
پرونده گردنه حیران به سازمان بازرسی کل کشور رفت
یک ماه از رسانه ای شدن زمین خواری در گردنه حیران می گذرد و هر روز خبر جدیدی مبنی بر ابعاد تخلفات، 
نقش مسئوالن در این تخلفات و همچنین ورود نهادهای مختلف برای پیگیری این پرونده می رسد. آن زمانی 
که نماینده آستارا خبر را رسانه ای کرد، گفت پای چهار وزیر پیشین و همچنین نماینده مردم اردبیل در این 
زمین خواری بزرگ در میان است. موضوعی که به درگیری لفظی این دو نماینده در صحن مجلس منجر شد و 

صفحه ۲چندی بعد هم پیرموذن نماینده اردبیل نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور نوشت ...
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تندترین اظهارات جلیلی علیه برجام

 دروازه جدید ایران 
به سوی غرب 

هاینس فیشر، رئیس جمهور اتریش امروز به همراه 
هیئتــی عالی رتبه راهی ایران شــده تا در ســفری 
ســه روزه، ضمن دیدار و گفت و گو با مقامات ارشــد 
ایرانی، زمینه توســعه روابط دوجانبه را فراهم کند. 
بــر اســاس برنامه ریزی ها، قرار اســت وی در این 
ســفر با آیت الله خامنه ای، رهبــر معظم انقالب و 
حســن روحانی، رئیس جمهور کشــور دیــدار کند. 
این ســفر به ویژه از آن جهت در عرصه بین المللی 

صفحه 4مورد توجــه قرار گرفتــه و  ...

 سایه بیکاری 
بر سر جوانان

معضل بیــکاری در کشــور به خصــوص در میان 
قشــر جوان به یکی از معضالت اساســی طی یک 
دهه گذشته تبدیل شــده است و ایران اکنون با در 
اختیار داشــتن نرخ بیکاری بیش از 14 درصد جزو 
کشــورهای با رقم بــاالی نرخ بیــکاری در جهان 
شناسایی می شود. این در حالی است که آمار رسمی 
بیکاری در کشــور تنها جامعه آمــاری در صحنه و 
قابل رصد را مــورد مطالعه و پژوهش قرار می دهد 

صفحه 5و بســیاری از کارشناســان ...

پستوهایی که تحت نظارت 
هیچ کسی نیستند!

رضا آرمانیان- معضل داروهای تقلبی سال های سال است 
که دامن بیماران را گرفته و در بسیاری مواقع نمی توان فرق 
میان داروی تقلبی با اصل را شناخت، خیلی ها تقصیر را به 
گردن تحریم انداخته و می گویند این مســئله سبب شده تا 
داروهــای تقلبی با قیمتی ارزان از کشــور ترکیه خریداری 
شود. هرچند که تحریم ها بی اثر نبوده اما ارتباط تنگاتنگ 
قاچاق دارو با تقلبی بودن آن مســئله انکارناپذیر است زیرا 
بــدون تردید بیشــتر داروهایی که به صــورت قاچاق وارد 

صفحه 6کشور می شود، تقلبی هم هست ...

 نتایج مثبت و منفی 
»زالو درمانی«

تسنیم- مکانیســم اثر زالو این اســت که زالو خون 
آلوده و فاقــد O2 را تخلیه می کند و از ســوی دیگر 
بــزاق خــود را که حــاوی مــاده ای آنتی کواالگون 
)هیرودین( است و احتماال بیش از یکصد نوع ماده 
اســت را به موضع تزریق می کنــد. بنابراین زالو هم 
زمــان عمل تصفیه خــون و رقیق کــردن خون را با 
هم انجام می دهد، بنابراین خون ســالم و پاکسازی 
شده به کنترل عفونت ها و عملکرد بهتر سلول های 

صفحه 6دفاعی خون، سیستم ایمنی  ...

 بازی تاج و تخت 
در الس وگاس

مســابقات جهانی کشــتی از بامداد فــردا در آمریکا 
آغاز می شود. مسابقاتی که ســایت اتحادیه جهانی 
کشــتی با عنوان »بــازی تاج و تخت« به اســتقبال 
آن رفتــه و از یــک رقابت گــرم و دیدنی در صحرای 
آمریکا خبرداده است. مسابقاتی که در کوپر نوادای 
الس وگاس برگزار می شود و به دلیل اینکه انتخابی 
المپیک برزیل را هم در دل خود دارد از اهمیت باالیی 
برخوردار است. یک سال دیگر قهرمانان کشتی دنیا 

صفحه 7باید در ریودوژانیروی برزیل برای ...

صفحه 3

از حدود 100 حق مسلم در برجام صرف نظر شده است

 می توان با دیپلماسی 
به نتیجه مطلوب رسید

محمد جواد ظریف:

باید تصمیم را به مردم سوریه واگذار کنند
وزیر امور خارجه کشور گفت:» کسانی که در مورد رئیس جمهور سوریه طی دو سه سال گذشته 

شرط و شروط قائل شدند باعث این شدند که جنگ در سوریه ادامه پیدا کند.« محمد جواد ظریف در 
نشست خبری مشترک با همتای اسپانیایی خود که دومین سفرش را ایران تجربه می کرد، در مورد 
مذاکرات سیاسی ایران و اسپانیا و جزئیات آن سخن گفت:» در موضوع حقوق بشر و نحوه حمایت 

از حقوق پناهندگان که در دنیا مطرح است، همچنین در مورد سوریه، عراق، افغانستان و 
بحران یمن نیز صحبت کردیم؛ اسپانیا می تواند نقش مهمی در بحران لیبی و 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3سوریه داشته باشد.«  صفحه 3

رئیس جمهور اتریش که کشــورش میزبانی 
آخریــن دور مذاکرات 
هســته ای ایران و 
1+5 را داشــت، در 
با عنوان  یادداشتی 

» مسیر ...

زنجانی چه جاذبه ای برای آن ها دارد؟

اصرار بر دیدار با بابــک زنجانی ادامه دارد
صفحه ۲

صفحه ۲

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام گفت: عالقه من به قاســم 

سلیمانی مثل ...

در سال های گذشــته و با شدت 
گرفتــن تحریم هــای اقتصادی 

غرب علیه ایران ...

نماینــده مــردم ایالم با اشــاره 
به ایجاد حواشــی توســط برخی 

نمایندگان ...

به قاسم سلیمانی 
مثل خرازی 

عالقه دارم

دولت به اقتصاد 
مقاومتی باور 

عمیق دارد

رسایی و 
کوچک زاده 
حاشیه سازند
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پرونده گردنه حیران به سازمان بازرسی کل کشور رفت
یک ماه از رســانه ای شــدن زمین خواری در گردنه حیران می گــذرد و هر روز خبر جدیدی مبنی بــر ابعاد تخلفات، نقش 
مسئوالن در این تخلفات و همچنین ورود نهادهای مختلف برای پیگیری این پرونده می رسد. آن زمانی که نماینده آستارا 
خبر را رسانه ای کرد، گفت پای چهار وزیر پیشین و همچنین نماینده مردم اردبیل در این زمین خواری بزرگ در میان است. 
موضوعی که به درگیری لفظی این دو نماینده در صحن مجلس منجر شد و چندی بعد هم پیرموذن نماینده اردبیل نامه ای 
خطاب به معاون اول رئیس جمهور نوشت و جزئیاتی از این زمین خواری را به همراه نام بیش از شصت نفر به عنوان کسانی 
که در این تخلف ها دســت داشته اند به او داد. از طرف دیگر رئیس سازمان امور اراضی کشور درمورد ابعاد پرونده با اعالم 

اینکه در گردنه حیران ۵۰ مورد تخلف داخل طرح هادی و ۵۰ مورد خارج از طرح هادی انجام شده، گفت عالوه بر این موارد وضعیت ۲۰۰ تخلف دیگر نیز 
درمنطقه درحال بررسی است. دو هفته پیش پرونده روی میز کمیسیون اصل نود مجلس رفت و پورمختار رئیس این کمیسیون ضمن اعالم پیگیری این 
کمیسیون گفت: بخش اصلی تخلف صورت گرفته از کانال مقامات انجام شده که باعث تأسف است، لذا مقامات در صدور مجوزات الزم و فراهم کردن 
امکان اینکه افرادی مرتکب زمین خواری شوند، نقش دارند. هفته گذشته نیز پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعالم کرد جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور به پنج مقام کشوری دستور کتبی برای پیگیری موضوع داده است. در ادامه پیگیری ها امروز رئیس کمیته مبارزه با زمین خواری مجلس گفت 
گزارشی که از این پرونده به کمیسیون اصل نود ارائه شده بود، ضعف اطالعاتی داشته و قرار شده با ارسال این پرونده به سازمان بازرسی کل کشور اطالعات 

تکمیلی مشخص شود. به گفته میرمحمدی سازمان بازرسی کل کشور اطالعات تکمیلی را ظرف دو ماه آینده به کمیسیون اصل نود ارائه خواهند کرد. 

شورای نگهبان درمورد برجام فعال نظری ندارد
درحالی که روز گذشته گزارشی از سوی پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شد که در آن بر لزوم تصویب برجام در مجلس 
تاکید شده بود، سخنگوی شورای نگهبان امروز تاکید کرد: این پژوهشکده مرکزی علمی است و گزارش های آن به هیچ 
وجه منعکس کننده نظرات رســمی شورای نگهبان نیســت. نجات الله ابراهیمیان با اشاره به اینکه پژوهشکده شورای 
نگهبان مثل سایر مراکز پژوهشی، گزارش هایی را در موضوعات مختلف حقوقی منتشر می کند، گفت: این گزارش ها 
در سطوح مختلف گاهی توسط محققان و اساتید دانشگاه و گاهی توسط دانشجویان تهیه می شود. به گفته ابراهیمیان به 
چنین گزارشی باید مثل سایر گزارش های علمی و پژوهشی صرف نگریسته شود، چرا که شورای نگهبان تاکنون مجال 

اظهارنظر در ماهیت برجام را پیدا نکرده اســت. وی تصریح کرد که شورای نگهبان از نظرات پژوهشی کارشناسان کمک می گیرد، ولی نمونه هایی از این 
قبیل کم نبوده اســت که با وجود اعالم نظر مرکز تحقیقات شورای نگهبان، اعضای شورا راه حل های دیگری را پذیرفته اند. ابراهیمیان همچنین تاکید 
کرد با توجه به اینکه در رابطه با برجام و مجلس، تاکنون نه درخواست تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان مطرح شده و نه مصوبه ای در این رابطه 
از سوی مجلس به شورا رسیده است، شورای نگهبان فعال هیچ اظهارنظری در این رابطه ندارد. وی در این خصوص افزود که هرگونه اظهارنظر اعضای 
شورای نگهبان از جمله او در سمت دانشگاهی، اساسا نظر شورای نگهبان تلقی نمی شود. سخنگوی شورای نگهبان، در عین حال با اشاره به اظهارنظرهای 
قبلی خود درباره نقش مجلس در ورود به موضوع برجام، گفت: اگر برجام را یک معاهده بین المللی تلقی کنیم، نیاز به تصویب در مجلس دارد و حتی اگر 

یک معاهده بین المللی نیز تلقی نشود، باز هم به معنای کنار گذاشته شدن مجلس نیست. 

ســفر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران در مرداد 
ماه نشــانه شــروع فصل جدیدی از روابط ایران و اتحادیه اروپا بود. در آن زمان 
در نشســت مطبوعاتی مشــترک ظریف و موگرینی، رئیس دستگاه دیپلماسی 
کشــورمان از دور جدید گفت و گوهــای ایران و اتحادیه اروپــا با عنوان »گفت 
و گوی های ســطح باال« خبر داد. موگرینی هــم آن را تایید کرد و گفت ایران و 
کشورهای اروپایی اشتراکات زیادی ازجمله در زمینه فرهنگی دارند. ظریف در 
این نشست مطبوعاتی گفته بود که دور جدید مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا »در 
آینده نزدیک« آغاز خواهد شــد و ابتدا در سطح معاونان وزیر خارجه جمهوری 
اسالمی ایران و معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا است و به تدریج در 

سطح وزیران ادامه خواهد داشت. 
حاال معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه درخصوص زمان آغاز این مذاکرات 
می گوید که در حاشــیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خانم موگرینی 

و آقــای ظریف با یکدیگر دیــدار و گفت وگو خواهند کرد. بــه گفته مجید تخت 
روانچی در این دیدار بحث و گفت وگوها بین دو طرف در مورد آنچه که در ســفر 
به تهران مطرح شده پیگیری خواهد شــد و در مورد چگونگی این گفت وگوها 

رایزنی و مشورت خواهد شد.

بحران منطقه، یکی از موضوعات گفت و گوهای سطح باال 
ظریــف  در نشســت مطبوعاتی تهــران با بیــان اینکهع ما پیــش از این و در 
سال های گذشــته با اتحادیه اروپا گفت وگوهایی داشته ایم، تصریح کرد: در 
مقطعی این گفت وگوها به نام »گفت وگوهای انتقادی« مطرح بود و بعد از آن 
با عنوان »گفت وگوهای جامع« شناخته شد، ولی از این به بعد دور جدیدی از 
گفت وگوها بین ایران و اتحادیه اروپا شروع خواهد شد که این گفت وگوها به نام 
گفت وگوهای ســطح باال مطرح خواهند بود. اما گفت و گوهای سطح باال به 

چه معناست و در این دور جدید از گفت و گوها قرار است چه موضوعاتی مطرح 
شود؟ ظریف می گوید: موضوعات مختلفی در این گفت و گوها مدنظر است 
که موضوعات همکاری دو طرف محســوب می شود. این موضوعات شامل 
انرژی، حمل و نقل، محیط زیســت ، حقوق بشر و سایر حوزه های همکاری 
است. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین می گوید که در این گفت و گوهای 
سطح باال قارا است موضوعات منطقه ای را هم مورد توجه قرار دهند. به گفته 
ظریف بحران هایی که در منطقه شکل گرفته نه تنها تهدیدی برای منطقه ما 
است، بلکه تهدیدی جدی برای کل جهان و مخصوصا برای اعضای اتحادیه 
اروپا است . مشکل افراط گرایی، مشکل فرقه گرایی و تروریسم که در منطقه 
ما امروز خشــونت و نا امنی ایجاد کرده همزمان در کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا هم به خشــونت و درگیــری انجامیده و این نگرانی، نگرانی مشــترک ما 

است که باید به آن بپردازیم.  

 مجلس دخل و تصرفی 
در برجام نداشته باشد

آیا مجلس می تواند در متن برجــام، دخل و تصرفی 
داشته باشد؟ این سوالی است که بارها بعد از به نتیجه 
رســیدن مذاکرات هسته ای، پرســیده شده است. 
رییس سازمان انرژی اتمی در این خصوص گفت:» 
مجلس با بررسی خوب و نه دخل و تصرفی که خدای 
ناکرده به گونه ای باشد که طرف مقابل مقصر اصلی 
در شکســت مذاکرات را ایران معرفی کند، به برجام 
بپردازد چرا که در غیر این صورت همه چیز را از دست 

می دهیم.« 

برجام یک بار به تصویب مجلس رسیده
علی اکبر صالحی در مراســم افتتاح از ورودی طرح 
جامــع )تقاطــع غیر همســطح( منطقه هســته ای 
اصفهان در ادامه با اشاره به وظایف مجلس شورای 
اســالمی بیان کــرد:» امــروز صحبت بنــده کامال 
شخصی است و از جانب مسئولیتم سخن نمی گویم 
اما باید گفت مجلس اختیار خودش را دارد و تصمیم 

خودش را می گیرد.«
صالحی بر این عقیده است که برجام یا همان برنامه 
جامع مذاکرات هسته ای یک بار به تصویب مجلس 
رسیده اســت و دیگر نیازی به تصویب مجدد ندارد، 
رییس ســازمان انرژی اتمی با بیان این کــه  آیا باید 
معاهده ای که قبال تصویب شده را دوباره برای بررسی 
و تصویــب به مجلس ببریم، اظهار داشــت:» یکبار 
معاهده ان.پی.تی را در مجلس به تصویب رســاندیم 
که آن هــم یک توافق نامه بود و طــی آن تعهداتی را 
پذیرفتیــم. با توجه بــه تعهداتی که قبــال در معاهده 
ان.پی.تــی پذیرفته ایم و به تصویب مجلس رســیده 
اســت، تکالیفی بر عهده کشــور بوده که مذاکرات 
کنونی نیز تالش برای رفع اختالفات در قالب همان 

معاهده است.« 

علی اکبــر صالحــی در انتها تصریح کــرد:» برجام 
جوانب ایجابــی فراوانــی دارد و بــا ورود نمایندگان 
محترم مردم بــه جزئیات این مســئله، امیدواریم با 
همت آنان برجام به ســرانجام نیکوی خود برسد؛ با 
مختصر محدودیتی که پذیرفته شده نشاط هسته ای 

