دهند؛ در غیر این صورت 

مسئولیت آن ها به دیگری واگذار خواهد شد.
تولد فرزندان، مســئولیت دیگری بر این مادران تحمیل می کند. این زنان میان 
عشــق مادری و نیاز فرزند به آن ها و مســئولیت های کاری خود در تعارض قرار 
می گیرند. تنهایی مادران در پرورش فرزندان و عدم همکاری پدران در این حوزه، 
از مهم ترین دالیل اضطراب این مادران است؛ اگرچه پدران از آمادگی های زنانه 
برای نگهداری از فرزندان برخودار نیستند، اما به نظر می رسد به مدد این بهانه، 

از تمامی مســئولیت خود صرف نظر می کنند و والدگری را تنها مادری و مختص 
زنان می دانند. 

به این ترتیب است که مادری مســاوی با بر دوش داشتن مسئولیت فرزندان به 
تنهایی اســت. مسئولیتی که زنان با آن قضاوت می شوند و هرگونه نقص در آن، 
به معیاری برای قضاوت و تخریب شخصیتی آن ها تبدیل می شود. به این گونه 
اســت که مادران در برابر این تصور تصمیم می گیرند؛ کاری را که به خوبی برای 
آن آموزش دیده و در آن تجربه  اندوخته اند، به جای مادری انتخاب کنند و خود 

را در معرض تیغ قضاوت جامعه قرار ندهند.
دلیل سوم عدم آموزش مادری به زنان جوان است. مادری در عین اینکه مهم ترین 
مســئولیت زنان است، اما کمترین آموزشــی برای آن ارائه نمی شود. آن میزان 
که در محیط های دانشــگاهی و آموزشی به دروسی پرداخته می شود که پس از 
فارغ التحصیلی کمترین اســتفاده ای از آن نمی شود، توجهی به مسائل زندگی 

فردی و زناشویی که برای هر فرد الزم است، نمی شود. 
آنچه زنان از مادری مادران اطراف خود  می بینند، تنها زحمت است. درحالی که 
می توان با آموزش، به زنان جوانی که مســئولیت هایی غیــر از مادری نیز دارند، 
از اتــالف وقت و هدر رفتن انــرژی جلوگیری کرد و  از هولناکــی تصویری که از 
فرزندداری در ذهن آن ها وجود دارد، کاســت. البته باید در نظر داشــت که نوزاد 
انســان، نیازمند توجه و مراقبت دائمی در چند ماه نخست تولد است و زنان باید 
این نکته مهم را در نظر داشته باشد.  مسئله ســاختار اشتغال فعلی در جامعه از 
چهارمین دالیل عدم تمایل گروه مادران شاغل و تحصیل کرده است. زنانی که 
حداقل ۱6 ســال برای داشتن یک مدرک کارشناسی صرف کرده اند و این زمان 
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد و دکترا به بیش از ۲۰ سال افزایش می یابد، 

به آسانی از این زمان صرف نظر نکرده و خانه داری را انتخاب نخواهند کرد. 
صرف بهترین سال های عمر برای ثمربخش بودن، نیاز به استفاده از مهارت های 
آموخته شده دارد، اما مشکل آنجاست که ساختار اشتغال در کشور ما و در بسیاری 
از دیگر کشــورها کورجنس است. در این وضعیت زنان و مسائل خاصی که فقط 
و فقط به آن ها مربوط است، در نظر گرفت نمی شود. بارداری از آن جمله است. 
مسائل مادران در طی بارداری و همچنین پس از زایمان، شرایط ویژه ای است. 
الزم است دولت با حمایت از کارفرمایان و با در نظر داشتن آنان، سازوکار جدیدی 
برای استفاده از توانمندی زنان طراحی کند تا کارفرمایان تشویق شوند زنان را به 
استخدام درآورند. نه اینکه ضررهای ناشی از بارداری زنان برای کارفرمایان، آن ها 

را مجبور به حذف زنان کند.
اما در کنار تمام موارد فوق که با دید هم دالنه به بررسی عدم تمایل زنان شاغل و 
تحصیل کرده به فرزندآروی پرداخته است، باید متذکر شد که این گروه، بعدی از 
زندگی را که ارزشی بیش از خدمات اجتماعی آن ها دارد، به فراموشی سپرده اند. 
فرزندآوری و تجربه مادری تنها یک تجربه شخصی نیست و منحصر به فرد زن 
نمی شود، بلکه خود، فعالیت اجتماعی اســت که تنها از عهده زنان برمی آید. با 
وجود تمامی سختی ها و مرارت هایی که کم لطفی پدران و نظام های حمایتی بر 

مادران تحمیل می کند، اما تجربه منحصر به فردی است که جایگزینی ندارد. 
زنان با تجربه مادری در جریان تاریخ انســانی و جامعه خود شریک می شوند که 
این ارزشــی کمتر از خدمات تخصصی زنان در عرصه اجتماعی ندارد. پی گیری 
خواســت های فردی و افتادن در تله فردگرایی، زنان را از چیزی محروم می کند 
که نیاز آن در میان سالی در آن ها بیدار شده و سبب حسرت و حرمان خواهد شد. 
اگرچه اهمیت خدمات زنان شاغل در مسیر پیشرفت و توسعه کشور قابل اغماض 
نیست، اما باید توجه داشت خداوند و طبیعت، مکانیسم و ابزارهای فرزندپروری 
را در وجود زنان تعبیه کرده و همراه آن تجربه ای غنی و سرشار از لذت قرار داده 
است که غفلت از آن، نه تنها زنان، بلکه جامعه را از نیز از خدماتی که تنها از عهده 

آن ها برمی آید محروم می کند. 

حجامتبرایاینافرادمضراست
مهر- لیال شــیربیگی، متخصص طب سنتی گفت: از دیدگاه طب سنتی حجامت برای همه 
افراد بیمار مفید نیســت و به عبارت دیگر حجامت عام برای همه افراد نیســت. بعضی افراد بر 
این باورند که حجامت در درمان جوش های صورت تأثیر دارد. برای مردانی که در صورتشــان 
جوش می زند و ُپرخور هستند, حجامت راه حل خوبی است ولی واقعیت این است که حجامت 

به همه افراد برای رفع جوش کمک نمی کند. 
وی افزود: حجامت خون را از بدن افراد کم می کند و ما اعتقاد داریم خون مایع حیات است و 
خون نباید از بدن افراد کم شــود، مخصوصًا افرادی که خیلی الغر هســتند. مثاًل شخصی که 
دچار جوش صورت اســت و بدنش خیلی الغر و خشــک است نباید حجامت کند چرا که خون 
در بدنش بسیار کم بوده و با حجامت همان خون کم را نیز کاهش می دهد. حجامت فقط برای 

یک سری افراد که کم خونی ندارند، می تواند خوب باشد ولی با تجویز پزشک.

رشد۱۰درصدیآماراهدایخون
به گزارش ســازمان انتقال خون، آمار اهدای خون در مرداد ماه ۹۴ نســبت به مدت مشــابه 
سال گذشته نزدیک به ۱۰ درصد رشد نشان می دهد. استان های هرمزگان، فارس، خراسان 
شمالی بیشترین میزان رشد را در مرداد ۹۴ داشته اند. همچنین شاخص اهدای مستمر خون 
در حدود ۲ درصد رشــد داشته و استانهای قم، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در این 
زمینه بیشترین میزان رشد اهدای مستمر را داشته اند. بنابراین گزارش طی ۵ ماهه سال ۹۴ 
به میزان یک میلیون و ۷۷ هزار و ۷۲۸ مورد مراجعه به مراکز انتقال خون سراســر کشــور ثبت 
شــده اســت که از این تعداد ۸۸۳ هزار و ۵۲۹ نفر موفق به اهدای خون شــده اند. همچنین از 
ابتدای ســال تا پایان مرداد  ۹۴ به میزان یک میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۱۱ واحد خون و فرآورده 
های آن شــامل گلبول قرمز فشرده شــده ، پالسما و پالکت به مراکز درمانی و بیمارستانهای 

کشور توزیع شده است. 

اگرآنژیوپالستیکردهاید،بخوانید
فارس- رئیس انجمن آترواسکلروز ایران درباره افرادی که تحت آنژیوپالستی قرار گرفته اند، گفت: باید 
داروهای خود را به موقع مصرف کنید و تحرک کافی داشته باشید. برای این افراد ۳ ساعت پیاده روی 
در هفته توصیه می شــود که حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در روز می شــود. مصرف میوه ها و سبزی های 
تازه، گوشت سفید به ویژه ماهی نقش مؤثری در سالمت فرد به ویژه پس از آنژیوپالستی دارد. این 
افراد می توانند ۹۰ گرم گوشــت قرمز -که تقریبًا به اندازه یک سیخ کباب برگ می شود-،و به طور 
متوسط ۲ عدد تخم مرغ در هفته مصرف کنند. وی افزود: لزومی ندارد که غذاها بی نمک باشد، 
مبتالیان به بیماری های قلبی به ویژه آنهایی که آنژیوپالستی شده اند می توانند از غذاهای کم نمک 
استفاده کنند. روغن های غیراشباع به ویژه زیتون و کنجد برای مبتالیان به بیماری های قلبی مفید 
هســتند. فراموش نکنید استرس می تواند بیماران قلبی را دچار مشکل کند. توصیه می شود این 

افراد در کالس های مدیریت استرس شرکت کنند تا بتوانند فشارهای روانی خود را کنترل کنند.

شیر را گرم بخوریم یا سرد؟
اصــل،  علــی  نیــوز-  ســالمت 
متخصص طب سنتی گفت: شیر 
گاو تقویت کننده مغز بوده و رطوبت 
آن را زیــاد می کنــد، برطرف کننده 
فراموشــی, مالیخولیا و وســواس 
بوده و مقوی قلب است، همچنین 
برای افراد سوداوی و مزاج خشک 

مفید بوده و ملین شکم اســت. همچنین شیرحیوانی 
که مدت حاملگــی آن نزدیک به مدت زمان حاملگی 
انسان باشد از نظر تغذیه مناسب تر است مثل شیر گاو.  
بد نیست بدانید شیر دارای سه جزء مائیت )جزء آبی( 

که دارای طبیعت ســرد و تر است، 
ُدهنیــت )جزء َدِســم و چــرب( که 
گرم و خشــک است و ُجبنیت )جزء 
پنیری( آن که سرد و خشک است. 
طبیعت شیرهای مختلف بستگی 
به غلبه هر کدام از این اجزا در شیر 
دارد و بهتر است شیر گرم میل شود 
تا موجب سرعت نفوذ آن شده و زودتر از معده عبور کند. 
طریقه جوشاندن شــیر به این ترتیب است که به اندازه 
یک چهارم شــیر, آب اضافه کرده ســپس در حرارت 
مالیم جوشانده شود تا آبی که اضافه شده تبخیر شود.

عسل تقویت کننده سیستم گوارش و اشتهاآور است
تســنیم- کارشــناس طب ســنتی 
گفت: عســل تقویت کننده سیستم 
گوارش و اشــتهاآور اســت و به عنوان 
ضدهلیکوباکتر پیلوری شناخته می شود 
و نقش آن در درمان زخم معده بســیار 
مؤثــر اســت، همچنیــن در درمان و 
پیشگیری گرفتگی ها و انسداد عروق 

قلبی می تواند مفید واقع شــود. برخی از خواص عســل از 
دیدگاه طب سنتی به این شرح است:  * بهترین نوع عسل 
باید ســرخ رنگ، شــفاف، غلیظ، خوش بو، خوش طعم و 
بدون موم است که وقتی با انگشت برداشته شود میان دو 

انگشت تارهایی بســته شود. * عسل 
هرچقدر کهنه تر شود طبعش نیز گرمتر 
خواهد شد. * عسل منضج یا پزنده خلط 
بلغم لزج اســت و رطوبت های بدن را 
از بین می برد. *عسل نقش مهمی در 
درمان زخم های روده ای به عهده دارد، 
همچنین در درمان بیماری های کبد و 
طحال بسیار مؤثر است. *عسل مواد زائد تجمع یافته در مغز 
را پاک سازی می کند. غرغره با آب و عسل زخمهای دهانی 
را بهبود می بخشد. *مالیدن سرکه همراه با عسل به قوت 
لثه ها و دندان ها، سفیدی دندان و به رفع جرم کمک می کند.

مراقبتهایپیشازبارداری
شاید شما هم از آن دسته افرادی هستید که در فکر به 
دنیا آوردن فرزند دوم، ســوم و... باشید، در هر صورت 
بهتر است برای فرزندآوری خود برنامه منظم و کاملی 
داشته باشید و از حداقل سه ماه پیش از بارداری نکاتی 

را رعایت کنید.

مصرفاسیدفولیک
اولین و مهــم ترین نکته برای کســانی که تصمیم به 
بارداری دارند این اســت که حداقل یک ماه تا سه ماه 
پیش از بارداری اســیدفولیک مصرف کنند، چون کم 
خونی زنان که بیشتر خانم ها به آن مبتال هستند، باید 
قبل از بارداری برطرف شود تا از زایمان های زودرس، 
تولد نوزاد با وزن کم و به خطر افتادن ســالمت مادر و 
کودک جلوگیری شود. همچنین احتمال وجود نقص 
لوله عصبی نوزاد کــه در اثر کمبود اســید فولیک در 
بدن مادر به وجود می آیــد و در صدر ناهنجاری های 
مادرزادی است، با مصرف منظم اسیدفولیک سه ماه 
پیش از بــارداری و حداقل یک ماه پــس از بارداری به 
حداقل می رسد. این در حالی است که مصرف باالی 
اســیدفولیک هیچ گونه ضرری برای سالمت انسان 
ندارد، پس با خیال راحت چند ماه قبل ازباردار شــدن 

این قرص را مصرف کنید.

مراجعهبهپزشکدرصورتداشتن
بیماریمزمن

اگر جزو آن دســته از افرادی هســتید که دچار یکی از 
بیماری های مزمن، مثل فشــار خون، آســم، دیابت، 
تیروئید، رماتیسم، بیماری های کلیوی و... می باشید 
حداقل شش ماه قبل از بارداری باید به متخصص مربوط 
به بیماریتــان مراجعه کنیــد و او را از تصمیم خود برای 
گاه کنید، چون در بسیاری از موارد برای  بچه دار شدن آ
داشتن یک بارداری سالم و بی خطر نیاز به یک بررسی 

مجدد وضعیت بیماری و تغییر میزان و نوع دارو دارید.