از بین نمی رود.«

آیا می توان در جزئیات برجام دست برد؟
بحث دخل و تصرف در متن برجام، موضوعی بود که 
در کنار بحث بر ســر مرجع تصویب کننده مذاکرات 
هسته ای، بررسی می شد. اما به نظر می رسد مجلس 
یا شورای عالی امنیت ملی، نباید بر سر جزئیات متن 
مذاکرات هسته ای بررسی داشته باشند، زیرا برجام 
به صورت کلی یک سند است و کلیات آن تنها باید به 
تصویب برسد. از ســوی دیگر دخل و تصرف در متن 
برجام، به معنای نقض تعهد پذیرفته شده است و این 
کار، یعنی نقض مذاکرات هسته ای.. پیشتر هم یکی 
از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اســالمی گفته بود:» کمیســیون 
ویژه بررســی برجام طبق قانون باید با بررســی و کار 
کارشناسی گزارشی از چگونگی ســند برجام و ابعاد 
مختلف آن به جلسه علنی مجلس ارائه کند و امکان 
تغییر و دخل و تصرف در برجام را ندارد مگر آنکه قانون 

اجازه آن را صادر کند.« 

اصرار بر دیدار با بابک زنجانی ادامه دارد
زنجانی چه جاذبه ای برای آن ها دارد؟

» باید ببینیم چه چیزی عایدمان می شود«، این را نایب رییس مجلس شورای 
اسالمی در مورد درخواست مالقات نمایندگان مجلس با میلیارد سابق، بابک 
زنجانی گفته اســت، اما در میان ۲9۰ بهارســتانی، به نظر می رســد تنها چند 
نماینده مجلس هستند که پیگیر مالقات با بابک زنجانی هستند. یکی از همین 
نمایندگان در این راستا به ایلنا می گوید:» آن چنان که پیداست قوه قضاییه قصد 
دارد مانع از دیدار نمایندگان با بابک زنجانی شود و باوجود پیگیری های فراوانی 
که انجام دادیم،  تا زمان برگزاری دادگاه زنجانی امکان این دیدار محقق نخواهد 
شد.« اما سوال اینجاست، نمایندگان مجلس و بهتر بگوییم نمایندگانی که پیگیر 

ترتیب دادن مالقات با بابک زنجانی اند، چه می خواهند بدانند؟
اعدام هم نمی تواند پرونده بابک زنجانی را ببندد

کمیته پیگیــری دیدار با بابک زنجانی که مدتی فعال بــود و بعد تنها محدود به 
اظهار نظرهای هر از چند گاه اعضایش شــد، ابتدا خبر از درخواست مالقات با 
زنجانی را مطرح کرد. درخواستی که برای تحققش به قوای نظام نامه نوشتند، از 
قوه مقننه تا قوه قضائیه. اما به نظر می رسد الریجانی ها،  چندان موافق نیستند 
تا روز دادگاه کسی میلیارد ســابق را ببیند. امیر عباس سلطانی، یکی از کسانی 
است که مدت هاست پرونده زنجانی را به دوش می کشد. این عضو کمیسیون 
انرژی مجلس که عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی هم هســت، اظهار می 
کند:» حتی گزینه اعدام هم نمی تواند پرونده بابک زنجانی را ببندد. همچنان 

پیگیر دیدار با زنجانی هستیم.«

قوه قضائیه پاسخی نداده است
ســلطانی در ادامه توضیح می دهد که قوه قضائیه تا به حال درخواســت های 
نمایندگان را بی پاســخ گذاشته است، این نماینده مجلس شورای اسالمی می 
افزاید:» تقاضای دیــدار ما با بابک زنجانی از قوه قضائیــه به هیچ وجه منتفی 

نخواهد شــد. اگر تابحال دادگاه زنجانی تشــکیل می شــد ایــن امکان وجود 
نداشــت که ما بخواهیم با بابک زنجانی مالقاتی داشــته باشــیم، ولی خب در 
شــرایط فعلی هم قوه قضائیه بنا ندارد تا این دیدار برگزار شــود که این موضوع 

جای تعجب دارد.«

نمایندگان چه می خواهند؟
گرچــه تا به امروز همه چیز در حد حدس و گمان بود، اما ســرانجام امیر عباس 
ســلطانی پرده از اصرار نمایندگان برداشــت. وی در این مورد تاکید می کند که 
صرفا نمی خواهنــد بابک زنجانی را ببینند:» پیگیــری پرونده بابک زنجانی از 
ســوی نمایندگان تنها به شــخص زنجانی ختم نمی شــود، بابک زنجانی تنها 
ویترین بوده و ما به دنبال شناســایی کســانی هســتیم که زنجانی را به هرحال 
ساخته و پرداخته کرده اند. حتی اعدام بابک زنجانی هم نمی تواند باعث بازگشت 
دارایی های مملکت شــود، چرا که ما به دنبال دست های پشت پرده در پرورش 
بابک زنجانی هستیم و صرفا با دست برداشتن از پرونده زنجانی موضوع مذکور 

را پایان یافته نمی بینیم.«
بابک زنجانی را بزرگترین مفسد اقتصادی تاریخ ایران می خوانند، وکیل زنجانی 
پرونده او را قطورترین پرونده تاریخ ایران می داند، قاضی پرونده زنجانی، قاضی 
صلواتی است و زمان دادگاهش 11 مهر. طبق کدهایی که سلطانی به رسانه ها 
داده است، نمایندگان صرفا نمی خواهند زنجانی را ببینند یا از مکان نگهداری 
اش مطمئن شــوند، بلکه آن ها می خواهند از زنجانی بپرســند:» چه کسانی 
هم دســتت بوده اند و چه کســانی تو را، »بابک زنجانی« کرده اند؟« اما سوال 
اینجاســت، آیا نمایندگان مجلس به عنوان وکالی ملت، صالحیت این کار را 
دارند؟ این درست که نمایندگان مجلس طبق قانون اساسی، صالحیت تحقیق 
و تفحص در امور کشور را دارند، اما آیا آن ها این صالحیت را دارند که با متهمی 

که هنوز جلسه دادگاه او تشکیل نشده و به هر حال مجرمیت او قطعیت نیافته 
اســت، دیداری ترتیب دهند و از دوستانش بپرســند؟ به فرض دیدار و اصال به 
فرض لو رفتن رفیقان زنجانی، آیا  نمایندگان مجلس شورای اسالمی می توانند 
کاری انجام دهند یا صرفا می خواهند گزارشی به کمیته اصل 9۰ ارائه دهند؟ به 
نظر می رسد در این مورد، دادستان کل کشور درست گفته است که :» در ارتباط 
با پرونده، ارتبــاط با متهم نیاز به مجوز قضایی دارد. مــا از همکاری نمایندگان 
استقبال می کنیم و این همکاری تا به حال وجود داشته اما این که نمایندگان یا 
هر شــخص دیگری بخواهند وارد پرونده ای شوند که در حال رسیدگی است، 

امکان پذیر نیست چرا که رسیدگی به پرونده در شأن قاضی است.«

یک دیدار و چند نظر
امــا موضوع دیدار با باک زنجانی، امری نیســت که بهارســتانی ها بر آن وفاق 
نظر داشــته باشــند. محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس شــورای اسالمی 
در این خصوص گفته اســت:» هیات رئیســه چنین درخواســتی ندارد. برخی 
کمیسیون های ما کار تخصصی می کنند مثل کمیسیون اصل نود یا کمیسیون 
قضایی بررسی می کنند. اگر در این بررسی ها احساس شود نیاز به این مالقات 
هســت ما هم آن را دنبال می کنیم. قوه قضاییه هم بر اساس قوانین و مقررات 
خود معمــوال همکاری می کند. اما بایــد از این مالقات چیزی عاید شــود اگر 
نقطه کوری وجود داشته باشــد و ضرورتی برای این مالقات باشد ما هم دنبال 
می کنیم.« عابد فتاحی نماینده مردم اردبیل هم بیان کرده اســت:» وضعیت 
این چهار نماینده مشــخص اســت و درباره هدفشــان از این دیدار و هم چنین 
اصرارشان، سکوت می کنم.آنچه اکنون مهم است این است که چرا رسیدگی 
به پرونده بابک زنجانی این قدر طوالنی شده است نکند دیدار نمایندگان با وی به 
خاطر وقت خریدن برای او و به تعویق انداختن رسیدگی به پرونده اش باشد؟!«

سوژه روز

واکنش روزپیگیری روز

باید تصمیم را به مردم سوریه واگذار کنند
وزیر امور خارجه کشور گفت:» کسانی که در مورد رئیس جمهور سوریه طی دو سه سال گذشته شرط و شروط قائل شدند باعث این شدند که جنگ در سوریه ادامه پیدا کند.«

محمد جواد ظریف در نشست خبری مشترک با همتای اسپانیایی خود که دومین سفرش را ایران تجربه می کرد، در مورد مذاکرات سیاسی ایران و اسپانیا و جزئیات آن سخن گفت:» در موضوع حقوق بشر 
و نحوه حمایت از حقوق پناهندگان که در دنیا مطرح است، همچنین در مورد سوریه، عراق، افغانستان و بحران یمن نیز صحبت کردیم؛ اسپانیا می تواند نقش مهمی در بحران لیبی و سوریه داشته باشد.«
وی با اشــاره به جنگ سوریه اظهار داشت:» کشــورهای خونریز باید هر چه زودتر از خودخواهی ها کنار بکشند و تصمیم را به مردم سوریه واگذار کنند و اجازه بدهند مردم این کشور از طریق نهادهای 

قانونی به ابزارهای موجود راه حل صلح، آشتی، حکومت وحدت ملی و مراجعه به آرای عمومی را پی بگیرند.«
وزیر امور خارجه بیان کرد:» زمینه های همکاری مختلفی با اسپانیا داریم و دوست داریم که این زمینه ها گسترش پیدا کند. بحث های مختلف سیاسی و منطقه ای را با وزیر امور خارجه 

اسپانیا داشتیم و در مورد خط آهن، حمل و نقل و زیرساختهای اقتصادی صحبت کردیم.«

رایزنی درمورد »گفت و گوهای سطح عالی« 

سیاسی
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تندترین اظهارات جلیلی علیه برجام در مجلس
از حدود 100 حق مسلم در برجام صرف نظر شده است

برنامه جامع مشترک هســته ای، این روزها در مثلثی عجیب در گردش است. 
کمیسیون ویژه بررسی برجام  در مجلس شــورای اسالمی، تیم سابق مذاکره 
کننده به ریاســت ســعید جلیلی و تیم فعلی مذاکره کننده به سرپرستی عباس 
عراقچی! حاال جلسه هفتم این کمیسیون، این بار اما با حضور تیم سابق مذاکره 

کننده برگزار شد و سعید جلیلی، کار را تمام کرد. 

جلسات کمیسیون با دعوت رسمی از جلیلی 
سعید جلیلی، رئیس سابق مذاکره کنندگان هسته ای ایران و غرب بود. »حیات 
طیبه«، شــعار انتخاباتی او بود، حیاتی که بدون تعامل با دنیا قصد تحقق آن را 
داشت. جلیلی مذاکرات هسته ای را آغاز کرد، اما پیش نبرد و گرچه عده ای به 
ثمر رسیدن مذاکرات هسته ای را نتیجه تالش های ابتدایی او می دانند. شاید 
همین گمان ها باعث شــد تا کمیسیون ویژه بررســی برجام در مجلس شورای 
اسالمی، بخواهد از متن مذاکرات هسته ای، طنابی دو سویه بسازد. طنابی که 
یک طرفش، اعضای فعلی و طرف دیگرش اعضای ســابق تیم مذاکره کننده 
ایستاده اند و خود کمیسیون، به ظاهر در وسط آن قرار گرفته است. الزم به ذکر 
اســت، دعوت از تیم سابق به خواست خود اعضای کمیسیون بررسی برجام به 
عمل آمده است. ســعید جلیلی اما روز گذشــته، کارش را ظاهرا در کمیسیون 
ویژه برجام تمام کرد و صریح ترین سخنانش را در مورد توافق هسته ای و برجام 

بازگو کرد. 

نقوی حسینی چگونه روایت می کند؟
پیش از هر چیز، بهتر اســت ابتدا به چگونگی اطالع رســانی کمیســیون ویژه 

بررســی برنامه جامع مشــترک بپردازیــم. این 
کمیسیون یک سخنگو دارد: سید 

حســین نقوی حســینی. نقوی 
حسینی که از قضا سخنگوی 

کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس 
شورای اســالمی است، 
این بار هم در کمیسیون 
برجام، ســخنگو  ویــژه 
اســت. نقوی حسینی را 

عده ای اصولگرای عضو 
فراکسیون رهروان والیت 

و عده ای اصولگرای عضو 
جبهه پایداری می دانند. هر 

چه باشــد، ایــن نماینده 
مجلس شورای 

اسالمی، از مخالفان ساکت توافق هسته ای است. نماینده مردم ورامین، بعد 
از جلسات کمیسیون، از زبان اعضای اصلی کمیسیون سخنانی را نقل می کند. 
در حقیقت، نقوی حسینی راوی جلســات درون گروهی کمیسیون ویژه برجام 
شده است، اما مشخص نیست که نقوی حسینی بر چه مبنایی بعد از هر جلسه، 

از قول اعضای اصلی آن جلسه سخنانی نقل می کند.
این دومین باری بود که سعید جلیلی در کمیسیون بررسی متن مورد توافق حضور 
پیدا می کند. ســخنگوی این کمیســیون در این خصوص روایت کرده اســت: 
»جلیلی بیان کرد که که ما همواره در طــول مذاکرات، مجلس را یک ظرفیت 
مهم می دانســتیم، به ویژه بیانیه هایی که از سوی قوه مقننه صادر می شد به ما 
امکان چانه زنی بیشتری را می داد، از طرف دیگر به طور حتم گام اول مذاکرات 
هســته ای، حضور ســه کشــور اروپایی در مذاکرات بود که نتیجه آن به تعلیق 
فعالیت هسته ای ختم شد اما نظام پس از آن به این جمع بندی رسید که به علت 
عدم انجام تعهدات از سوی غربی ها فعالیت های هسته ای مجددا آغاز شود.« 
یکی دیگر از اعضای این کمیسیون به ایرنا گفته است: »به هر صورت طبیعی 
اســت که وی نگاهی نقادانه به روند مذاکرات هسته ای در دولت یازدهم دارد و 

مطالبی هم که بیان می کند نقاط منفی برجام و قطعنامه است«.

آن طور که ما پرونده هسته ای را تحویل دادیم...
حاال اما نقوی حســینی حرف های بی پرده جلیلی را صراحتا نقل کرده اســت. 
سپس نقوی حسینی به صحبت های جلیلی می پردازد و می گوید: »جلیلی در 
ابتدای اظهارات خود گفت که در روند مذاکرات  شــاخصه قضاوت و ارزیابی ما 
در برجام بر این اساس است که هر چه محدودیت ها کمتر شود تحریم ها بیشتر 
لغو شود. قطعنامه های شورای امنیت بیشــتر لغو شود، محدودیت های 
تحقیــق و توســعه کمتــر شــود. از ذیــل مــاده 41 خارج شــویم، 
بازرسی هایمان کمتر شود. نشان دهنده آن است که ما گامی به 
جلو برداشته ایم. آورده های ما چه بود تعداد سانتریفیوژها، 
راه اندازی فردو،  پیشرفت 76 درصدی آب سنگین اراک، 
کتــور تهران به تولید، 4۵۰ کیلو مواد با غنای ۲۰  تبدیل رآ
درصد، تکمیــل و بهره برداری از نیروگاه بوشــهر، 1۰۰ 
تن آب سنگین، تبدیل قرص های سوخت به میله های 
ســوخت از جمله آورده ها و ســرمایه های هسته ای ما 

بود و ما در چنین شرایطی پرونده را تحویل دادیم.«

از حق مسلم هایمان عقب کشیدیم
ســعید جلیلی در ادامه جلســه انتقادات صریح خودش را 
از توافق هســته ای بیان کرده است، ســید حسین نقوی 
حسینی در این مورد می گوید:» جلیلی معتقد است برای 
بررسی دقیق باید برجام، قطعنامه ۲۲31، متن کامل برنامه 
بلندمدت، پیوســت نقشــه راه همکاری با آژانــس باید مورد 
بررسی قرار گرفته شــود. وی همچنین گفت که مطابق بررسی 
که ما داشتیم جمهوری اسالمی از حدود 1۰۰ حق مسلم خود 

در برجام و اسناد زمینه صرف نظر کرده است. مبنای نادرستی در برجام پذیرفته 
شده که قابل قبول نیست. از جمله استثنا شدن ایران، جایگزین شدن »اجازه« 
به جــای »حق« ایران که در NPTتصریح شــده اســت و پذیــرش معیارهای 
غیرمتعارف و ســرانجام اینکه در برجام حتی از حقوق تصریح شده در توافق ژنو 