تزریقواکسنهایضروری
الزم است اگر بعضی از واکسن ها را قبل از این نزده اید، 
پیش از بارداری حتما نسبت به تزریق آن اقدام کنید، 
چون بعضی از بیماری ها هستند که اگر مادر در دوران 
بارداری به آن مبتال شود، عوارض جبران ناپذیری روی 
کودک می گذارد، مثل ســرخجه که البته اگر خانمی 
واکســن آن را به همین منظور تزریق کند دســت کم 
تا ســه ماه بعد از آن نباید باردار شود. واکسن دیفتری و 
کزاز هم واکســن هایی هستند که هر ده سال یک بار 

باید تجدید شوند.

تغذیهپیشازبارداری
جوانه گندم، دل، قلوه، پیاز، سیر، مواد دارای ویتامین 
های C و A از خوراکی هایی هســتند که مکمل غذا 
محسوب می شوند و مصرف آنها پیش از بارداری الزم 
اســت. خانمی که قصد باردار شــدن دارد، باید رژیم 
غذایی اش سرشــار از مواد مغذی باشد، مثل غالت، 
نان گندم، ماکارونی، ماهی، اسفناج، دانه های روغن 
گیاهی مثل آفتابگردان و از همه مهم تر مصرف گوشت 
قرمز فراموش نشود و همچنین مصرف شکر، قهوه، 
نمک، کافئین را چند ماه قبل از بارداری تا حد امکان 
کاهش دهید، زیرا شیرینی و شوری بیش از حد هیچ 

کدام توصیه نمی شود.

سالمت
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با پیوســتن علــی دایی، خــدادداد عزیزی و کریــم باقری در اواخــر دهه نود 
میالدی به بوندس لیگای آلمان موج مهاجرت بازیکنان ایرانی به ســطح اول 
فوتبال اروپا آغاز شــد. موجی که موجب شــد ایران در سال های بین ۲۰۰۰ تا 
۲۰۱۰ بیشــترین تعداد لژیونر را در میان تیم های آســیایی داشــته باشد و به 
نوعی سرمشــق این تیم ها باشــد. زمانی شــمار بازیکنان ما در اروپا به اندازه 
یک تیم ملی بود و درخشــش و حضور آن ها در تیم هایشــان بــه حدی بود که 
مثــال بازی های بازیکنی چون رضا ترابیان در اســتاندارد لیگ بلژیک چندان 

به چشــم هــواداران نمی آمد. حــاال اما 
اوضــاع عوض شــده و فوتبــال ضعیفی 
مثل چین از ما در ترانسفر بازیکن به اروپا 
موفق تر اســت. از پیشــرفت حریفانمان 
هم کــه بگذریم به نظر حــد و اندازه های 
ما خیلی کوچک تر شده است. اتفاقی که 
روز گذشــته و با انتقال احسان حاج صفی 
به بوندس لیگای دو اتفاق افتاد. بهترین 
بازیکــن دو فصــل اخیر فوتبــال ایران و 
پدیده چند ســال پیش فوتبــال ما در حد 
تیم ســیزدهم بوندس لیگای دو اســت. 
همــه آن هایی که فوتبال ایــران را دنبال 
می کنند معتقدند احسان حاج صفی یکی 
از بهترین هــای لیــگ فوتبال مــا بوده و 
نقش موثری در قهرمانی های ســپاهان 
داشته اســت. این بازیکن چپ پا از ارکان 
اساســی تیم کارلوس کی روش هم بود و 
هســت. اما همه این خوبی هــا منکر این 
واقعیت تلخ نیســت که فوتبال ما در یک 
پسرفت تاریخی به حدی رسیده که ستاره 
لیگش بعد از چند سال تالش و تقال برای 
لژیونر شدن سرانجام سر از تیم سیزدهم 

لیــگ دوی آلمان در می آورد. البته اگر به لیســت لژیونرهای االن   نگاه کنیم 
غیر از علیرضا جهانبخش که گل سرســبد آن هاســت باقــی چندان وضعیت 
خوبی ندارند؛ یا در تیم  ناشــناخته ای در لیگ یونان بــازی می کنند یا در لیگ 
دوی انگلستان نیمکت نشــین هستند. با این حساب شاید به راستی و درستی 
حرف های کارلوس کی روش پی ببریم که سطح لیگ ایران را افتضاح می داند 

و در مسابقات لیگ خوابش می برد.

احسانسرانجامپرید
احسان حاج صفی ۲۵ساله خیلی زودتر از این ها می توانست لژیونر شود اما نگاه 
غالبی که بازیکنان ایرانی را اســیر خود کرده مانع شد تا او دست به این کار بزند. 
با این حال در همه این ســال ها خصوصا بعد از جام جهانی و حضور حاج صفی 
در پیراهن تیم ملی این اشتیاق بیشتر و بیشــتر شد تا اینکه با یک سال وقفه او 
سرانجام با لیگ ایران و پیراهن سپاهان خداحافظی کرد. سال پیش بود که خبر 
 رســید احسان حاجی صفی در آستانه لژیونر شدن اســت. البته آن زمان بیشتر 
درمورد لیگ انگلیس خبر می رسید و اینکه حاجی صفی قرار است به لیگ جزیره 

برود اما در نهایت این انتقال صورت نگرفت. این فصل هم با خبرهای اینچنینی 
شــروع شد و در همان ابتدای بازی ها خبر  رسید که احسان حاجی صفی از یک 
تیم آلمانی پیشنهاد دارد و قرار است به زودی راهی اروپا شود. به خاطر اتفاقات 
فصل گذشته خیلی ها این مســئله را جدی نمی گرفتند و فکر می کردند باز هم 

همه چیز منتفی می شود اما این بار واقعا قضیه فرق می کرد.
احســان حاجی صفی بعــد از اینکــه ۲ گل به ســایپا زد، با هواداران ســپاهان 
خداحافظــی کرد و به آلمــان رفت. طولی نکشــید که خبر رســید این بازیکن 

ملی پوش با باشــگاه FSV فرانکفورت قرارداد رسمی امضا کرد. با تیمی که در 
بوندس لیگای ۲ حضور دارد و فصل گذشــته خطر ســقوط به دسته پایین تر را 
پشت سر گذاشت. شگاه FSV فرانکفورت در سال ۱۸۹۹ تاسیس شد و در واقع 
قدمتی ۱۱6 ســاله دارد. این باشگاه اگرچه هیچ وقت حضور در بوندس لیگای 
یک را تجربه نکرده اما عناوین جالبی دارد که به سال های خیلی دور برمی  گردد. 
این تیم در ســال ۱۹۲۵ نایب قهرمان آلمان شده. چند سال بعد و زمان جنگ 
جهانی دوم قهرمانی جنوب آلمان را به دســت آورد که البته این عنوان به سال 
۱۹۳۳ و به ۸۲ ســال پیش برمی گردد. تیم FSV فرانکفورت در سال ۱۹۷۵ تا 
۱۹۸۰ هم در بوندس لیگای ۲ حضور داشــت اما بعد از آن ســقوط کرد و چند 
سالی از این سطح رقابت ها دور بود. به این ترتیب سال ۲۰۰۸ به بوندس لیگای 
۲ برگشت که تا االن، یعنی حدود ۹ سال است که این حضور را تداوم بخشیده.