هم عقب نشینی می شود.« 

برخالف خط قرمزهایمان عمل کرده ایم
ســخنگوی کمیســیون برجام می افزاید: »جلیلی در ادامه وارد متن برجام شد 
و اولین موضوعی که به آن اشــاره داشت استثنا شــدن ایران بود. استثنا شدن 
ایران برخالف خط قرمز جمهوری اسالمی هم در برجام و هم در قطعنامه آمده 
است و صراحت دارد یعنی پذیرفتیم که حقوق کمتری در حوزه هسته ای داشته 
باشیم. ضابطه های بازرسی غیرمتعارف را به صورت استثنا پذیرفته ایم. ضابطه 
استثنایی راســتی آزمایی را پذیرفته ایم. برخورد استثنایی با فعالیت هسته ای را 

پذیرفته ایم. پروتکل الحاقی را هم به طور استثنایی پذیرفته ایم.« 
ســپس نقوی حسینی با اشــاره به بازرســی های آژانس بین المللی، می گوید: 
»جلیلــی در زمینه  دسترســی، نظارت و بازرســی ها بیان کرد کــه یکی از خط 
قرمزهای ما عدم ورود بیگانه به حریم امنیتی و دفاعی کشور بود. الزم می دانم به 
این نکته اشاره کنم تمامی خطوط قرمز تعریف شده از سوی مقام معظم رهبری 
متضمن عزت، پیشرفت و امنیت جمهوری اســالمی است. جلیلی همچنین 
گفت ما در برجام دسترسی، نظارت و بازرســی های غیرمتعارف را پذیرفتیم که 
برخالف خطوط قرمز تعیین شــده است. از جمله اجرای کامل درخواست های 
فرا پروتکل آژانس که مطالبه غیرمتعارفی اســت. چرا که امکان دسترســی به 

بسیاری از اطالعات کشور را فراهم می کند.«

بحث این دولت و آن دولت نیست
ســخنگوی کمیســیون بررســی برجام در ادامــه تصریح می کنــد: »جلیلی 
کمیســیون مشــترک را یکی از موضوعات قابــل توجه برجام دانســت چرا که 
شــرایط محدودکننده و ســختی را برای ما ایجاد می کند و مهم ترین اثر آن، اثر 
نظارتی و بازرسی اســت از جمله اینکه اثر یک کشــور عضو کمیسیون، معتقد 
 باشــد که ایران به تعهدات خود عمل نکرده است؛ کلیه تحریم ها قابل بازگشت 

خواهد بود.«
سیدحسین نقوی حسینی سپس به موضوع تحریم ها از زبان جلیلی می پردازد 
و خاطر نشــان می کند: »جلیلی گفت مطابق قطعنامه ایــران برای مدت 1۰ 
سال ذیل سند 41 باقی خواهد ماند. پرونده هسته ای تا 1۰ سال دیگر در دستور 
کار شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود. بازگشت پذیری تحریم ها علی رغم 
حفظ محدودیت های درازمدت هسته ای، استثنا شدن ایران در قطعنامه، حفظ 
محدودیت ها و بازگشــت پذیری به قطعنامه های قبلی از جمله موارد قطعنامه 
۲۲31 اســت. جلیلی تصریح کرد که بهره برداری از انرژی هسته ای با صنعت 
مستقل بومی عزم نظام جمهوری است و بحث این دولت و آن دولت نیست. ما 
نیروهای هسته ای در اســتراتژی انرژیک را طراحی کرده ایم و باید به ۲۰ هزار 

مگاوات برق از انرژی هسته ای برسیم.«

توافق هسته ای ثابت کرد می توان با دیپلماسی به نتیجه مطلوب رسید
رئیس جمهور اتریش که کشــورش میزبانی آخرین دور مذاکرات هســته ای ایران و 1+۵ را داشــت، در یادداشــتی با عنوان »مسیر دوستی 16۰ ســاله« خطاب به ملت ایران در روزنامه ایران 
نوشــت: یک بار دیگر نیز اثبات شد که با ممارست، مثبت اندیشــی و اراده برای توافق در چارچوب دیپلماسی، دســتیابی به نتیجه مطلوب در مذاکرات امکان پذیر است. هاینتس فیشر در این 
یادداشــت ضمن ابراز خوشــحالی از اینکه به دعوت دکتر روحانی از امروز دوشــنبه به مدت سه روز به ایران ســفر خواهد کرد گفت این دومین سفرش به ایران اســت و به همراه هیئتی بلند پایه 

متشــکل از مســئوالن حوزه های اقتصاد، علوم و فرهنگ اتریش است. وی با ارزشــمند خواندن میزبانی مذاکرات در وین نوشت: ایران به اتفاق 113 کشــور دیگر ابتکار »تعهد بشر دوستانه« 
اتریش را که نســبت به پیامدهای انســانی فاجعه بار ســالح های هسته ای هشــدار می دهد و هدف آن تقبیح کردن، طرد و از بین بردن این گونه سالح هاست، مورد حمایت قرار داد. 

فیشــر در ادامه با تاکیــد بر تالش برای پایان دادن به وضعیت خونین ســوریه و عراق و یمن، ایران را به عنوان قدرت برتــر منطقه ای خواند که می تواند برای دســتیابی به این مهم 
نقش بسزایی ایفا کند. 

کارگزارن در ائتالف اصالح طلبان خواهد بود
ســخنگوی حــزب کارگــزاران گفــت: در 
انتخابات مجلس دهم در قالب ائتالف بزرگ 
اصالح طلبان فعالیت خواهیم کرد. حســین 
مرعشی با اشاره به جلسه هفته گذشته اعضای 
شورای مرکزی حزب کارگزاران با رئیس دولت 
اصالحات، گفت که در این جلسه که در دفتر 

خاتمی برگزار شــد، مواضع انتخاباتی حزب کارگزاران مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. ســخنگوی حزب کارگزاران خاطرنشان کرد: در این جلسه نماز ظهر را 
به امامت آقای خاتمی اقامه کردیم و ایشــان با تاکید بر ضرورت توجه به تحزب 
عنوان کردند که علی رغم اینکه ما در زمینه دموکراسی در منطقه پیشتاز بودیم، 
اما در خصوص فعالیت حزبی پیشرفتی نداشتیم. مرعشی همچنین خبر داد که 
شورای استانی حزب کارگزاران جز در دو استان تهران و کرمان تشکیل شده است 

و هم اکنون مشغول تشکیل کانون های تخصصی در شهرستان ها هستند.

رسایی و کوچک زاده حاشیه سازی می کنند
نماینده مردم ایالم با اشــاره به ایجاد حواشی 
توســط برخی نماینــدگان غیرعضوی که در 
جلسات کمیسیون شــرکت می کنند، گفت 
که این نماینــدگان پیش از این در جلســات 
کمیسیون امنیت ملی نیز شرکت می کردند 
اما باتوجه به این که آن کمیسیون تخصصی 

بود،  اجازه داده نمی شد این نمایندگان غیرمتخصص بیش از حد در مسائل ورود 
کنند. به گفته احمد شوهانی اما حاال باتوجه به حضور زاکانی در کمیسیون ویژه، 
این اجازه به آنان داده می شود و خیلی وقت ها محل مشورت قرار می  گیرند.  وی 
همچنین با اشاره به جلسات کمیسیون امنیت ملی با اعضای تیم مذاکره کننده 
گفت که در آن جلسات هم بسیار پیش می آمد که ظریف یا دیگران مسائلی را 
می گفتند و خواهش می کردند رسانه ای نشود اما این نمایندگان دقیقا همان 

بخش ها را رسانه ای می کردند.

به قاسم سلیمانی مثل خرازی عالقه دارم
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
عالقه من به قاسم سلیمانی مثل عالقه ای 
است که به حســین خرازی و احمد کاظمی 
داشتم. محسن رضایی امروز در دانشگاه امام 
حسین )ع( در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
فرماندهی آقای قاســم ســلیمانی را چگونه 

می بینید، تصریح کرد که قاسم سلیمانی فردی با تجربه و از دوستان صمیمی 
او اســت  و از فرماندهان موفق دفاع مقدس اســت که از آن زمان تا کنون هم 
ماموریت های خود را به خوبی انجام داده است. وی همچنین در پاسخ به سوال 
دیگری مبنی بر حضور نیروهای نظامی ایران در کشورهای عراق و سوریه تاکید 
کرد که ایران هیچ نیروی نظامی ســازمان یافته مثل تیپ و لشگری را در هیچ 
کشور منطقه ندارد و کمک های ایران عمدتا مستشاری است. به گفته رضایی 
ایران فقط به آموزش و انتقال تجارب به ارتش های عراق و سوریه کمک می کند.

دولت به اقتصاد مقاومتی 
باور عمیق دارد

در ســال های گذشته و با شــدت گرفتن تحریم های 
اقتصادی غرب علیه ایران، اصطالحی از سوی رهبر 
انقالب وارد ادبیات اقتصادی کشور شد تحت عنوان 
»اقتصاد مقاومتی«. اصطالحی که اولین بار در سال 
89 مطرح شد و در ســال 9۲ سیاست های کلی آن از 
سوی ایشان به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام ابالغ و بارها بر اجرای آن 
تاکید شــد. آیت الله خامنه ای اقتصاد مقاومتی را این 
گونه معنی کردند: آن اقتصادی که در شرایط فشار، در 
شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های 
شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد. 
اما بعد از حصول توافق هسته ای که نوید لغو تحریم ها و 
باز شدن درهای اقتصاد و سرمایه  گذاری کشور به روی 
سرمایه داران خارجی  را می داد، این دغدغه مطرح شد 
که شاید با این اوصاف این سیاست ها به تدریج کمرنگ 
شوند. صحبت ها درمورد لزوم پیگیری سیاست های 

اقتصاد مقاومتی برای اتکای به خود و پیشرفت از درون 
ادامه داشت تا اینکه رهبر انقالب در دیدار با اعضای 
مجلس خبرگان بر ضرورت تشــکیل ســتاد عملیاتی 
فعال برای اجــرای اقتصاد مقاومتی از ســوی دولت 
تاکید کردند. ایشان در این سخنان در خصوص اهمیت 
تحقق اقتصاد مقاومتی افزودند: اگر اقتصاد مقاومتی 
محقق شــود دیگر هیچ اهمیتی ندارد که پولی که به 
ایران باز می گردد، ۵ میلیارد دالر باشد، یا 1۰۰ میلیارد 
دالر؛ البته آن مقدار پولی که از دنیا طلبکار هســتیم و 
تاکنون به طور ظالمانه جلوی آن را گرفته اند باید مورد 
استفاده قرار بگیرد، اما اقتصاد مقاومتی نباید متوقف 
به این مسائل شود. حاال معاون اول رئیس جمهوری 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه های 
مربوطه خواست تا برنامه  و پیشنهاد خود را برای تشکیل 
ســتاد اقتصاد مقاومتی تهیه کنند تا در اسرع وقت در 

جلسه  هیئت وزیران مطرح و تصمیم گیری شود.

 تاکید روحانی بر اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی

اسحاق جهانگیری در جلسه  شورای اقتصاد با اشاره 
به تاکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی درخصوص 
تشکیل این ستاد، گفت که رئیس جمهور نیز بر اجرای 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید جدی دارد 
و باید در اســرع وقــت برنامه ریزی هــای الزم برای 

اجرای این سیاست ها انجام شود.

 اقتصاد مقاومتی بعد از لغو تحریم ها 
کنار گذاشته نمی شود 

معــاون اول رئیس جمهور ضمن انتقــاد از اینکه در 
برخی از رســانه ها این گونه القا می شود که دولت به 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی معتقد نیست و به 
آن توجه نمی کند، گفت: دولت بارها به صورت رسمی 
و غیررسمی تاکید کرده که به بند بند این سیاست ها 
باور عمیق دارد و آن را نســخه ا ی شــفابخش برای 
اقتصاد کشــور می داند که حتی پس از لغو تحریم ها 

نیز آن را کنار نخواهد گذاشت.

مشرق نیوز گفته است: »چه کسانی با بررسی برجام در مجلس مخالفت کردند«
مشکالت و نقاط ابهام در متن برجام باعث شد نمایندگان مجلس بر اساس حق قانونی خود درخواست بررسی تخصصی متن تهیه شده را 

داشته باشند، درخواستی که با مخالفت اصالح طلبان و دولتی ها روبرو شد.

 فارس گفته است: »هندسه نفوذ و عوامل دل بسته و وابسته«
کسانی که همچنان می کوشند با توقف در برجام جلوی »نفوذ« را بگیرند، بدانند گام های بعدی را نیز از دست خواهند داد. اما اگر پس از 

برجام خوب مدیریت شود، می توان مطمئن بود دشمن از برجام هم آنچه می خواسته را به  دست نیاورده است.

 خردادنیوز گفته است: »وقتی کوچک زاده فرق قطعنامه و برجام را نمی داند«
سواد دلواپسان از یک سو و ادامه سیاسی کاری های آنها در برخورد با ادوار مختلف مذاکرات از سوی دیگر به طور طبیعی نگرانی ها را درباره 

گزارش خروجی مجلس از بررسی برجام به شدت افزایش می دهد.

 فرارو گفته است: »خطای راهبردی موتلفه«
»موتلفه بازنده میدان است« یک کارشناس مسائل سیاسی اصولگرا با بیان این مطلب و اشاره به ائتالف سه گانه موتلفه، ایثارگران و 

پایداری گفت: همسویی با کسانی که متهم به حمایت از احمدی نژاد هستند برای موتلفه یک خطای راهبردی است.

 598 گفته است: »برجام اقتصاد ایران را به بحران جهانی متصل می کند«
ارتباط با اقتصاد جهانی نه  تنها اوضاع اقتصادی ایران را بهبود نخواهد داد، بلکه به نظر می رسد با بحرانی شدن اقتصاد کدخدا و 

قدرت های بزرگ، کسادی، رکود و بحران موجود در اقتصاد آن ها به اقتصاد ایران هم سرایت کند.

عکس روزسایت نگار

دیدار و نشست خبری 
وزرای امورخارجه 
ایران و اسپانیا صبح 
امروز دوشنبه با حضور 
خبرنگاران رسانه های 
 داخلی و خارجی 
برگزار شد.

خبرنامه
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رصدخانه

دروازه جدید ایران به سوی غرب 
نکاتی در اهمیت سفر رئیس جمهور اتریش به تهران

هاینس فیشر، رئیس جمهور اتریش امروز به همراه هیئتی عالی رتبه راهی 
ایران شــده تا در سفری ســه روزه، ضمن دیدار و گفت و گو با مقامات ارشد 
ایرانی، زمینه توسعه روابط دوجانبه را فراهم کند. بر اساس برنامه ریزی ها، 
قرار است وی در این سفر با آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقالب و حسن 
روحانی، رئیس جمهور کشــور دیدار کند. این ســفر به ویژه از آن جهت در 
عرصه بین المللی مورد توجــه قرار گرفته و بازتاب زیادی در رســانه های 
جهان داشــته که سفر فیشر، نخستین ســفر باالترین مقام سیاسی یک 
کشــور غربی به ایران پس از بیش از یک دهه به شــمار می رود. به همین 
دلیل، این سفر از سوی اغلب ناظران به عنوان نشانه ای جدید از گشایش 
در روابط ایران و غرب و تمایل کشورهای غربی برای توسعه روابط با ایران 
در دوره پس از حصول توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+۵ تعبیر شده 

است.
خبرگزاری آلمان ضمن انتشــار گزارشی درباره سفر رئیس جمهور اتریش 
بــه ایران، اشــاره کرده که طی 11 ســال اخیر، این نخســتین بار اســت 
که باالترین مقام سیاســی یک کشــور غربی به تهران ســفر می کند. بر 
اســاس این گزارش، تقویت روابط تجاری، بحــث درباره رفع تحریم های 
ایــران و اوضاع منطقه، به ویژه بحران ســوریه و مســئله جریــان یافتن 
ســیل پناهجویــان از خاورمیانه به اروپــا، محور گفت و گوهای فیشــر با 
مقامــات ایرانی را تشــکیل می دهد. افــزون بر این، تحوالت سیاســی و 
نقش ایــران در منطقه نیز از موضوعات محــوری گفت وگوهای مقامات 
اتریش و ایــران خواهد بود. سباســتین کورتــز، وزیر خارجــه اتریش که 
رئیس  جمهور کشورش را در ســفر به ایران همراهی می کند، روز دوشنبه 
در آســتانه این ســفر در گفت وگویی با نشــریه اتریشــی »کوریر«، درباره 
 جنبه هــای مختلف این ســفر، از جمله جنبه سیاســی آن بــه اظهارنظر

 پرداخت. 
به اعتقاد کورتز، توافق هســته ای با ایران می تواند تأثیری مثبت بر منطقه 
بگذارد، چرا که ایران می تواند به عنوان شــریکی در مبارزه با تروریســم و 
همچنین در راســتای برقــراری ثبات در منطقه، نقش آفرین باشــد. وی 