امیر شــاپورزاده یکی از بازیکنــان ایرانــی FSV فرانکفورت بود که در ســال 
۲۰۰۸-۲۰۰۷ در این باشــگاه فعالیت داشت. شاپورزاده در این باشگاه شرایط 
خوبی داشت اما با پیشنهاد استیل آذین به ایران آمد که با ناکامی این تیم، لیگ 
کشورمان را ترک کرد و به کیکرز اوفنباخ رفت. دیگر ایرانی FSV فرانکفورت، 

شخصی به اسم بهنام طیبی است. شاید تا به حال کسی نام او را نشنیده باشد یا 
به خاطر شباهت اسمی به یکی از کشتی گیران کشورمان این نام برایشان آشنا 
باشد اما بهنام طیبی یکی از بازیکنان ســابق FSV فرانکفورت بود. طیبی که 
بزرگ شده فرانکفورت است در تیم های پایه با FSV فرانکفورت بود و در نهایت 
به تیم اصلی رســید اما قبل از آنکه بتواند برای این تیم خودنمایی کند، مصدوم 
شد و برای همیشــه فوتبال را کنار گذاشت. به این ترتیب او جذب باشگاه شد و 
االن به عنوان حسابدار در FSV فرانکفورت مشغول به کار است. به این ترتیب 
احسان حاجی صفی ســومین ایرانی این 
باشگاه خواهد بود که می خواهد برای این 

تیم خودنمایی کند.
سایت باشگاه FSV فرانکفورت آلمان در 
گزارشــی به انتقال احســان حاجی صفی 
هافبک ملی پوش ایران به این تیم اشــاره 
کــرده. در این گــزارش آمده: »احســان 
حاجی صفــی کــه یکــی از باتجربه ترین 
بازیکنان جوان لیگ برتر بود، با قراردادی 
۳۰ ژوئــن ۲۰۱۷ به فرانکفورت پیوســته 
است. این هافبک ۲۵ ساله می تواند هم به 
عنوان هافبک چپ و هم به عنوان مدافع 
کناری برای تیمش بــه میدان برود. او که 
به همراه سپاهان توانسته سه بار قهرمان 
ایران شــود، 6۹ بازی ملــی دارد و عالوه 
بر ســپاهان در تیــم تراکتورســازی ایران 
هم حاضر بود کــه در ۱۰۰ بازی برای این 

باشگاه ۹ گل به ثمر رسانده.«
اورال ســرمربی فرانکفــورت  تومــاس 
در مصاحبــه ای کــه با ســایت باشــگاه 
FSV فرانکفورت داشــت، درباره انتقال 
حاجی صفی به این تیم گفت: »احســان 
یک بازیکن با تجربه بین المللی باالست که سابقه خوبی در لیگ ایران دارد و در 
جام جهانی اخیر هم برای تیم ملی ایران بازی کرد. او با وجود سن کمی که دارد 
تجربه ملی باالیی دارد و تیم ما با وجود او می تواند در جناح چپ نقاط ضعف خود 
را برطرف کند. البته با توانایی های باالیــی که او دارد می توانیم در خط هافبک 

هم استفاده های مختلفی از او بگیریم.«
ضور حاجی صفی در تیم آبی پوش FSV فرانکفورت بازتاب های مختلفی داشته 
و ســایت کیکر آلمان هم که مهم ترین منبع خبری این کشور به شمار می رود، 
در صفحه اول خود به این انتقال پرداخته و اعالم کرده این بازیکن ۲۵ ســاله از 

ایران به فوتبال کشور قهرمان جهان منتقل شده.
بنا بر گزارش کیکــر حاجی صفی تا ســال ۲۰۱۷ با فرانکفورت قرارداد بســته 
اســت. در گزارش کیکر به بازی های حاجی صفی در جام جهانی اشاره شده و 
 FSV این بازیکن دفاع چپی با توانایی های بیشتر و رو به رشد توصیف شده. تیم
فرانکفورت، هاینریش اشــمیتکال دفاع چپ خود را از دســت داده و بنابراین 
حاجی صفــی از هفته آینده و در بــازی مقابل هرتابرلیــن در نقش دفاع چپ به 

میدان خواهد رفت.

خبرآخر

چهرهروزاینستوگرافی

پنجمین دوره مسابقات 
سافت بال بانوان قهرمانی 
کشور - گرگان

تیتردو

بابک: تکرار عنوان 
قهرمانی در الس وگاس 

سخت است
مدیر تیم های ملی کشــتی فرنگی بــا بیان این که 
تکرار عنــوان قهرمانــی در مســابقات جهانی کار 
سختی اســت، گفت: همین که بتوانیم در بین سه 
تیم اول دنیا قرار بگیریم، افتخار بزرگی را به دست 
آورده ایم. حسن بابک درباره آخرین وضعیت نفرات 
ملی پوش کشــتی فرنگی ایران در آستانه اعزام به 
مسابقات جهانی، اظها ر کرد: در ۵۹ کیلوگرم حمید 
ســوریان را داریم که بهتریــن گزینه ما در این وزن 
اســت. امیدوارم که او بتواند با کسب مدال طال بار 
دیگر شایســتگی هایش را به اثبات برساند. همین 
طور قاســم رضایی در وزن ۹۸ کیلوگرم می تواند به 
عنوان یک کشتی گیر باتجربه دیگر دومین طالیی 
ایران باشــد. وی با اشــاره به حضور سعید عبدولی 
در وزن ۷۵ کیلوگرم گفت: عبدولی ســابقه کسب 
مدال طالی جهــان در وزن 66 کیلوگرم را دارد و 
با توجه به اینکه مدتی از اردوها و مســابقات به دور 
بود، تمام هــم و غم ما این بود کــه او را به موقع به 
مسابقات جهانی برسانیم. خو شبختا نه او از شرایط 
خوبی برخوردار اســت و ان شــا ء الله او نیز یکی از 
مدال آوران ما در این مسابقات خواهد بود. در وزن 
۸۰ کیلوگرم هم یوســف قادریان جوان را در اختیار 
داریم که بــرای اولین بار راهی مســابقات جهانی 
می شود. او بســیار جویای نام است و از لحاظ فنی 
در ســطح باالیی قــرار دارد. مطمئنــا قابلیت های 
باالیی دارد و اگر خدا کمک کند و اشتباهی نداشته 
باشد، رســیدن او به مدال دور از دسترس نیست. 
بابــک در پایان دربــاره پیش بینی خــود از امکان 
تکرار قهرمانی کشــتی فرنگی ایران در مســابقات 
جهانی گفت: مطمئنا به امیــد قهرمانی به آمریکا 
می رویــم؛ هر چنــد کار ســختی اســت. هیچگاه 
نمی تــوان بــا اطمینان گفت کــه صددرصد موفق 
می شویم. همین افتخار که بتوانیم در بین سه تیم 
اول دنیا باشیم بســیار مهم است. هیچ تیمی حتی 
روسیه همواره بر ســکوی نخست دنیا قرار نداشته 
است. ما با توجه به پتانسیلی که در تیم وجود دارد، 
مطمئنا می توانیم یکی از تیم های خوب مسابقات 

جهانی باشیم.