همچنین در گفت و گویی با خبرگزاری ایســنا در پاســخ این به پرسش که 
آیــا برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( را یک توافق بــرد – برد برای تمام 
طرف ها می داند یا خیر، گفت: »توافق وین یک توافق خیلی خوب است؛ 
به شــرط آن که اجرا شود. این توافق فرصتی در اختیار ما قرار می دهد تا به 
برقراری ثبات و امنیت بیشتر در منطقه کمک کنیم، اما اهمیت این توافق 
از خاورمیانه فراتر می رود. با توجه به بحران های متعدد در سراسر جهان، 
توافق وین ثابت می کند که اگر همه طرف ها اراده سیاســی الزم را نشــان 
دهند، تغییر امکان پذیر اســت«. کورتز درباره آینــده روابط ایران و اتریش 
و زمینه هــای همکاری بیشــتر نیز گفت: »در تمام حوزه های سیاســی، 
اقتصادی، فرهنگی- هنری، گردشگری و موسیقی، پتانسیل زیادی برای 
همکاری وجود دارد. عالوه بر حوزه های سیاسی و اقتصادی، زمینه های 
دیگری وجود دارد که دارای فرصت های جالبی است؛ از جمله همکاری در 

حوزه گردشگری، دانشکده های گردشگری و هتل داری، تحصیالت عالی 
و حفاظت از محیط زیســت«. در بحث روابط اقتصادی نیز ســایت شبکه 
خبری »دویچه وله« در گزارشی اشاره می کند کشور اتریش که سابقه ای 
دیرینه در زمینــه مباالت تجاری با ایــران دارد، امیدوار اســت که توافق 
هسته ای و نزدیکی ایران و غرب، بتواند به مناسبات تجاری دو کشور نیز 
جانی تازه ببخشد. ایران با جمعیت 8۰ میلیونی خود می تواند بازاری پررونق 
برای حضور پررنگ تر شرکت های اتریشی باشد. طبق آمار رسمی، حجم 
صادرات اتریش به ایران از 3۰3 میلیون یورو در سال ۲۰۰8 به ۲14 میلیون 
یورو در سال ۲۰14 کاهش یافت. سیر نزولی صادرات ایران به اتریش حتی 
به مراتب شــدیدتر بوده و از 163 میلیارد یورو در سال ۲۰۰8 به 19 میلیون 
یورو در سال ۲۰14 رســید. در حال حاضر، شرکت های اتریشی نیز مانند 
صنایع دیگر کشورهای اروپایی به پیامدهای سودآور تحوالت ناشی از توافق 

هسته ای امید بسته اند. ماشین ســازی، تولید انرژی، محیط زیست، دفع 
زباله، حمل و نقل و حتی ایجاد زیرســاخت های تفریحی، از عرصه هایی 
است که شرکت های اتریشی شانس سهیم شدن در آن در ایران را دارند. 
اکنون حدود 3۵۰ شــرکت اتریشی به طور مرتب با ایران مبادالت تجاری 

دارند و 36 شرکت حتی از طریق دفتر نمایندگی در ایران فعال هستند. 
اما همان گونه که اشاره شــد، فارغ از جنبه های مربوط به روابط دوجانبه 
ایران و اتریش، بخش دیگر اهمیت ســفر فیشــر به ایران، به استلزامات 
بین المللی آن و در واقع، به این موضوع بازمی گردد که این سفر نشانه ای 
جدید از گشایش در روابط ایران و غرب به شمار می رود. در این زمینه، باید 
توجه داشت که سفر رئیس جمهور اتریش، پس از مجموعه ای از سفرهای 
مقامات عالی رتبه غربی به تهران طی هفته های اخیر انجام می گیرد. کمتر 
از دو مــاه پیش بود که قائم مقام صدراعظم و وزیــر اقتصاد و انرژی آلمان 
در راس هیئتی به تهران آمد تا زمینه توســعه همکاری ها میان دو کشــور 
را فراهم کند. ســفر فرانســوا اوالند، وزیر خارجه فرانسه و پس از آن، سفر 
فیلیپ هاموند، وزیر خارجه انگلیس به تهران که با هدف بازگشایی سفارت 
این کشــور در ایران انجام گرفت، مهم ترین نمونه های این روند به شمار 
می رفت. فدریکا موگرینی، مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیگر 

مقام ارشد غربی بود که اخیرا به ایران سفر کرد. 
اکنون، ســفر رئیس جمهور اتریش را می توان به معنای ورود روابط ایران 
و غرب به مرحله ای جدید و ســطحی باالتر دانســت که نشانه آن، تعامل 
و ارتباطات مقامات ایرانی و غرب در باالترین ســطح سیاســی است. این 
حقیقت که این مرحله جدید با ارتقای روابط ایران با اتریش آغاز می شــود، 
خود نکته درخور توجه و مهمی است. اتریش، به عنوان میزبان چند مرحله 
از مهم ترین دوره های مذاکرات هســته ای ایران و گروه 1+۵، از پیش نام 
خود را بر توافق هسته ای ایران ثبت کرده و وزیر خارجه این کشور – که وی 
نیز سال جاری به ایران ســفر کرد – همواره رویکرد مثبتی در قبال ایران از 
خود نشان داده است. به این ترتیب، شاید بتوان اتریش را طالیه دار مرحله 

جدید روابط ایران و غرب دانست. 

اتهام زنی جدید اردوغان علیه ایران 
چند هفته ای از زمان اعالم پیوستن ترکیه به ائتالف بین المللی ضدداعش می گذرد، اما همان طور که انتظار می رفت، این کشور هیچ اقدام عملی و جدی برای مقابله با این گروه تروریستی انجام نداده است. در عوض، رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور این کشور در جدیدترین موضع گیری خود، اتهاماتی را علیه ایران، روسیه و اتحادیه اروپا مطرح کرده و آن ها را مسئول بحران سوریه دانسته است. اردوغان مدعی شده ایران و روسیه به دلیل حمایت خود از دولت بشار اسد در 
ســوریه، مسئول بحران پناهجویان هســتند که این روزها گریبان کشورهای اروپایی را گرفته است. وی با طرح این ادعا که ایران و روسیه هیچ گاه به دنبال میانجی گری برای حل بحران سوریه نبوده اند، اظهار داشته این دو کشور همواره 
از دولت اســد حمایت کرده و هرگز به این موضوع که چطور باید این رهبر »ظالم« از قدرت کنار زده شــود، فکر نکرده اند.  اردوغان در ادامه ادعاهای خود اظهار داشــته: »ایران و روســیه باید اقداماتی را انجام دهند. این دو کشور، حامی 
دولت ســوریه هســتند. من این موضوع را علنا بیان می کنم، زیرا پیش از این درباره آن با این دو کشور صحبت کرده ام. اکنون چاره ای جز گفتن این موضوع ندارم، زیرا ناراحت هستم. ایران و روسیه پول و تسلیحات در اختیار بشار اسد قرار 
می دهند و از حکومت ســوریه حمایت می کنند. همه تالش آن ها معطوف به از میان برداشــتن مخالفان سوری است«. وی همچنین مدعی شده گروه تروریستی داعش در هماهنگی با دولت سوریه عمل می کند و در حال حاضر، دولت 

اسد بزرگ ترین حامی این گروه است. بر این اساس، کشورهایی که از دولت اسد حمایت می کنند مسئول بروز فجایع کنونی هستند.

بمباران مناطق مسکونی صنعا توسط جنگنده های ائتالف به رهبری عربستان و 
شلیک پدافند هوایی به سمت هواپیماهای دشمن.

 گردهمایی حمایت از مهاجران
 در پاریس.

هندوها در روز تولد کریشنا، یکی از خدایان خود، طی مراسم جشنی در بمبئی هند سعی دارند تا به کوزه ای که آویزان شده 
است دست یابند.

 سیل عظیم مهاجران و 
آوارگان جنگ در مرز یونان و مقدونیه!

  ابوبکر البغدادی 
در »نینوا« رویت شد

یک منبع محلی در استان نینوا از رسیدن سرکرده گروه تروریستی 
داعش به این استان خبر داد. ابوبکر البغدادی به همراه گروهی از 
سران عرب و خارجی داعش، عصر یکشنبه از رقه سوریه به نینوا 
آمد و این سفر کامال محرمانه انجام شد. این منبع که نخواست 
نامش فاش شود، اظهار داشت بغدادی به به همراه یک کاروان 
بزرگ وارد نینوا نشــد، بلکــه از طریق منطقــه ای صحرایی در 
مرزهای عراق و ســوریه که تحت کنترل داعش است، وارد این 
استان شد. بر اساس این گزارش، ابوبکر البغدادی هنگام بازدید 

از برخی مواضع داعش در نینوا دیده شده است. 

 ادامه گمانه زنی ها درباره حضور 
نظامی روسیه در سوریه

پایگاه جدید نظامی روسیه در ســوریه، در منطقه »حمییم« در 
نزدیکی شهر بندری الذقیه قرار دارد و زمین های وسیع نزدیک 
آن، به مکانی مناســب برای ایجاد فرودگاه و اردوگاه های ویژه 
خلبانان و نیروهای ویژه ارتش روسیه تبدیل شده که تعداد آن ها 
بین یک تا ســه هزار تن تخمین زده می شــود. تعداد نیروهای 
روسی در مناطق مختلف سوریه از جمله حمص، حمآ، الذقیه، 
درعا و عین السودا مشخص نیست؛ اما گزارش های دیپلماتیک 
حاکی از آن است که نیروهای واکنش سریع روسیه به پایگاهی 

عملیاتی در نزدیکی شهر دمشق رسیده اند.

  تضعیف اسد موجب تشدید 
بحران آوارگان می شود

هر چند ممکن اســت دولت بشــار اسد در آســتانه سقوط قرار 
نداشته باشد، اما هر نشانه ای از اینکه دولت وی در حال ضعیف 
شدن است، می تواند میلیون ها نفر را متقاعد کند که زمان خارج 
شدن از سوریه است. نیروهای داعش در سوریه در تالش برای 
تصرف یک جــاده حیاتی )بزرگراه ام-۵( هســتند و اگر چنین 
اتفاقی رخ دهد، سبب وحشت در میان شهروندان سوری شده 
و چندین میلیون پناهجوی دیگر از مناطق تحت کنترل دولت 
ســوریه فرار خواهند کرد. این در حالی است که در حال حاضر، 

تقریبا چهار میلیون نفر از این کشور فرار کرده اند.

دو حامی جدید اوباما در موضوع 
توافق هسته ای

باراک اوباما، رئیس جمهــور آمریکا، به تازگــی دو حامی مهم 
برای توافق هسته ای پیدا کرده است. روز یکشنبه، کالین پاول، 
وزیر خارجه پیشین آمریکا اعالم کرد از توافق هسته ای با ایران 
که این کشــور را ملزم می کند توسعه برنامه اتمی اش را در برابر 
کاهش تحریم های بین المللی به طور قابل توجهی کاهش دهد، 
حمایت می کند. اوباما همچنین در اواخر هفته به یک حمایت 
کلیدی دیگر از توافق با ایران دست یافت و آن زمانی بود که دبی 
واسرمن شولتز، عضو مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت فلوریدا 

با انتشار بیانیه ای از توافق حمایت کرد.

بین الملل
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سایه بیکاری بر سر جوانان
هزاران مدرک دانشگاهی برای بیکاری

معضل بیکاری در کشور به خصوص در میان قشر جوان 
به یکی از معضالت اساســی طی یک دهه گذشته تبدیل 
شده اســت و ایران اکنون با در اختیار داشتن نرخ بیکاری 
بیش از 14 درصد جزو کشورهای با رقم باالی نرخ بیکاری 
در جهان شناســایی می شــود. این در حالی است که آمار 
رسمی بیکاری در کشور تنها جامعه آماری در صحنه و قابل 
رصد را مورد مطالعه و پژوهش قرار می دهد و بســیاری از 
کارشناسان بر این باور هستند که آمار نرخ بیکاری در کشور 

به مراتب بیشتر از آمار ارائه شده از مراجع رسمی است.
اما در این میان آنچه بیش از همه مورد توجه اســت، آمار 
بیکاری جوانان از هر دو جنس زن و مرد است که به عنوان 
نیروهــای خالق و با ظرفیــت باال و عمال نیازمند شــغل 
طبقه بندی می شوند. بیکاری جوانان موضوعی است که 
سالیان سال است بر سر زبان ها افتاده و به دغدغه اساسی 
مسئوالن کشور تبدیل شده است. تمام حرف این است که 
از اشــتغال زایی برای جوانان غفلت شــده و امروز کشور با 
انبوهی از درخواست های بی پاسخ مواجه بوده و این مسئله 

به آسانی تبدیل به بحران بیکاری جوانان شده است. 
بحران بیکاری منجر به آوار شدن سیل فارغ التحصیالن 
دانشگاهی بر سر اقتصاد و دولت در ایران شده است و عنوان 
می شــود بازار کار نســبت به هجوم جوانان به دانشگاه ها 
در یکی دو دهه اخیر واکنش های مناســبی ندارد و اساسا 
سیاست تشویق دولت ها و سیاست گذاران برای ورود صدها 
هزار جوان دیپلمه به دانشگاه ها و تحصیل در هر رشته ای 
که پیش آید، سیاستی از اساس اشتباه و نادرست بوده است. 
نتیجه این سیاســت امروز این شــده که جنس بیکاری در 
ایران تغییر کرده، نوع نگاه جوانان به کار متفاوت است و به 
قول وزیر کار ذائقه بازار کار عوض شده است. حاال جوانان 
می خواهند مشاغل با پرستیژ و مدیریتی داشته باشند، اغلب 
به دنبال ُپشت میزنشینی هستند و مشاغل ساده و فیزیکی 

را نمی پذیرند و آن ها را در شان خود نمی دانند. 
از سویی دیگر، کارشناســان بازار کار معتقدند دولت ها در 
زمان فعالیت خود به ویژه در بیش از دو دهه اخیر، اساســا 

بیــکاری جوانان را چنــدان جدی نگرفتــه و برنامه ریزی 
روشنی برای آینده بازار کار نداشته اند. آن ها معموال فکری 
برای ورود هزاران جوان به دانشگاه ها نکردند و همه چیز 

به آینده واگذار شد.

مدرک های دانشگاهی برای بیکار ماندن
آنگونه که عنوان می شــود هجوم به دانشــگاه ها و صدور 
مدارک کاغذی نه تنها باعث تغییر توقع جوانان از اشتغال 
شده، بلکه عدم ســرمایه گذاری های مناسب، رشد منفی 
اقتصــادی، اجــرای برنامه هــای مقطعــی و ضربتی در 
دوران های گذشــته که کاربردی کوتاه مدت داشته  اند و 
دالیل گوناگون دیگر باعث شــده اند تا آرامش از بازار کار 
ایــران برود و بیــکاری تبدیل به دغدغــه اول خانواده ها و 

هزاران جوان فارغ  التحصیل دانشگاهی شود.
امــروز دیگر کمتر خانــواده ای را می توان یافــت که در آن 
دســت کم یک جوان بیــکار آن هم از نــوع تحصیلکرده 
دانشــگاهی وجود نداشته باشــد. معموال پدران و مادران 
دغدغه اشتغال فرزندانشان را دارند و عدم وجود متولی در 
بازار کار ایران نیز به بحرانی تر شدن بیکاری دامن زده است.
کارشناســان عقیده دارنــد می توان بســیاری از جوانان را 
به ســمت انجام فعالیت های درآمدزا و تولید و کارآفرینی 
هدایت کرد ولی جایی مثل دانشگاه ها نیست که این مسائل 
را به آن ها آموزش بدهد. در واقع امروز اگر جوانی بخواهد 
به سمت کارآفرینی حرکت کند، قطعا باید با اراده و انگیزه 
شخصی باشد و اساسا نظام آموزشــی کشور بیشتر ُپشت 

میزنشینی را ترویج می کند تا حرکت و کارآفرینی.
در کشور ما نه تنها اغلب کاری برای شناسایی استعدادهای 
کارآفرینی صورت نمی گیرد، بلکه زمینه ای هم وجود ندارد 
که جوانان در دوران تحصیالت از مدرسه تا دانشگاه بتوانند 
زمینه های واقعی عالیق و توانمندی های خود را شناسایی 
کرده و در آن بخش وارد شــوند، همچنین به نظر می رسد 
سیاســت های تشــویق جوانان به تحصیل در رشته های 
تئوریک و فاقد نیاز بازار کار متوقف شده و از دوران مدرسه 

جوانــان را آماده فعالیت در رشــته های تخصصی، فنی و 
مهارت محور کنند.

آمار عجیب بیکاری در ایران
بررســی جدیدتریــن آمارهای ارائه شــده از ســوی مرکز 
آمار ایــران دربــاره وضعیت بیــکاری در 1۲ گروه ســنی 
نشــان می دهد هم اکنــون باالترین ترافیــک بیکاری و 
جست وجوی شغل مربوط به گروه سنی زیر 3۰ سال است، 
همچنین جوانان رده های سنی ۲۰ تا ۲4 سال، باالترین 
میزان بیکاری به میزان ۲8/7درصد را تجربه می کنند که 
اندکی کمتر از 3 برابر نرخ عمومی بیکاری در کشور است.