خانهنشینیدوماهههافبکرم
هافبک هلندی جالوروسی به خاطر عمل جراحی که 
روی زانویش انجام می دهد، حداقل نمی تواند تا دو ماه 
دیگر در ترکیب تیمش به میدان برود. کوین استروتمن 
که فصل گذشته را نیز به خاطر آســیب دیدگی زانو از 
دســت داده بود و پیش بینی می شــد در فصل جاری 
برای رم به میدان برود، بار دیگر مجبور است زانویش را 
جراحی کند. به همین دلیل، او نمی تواند حداقل تا دو 
ماه دیگر برای جالوروسی به میدان برود. استروتمن در 
این زمینه گفت: در بسیاری از رسانه ها درمورد بازگشت 
من به ترکیب رم صحبت  شده است. متاسفانه به خاطر 
ضعفی که اکنون در پایم احساس می کنم، نمی توانم در 
سطح نخست فوتبال به میدان بروم. در طول هفته های 
گذشــته با چند پروفســور و متخصص در سراسر دنیا 
مشورت کردم. اکنون مجبور هستم بار دیگر لیگامنت 
پایم را بــار دیگر جراحی کنم تا بتوانــم در آینده باز هم 
فوتبال بازی کنم. این بازیکن هلندی در ادامه اظهار 
کرد: از اینکه نمی توانم در ترکیب رم و تیم ملی فوتبال 
هلند به میدان بروم، خیلی ناراحتم. تمام تالشــم را به 

کار می گیرم تا بتوانم هرچه زودتر به میادین بازگردم.

رئالمنتظردخالتفیفا
درقضیهدخیا

باشگاه رئال مادرید تاکید کرده است مدارک داوید دخیا 
را یــک دقیقه پیش از پایان نقــل و انتقال های فوتبال 
دریافت کرده و منتظر دخالت فیفا در این قضیه است. 
سران باشــگاه رئال مادرید همچنان امیدوارند بتوانند 
داوید دخیا را به تیمشــان ببرند. بر اساس اعالم رادیو 
کادناسر، رئالی ها تمامی مدارک مربوط به انتقال دخیا به 
تیمشان را از باشگاه منچستریونایتد در ساعت ۲۳:۵۹ 
دقیقه دریافت کرده اند که درســت پیش از پایان نقل و 
انتقال های فوتبال در اروپا بوده است. این در حالی است 
که شب گذشــته اعالم شد مدارک دخیا در ساعت ۲۸ 
دقیقه بامداد به دفتر باشگاه رئال مادرید رسیده است. 
باشگاه رئال مادرید به استناد همین مسئله، می خواهد 
فیفا در این زمینه وارد عمل شود تا آن ها مدارکشان را ارائه 
کنند. مادریدی ها می گویند که از نظر فیزیکی برایشان 
مقدور نبوده است که مدارک را پیش از ساعت ۱۲ شب به 
فدراسیون فوتبال اسپانیا بفرستند و برخی از کارها را بعد 
از نیمه شب انجام داده اند. امروز مادریدی ها قصد دارند 
به فیفا ثابت کنند که کارهای مربوط به این انتقال، پیش 
از پایان مهلت نقل و انتقال ها بوده تا بتوانند هرطور شده، 
دخیا را به سانتیاگو برنابئو ببرند. در هر حال، فدراسیون 
فوتبال اسپانیا باید حرف آخر در این زمینه را بزند. سران 
این فدراسیون معتقدند دخیا پیش از پایان فصل نقل و 
انتقال ها به عنوان بازیکن رئال مادرید معرفی نشده و 

این رای نیز قطعی است.

چیچاریتودرلورکوزن
روز پایانی فصل نقل و انتقال در فوتبال اروپا بســیار پر 
ســر و صدا بود. در حالی که همه نگاه ها به داوید دخیا 
دروازه بان تیم منچستر یونایتد بود و از عصر امروز خبر 
غیررسمی توافق بین دو باشگاه منچستر یونایتد و رئال 
مادرید بر سر انتقال وی منتشر شده بود دو ستاره دیگر 
یونایتد راهی بوندس لیگا شدند. خاویر هرناندز ملقب 
به چیچاریتو که فصل قبل به طور قرضی از منچستر 
یونایتد راهی رئال مادرید شده بود سر از تیم بایر لورکوزن 
در آورد و تا ســال ۲۰۱۸ به عضویت ایــن تیم در آمد. 
مبلغ این انتقال ۷میلیون پوند اعالم شده است. سایت 
کیکر نیز به مبلغ یازده میلیون یورویی برای این انتقال 
اشاره کرده است.عدنان یانوزای ستاره جوان و بلژیکی 
منچستر یونایتد که از سوی فن خال کمتر فرصت بازی 
پیدا کرده است نیز تصمیم به ترک اولدترافورد گرفت و 

راهی دورتموند شد. 

احسان در فراموشی
مشــت زن المپیکی ایران این روزها تمرینات خود را به ســختی و با تحمل فشارهای 
بســیار به صورت شــخصی پیگیری می کند. احسان روزبهانی که نخستین سهمیه 
المپیک ۲۰۱6 را برای ایران به دست آورده است، از بی مهری های فدراسیون بوکس 
گله دارد. او که با حداقل امکانات و هزینه تمرینانش را پشت سر می گذارد، از احتمال 

عدم حضورش در مسابقات بوکس حرفه ای آیبا APB برای دفاع از کمربند 
قهرمانــی خود به دلیل همین بی توجهی ها خبــر می دهد. او درمورد 

وضعیــت خود گفت: در این مدت به هیچ تورنمنتی اعزام نشــده ام 
و گویا فدراسیون بوکس به کلی فراموشم کرده است. پس از کسب 
سهمیه المپیک نیز هیچ اتفاقی برایم رخ نداد و تغییری در وضعیتم 
به وجود نیامد. گویا در این میان مهم نیســت که ســهمیه المپیک 

۲۰۱6 را کسب کرده ام. روزبهانی درمورد حمایت های کمیته 
کادمی ملی  ملی المپیک نیز گفت: کمیته  فقط برایم در آ

کادمی  المپیک یک اتاق گرفته است و تمریناتم را در آ
پیگیری می کنم. با این شــرایط و با عدم حمایت  

چشم انداز روشنی درمورد آینده ندارم.

بهترین بازیکن لیگ ایران تیم سیزدهم بوندس لیگای دو
افول لژیونرهای ایرانی

ابهامــات مالی در باشــگاه پرســپولیس همچنــان رو به 
افزایش اســت و پس از برداشــت ۳ میلیــارد از صندوق 
حمایت از پیشکسوتان حاال طرحی راه افتاده که از مردم 
پول می گیرند اما معلوم نیســت کجا و به جیب چه کسی 

می رود! 
پس از اعالم شماره حســاب کمک های نقدی هواداران 
پرسپولیس به این باشگاه، سرو صدا های بسیاری ایجاد 
شــد، از کریم باقری و بازیکنان که دلخور شــدند و حرف 
از اعتصــاب زدنــد که بگذریم می رســیم بــه انتقادهای 
رســانه ها یی که در انتظار معرفی اسپانســر پرســپولیس 

بودند.
در واقع طرح هر هوادار یک اسپانســر با اقبال بازیکنانی 
که می گفتند صدقه نمی خواهیم وارد مرحله بدی شد و به 
صورت یک طرح انفعالی باقی ماند. نکته اما زمانی داغ تر 
شد که سرپرست باشگاه پرسپولیس این طرح را خود جوش 
معرفی کرد و مشخص شد که هیئت مدیره هم در جریان 

این طرح نبوده و آن را مصوب نکرده است.
با این وجــود امــا آن طرح همچنــان تبلیغ می شــود و 
برخی هم به حســاب مشــخص و اعالم شــده از سوی 
کانون هواداران پول واریز کرده اند در حالی که باشــگاه 
پرســپولیس رســما آن را تایید نکرده و عمال این طرح را 

باید متوقف شــده تلقی کرد. مهم تریــن بحث اما پس از 
اعالم سرپرست باشگاه مبنی بر خودجوش بودن بودن 
این طرح آن است که اگر این طرح مصوب هیئت مدیره 
باشــگاه نیست و خودجوش اســت چرا در سایت رسمی 
باشگاه پرســپولیس تبلیغ می شــود و مهم تر از آن اینکه 
این پول ها و کمک های هواداران پرسپولیس به حساب 

چه کسی واریز شده است؟
اگر طرح مصوبه باشگاه بود، صرف نظر از درستی یا اشتباه 
بودن آن مشخص بود که پول مستقیما به حساب باشگاه 
واریز می شــود اما حاال که این طرح مصوبه هیئت مدیره 
نیســت باید تاکید کرد عدم شــفافیت در صالحیت، عدم 

بازرسی و عدم رسمی بودن آن پیش کشیده می شود.
ایــن در حالی اســت کــه کمک هــای مردمــی عمال به 

باشــگاه های دولتی چنــدان قانونی نیســت و در مقاطع 
بسیاری توســط وزارت ورزش و پیش از آن سازمان تربیت 

بدنی رد شده است.
طاهری سرپرست باشــگاه پرسپولیس باید مشخص کند 
که این کمک ها به حســاب چه کسی و یا چه کسانی واریز 
می شود و بدون مصوبه به کدامین دلیل در سایت باشگاه 

خبر و گزارش آن را منتشر کرده اند.
اصــال آیا کســی می توانــد بــدون مصوبه هیئــت مدیره 
پرسپولیس شــماره حســاب اعالم کند و مردم هم به آن 
شماره حساب پول نقد واریز کنند؟ الزم است در این رابطه 
شفافیت صورت بپذیرد که اصالتا کانون هواداران که یک 
شرکت خصوصی»ngo«  است حق دارد مردم را به واریز 

پول به حساب خودش ترغیب کند؟
وزارت ورزش و جوانان که متولی باشگاه پرسپولیس است 
در ادامه ناکارآمدی هایش برای این باشگاه هنوز درمورد 
این طرح جدید اظهارنظری نکرده است. البد توجیه آن ها 
این اســت که ما هیئت مدیره انتخاب کرده ایم و آن ها باید 
مشــکالت مالی را حل کنند. اما آیــا گرفتن پول از مردم و 
رفتن آن به جیب کســانی که به درســتی معرفی نشده اند 
و مشــخص نیست چه کســانی هســتند، راهی درست و 

منطقی است؟

پول هواداران پرسپولیس به جیب چه کسی می رود

ورزش
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من: دهکده ها نبض حقایق هستند
او: مردم ده با تو موافق هستند

ناگاه صدای خیس رعدی پیچید:
باران که بیاید همه عاشق هستند

)ایرج زبردست(

هواپیماهای یک سویه به بازار می آیند
دیروز در همین روزنامه فخیمه خودمان چشــمم که به تیتر یک افتاد جا خوردم. اما چون طبق 
معمول کار به دقیقه نود کشــیده بود و وقت نداشــتیم گیر ندادم و اظهار نظــر نکردم. البته گیر 
ندادن و اظهار نظر نکردن من دو دلیل عمده دیگر هم داشت؛ یکی اینکه اگر هم حرفی می زدم 
هیچ کس اهمیتی نمی داد و برای حرفم تره هم ُخرد نمی کرد. دیگر اینکه دیدم در جایی که خدا 
روزِی ســتون روز بعد »فارسی را پاس بداریم« را پیش پیش برایم فرستاده چرا باید ناشکری کنم 
و تیتری را که می توان صدها کلمه در توضیح غلط بودنش نوشــت از دست بدهم؟ در شرایطی 
که ما در روزنامه خودمان به اندازه کافی گاف و اشــتباه و غلط تایپی و نگارشــی و ویرایشی داریم 
چرا باید دســت به سوی بیگانگان دراز کنم و دســتگاه غلط یابم را در مطالب آنها فعال کنم؟ به 

فرموده شاعر: 
سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد
وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

بله، ما خودمان در این روزنامه به خودکفایی در زمینه تولید غلط رسیده ایم و می توانیم خط صادرات 
آن را نیز به زودی راه اندازی کنیم. دیگر چه نیازی هست به اغیار؟ 

آب در کوزه و تشنه لبان می گردیم
یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم

القصه! تیتر یک روزنامه الکترونیک تابناک این بود: »قطار یک سویه تحمل گرا نیست«. 
نمی دانم همکارانم در تحریریه تابناک این تیتر را از سخنان یکی از مسئوالن مملکتی برداشته اند 
یا از افاضات خودشان است؟ )راستش خجالت کشیدم بپرسم چون احتمال داشت بزنم زیر خنده 
و خب قباحت داشت در عالم همکاری....( اما در هر حال می خواهم توجه شما و همکارانم را به 
این نکته جلب کنم که ما در عالم امکان چیزی به نام »قطار یک ســویه« نداریم. یعنی هنوز علم 

بشر به آن درجه از اعتال نرسیده که بتواند چنین قطاری بسازد. 
خب آخر پدرآمرزیده ها! قطار یک سویه دیگر چه صیغه ای است؟ مگر قطار، جاده است یا خیابان 

اســت که دو سویه و یک سویه باشد؟ بد نیست اگر در ساختن ترکیبات وصفی و اضافی اندکی  به 
ربط و نسبت مضاف و مضاف الیه، و صفت و موصوف دقت کنیم. 

قطار یک وسیله نقلیه است؛ مثل کشتی، اتوبوس، هواپیما و... . اگر قطار می تواند یک سویه! یا به 
عبارتی یک طرفه! باشد البد از فردا کشتی یک طرفه و اتوبوس یک طرفه و هواپیمای یک طرفه و 
دوچرخه یک طرفه و جت اسکی یک طرفه و موتور سیکلت یک طرفه و... هم به بازار خواهد آمد. 
اصال فکر نکنید با این مثال ها قصد دســت انداختن تیتر یادشده را دارم. خیر. با ذکر این عبارات 
می خواهم نشــان بدهم که اگر بــه معنا و کارکرد واژه هایــی که به کار می بریم دقــت کنیم، یاد 

می گیریم آنها را در جای خودشان بنشانیم. 
واژه ها حرمت دارند. حیات دارند. شخصیت دارند. نادیده گرفتن این ویژگی ها یعنی به قتل رساندن 
واژه. و دریغا دریغ که ما چه بی شــمار واژه را در زبان خود به قتل رســانده و می رسانیم بی آنکه آب 

از آب تکان بخورد...