از سویی افراد گروه سنی 1۵ تا 19 سال که طبق قانون کار 
ایران، کارگر نوجوان شناخته می شوند نیز دارای نرخ باالی 
بیکاری به میزان ۲۲/۲درصد هستند که این مسئله نشان 
دهنده باال بودن شکل  گیری تقاضای کار در این رده سنی یا 
بی میلی بازار کار نسبت به جذب این گروه از جویندگان شغل 
است. بنابراین نوجوانان از همان ابتدای جست وجوی شغل 
با واقعیت بحران بیکاری مواجه شده و آن را لمس می کنند.
اینکه کارجویان ۲۰ تا ۲4 ساله در ایران دارای نرخ باالیی 
به لحاظ بیکاری هستند، نشان دهنده این است که شرایط 
نابســامان بیکاری تنها مربوط به گروه فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی نبوده و گروه های با تحصیالت دیپلم و کمتر 
از آن را نیز شــامل می شــود که البته بیــکاری در این رده 

تحصیلی به مراتب کمتر است.
۲۵ تا ۲9 ســاله ها نیز که مهم ترین گروه جویندگان شغل 
کشــور را تشــکیل می دهند، با ترافیک ورود بــه بازار کار 
مواجه اند و نرخ بیکاری در این گروه ســنی باال و به میزان 
۲۰/۲درصد است که البته این میزان برای زنان این گروه 

سنی به میزان 38/۲درصد است.

زنان رکورددار نرخ باالی بیکاری
پس از آن بیکاری افراد با ســنین باالتر از 3۰ ســال، رفته 
رفتــه کاهــش می یابد که نشــان دهنده به ثمر نشســتن 

تالش های کارجویان برای ورود به بازار کار است. به بیانی 
دیگر، در سنین باالی 3۰ سال افراد جست وجوهای شغلی 
کمتری را انجام داده و تالش می کنند تا در همان شــغلی 
که هســتند، آرام بگیرند و دیگر از فکر جست وجوی شغل 

بیرون می آیند.
در گروه ســنی ۲۰ تا ۲4 ســال، زنان دارای 49/6درصد 
بیکاری هســتند که باالترین نرخ بیکاری زنان است. در 
ایران به لحاظ فرهنگی ممکن اســت دختــران نوجوان 
کمتــری داوطلب ورود به بازار کار باشــند و با وجود اینکه 
بیکاری آن ها باالتر از مردان اســت اما تقاضاهای جدی 
برای شغل در دختران و زنان در گروه سنی باالی ۲۰ سال 
شــکل می گیرد که در این دوره سنی، نرخ بیکاری زنان به 

یکباره به بیش از ۲ برابر مردان می رسد.
روند نــرخ بیکاری ۲ برابری زنان نســبت به مردان نه تنها 
در گروه ســنی ۲۰ تا ۲4 ســال، بلکه در ادامه برای زنان تا 
۲9 ساله نیز مشــاهده می شود که نشان می دهد دختران 
نسبت به پسران و زنان نسبت به مردان در اصلی ترین گروه 
جوینده شغل کشــور یعنی زیر 3۰ سال، از شانس کمتری 

برای اشتغال برخوردارند.
از 3۰ تا 6۵ سالگی نیز در ایران جست وجو برای یافتن شغل 
صورت می گیرد ولی ترافیک تقاضا و جنس نیازهای شغلی 
در این دوران متفاوت است. می توان گفت معموال در این 
دوره های ســنی افراد در مشاغل خود جا به جا می شوند و 
کمتر پیش می آید که فردی هیچگونه سابقه شغلی تا سن 
باالی 3۰ تا 6۵ ســال نداشته باشــد و به یکباره به عنوان 

نمونه بخواهد در ۵۰ سالگی متقاضی شغل باشد.
اغلب جست وجوهای شغلی در سنین باالتر از ۵۰ سال و 
به سمت دوران بازنشستگی و پس از آن برای امرار معاش 
و جبران کسری هزینه خانوار صورت می گیرد. همچنین در 
این دوره های سنی، افراد بیشتر در مشاغل بخش خدمات 
جامعه فعالیت دارند و البته ممکن اســت از درصدی هم 
به عنــوان صاحب تجربه، دانش و مهــارت برای آموزش 

جوانان استفاده شود.

تالطم نرخ کاالها در فقدان نظارت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
با بیان اینکه تفــاوت قیمت ها تنها 
در نــرخ ارز نیســت، گفــت: علت 
دونرخــی بــودن کاالهــا را باید در 
یارانه ای شــدن کاالها جست وجو 
کرد زیرا برخی افراد در این راســتا با 
ســو اســتفاده تنظیم نرخ کاال را بر 

هم می زنند. سعید اربابی درباره یکسان سازی نرخ ارز 
گفت: عده ای متاسفانه  با یارانه ای شدن کاالها سعی 
می کنند درتنظیم  نرخ کاال درکشور تالطم ایجاد کنند 
که این امر به  طورحتم  به بدنه اقتصاد کشور ضربه وارد 
می کند. نماینده مردم ایرانشــهر درمجلس شــورای  
اســالمی با بیان اینکه ثبات اقتصادی درهرکشوری 
زمانی  به نحو مطلوب اســتوار می شود که دارای نرخ 
ارز ثابت باشــد، یاد آورشــد:  با عدم ثبات نــرخ ارز در 
اقتصاد میزان ریســک پذیــری وارد مقوله عدم ثبات 

نرخ ارز می شــود و ازهمیــن رو  اگر 
نرخ کاال وضعیت متالطمی داشته 
باشــد نمی توان  تشــخیص  داد که 
به چه میزان  در ســرمایه گذاری به 
موفقیت یا به شکســت می رســیم. 
وی ادامه داد: یکســان سازی نرخ 
ارز می تواند بســیاری از تعادالت به 
هم خورده کاال برحسب  نرخ را کنترل کند زیرا زمانی که 
نرخ ارز ثابت باشد بدیهی است که هیچ فردی نمی تواند 
به ثبات اقتصادی کشور خدشه وارد کند. اربابی با بیان 
اینکه اخذ مالیات از افرادی که از زمان یارانه ای شدن 
کاال سعی  دارند در تنظیم نرخ کاال دخالت کنند بسیار 
دشوار است، خاطرنشان کرد: نظارت و ارزیابی بر روی 
عملکرد افرادی که بعد از یارانه ای شــدن کاال ســعی 
کردند نرخ را از ثبات خارج کنند کار دشواری است که 

با ثبات اقتصادی میسر می شود.

قیمت پراید و پژوی صادراتی چقدر است؟
در بین آمــار خودروهایی کــه ایران 
عمدتا به عراق می فروشد، پژو پارس و 
پراید بیشترین میزان صادرات را دارد؛ 
به طوریکه در پنج ماه ابتدای امسال 
از مجموع 6۰۰۰ دستگاه خودروی 
صادر شــده بیش از ۵8۰۰ دستگاه 
پراید و پژو به قیمــت۵۵۰۰ تا ۵6۰۰ 

دالر به عراق بوده است. به گزارش خبرنگار ایسنا، حدود 
11۰۰ دســتگاه خودروی ســواری در مرداد ماه به دیگر 
کشوها از جمله عراق، مصر، سودان، ترکمنستان و ... 
صادر شد و در نهایت مجموع صادرات خودروی سواری 
به بیش از 6۰۰۰ دســتگاه رســید.  بیشــترین صادرات 
خودرو همچــون ماه های قبــل، مربوط به پــژو پارس 
بوده اســت؛ به طوری که مجموعا طی پنج ماه نخست 
سال حدود 47۰۰ دستگاه خودروی پژو پارس به ارزش 
حدود ۵6۰۰ دالر به عراق صادر شد. بعد از آن بیشترین 

صادرات مربــوط به پراید و همچنان 
بزرگ ترین خریدار کشور عراق بوده 
اســت. به این ترتیب در این پنج ماهه 
حدود 11۰۰ دســتگاه پراید به ارزش 
حدود ۵۵۰۰ دالر بــه عراق فروخته 
شــد. همچنین در پنج ماهه نخست 
امسال 187 دســتگاه خودروی تیبا 
به کشــورهای مصر، عراق، ســودان، ویتنام، اسپانیا و 
آلمان صادر شده اســت که ارزش آن در گمرک 63۰۰ تا 
74۰۰ دالر ثبت شــده است. فهرست صادرات خودرو و 
لوازم یدکی خودرو طی پنج ماهه نخســت امسال نشان 
می دهد که ۲3 دســتگاه خودروی ســواری دیگر نیز در 
این مدت به کشورهای مختلف صادر شده است. گفتنی 
است گزارش ایسنا در حالی است که پیش از این و در سال 
گذشته اخباری مبنی بر توقف صادرات خودروهای ایرانی 

به عراق مطرح شده بود. 

 کوبیدن مجدد 
بر طبل گرانی خودرو

رئیس کمیسیون تسهیل کســب و کار اتاق بازرگانی 
تهــران ضمن انتقــاد از کمپینی که بــرای نخریدن 
خودروهای داخلی راه افتاده است، پیش بینی کرد که 
قیمت خودرو در آینده به هیچ عنوان کاهش نمی یابد 

و امکان افزایش قیمت هم وجود دارد.
محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با ایســنا، گفت: 
کمپین ها زمانی می توانند مفید باشند که به نفع منافع 
ملی کار کنند اما اگر برضــد منافع ملی حرکت کنند 

مطمئنا فایده ای نخواهند داشت.
عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان افزود: مثال 
اگر کمپینی بــرای کاهش با  آلوگی هوا ایجاد شــود 
اتفاق مثبتی اســت و مطمئنا همــه از چنین اقدامی 
اســتقبال می کنند اما اگر کمپینی بــه ضرر اقتصاد 

داخلی باشد مسلما قابل دفاع نیست.
وی ادامــه داد: کمپینــی کــه درمــورد خودروی 
داخلــی راه افتــاده اســت دنبــال این اســت که 
خودروی داخلی خریده نشود. باید دید اگر خودرو 
داخلــی نخریم چه اتفاقی می افتد؟ شــرکت های 
خودرو ســازی و خط تولید داخل تعطیل می شوند. 
آن زمان اســت که باید خودروی مــورد نیازمان را 
وارد کنیــم. آیا چنین اتفاقی به نفــع اقتصاد ملی و 

اشتغال خواهد بود؟
نجفــی منش با انتقاد از کمپینــی که برای نخریدن 
خودرو داخلی راه افتاده اســت، تصریــح کرد: اگر 
انتقاد از خودروســازان نباشــد پیشــرفتی نخواهیم 
داشت چون انتقاد سازنده است اما تخریب نمی تواند 
سازنده باشد. البته این اتفاق تازه ای نیست؛ پیش از 
این درمورد بنزین چنین اتفاقی افتاده بود. زمانی که 
بنزین گران شد عده ای می گفتند نباید بنزین بخریم 
اما بعد از مــدت کوتاهی همه چیز بــه حالت عادی 
بازگشــت. در حال حاضر هم درمــورد خودرو، نه به 
دلیل راه اندازی کمپین بلکه به دلیل افزایش تولیدی 
که در داخل وجود داشته اســت، مکانیزم هایی که 
بــازار را تحریک کند و تقاضــا را افزایش دهد، دچار 

مشکل شده است.
وی یادآورشــد: در ســال 139۰ یک میلیون و 6۵۰ 
هزار خودرو در داخل تولید شد اما آن زمان هم مشکل 
تقاضا وجود داشــت، مســئله ای که باعث شد تولید 

خودرو در سال 1391 به 99۰ هزار دستگاه برسد.
رئیس کمیسیون تسهیل کســب و کار اتاق بازرگانی 
تهران با بیان اینکه باید از تولید داخل حمایت شــود، 
ادامه داد: اکنــون فرض کنیم گندم یا جو را از خارج 
وارد کنیم، قیمت گنــدم و جو برای مصرف کننده ما 
نصف محصول داخــل خواهد بود اما آیــا باید تولید 
داخــل و کشــاورزی مان را تعطیل کنیــم و با نصف 

قیمت، گندم وارد کنیم؟
وی همچنین با پیش بینــی از قیمت خودرو در آینده 
گفت: به هیچ عنــوان قیمت خودرو کاهش نخواهد 
داشت، حتی افزایش قیمت در بازار خودرو پیش بینی 
می شــود. هیچ کاالیی ارزان نشــده است که خودرو 

ارزان شود.
نجفی منش اظهار کرد: خودروسازان داخلی درسال 
1391 و 139۲ بیش از 6۰۰۰ میلیــارد تومان زیان 
دادنــد و هنوز هم یکی از خودروهای خودروســازی 
با زیان، خودرو های خود را می فروشــند، پس اصال 

محلی برای کاهش قیمت خودرو وجود ندارد.
پیش از این نیز در چند نوبت خودروســازان کشور از 
جمله مدیر عامل شرکت ایران خودرو خبر از افزایش 
قیمت خودرو در آینــده داده بود. احمد نعمت بخش 
رئیس انجمن خودروســاز نیز طی یک ماه گذشــته 
چندیــن بــار در ضــرورت افزایــش قیمــت خودرو 

سخنرانی کرده بود.

رصدخانه

تسهیالت 70 درصدی قیمت مسکن ممکن نیست
اللــه داد، رئیس  مرتضــی 
عالــی  موسســه  ســابق 
بانکداری گفــت: در حال 
حاضر اگر یک زوج جوان در 
تهــران بخواهند یک واحد 
مســکونی بــه قیمت ۵۰۰ 
میلیــون تومــان خریداری 

کنند و تصمیم داشــته باشــند مثال 7۰درصد 
قیمت ملک ) یعنی در حدود 3۵۰میلیون آن 
را وام بگیرنــد( با توجه نرخ هــای باالی بهره 
باید ماهانه چند میلیون تومان قسط پرداخت 
کنند که عمال بسیاری از زوج های جوان توان 
پرداخت چنین اقســاطی را ندارنــد. افزایش 

نرخ بهره تسهیالت بانکی 
نیز به دلیــل باال بودن نرخ 
تورم اســت که آن نیز ریشه 
در رشد نقدینگی دارد. وی 
افزود: در کشــورهایی که 
بانک ها بیش از 7۰ درصد 
قیمت خانه را وام پرداخت 
می کنند، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی پایین است 
و مردم نیز به دلیل درآمد مناسب، توان پرداخت 
اقساط را دارا هستند. در ایران اما به دلیل تورم 
باال و نرخ کارمزد باالی بانک ها و درآمد پایین 
مردم، امکان پرداخت تســهیالتی در حد 7۰ 

درصد قیمت مسکن وجود ندارد.

عربستان دست به گریبان با بحران نفت
»ابراهیــم العســاف« وزیر 
دارایی عربستان اعتراف کرد 
که این کشور با بحران تغییر 
قیمت نفت دســت و پنجه 
نرم می کنــد. پایگاه خبری 
»النشره«، به نقل از العساف 
نوشــت که »عربســتان با 

نوسان های قیمت نفت خو گرفته و آماده است 
که این نوســان ها را مدیریت کند و می تواند از 
پس این بحران برآید. وی همچنین تأکید کرد 
که عربستان به دنبال کاهش هزینه های غیر 
ضروری و ادامه تمرکز بر پروژه های توســعه در 
بخش های بهداشت، آموزش و زیرساخت های 

کشور است به همین دلیل 
می توان برخی پروژه هایی که 
از چند سال پیش شروع شده 
و هنوز به مرحله اجرا نرسیده 
را با توجه به وضعیت موجود 
به تعویق انداخت. پیشــتر 
مقامات دولتی آمریکا گفته 
بودند، عربستان به طور عمده  در برابر کاهش 
بیش از حد قیمت نفــت و گاز در ماه های اخیر 
مسئول است. رئیس فدرال رزرو ایالت داالس 
آمریکا گفته بود ریاض بحران نفت را مهندسی 
کرده و سود این کشــور در کاهش قیمت نفت 

اقتصادی نیست بلکه سیاسی است.

تصمیمی برای افزایش حق مسکن کارگران گرفته نشده
علــی ربیعی وزیــر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی در 
پاســخ بــه این ســوال که 
 آیا پیشــنهاد افزایش حق 
مســکن کارگران از ۲۰ به 
4۰ هزار تومــان در هیئت 
دولت تصویب شــده یا در 

دستور کار قرار گرفته، گفت: نه، فعال تصمیمی 
گرفته نشــده و در حال انجــام فرآیند خودش 
است. وی افزود: هنگامی که درباره افزایش 
دســتمزد صحبت کردیم بحث هایی پیرامون 
ایــن موضوع شــده که ان شــاءالله بــه موقع 
خودش در دســتور کار قــرار می گیرد. آخرین 

بخش از بسته مزدی سال 
94 مربوط به حق مســکن 
کارگران اســت که تاکنون 
به تایید دولت نرسیده است؛ 
شرکای اجتماعی در نشست 
اواخر اســفند ماه سال 93 
حق مســکن کارگــران را از 
مبلغ ۲۰ هزار تومان به 4۰ هزار تومان افزایش 
دادند. بر اساس این گزارش، معموال افزایش 
میزان حق مسکن در سال های گذشته تا تیر 
ماه هر سال به تایید هیئت وزیران می رسید، اما 
امسال با وجود گذشت 6 ماه از سال همچنان 

در بالتکلیفی قرار دارد.