نانداغکبابداغ/تازههاینشر

از »کتیبه باستانی بیستون« تا »این نیز بگذرد«
انتشار دومین چاپ »درآمدی بر بینامتنیت« با ویرایش جدید

»درآمدی بر بینامتنیت« تالیف بهمن نامورمطلق، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان 
میراث فرهنگی با ویرایش جدید از ســوی نشــر سخن تجدید چاپ شــد. »درآمدی بر بینامتنیت« 
نخســتین جلد از مجموعه »نظریه ها و نقدهای ادبیـ  هنری« است که برای نخستین بار در سال 
۱۳۹۰ منتشــر شد. این کتاب به دلیل آنکه نخســتین اثر تالیفی به زبان فارسی در این موضوع بود 

بسیار مورد استقبال قرار گرفت و چندی پس از انتشار نایاب شد.
انتشارات ســخن به تازگی دومین چاپ »درآمدی بر بینامتنیت« را در دسترس مخاطبان قرار داده 
اســت. این نوبت از چاپ کتاب همراه با ویرایشــی جدید صورت گرفته، ضمن اینکه مولف مقدمه 

تازه ای نیز بر کتاب نوشته است. 
این کتاب به دو بخش عمده تقسیم می شود؛ بخش نخست به معرفی و شرح نظریه پردازان مشهور 
در این عرصه اختصاص دارد. در بخش دوم نیز نویسنده با عنوان »بینامتنیت و بیناهنری« با استفاده 
از نظریه های مطرح شــده در بخش اول به خوانش و مطالعه بینامتنی دو اثر هنری ایرانی »کتیبه 
باستانی بیستون« بازمانده از دوران هخامنشیان و نقاشی »این نیز بگذرد« اثر پرویز کالنتری پرداخته  
است. به عبارتی نامور مطلق در این بخش سعی در بومی سازی نظریه های بینامتنیت داشته است.
به گفته نامورمطلق »درآمدی بر بینامتنیت« جلد دومی هم دارد که به احتمال بســیار تا زمســتان 

امسال )۱۳۹۴( در دسترس مخاطبان قرار می گیرد.
چاپ نخست کتاب »درآمدی بر بینامتنیت« در سال ۱۳۹۰ با شمارگان دو هزار و ۲۰۰ نسخه، ۴۳۹ 

صفحه و بهای هفت هزار و ۵۰۰ تومان از سوی انتشارات سخن روانه کتابفروشی ها شده بود.
بهمن نامورمطلق متولد ۱۳۴۱ تهران و دارای مدرک ادبیات تطبیقی از دانشــگاه بلز پاســکال در 
کلرمون فرانسه اســت و اکنون به عنوان عضو هیات علمی و دانشیار گروه فرانسه دانشگاه شهید 

بهشــتی به تدریس اشتغال دارد. نامورمطلق همچنین 
معاون صنایع دســتی و هنرهای سنتی سازمان میراث 
فرهنگــی، عضو ایرانی مرکز جهانــی مطالعات ادبیات 
تطبیقی پاریس و عضو مرکز تحقیقاتی ادبیات تطبیقی و 

عمومی در دانشگاه کلرمون فران فرانسه است.
از دیگر کتاب های منتشرشــده او می توان به این موارد 
اشاره کرد: »نقد تکوینی در هنر و ادبیات«، »درآمدی بر 
اسطوره شناسی«، »کتاب و کتاب خوانی در برنامه های 
تلویزیون« و »اسطوره و اســطوره شناسی نزد نورتروپ 
فرای«. همچنین کتاب های مجموعه مقاالت »بازنمایی 
فضاهای شــهری در هنــر و ادبیــات«، »آیینه آفتاب: 
حضور شــخصیت و آثار موالنا در غرب«، »دانش های 
تطبیقی: مجموعه مقاالت فلسفه، اسطوره شناسی، هنر 
و ادبیات«، »گفت وگومندی در ادبیات و هنر« و »طاق 
بستان: مجموعه مقاالت بینارشــته ای در مورد سایت 
باستانی طاق بستان« نیز با نظارت و کوشش نامورمطلق 

ـ هنری« با نظارت نامورمطلق  روانه کتابفروشــی ها شده اند.   مجموعه »نظریه ها و نقدهای ادبیـ 
از ســوی انتشارات سخن منتشر می شود. ششــمین جلد از این مجموعه نیز با عنوان »درآمدی بر 

اسطوره شناسی« به قلم خود نامورمطلق است.
از دیگر مجلدات این مجموعه می توان به این عناوین اشــاره کرد: »نشانهـ  معناشناسی دیداری« 
تالیف حمیدرضا شــعیری، »درآمدی بــر آیکونولوژی« تالیف ناهید عبدی و »چیســتی ترجمه در 

هرمنوتیک« تالیف مرتضی بابک معین.

حنجره ای که غریب مانده است
سیدحسین طاهرزاده سال ۱۲6۱ خورشیدی در اصفهان 
متولد شد. سال ۱۲۷۸ به تهران آمد و با جهانگیرمیرزا آشنا 
شد. جهانگیرمیرزا نوه حسام السلطنه و جوان خوش ذوقی 
بــود کــه ویولــن می نواخــت و در منزلش یک دســتگاه 
حافظ االصوات )فونوگراف( داشــت. طاهرزاده در منزل 
حسام الســلطنه با هنرمندان مشهوری چون میرزاحبیب 
سماع حضور و میرزا عبدالله آشنا شد. همچنین در منزل 
ظهیرالدوله با درویش خان نوازنده مشــهور تار آشنا شد و 

پس از آن ســال ها دوســت و همکار بودند. طاهرزاده در کنســرت های انجمن اخوت که به تشویق 
ظهیرالدوله تشکیل می شد شرکت می کرد و غالبًا عواید اینگونه کنسرت ها به امور خیریه و کمک به 
مستمندان اختصاص می یافت. سال ۱۲۸۹ خورشیدی برای ضبط صفحه به همراه درویش خان و 
باقرخان رامشگر و... به لندن رفت. این سفر از راه روسیه انجام گرفت و در بین راه گروه در شهر رشت 

توقف داشته و به تقاضای مجاهدان مشروطه سه شب به اجرای کنسرت پرداختند.
طاهــرزاده یک بار هم به همراه درویش خان و اقبال الســلطان و عبدالله دوامی برای ضبط صفحه 
گرامافون عازم تفلیس شد. با فروش صفحات مذکور در ایران شهرت سیدحسین طاهرزاده افزایش 

یافت و چهره ای شناخته شده در میان خوانندگان آن دوره شد.
او در دوران میانسالی و کهولت فقط در جمع دوستان آواز می خواند. او خواننده ای صاحب سبک بود 
که هم در اجرای قطعات آوازی و هم تصنیف ها و قطعات ضربی تبحر داشــت. قمرالملوک وزیری، 
ادیب خوانساری و محمدرضا شجریان از سبک او پیروی کرده اند. وی روز دهم شهریور سال ۱۳۳۴ 

وفات یافت و در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد.

چیزی به نام اقیانوس بکر وجود ندارد
حدود ۹0 درصد پرندگان دریایی مواد پالستیکی بلعیده اند

براســاس یک تحلیل تازه، حدود ۹۰ درصد پرندگان دریایی، مواد پالستیکی بلعیده اند به طوری که 
احتماال حداقل بخشی از آن در بدن این حیوانات باقی مانده است. به گزارش سرویس محیط زیست 
خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، این مطالعه نتیجه گیری می کند تا زمانی که روند ورود زباله به 

اقیانوس های جهان ادامه دارد، اوضاع برای پرندگان بدتر هم خواهد شد.
کنده از پالستیک هستند و  »اریک ون سبیل« از مسئوالن این مطالعه می گوید اقیانوس ها اکنون آ
تقریبا قطعی است که تا سال ۲۰۵۰، الشه هر پرنده ای کشف شود بتوان در آن یک قطعه پالستیک 