اقتصاد
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پنجره

پستوهایی که تحت نظارت هیچ کسی نیستند!
نیم نگاهی به معضل داروهای تقلبی و مراکزی که در آن عرضه می شوند

رضا آرمانیان- معضل داروهای تقلبی سال های سال است که دامن بیماران را 
گرفته و در بسیاری مواقع نمی توان فرق میان داروی تقلبی با اصل را شناخت، 
خیلی ها تقصیر را به گردن تحریم انداخته و می گویند این مســئله سبب شده تا 
داروهای تقلبی با قیمتی ارزان از کشور ترکیه خریداری شود. هرچند که تحریم ها 
بی اثر نبوده اما ارتباط تنگاتنگ قاچاق دارو با تقلبی بودن آن مسئله انکارناپذیر 
است زیرا بدون تردید بیشتر داروهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود، 

تقلبی هم هست.
اگرچه کردستان عراق و پاکستان هم از کشــورهای تولیدکننده داروی تقلبی 
هســتند و ساالنه مقادیر بســیاری از داروهای تقلبی این کشــور ها روانه ایران 
می شود، اما در مجموع مطابق اظهارات رئیس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد 
ســازمان غذا و دارو، میزان داروهای تقلبی در داروخانه ها نســبت به ســالیان 
گذشته کمتر شده اما در آرایشگاه ها، عطاری ها و حتی مغازه های لوازم خانگی 
و خوار و بار فروشــی، میزان فروش این دارو ها کاهشــی نداشته و همچنان به 

فروش می رسد.
حیدر محمدی در این زمینه می گوید: داروهای تقلبی بیشــتر شامل داروهایی 
برای بدنسازی، زیبایی، الغری یا چاقی و پودرهای تقویتی است و در برخی موارد 
به علت نبود نظارت گمرکی بر وسایل مسافران این دارو ها به راحتی وارد کشور 
می شــود. هرچند که  گاه نیز به عمد و با اهدافی مشخص، سودجویان با رونق 
گرفتن تحریم ها، نســبت به وارد کردن داروهای تقلبی اقدام می کنند. به گفته 
وی، داروهای تقلبی با قاچاق ارتباط تنگاتنگی دارد و بی تردید بیشتر داروهایی 
که به شکل قاچاق و از مبادی غیررسمی وارد کشور می شود، تقلبی هم هست 

و می تواند سالمت افراد جامعه را به راحتی تهدید کند.
رئیس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد ســازمان غذا و دارو با اعالم اینکه حجم 
قابل توجهی از داروهای تقلبی در داروخانه ها عرضه می شــود، تصریح 
می کند: برخورد بــا عطاری ها و نظارت بر روی 
ایــن بخش ها بــه عهــده اداره 

بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان غذا و دارو نیست.

لزوم توجه به برچسب اصالت بر روی دارو ها
محمدی، داشتن برچسب اصالت بر روی دارو ها را ضروری دانسته و می افزاید: 
دارو به جای برچســب شبنم باید دارای برچســب اصالت باشد. در حال حاضر 
باتوجه به وجود برچسب اصالت مشکل داروهای غیرمجاز تا حدود زیادی حل 
شده اســت. این برچســب مهر تاییدی بر دارو بوده و منبع و اصالت آن را نشان 
می دهد. وی تاکید می کند: داروهای تقلبی دارای برچســب اصالت نیست و 
باید به جای برچسب شبنم که هیچ گونه کارآیی ندارد، به برچسب اصالت توجه 
کنیم زیرا ساالنه بیش از19۰  هزار نفر در سراسر جهان به خاطر مصرف داروی 

تقلبی جان خود را از دست می دهند.
مدیر یکی از داروخانه های شــبانه روزی در این زمینه می گوید: مســئله وجود 
داروهای تقلبی ســالمت آحاد جامعه را تهدید می کند اما واقعیت این است که 
داروهای تقلبی بیشتر در عطاری ها و آرایشگاه ها عرضه می شود. از آنجایی که 
وزارت بهداشت نمی تواند در مکان هایی غیر از داروخانه بازرسی و نظارتی داشته 
باشد، این معضل روز به روز به ویژه در عطاری ها شیوع گسترده تری پیدا می کند.
عباس جعفری عنــوان می کند: اغلب داروهای تقلبی بــه صورت قاچاق وارد 
کشور می شود و در واقع ساخت این نوع دارو ها طوری است که شباهت بسیاری 
به داروی اصل دارد؛ اما به درمان بیمار کمــک نمی کند و در برخی موارد حتی 
موجب مرگ بیمار نیز می شود. تحریم ها نیز در مسئله رونق داروهای تقلبی نقش 
داشــته، این مسئله سبب شــد تا برای خرید دارو و تامین نیاز بیماران، از کشور 
ترکیه، پاکستان و عراق اقداماتی صورت گیرد اما متاسفانه اکثر داروهایی که از 

این کشور ها وارد می شود تقلبی است.

دالالن از آب گل آلود ماهی می گیرند
جعفری با اشــاره به اینکه سال هاســت دالالن از آب گل آلود ماهی می گیرند، 
می افزاید: داروهای الغری، پوست، مو، زیبایی و افزایش قد معموال در ردیف 
داروهــای تقلبی قرار دارد و یکی از علل اصلی تقلبی بــودن این گروه از دارو ها 
این است که کمتر می توان این دارو ها را در داروخانه ها پیدا کرد؛ به همین دلیل 
مردم به سمت غیرمجازش می روند. رئیس سازمان غذا و دارو عنوان می کند: 
داروهای تقلبی و قاچاق اغلب در عطاری ها عرضه می شــوند و در این راســتا 
به دنبال راه اندازی مراکز عرضه دارو های طبیعی هســتیم تا مشــکل عرضه 

داروهای تقلبی در عطاری ها حل شود.
دکتر رســول دیناروند با تاکید بر اینکه داروهای تقلبی معموال به صورت قاچاق 
از کشورهای ترکیه، عراق و پاکســتان وارد کشور می شوند، می افزاید: قاچاق 
دارو به دو عامل اساسی باز می گردد. یکی ناشی از تقاضای مردم و دوم به علت 
نیاز مردم برای خریداری دارویی است که با مسائل شرعی 
کشــور همخوانی نــدارد. بــه عنوان 
نمونــه داروهــای ســقط 
جنیــن، قرص هــای 
الغــری و زیبایی 

و... از مبادی رسمی در کشور ما به فروش نمی رسد. وی تاکید می کند: وزارت 
بهداشت باید با نظارت و دقت جدی تر از ورود داروهای تقلبی و قاچاق جلوگیری 
کند. در حال حاضر داروهای تقلبی کمتر در داروخانه ها موجود اســت و بیشتر 
در عطاری ها، باشــگاه های پرورش اندام و آرایشــگاه ها وجود دارد. از ســوی 
دیگر باید این نکته را هم در نظر داشــت که وقتی تولید کمتر از نیاز اســت، باید 
اجازه واردات رســمی دارو را داد زیرا در این صورت قاچاق دارو در کشور کاهش 

چشمگیری پیدا می کند.

داروهای تقلبی و عوارض جانبی
داروهای تقلبی که اغلب به صورت قاچاق وارد کشور می شود، دارای عوارض 
جانبی است و مشکالت فراوانی را برای بیماران به وجود می آورد. در این ارتباط 
یک کار شــناس دارویی تاکید می کند: داروهای تقلبی مشکلی بزرگ است که 
جان بیماران بسیاری را روزانه و ساالنه تهدید می کند؛ طوری که به عنوان نمونه 
داروی تقلبی که برای پوست مصرف شــده نه تنها مشکالت پوستی را برطرف 
نکرده بلکه به مرور زمان ســبب تورم و لکه های پوستی شده. یا داروی الغری، 
کبد مصرف کننده را دچار مشکل کرده و کار بیمار به عمل جراحی کشیده شده 
اســت. به گفته وی در حال حاضر پرونده هایی در زمینه عوارض وحشــتناک و 
حتی مرگبار استفاده از داروهای تقلبی و قاچاق وجود دارد. بهروز اسماعیلی با 
اشاره به اینکه شرکت های دارویی در توزیع داروهای تقلبی نقش دارند، می گوید: 
برخی شرکت های پخش دارو به توزیع داروهای تقلبی و قاچاق می پردازند و این 

امر ناشی از تعدد این شرکت ها و نبود نظارت بر آن هاست.

لزوم نظارت بر فعالیت شرکت های پخش دارو
وی ادامه می دهد: در ســایر کشور ها، فعالیت شرکت های پخش دارو محدود 
شده تا کنترل و نظارت بر این شرکت ها بیشتر و بهتر صورت گیرد. این کار شناس 
دارویی یادآور می شود: هرگز نباید این نکته را فراموش کرد که بیشتر داروهای 
تقلبی و قاچاق، داروهایی هستند که در بازار رسمی دارو و از طریق داروخانه ها 
کمتر پیدا می شود. مثال داروهای بدنسازی و سقط جنین، زیبایی و تناسب اندام 

و... با برند تقلبی وارد کشور می شود.
نایب رئیس مجمع نمایندگان داروســازان ایران نیز بــا تاکید بر اینکه داروهای 
تقلبی تنهــا مختص داروهای بدنســازی، پرورش اندام و زیبایی نیســت، می 
افزاید: کمبود و محدودیت در توزیع داروهای مغز و اعصاب و قلب سبب شده تا 
این نوع دارو ها که اکثریت آن ها تقلبی هستند از طریق قاچاق وارد کشور شود. 
محمد کاظم پور کاظمی تصریح می کند: مصرف کنندگان پس از بروز مشکل و 
عوارض این نوع دارو ها نمی توانند به هیچ کجا شکایت کنند زیرا از طریق مرجع 

رسمی این دارو ها را تهیه نکرده اند.
وی همچنین اشاره می کند: داروهای تقلبی که به صورت داروهای بدنسازی، 
زیبایی، الغری و چاقی و... عرضه می شود توسط ماهواره تبلیغ شده و سودجویان 
گاهی مردم سوءاســتفاده می کنند. در مقابــل داروهایی هم که برای  از عدم آ
بیمارهایی نظیــر بیماری قلب و مغز و اعصاب و... کاربرد دارد، توســط همین 
سودجویان و دالالن در ســایه نبود نظارت های الزم وارد کشور شده و سالمت 

بیماران را تهدید می کند.

تأثیر عجیب ذرت بو داده بر سالمتی
دانشمندان به تازگی کشف کردند که ذرت بوداده حاوی مقدار زیادی آنتی اکسیدان است که بدن 
را در برابر تومورهای سرطانی، التهاب، بیماری های قلبی و عروقی حفظ می کند. دانشمندان 
پیش تــر معتقدند بودند این مواد بیشــتر در میوه و مرکبات وجود دارد اما پژوهش انجام شــده 
توسط دانشمندان آمریکایی حاکی  است، یک کیسه ذرت بوداده حاوی سیصد میلی گرم آنتی 
اکسیدان Polyphenols است که همین مقدار در یک کیسه میوه فقط 16۰ میلی گرم است.
به گزارش العالم، کارشناسان معتقدند آب زیاد در سبزیجات و مرکبات باعث کاهش این مواد 
آنتی اکسیدان می شود اما میزان آب در ذرت بوداده بیش از 4درصد نیست. کارشناسان توصیه 
می کننــد کــه خوردن ذرت بوداده باعث احیای بدن شــده و پولیفنول داخل آن حاوی الیاف و 
ویتامین ب اســت که اگر به آن قند یا نمک اضافه نشــود، به متعادل شــدن قند خون و ترشح 

انسولین کمک کرده و باعث لطافت پوست می شود.

دو سوم عطاری ها غیرمجاز هستند
مهر- دکتر امیرحسین جمشیدی، مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 
سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که فعالیت دو سوم عطاری ها غیرمجاز است، گفت: 
بســیاری افراد از نام عطاری سوءاســتفاده می کنند. افرادی که در عطاری ها فعالیت می کنند 
باید صالحیت و تجربه کافی داشته باشند و در حال حال حاضر این صالحیت در خیلی از موارد 
مشاهده نمی شود. اشاره به همه عطاری ها نیست ولی متاسفانه تعداد محدودی از عطاری ها 

کار علمی انجام می دهند که صحبت ما اشاره به این افراد نیست.
وی افزود: متاسفانه تعداد عطاری هایی که وجود دارد و عضو اصناف نیستند بسیار زیاد است 
و ســئوال اینجاســت که اگر عطاری ها جزء صنف باشند و تخلفی را مرتکب شوند چه اقدامی 
انجام می شــود؟! چرا برخی عطاری ها داروهای غیرمجاز می فروشــند و چرا مســئولین اقدام 

 نمی کنند؟ احساس خطر در این زمینه بسیار جدی است.

بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفلوآنزا
ایرنا- دکتر داوود یادگاری، رئیس مرکز تحقیقات بیماری  های عفونی و گرمســیری دانشــگاه 
علوم پزشــکی شــهید بهشــتی گفت: بیماران دچــار بیماری های زمینــه ای از قبیل بیماران 
ریوی، قلبی، دیابتی، ســرطانی، مبتالیان به بیماری های نقص ایمنی، بیمارانی که کورتون یا 
داروهای ســرکوب کننده ایمنی مصرف می کنند و همچنین افراد باالی 6۵ سال و زنان باردار 
جزو گروه های پرخطری هســتند که می بایســت، حتما علیه ویروس آنفلوآنزا واکسینه شوند و 

بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفلوآنزا شهریور ماه است.
وی از توزیع واکســن آنفلوانزا در داروخانه های سراســر کشور خبر داد و افزود: از زمان تزریق 
واکســن آنفلوآنزا در بدن دو هفته به طول می انجامد تا آنتی بادی در بدن افراد تشــکیل شــود 
لذا ضروری است، افراد در معرض خطر از همین حاال و پیش از شروع فصل سرما، بازگشایی 

مدارس و در حقیقت قبل از شروع اپیدمی آنفلوانزا نسبت به واکسینه کردن خود اقدام کنند.

در مصرف سرکه زیاده روی نکنید
تسنیم- بیش از یک هزار نوع دستور 
ســکنجبین در کتب طب ســنتی 
وجود دارد که هر کدام برای درمان 
بیماری های متفاوتی اســت. ناصر 
رضایی پور متخصص طب سنتی در 
این باره می گوید: شربت سکنجبین 
فرونشــاننده خلط صفــرا، برطرف 

کننده عطش، پــاک کننده معده و سیســتم گوارش 
از بلغم اســت. همچنین ســکنجبین خنک کننده و 
بازکننده انســدادهای کبدی است اما مصرف زیاد آن 
برای معده، سیســتم اعصاب، رحم، ریه و مثانه مضر 
است. البته سرکه محرک اشتها است و اگر مواد غذایی 

غلیظ مانند گوشت گاو یا کله پاچه را 
با آن بپزند یا همراه آن مصرف کنند 

موجب هضم بهتر می شود. 
وی با تاکید بر این نکته که بهترین 
سرکه، سرکه انگوری خانگی است، 
می گوید: به طور کلی درباره مصرف 
سرکه می توان گفت که سرکه برای 
افراد پیر، افراد دارای مزاج سرد و خشک )سوداوی ها( 
و مبتال به سرفه، درد مفاصل و ضعف دستگاه گوارش 
مضر اســت، عالوه بــر آن برای افــراد کم خون مفید 
نیســت و مصرف بیــش از حــد آن نیروی جنســی را 

ضعیف می کند.

آشنایی با خواص »کنگر فرنگی«
ایســنا- مریم صالحی، کارشناس 
ارشــد تغذیه ، با بیان اینکه آرتیشــو 
یا همــان کنگر فرنگی ترشــحات 
صفراوی را افزایش می دهد، گفت: 
اســتفاده از ایــن گیــاه درمانــی با 
پیشــگیری از تجمع چربی در کبد 
بــرای بیماران مبتال بــه کبد چرب 

بســیار مفید اســت. کنگر فرنگــی هم ماننــد کنگر 
در درمــان تب موثر اســت و مصــرف آن بــه بیماران 
رماتیسمی و افراد مبتال به ورم روده جهت از بین بردن 

نفخ توصیه می شود.
صالحی با تاکید بر اینکه کنگر فرنگی دارای خاصیت 

پایین آورنده کلسترول خون است، 
گفت: این گیاه نیز مانند کنگر حاوی 
فیبر باالیــی اســت، بنابراین برای 
کاهش وزن، بهبود یبوست، تنظیم 
قند خون و تعدیل فشــارخون بسیار 
مناسب است. عالوه بر آن مشاهده 
شــده که کنگــر فرنگــی در بهبود 
آسم و میگرن موثر است؛ همچنین در درمان اگزما و 
بیماری های پوستی تاثیر مثبتی داشته است. همچنین 
مبتالیان به عارضه کبد چرب می توانند با استفاده از این 
گیاه درمانی و رعایت رژیم غذایی مناســب به کاهش 

چربی خون کمک کنند.

 نتایج مثبت و منفی 
»زالو درمانی«

تسنیم- مکانیسم اثر زالو این است که زالو خون آلوده 
و فاقد O۲ را تخلیه می کند و از سوی دیگر بزاق خود 
را که حاوی ماده ای آنتی کواالگون )هیرودین( است 
و احتماال بیش از یکصد نوع ماده اســت را به موضع 
تزریق می کند. بنابراین زالو هــم زمان عمل تصفیه 
خون و رقیق کــردن خون را با هم انجــام می دهد، 
بنابراین خون ســالم و پاکســازی شــده بــه کنترل 
عفونت ها و عملکرد بهتر ســلول های دفاعی خون، 
سیســتم ایمنــی و افزایش اکسیژناســیون بافت ها 

منجر خواهد شد.
محمد عزیز خانی، دســتیار تخصصی طب ســنتی 
درباره زالو می گوید: جنبه های درمانی زالو را صدها 
سال اســت که بشر شناخته اســت ولی نگاه طبی و 
درمانی را شاید نخستین بار حکیمان ایرانی داشتند. 
اما از ســال 1۵۰۰ میالدی به َبعــد در آمریکا و اروپا 
ردپــای زالو درمانی دیده می شــود که در کتاب های 
مرجع پزشکی اشــاره و اســتفاده کردند ولی ردپای 
زالودرمانی را در کتاب ابن سینا و ذخیره خوارزمشاهی 
و کتاب خالصه الحکمه و کتب  مبنایی طب ســنتی 

ایرانی تا 11۰۰ -1۲۰۰ سال قبل نیز وجود دارد.
این دستیار تخصصی طب سنتی عنوان می کند: در 
درمان با زالو ابتدا باید بدن را پاکسازی و آماده کرد که 
این پاکسازی می تواند با کمک غذا یا داروهای گیاهی 
صورت پذیرد. همچنین در انجام تمام اعمال یداوی 
باید فرد قوت و توان خوبی داشته باشد. همچنین زالو 
را نباید استفاده کرد اال بعد از آنکه بدن را از فضوالت 

پاکسازی کنند.

نتایج خوب از زالو درمانی
رضا 34 ســاله با شــکایت از واریکوســل به یکی از 
درمانگاه های طب ســنتی دانشگاهی برای درمان 
واریکوسل خود مراجعه می کند. وی دچار واریکوسل 
گرید ۲ بود که در باروریش ناتوانــی ایجاد کرده بود، 
به گفتــه وی بعد از 4 مــاه که تحت نظر دســتیاران 
تخصصی طب سنتی در یکی از درمانگاه های طب 
سنتی دانشگاهی بود به پیشنهاد پزشک متخصص 
اقدام به زالو درمانی می کند و پس از گذشت چند روز، 
سونوگرافی کرد که جواب آزمایش حاکی از این بود که 
گرید واریکوسل خیلی بهتر شده و غلظت و ُپرخونی 
ناحیه بیضه کاهش پیدا کرده است و حرکت و تعداد 

اسپرم و توانایی آن افزایش پیدا کرده است. 

نتایج منفی از زالو درمانی
چند وقت پیش نیز فردی به یکــی از درمانگاه های 
طب ســنتی با عالئم بســیار رنگ پریــده، ضعیف و 
بی حال مراجعه می کند و شکایتش نیز درباره واریس 
در اندام هــای انتهایی و به گفته خــودش رگ های 
واریسی پا بود. این فرد می گوید: من به یک مرکزی 
رفتم که آقایی که پزشک هم نبود و با مدرک دیپلم از 
جایی چیزهایی فی البداهه یاد گرفته بود روی پای من 
7۰ زالو انداخت، خونریزی بسیاری کرد و وقتی هم 
که به خانه رسیدیم، بیهوش شدم، و من را اورژانسی 
به بیمارستان بردند و خون تزریق کردند. هم اکنون 
6 ماه هم هست که رنگ سالمتی را ندیدم و واریسم 

هم چند برابر شده است.

سالمت
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مســابقات جهانی کشــتی از بامداد فردا در آمریکا آغاز می شود. مسابقاتی که 
ســایت اتحادیه جهانی کشتی با عنوان »بازی تاج و تخت« به استقبال آن رفته 
و از یک رقابت گرم و دیدنی در صحرای آمریکا خبرداده اســت. مســابقاتی که 
در کوپر نوادای الس وگاس برگزار می شــود و بــه دلیل اینکه انتخابی المپیک 
برزیل را هم در دل خود دارد از اهمیت باالیی برخوردار اســت. یک ســال دیگر 
قهرمانان کشــتی دنیا باید در ریودوژانیروی برزیل برای کسب عنوان قهرمانی 
دنیا به مصاف هم بروند و مســابقات جهانی آمریکا یکی از مهم ترین مسابقات 
پیش از آغاز المپیک به حساب می آید و دروازه های المپیک را برای قهرمانان این 
رشته می گشاید. آمریکا میزبان پنجاه و هفتمین دوره مسابقات جهانی کشتی 
فرنگی است که این رقابت ها برای کسب سهمیه المپیک از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار است و پنج نفر اول سهمیه حضور در المپیک را دریافت خواهند کرد.
همین ماجرای انتخابی المپیک موجب شده تا همه تیم ها ستاره ها و قهرمانان 
نامــی خود را به صف کنند و همین ماجرا به ما کمک می کند تا در طول چند روز 
برگزاری این مسابقات چه در رشته فرنگی و چه در رشته آزاد جمعی از ستاره های 
دنیا را گرد هم ببینیم. همین تجمیع ســتاره ها هم موجب شده تا عنوان »بازی 
تاج و تخت« بر این رقابت ها گذاشته شود. کســب مدال و البته سهمیه در این 
مسابقات بسیار مهم است و کشتی گیران ما در سه وزن 66، 7۵ و 98 کیلوگرم 
امروز رقابت های خود را برای رســیدن به مدال و ســهمیه شروع خواهند کرد. 
شروعی که بسیار امیدوار هستیم با موفقیت همراه باشد و بتواند باعث افزایش 
روحیه سایر اعضای تیم هم باشد. مسابقات روز نخست برای افزایش روحیه و 

انگیزه تیم بسیار مهم و حائز اهمیت است.

 59 کیلوگرم: حمید سوریان 
)6 طالی جهان و یک مدال طالی المپیک(

در این وزن پرافتخارترین کشتی گیر ایران با 6 مدال طالی جهان و یک طالی 
المپیک به عنوان نماینده ایران به مصاف رقبای جهانی خواهد رفت. جدی ترین 
رقیب سوریان نفر اول رنکینگ جهانی یعنی مینگیان سمنوف دارنده مدال نقره 
جهان و برنز المپیک لندن از روسیه می توانست باشد اما بنابر تصمیم سرمربی 
روســیه او از تیم ملی کنار گذاشته شد و استفان ماریانیان که طالی بازی های 
اروپایــی ۲۰1۵ و قهرمانی جوانان جهان در ســال ۲۰1۰ را در پرونده خود دارد 
عازم الس وگاس شده است. یون وون چول، قهرمان ۲۰13 جهان از کره شمالی 
نیز از دیگر مدعیان جدی این وزن محسوب می شود. دیگر رقیب جدی در این 
وزن روشن بایراموف آذربایجانی است که دو مدال نقره المپیک ۲۰۰8 و ۲۰1۲ 
و طال، نقره و برنز جهان را در کارنامه دارد. البته او همیشه مقابل سوریان بازنده 
بوده است. رومن آمویان از ارمنستان با سابقه کسب مدال برنز المپیک ۲۰۰8 
و نقره و برنز جهان دوباره به میدان بازگشــته و باید دید چه شــرایطی دارد. ایوو 
آنگلــوف بلغاری و نفــر دوم رنکینگ جهانی که اخیرا در یک کشــتی پر حرف و 
حدیث در جام نیکوال پترف که در نهایت باعث شد سوریان در اعتراض به داوری 
تشک مســابقه را ترک کند، مقابل اسطوره کشتی ایران به برتری دست یافت و 

رقابت احتمالی این دو می تواند بر هیجان مسابقات بیفزاید.

66 کیلوگرم: مهدی زیدوند)نایب قهرمان آسیا، برنز جوانان 
جهان و قهرمان جوانان آسیا( 

اولین نماینــده ایــران در وزن 66 کیلوگرم اســت؛ مهدی زیدوند کشــتی گیر 
خوزســتانی که برای اولین بار در ترکیب اصلی تیم ملی برای مسابقات جهانی 
انتخاب شده است. او برای رسیدن به دوبنده تیم ملی کار خیلی سختی نداشت 
گاه از گردونه مدعیان تیم  چرا که امید نوروزی با حواشی که به وجود آمد نا خودآ
ملی کنار رفت تا راه برای زیدوند مهیا شــود. حاال باید زیدوند قدر این فرصت را 
بداند. در وزن 66 کیلوگرم حسن علی اف از آذربایجان، آرتم سورخوف از روسیه، 
داور استفانک از صربستان و فرانک استابلر از آلمان و همچنین تاماش لورینچ 

از مدعیان این وزن هستند.
کشتی گیر روس ها جوان است و جویای نام که جایگزین آدام کوراک شده 

است. سایر مدعیان اما از تجربه و عنوان خوبی برخوردار هستند و به 
این ســادگی برای رســیدن به مدال کوتاه نخواهند آمد. باید به این 

جمع هان ریو سو قهرمان جهان در سال ۲۰13 را هم اضافه کرد. 
داور استفانک قهرمان جهان در ســال ۲۰14 و فرانک استابلر 
آلمانی هم که ظاهرا امســال آمده تر از ســال های دیگر اســت 
همیشــه در بین نفرات برتر مســابقات جهانی بوده اند. بنابراین 

زیدوند باید با دسته ای از قهرمانان سرشاخ شود.

 وزن 71 کیلوگرم: افشین بیابانگرد)برنز جهان 
 در سال ۲014، برنز بازی های آسیایی اینچئون 

در 66 کیلو(
بیابانگرد را به حق باید مرد روزهای سخت در کشتی ایران نامید 

چرا که در واپسین روزهای اعزام به بازی های آسیایی بنا به دستور کادر فنی و به 
احترام تیم ملی مجبور شد چیزی در حدود 9 کیلوگرم از وزن خود را در طول تنها 
یک هفته کاهش دهد و در آخر هم به مدال برنزی رسید که ارزش آن کمتر از طال 
نبود. مهمترین رقیب بیابانگرد رسول چونایف از آذربایجان و نفر اول رنکینگ 
جهانی اســت که برنز جهان و طالی بازی های اروپایی را در کارنامه خود دارد. 
آدام کوراک از روســیه که قهرمانی ۲۰14 اروپا را در کارنامه خود دارد به همراه 
میندیا تسولوکیدزه گرجd، یونس اوزل ترک، روسالن تسارف قرقیز و جونگ هی 
جیون کره ای از دیگر نفرات شاخص این وزن در آوردگاه جهانی هستند. بالینت 
کورپاســی دارنده مدال برنز تورنمنت پیت السینسکی و نقره بازی های اروپایی 

از مجارستان دیگر چهره نامدار این وزن محسوب می شود.

75 کیلوگرم:سعید عبدولی)طالی جهان در سال ۲011، طالی 
بازیهای آسیایی در ۲010 گوانگجو، طالی جوانان جهان در 

سال ۲009، برنز قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی ۲014(
در وزن 7۵ کیلوگرم یکی از امیدهای تیم ایران برای کسب مدال طال به میدان 
می رود. سعید عبدولی که طالی جهان را در سال ۲۰11 با اقتدار به دست آورد 
حاال یک بار دیگر می خواهد شانس خود را امتحان کند. او سال گذشته به خاطر 
بازی های آسیایی راهی جهانی ازبکستان نشد. عالوه بر سعید، کیم هیون وو 
کشتی گیر کره جنوبی هم بازی های آسیایی را به مسابقات جهانی ترجیح داد تا 
به یکباره نام مدعیان جدیدی در عرصه کشــتی بر سر زبان ها بیفتد. مدال طال 
در سال ۲۰14 به آرســن جلفاییان از ارمنستان رسید که امسال هم از مدعیان 
اســت. مدال نقره به نون زوگاج از کرواسی رســید که امسال غایب است. با این 
حال این وزن را باید یکی از اوزان ســخت بدانیم چرا کــه روس ها هم به مدال 

طالی این وزن چشم دارند.
رومن والسوف که قهرمان المپیک ۲۰1۲ بود و مدال نقره جهان در سال ۲۰13 
را به دست آورده بود از مدعیان جدی مدال طال خواهد بود. حاال در ذهن مرور 
کنیم، رقابت والسوف، سعید عبدولی و کیم هیون وو برای رسیدن به مدال طال 
را؛ امیدواریم شــانس تماشای این رقابت ها را داشــته باشیم چرا که بعید است 
دوباره چنین روزی پیش بیاید که ســه قهرمان بر سر یک طال مبارزه کنند. یک 

جنگ تمام عیار در دل صحرای نوادا شکل خواهد گرفت.

80 کیلوگرم:یوسف قادریان)قهرمان آسیا در سال ۲015، نقره 
آسیا ۲014 و نقره جوانان جهان ۲013(

قادریان با ۲۲ سال ســن جوان ترین چهره تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات 
جهانی محسوب می شود که برای نخســتین بار در این رقابت ها به روی تشک 
می رود. یوگنی ســالیف روس بــا قهرمانی در بازی های اروپایــی ۲۰1۵ و نقره 

چهــره در این وزن محســوب جهان در ســال ۲۰14 مهم ترین 
باشی قهرمان ۲۰14 می شود. پس از او پیتر 

جهان از مجارســتان و رفیق حسین اف آذربایجانی که به تازگی نقره بازی های 
اروپایی را به چنگ آورده قرار دارند. سلجوق جبی ترک، ویکتور ساسونوفسکی 
بالروس و الشا گوبادزه گرجی از دیگر مدعیان این وزن به شمار می روند. قادریان 
که با شایســتگی نفر اول انتخابی تیم ملی لقب گرفــت در صورتی که با درایت 
کشتی بگیرد و ترسی از مواجهه با حریفان جهانی خود نداشته باشد بدون شک 

می تواند یکی از سه سکوی جهانی را در عین جوانی از آن خود کند.

85 کیلوگرم: حبیب الله اخالقی)برنز جهان در سال ۲009، 
طالی بازی های آسیایی گوانگجو و اینچئون(

اخالقی با وجود شایستگی هایی که دارد در طول سالیان اخیر نتوانسته به جایگاه 
در خور توجهی دست یابد. او به تازگی به یک وزن باالتر آمده و در تورنمنت نیکوال 
پتروف توانست عملکرد خوبی از خود بر جای بگذارد. جدی ترین حریف اخالقی 
در مسابقه های جهانی داوید چاکوتاتزه روس است که به تازگی طالی بازی های 
اروپایی را از آن خود کرد. ملونین نومونوی قهرمان فرانسوی سال گذشته جهان 
از فرانسه و سامان طهماسبی کشتی گیر ایرانی تیم جمهوری آذربایجان که در 
دو سال گذشته نایب قهرمان جهان شده در شمار مدعیان این وزن قرار دارند. 
ویکتور لورینچ نفر سوم جهان از مجارســتان، ژان بلنیوک از اوکراین برنده برنز 
جهــان و دارنده مدال نقره بازی های اروپایی از دیگــر رقبای جدی اخالقی در 

این وزن محسوب می شوند.

98 کیلوگرم: قاسم رضایی )طالی المپیک در سال ۲01۲، دو 
برنز مسابقه های جهانی در سال های ۲007 و ۲014(

بی تردید اگر قرار باشــد در ایــن دوره از رقابت ها به مدال طال برســیم وزن 98 
کیلوگرم است. وزنی که ما قاسم رضایی قهرمان المپیک ۲۰1۲ لندن و دارنده 
دو برنز جهان در سال های ۲۰۰7 و ۲۰14 را داریم. قاسم رضایی سال گذشته 
هم می توانســت به عنوان قهرمانی برسد اما با شکســت در مرحله نیمه نهایی 
عالوه براینکه باعث حذف کشتی گیر روسیه و قهرمانی تیم ایران شد، به کسب 
مدال برنز قناعت کرد. حاال امسال هم او می خواهد در این رقابت ها کار دیگری 
انجام بدهد، در وزنی که خیلی ســتاره ندارد. ســال گذشــته آرتور آلکسانیان از 
ارمنستان به عنوان قهرمانی رســید. آن هم در حالی که یک پای فینال آدریان 
هاســلر از آلمان بود. روس ها سال هاســت که در وزن 98 کیلوگرم حرفی برای 
گفتن ندارند. در واقع بعد از بازی های ۲۰۰8 پکن که خوشتوف قهرمان المپیک 

شد دیگر روس ها کشتی گیر مطرحی در این وزن نداشتند.
همین خوشتوف چند ســال بعد از المپیک پکن مدام به شاگردان محمد بنا از 
جمله امیر علی اکبری و مرحوم بابک قربانی باخت تا در نهایت بی خیال کشتی 
شد. ترک ها در این وزن جنک الدیم را دارند که سال گذشته برنز گرفت و امسال 
هم در ترکیب ترک ها خواهد بود اما قاسم رضایی از او خیلی سرتر است و به همین 
دلیل هم مدعی هستیم که مدال طالی این وزن متعلق به تیم ایران خواهد بود.