پیدا کرد. دکتر ون سبیل و همکارانش گزارش خود را در نشریه »پی ان ای اس« منتشر کرده اند.
به گزارش بی بی سی، این تحلیل از یک جهت شوکه کننده است اما از سایر جهات به طرز غم انگیزی 
آشناست. مطالعات متعدد اکنون حجم روزافزون زباله های پالستیکی که با جریان باد یا آب به دریاها 
می ریزد را آشکار کرده و این روند تاثیری مخرب بر زیستگاه آبزیان دارد. برای پرندگان که دائم دنبال 
غذا می گردند، یک فندک پالســتیکی یا در بطری که براق باشــد می تواند همچون یک ماهی جلوه 
کند. اگر این مواد بلعیده شود ممکن است در دستگاه گوارش پرندگان بماند، چون از آن رد نمی شود 
و سالمت حیوان را به خطر می اندازد. با افزایش انبوه زباله های پالستیکی در اقیانوس ها - براساس 

یک تخمین حدود هشت میلیون ُتن در سال - خطرات بیشتری حیات وحش را تهدید می کند.
دانشمندان استرالیایی و انگلیسی در مقاله خود در »پی ان ای اس« چند دهه مطالعات در این زمینه 
را مــرور کردند تا روند کنش و واکنش پرنــدگان و این زباله ها را ردگیری و درک کنند. داده ها نشــان 
می داد که در ســال ۱۹6۰، شاید تنها در بدن کمی بیش از ۵ درصد پرندگان قطعات پالستیکی پیدا 
شــود اما امروز این رقم حدود ۹۰ درصد است. همچنین براساس پیش بینی تیم کارشناسان با ادامه 
این روال تا ۲۰۵۰ این رقم به ۹۹ درصد کل پرندگان دریایی خواهد رســید؛  یعنی تقریبا هیچ پرنده ای 
نخواهد بود که از این آلودگی متاثر نشده باشد. در جهان حدود ۴۰۰ گونه مختلف پرنده دریایی وجود 
دارد. متخصصان می گویند پرندگان بیش از هر جا در نواری در اقیانوس جنوبی در نزدیکی استرالیا، 
آفریقای جنوبی و آمریکای جنوبی با خطر روبه رو هســتند. اینها جاهایی نیســتند که بیشترین زباله 

پالستیکی شناور باشد بلکه نقاطی است که بیشترین پرندگان را دارد.
زمانی تصور می شــد این ناحیه بکرترین آب های جهان را داشــته باشــد اما اکنون آنقدر آلوده است 
که دســته بزرگی از گونه ها در تماس با زباله قرار می گیرند. دکتر ون سبیل گفت:  دیگر چیزی به نام 
کنده از پالســتیک هســتند. بعضی بیش از  اقیانوس بکر وجود ندارد.   تک تک اقیانوس ها اکنون آ
سایرین اما ما دریافتیم که حتی در اقیانوس هایی که مشهور به آلودگی به پالستیک نیستند هم حاال 
مقدار زیادی زباله پالســتیکی هست و این همان جایی است که بیشترین زیان را وارد می کند چون 
همه پرنده ها آنجا هستند. یکی دیگر از یافته های این گزارش این است که این مشکل واقعا قابل حل 
اســت. فقط اگر بتوان جریان زباله های پالستیکی به سمت اقیانوس ها را بند آورد، پرندگان دریایی 
 )CSIRO( ظرفیت بهبودی سریع را دارند. »کریس ویلکاک« از موسسه پژوهشی فدرال استرالیا
گفت: این مشکل متفاوت از چیزی مثل تغییرات آب و هوایی است،  چون درمان نسبتا آسانی دارد.

گردشروزگاربرعکساست

باکاروانحله/اخبارهنر

سلفی شجریان و همسرش در بیمارستان
حمیدرضا نوربخش شــاگرد محمدرضا شــجریان 
درباره جزئیات بیماری و زمان ترخیص این استاد آواز 
اطالعاتی در اختیــار هنرآنالین قرار داد. حمیدرضا 
نوربخــش مدیرعامــل خانــه موســیقی و شــاگرد 
محمدرضا شجریان درباره وضعیت استاد خود گفت: 
استاد شجریان زمانی که در سفر بودند دچار بیماری 
آنفوالنزا می شــوند و این بیماری در زمان پروازشان 
شــدت گرفته و به ریه های ایشان ســرایت می کند، 

ناچار استاد به بیمارســتان رفته و آنجا تحت نظارت پزشــکان حاذق قرار می گیرند. نوربخش 
ادامه داد: بنده دیروز به مالقات ایشــان رفتم و خدا را شکر حال جسمی شان بهبود یافته بود، 

قرار است ایشان طی امروز و فردا بعد از طی مراحل کامل درمان از بیمارستان مرخص شوند.
همچنین همسر اســتاد آواز ایران دیروز دوشنبه ۹ شــهریورماه یک عکس سلفی با شجریان 
روی صفحه خود در اینستاگرام قرار داد. او در زیر این عکس خبر بهبودی او را به هواداران داد. 
همچنین در دو روز اخیر حسن فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور برای ابالغ سالم دکتر حسن 
روحانی به مالقات او در بیمارستان رفت. دکتر حسن هاشمی وزیر بهداشت نیز روز گذشته دسته 

گلی برای وی به بیمارستان فرستاد و خودش امروز صبح به دیدن استاد رفت.
شــجریان از پنجشنبه هفته گذشته در بیمارستان بستری شده به دلیل مشکل قدیمی ریه اش 
تحت مداوای پزشــکان قرار گرفته اســت. گویا یك ســرماخوردگی این بیماری کهنه را تشدید 

کرده است.

داستان یک زن منفی باف!
کارگردان نمایش »تاریخ انقضای ذهن دیوانه« درباره  
داستان نمایشــش توضیح داد: در این نمایش زن و 
شــوهری را می بینیم که زن قصه به دلیــل نازایی، 
دچار توهم می شــود و دائم فکر می کند همســرش 
به او خیانــت می کند در حالی که همســرش فردی 
کاماًل وفادار و متعهد است. مسعود ترابی ادامه داد: 
هرچند داســتان در فضایی رئال رخ می دهد، ولی ما 
سعی کردیم این معضل اجتماعی را در قالب کمدی 

ارائه کنیم. برای نشان دادن این موضوع رئال، وارد فضای سورئال می شویم و در این فضا سعی 
می کنیم با فضاشکنی، نوعی فانتزی-کمدی ارائه بدهیم که مخاطب موضوع را بهتر درک کند.
این کارگردان تئاتر درباره ی فضای نمایش توضیح داد: در ابتدای نمایش خواب یک زن را نشان 
می دهیم؛ برای نشــان دادن آن ســعی کردیم از نورپردازی و سایه ها و ماسک های بلک الیت 
اســتفاده کنیم و به این ترتیب در قالب فرم و در فضایی کاماًل سورئال خواب را به شکلی اغراق 
شــده نشــان بدهیم. ترابی درباره  موســیقی به کار رفته در این نمایش نیز گفت: موسیقی کار 
انتخابی اســت و با توجه به پیشرفت داستان و به تناســب متن انتخاب شده است که قطعه ای 

مشهور از »تایتانیک« هم به منظور القای فضای نوستالژیک در بین این قطعات وجود دارد.
نمایــش »تاریخ انقضای ذهــن دیوانه« با بازی آیــه قبادیان نژاد، محمدرضا رشــیدی، محمد 
طهماسب پور، ســوگل نواب صفوی، کامبیز نیک آمیز و لیال میر حســینی از پنجم شهریور در 

تماشاخانه ی استاد فنی زاده روی صحنه رفته و تا ۲۷ شهریور نیز هر روز اجرا خواهد شد.
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