 130 کیلوگرم: مهدی علیاری 
)طالی بازی های آسیایی ۲014(

پس از اینکه قاســم رضایــی در رقابت های انتخابی تیم ملی موفق شــد به دو 
بنده تیم ملی در وزن 98 کیلوگرم دســت پیدا کند، مهــدی علیاری با تصمیم 
شورای فنی و کادر فنی تیم ملی به یک وزن باالتر آمد تا در وزن 13۰ کیلوگرم 
کشتی بگیرد. او در رقابت انتخابی موفق شد مهدی نوری از اردبیل را شکست 
دهد و صاحب دوبنده تیم ملی در مســابقه های جهانی شــود. علیاری چیزی 
در حدود 1۵ کیلوگرم کمتــر از رقیبان جهانی خود وزن دارد و این امر می تواند 
مهم ترین نقص او محسوب شــود هرچند که او از لحاظ اندام و آمادگی 
جسمانی شــرایط خوبی دارد و آینده متعلق به اوست. نفر اول 
این وزن میاین لوپز دارنــده 7 طالی جهان و المپیک و 
۲ نقره جهان از کوبا اســت. از دیگر رقیبان جدی این 
وزن رضا کایالپ ترکیه ای اســت که از سال ۲۰۰9 
تاکنون همواره روی ســکوی جهانی و المپیک 
بوده است. بالل ماخوف روس سال گذشته 
در تاشــکند به مدال برنز رســید تا دیگر 
چهــره این وزن باشــد. هیکی نابی از 
استونی و نورماخان تینالیف قزاق 
به همراه ماگنوس ائورن سوئدی 
و صباح شــریعتی کشــتی گیر 
ایرانی االصل آذربایجان که 
بــه تازگی نقــره بازی های 
اروپایی را به دست آورده 
از رقبای شــناخته شده 

13۰ کیلوگرم هستند.

چهره روزاینستوگرافیخبر آخر

روزهای سیاه نارنجی ها 
وضعیت هلند در گروه A انتخابی جام جهانی هر روز بدتر می شود. آن ها شب گذشته هم با سه گل مغلوب ترکیه شدند و تا در جایگاه چهارم جدول قرار 

بگیرند و صعود به جام جهانی برایشان سخت و سخت تر شود. 

بازتاب فراخوانده شدن 
دژآگه به کمیته اخالق 

گه به خاطر خالکوبی روی  فراخوانده شدن اشکان دژآ
گه و  ســایت دی ولت آلمان بازتاب داشت. اشکان دژآ
سردار آزمون به دلیل خالکوبی از سوی کمیته اخالق 
فدراسیون فوتبال برای پاره ای توضیحات به این کمیته 
فراخوانده شدند. سایت دی ولت در گزارش خود نوشت: 
گه از آنجایی که خالکوبی کــرده به کمیته اخالق  دژآ
فدراسیون فوتبال ایران فراخوانده شده است. این کمیته 
بر این باور است که خالکوبی بازیکنان برگرفته از فرهنگ 
غربی است. از آنجایی که این بازیکنان نقشی الگو مانند 
برای جوانان ایرانی دارند باید نســبت به رعایت مسائل 
اخالقی توجه نشان دهند. دژآگه و آزمون در بازی با گوآم 
که به برتری 6 بر صفر ایران انجامید با خالکوبی در زمین 
حضور داشتند. دی ولت در پایان نوشته که دژآگه نقشی 
کلیدی در تیم کارلوس کــی روش به ویژه در مقدماتی 
جام جهانی ۲۰18 دارد. نکته قابل توجه در خصوص 
گه این است که این بازیکن دو ملیتی بوده  خالکوبی دژآ
و پیش از اینکه به ایران بیاید در فوتبال بوندس لیگا اقدام 
به خالکوبی کرده بود و نقش و نگار روی پوست این ملی 

پوش دیگر پاک نخواهد شد. 

 محرومیت یک ساله 
کرار جاسم بخشیده شد

 کمیته استیناف فدراســیون فوتبال محرومیت یک 
ســاله کرار جاســم از فوتبال ایران را بخشید. حکم 
محرومیت یک ساله جاسم کرار از حضور در فوتبال 
ایران با حکم کمیته اســتیناف لغو شــد. این حکم را 
کمیته اخالق صادر کرده بود. کرار جاســم به خاطر 
درگیری با داور و حواشی که فصل گذشته ایجاد کرده 
بود با محرومیت از بازی در فوتبال ایران پس از پایان 

قرارداد خود با استقالل مواجه شده بود.

برانکو ارزش مبلغ 
قراردادش را دارد

 سرپرســت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: سرمربی 
تیم از نظر فنی در ســطح باالیــی قرار دارد و ارزش 
مبلــغ قــراردادی کــه مــی گیــرد را دارد. محمود 
خوردبین در حاشــیه جشن سالروز برتری 6 بر صفر 
پرسپولیس برابر اســتقالل در 16 شهریور 13۵۲ 
در رابطه با اینکه گفته می شــود مبلغ قراردادهای 
اعالم شده درست نیســت، گفت: مطمئنا چیزی 
که آن ها گفتند درســت اســت چون رقــم قرارداد 
من هم درست اســت. وی در رابطه با اینکه برانکو 
گران تریــن مربی لیگ اســت، گفت: ارزشــش را 
دارد، او هم از نظر شــخصیتی هم از نظر فنی یکی 
از بهترین مربیانی اســت که من با او کار کرده ام و 
دیده ام. پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در خصوص 
اینکه آیا با اعالم قراردادها موافق هســتید یا خیر؟ 
اظهار داشــت: بهتر است نباشــد اما وقتی مطرح 
شد خوب اســت که همه شفاف اســت. سرپرست 
باشــگاه پرســپولیس گفت: اگر ما گران ترین تیم 
لیگ هســتیم، مطمئنا درســت اســت، البته من 

شنیده ام که ارزان ترین هستم.

دغدغه جدید پرویز مظلومی 
در استقالل

به نظر می رســد پرویز مظلومــی در میان محاصره 
مخالفــان کرار بــرای نگه داشــتن او کار بســیار 
ســختی داشــته باشــد. هنــوز در مورد کــرار در 
اســتقالل تصمیم جدی گرفته نشــده اما با توجه 
به اینکه احتمال جدایی ریوالدو از اســتقالل قوت 
گرفته بعید اســت استقالل در عرض یک هفته دو 
بازیکن خود را از دســت بدهد. با این وجود اما باید 
تاکید کرد کــه بزرگ ترین مشــکل پرویز مظلومی 
برای ادامــه دادن با کــرار، فرزاد مجیدی اســت 
که با توجه به جواب های ســرباالیی که کرار به او 
داده، اعالم کرده که یا جای او در استقالل است 
و یا جای کرار. از آنجایی که جدایی فرزاد می تواند 
دلخوری های فرهاد مجیدی را هم در پی داشــته 
باشد پرویز مظلومی با مشــکل دیگری هم مواجه 
شده اســت و حاال عالوه بر اعضای هیئت مدیره، 
مدیر عامل، هواداران، پیشکســوتان و پورحیدری  
بایــد نظر فرزاد مجیدی را هم جلــب کند. باید دید 
مظلومی که این روزها باید در اســتقالل مربیگری 
کند و بــه تاکتیک هایش و بدنســازی تیمش فکر 
کنــد اما درگیر حاشیه هاســت، با این مشــکل چه 

خواهد کرد؟

رونی به رکورد چارلتون رسید
شــنبه شب برای تیم ملی انگلیس و هوادارانش شــبی به یادماندنی بود چون سه 
دور مانــده به پایان بازی های مرحله مقدماتی یورو ۲۰16 فرانســه، جواز حضور در 

مرحله این رقابت ها را کسب کرد.
 کاپیتان وین رونی اما از ســایر هم تیمی هایش خوشــحال تر بــود. در این بازی که 
سه شیر میهمان کوچکش سن مارینو را با نتیجه 6-صفر در هم کوبید، وین رونی 

از روی نقطه پنالتی نخستین گل از جشنواره گل انگلیسی ها را در دقیقه 13 
برســاند و با رکورد به ثمر رســاند تا شمار گل های ملی اش را به 49 

برابر شود.ســربابی چارلتون، اسطوره فوتبال کشورش 
 مهاجم ۲9 ســاله منچستریونایتد که 1۰6 
بار پیراهن تیــم ملی انگلیس را به تن کرده 
اســت، بعد از زدن تنها گلش در این بازی، 
فرصت های زیادی برای شکســتن رکورد 

چارلتون داشــت امــا در نهایت موفق 
نشد گل دیگری را به ثمر برساند و 

شاهد گلزنی کریستین برولی 
)بازیکن ســن مارینو(، 

راس بارکلــی، تئــو 
)دوبار(  ولکات 

و هــری کین 
بود.

بازی تاج و تخت در الس وگاس
ورزشسوت مسابقات جهانی کشتی در آمریکا به صدا در می آید
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فارسی را پاس بداریم
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بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست
بگوی اگر گنهی رفت و گر خطایی هست...

هزار نوبت اگر خاطرم بشورانی
از این طرف که منم همچنان صفایی هست...
)شیخ اجّل سعدی شیرازی، قرن هفتم، غزلیات(

بهاء این کتاب یا بهای این کتاب؟ 
یــادش به خیر! روزی روزگاری در ســال هایی نه چندان دور در اداره ای نیمه دولتی مشــغول 
بــه کار بودم. در آن اداره، رئیس بنــده و همکارانم میان من و آچار فرانســه هیچ تفاوتی قائل 
نبودند. در کنار کار پژوهشی و اجرایی و بانکی و غیره و ذلک، یکی از وظایف معمولم ویرایش 

نامه های اداری بود.
 رئیس بنده که مردی بود محترم و محتشــم، نمی دانم چرا از سر عادت، واژه »بها« را »بهاء« 
می نوشــت. بیش از صد بار پیش آمد که با ادب و احتــرام، همزه را از پایان واژه حذف کنم اما 
رئیس محترم نمی دانم چرا حذف همزه را به حســاب عربی ســتیزی من می گذاشت و از آنجا 
که زبان عربی را جلوه ای از جلوه های اســالم می دانســت، همزه را با اصرار و الحاح به پایان 

واژه بها می چسباند.
 یک روز که دیدم توضیحات شــفاهی ام در رفع این غلط نگارشــی کارگر نمی افتد، آنچه را که 
ابوالحســن نجفی در کتاب غلط ننویســیم ذیل مدخل »بها/بهاء« آورده اســت،  در نامه ای 

خطاب به ایشــان نوشتم و روی میزشان گذاشتم: »بها واژه فارســی و به معنای قیمت است 
و در پایــان همزه ندارد. بنابراین نبایــد گفت: »بهاء این کتاب هزار ریال اســت.« اما بهاء، با 
همزة پایانی، کلمة عربی و به معنای »فروغ و روشــنایی« اســت و برای اینکه با بهای فارسی 

اشتباه نشــود بهتر است که همزة پایانی آن در نوشتن حفظ شود«.
البته آن نامه اداری موثر واقع نشد و رئیس بندهـ  الاقل تا وقتی من در آن اداره مشغول به کار بودم 

ـ بها را بهاء می نوشت.
 حاال که بحث به اینجا رســید بگذارید ببینیم استاد نجفی در ادامه درباره بها چه گفته است: 
»بها به معنای »قیمت« اســت و بها دادن یعنی »قیمت را پرداختن«. بنابراین اگر گفته شود: 
»در جامعة ما به مصرف انرژی بها داده نشــده اســت« معنایی جز ایــن نمی دهد که »مصرف 
انرژی برای جامعة ما مفت تمام شده اســت« یا چه بسا »افراد جامعة ما بهای انرژی مصرفی 
خود را نپرداخته اند«. اما غرض گوینده فقط این بوده است که »در جامعة ما به مصرف انرژی 

اهمیت کافی نداده اند«.
 بهــا دادن در فارســی هرگز به معنــای »اهمیت دادن« نبوده اســت. جمله هایــی مانند »ما 
به تکامل تاریخی بشــر بهــا می دهیم« و »نباید به ســخن ایــن یاوه گویان بهــا داد« که این 
روزهــا فراوان شــنیده می شــود تقریبــا بی معنی اســت. در ســال های اخیــر ترکیبات غلط 
دیگری نیــز از روی بهــا دادن ســاخته اند، ماننــد »پربهــا دادن« و »کم بهــا دادن«. مثال 
می گوینــد: »هنرمندان به ابداع و ابتــکار پر بها می دهند«. برای بیان این معنی در فارســی 
معادل های فراوانی بوده و هســت و همیشــه می توان آنها را به کار برد، مانند ارزش نهادن، 
 ارج گذاشــتن، اهمیت دادن، اعتبار قائل شــدن، مهم شمردن، قدر شــناختن، وقع نهادن

 و جز اینها.
 در متون کهن وزن نهادن نیز به همین معنی به کار رفته است: »از آن زندگانی که در فراق دوستان 

گذرد چه لذت توان یافت؟ و کدام خردمند آن را وزنی نهاده است و از عمر شمرده؟«

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

من فکر می کنم، پس سینما وجود دارد
کتاب »سینما و فلسفه« نوشته ژولیت سرف روانه بازار نشر شد

کتاب »سینما و فلسفه« نوشته ژولیت سرف، روزنامه نگار فرانسوی، با ترجمه عظیم جابری از سوی نشر 
افراز منتشر شد. نویسنده در این کتاب به بررسی ارتباط میان سینما و فلسفه پرداخته و به یک سوال 

مهم پاسخ می دهد که فلسفه تاچه میزان دستمایه اقتباس سینمایی قرار گرفته است.
نویســنده در این کتاب به بررســی ارتباط میان فلســفه و ســینما و همچنین فیلم ســازان متفکر و 
اندیشمندانی که وارد حوزه نظری سینما شده اند، پرداخته است. یکی از مباحث مهم کتاب این است 
که در قیاس با ادبیات، فلسفه تا چه میزان دستمایه اقتباس سینمایی بوده است؟ نویسنده در راستای 

این فصل به معرفی و تحلیل فیلم هایی می پردازد که کتاب های فلسفی را تداعی می کنند.
این کتاب از دو بخش تشــکیل شده اســت. بخش اول شامل سه فصل اســت. فصل اول کتاب با 
عنوان »فلسفه و تصاویرش« با این پرسش آغاز می شود که »افالطون می توانست هنر هفتم را ابداع 
کند؟« نویسنده پس از طرح این پرسش می نویسد: »تمثیل غار به شکلی شگفت انگیز گویی سینما 
را ترسیم می کند. این افسانه  مادر در فلسفه، مردانی را به تصویر می کشد که از زمان کودکی شان در 
یک غار زندانی شده اند؛ در غل و زنجیر مجبورند مقابلشان را نگاه کنند بی آنکه بتوانند سر را بگردانند. 
در پشت سرشان آتشی می سوزد و چند عروسک گردان از آ نجا اشیای مختلفی را تکان می دهند که 
سایه هاشان تحت تأثیر شعله ها بر روی دیوار جلویی می افتد. زندانیان که از دنیا بی خبرند این تصاویر 
را به جای واقعیت می گیرند.« در ادامه این فصل نیز به دیدگاه های والتر بنیامین، زیگفرید کراکوئر، 
هانری برگسون و  گی ارنست دوبورـ  فیلسوف معاصر فرانسوی که 6 فیلم ساخته استــ  درباره سینما 
پرداخته شده اســت. به طور کل موضوع اصلی فصل اول کتاب دشواری های پیوند مستقیم میان 
فلســفه و سینماست. فصل دوم کتاب با عنوان »هنگامی که ســینما فلسفه  بافی می کند« با شرح 
دیدگاه های آندره بازن، منتقد شهیر فرانسوی آغاز شده و بعد به ارتباط فلسفه و سینما در فیلم های 

آلفرد هیچکاک، روبرتو روسلینی، آندره گدار، اریک رومر 
و... پرداخته می شود.

 »فالسفه سینمای خودشان را می سازند« عنوان فصل 
سوم کتاب »سینما و فلسفه« اســت. بخش دوم کتاب 
نیز به »متن ها، اسناد، شهادت ها، تحلیل سکانس ها« 
اختصــاص دارد. در بخشــی از مقدمه ایــن کتاب آمده 
است: »افالطون با نشان دادن افسانه  غار، بی  آن که خود 
بداند ارتباطی میان سینما و فلسفه به دست می دهد که 
گدار آن را به شکلی آمرانه چنین بیان می کند: »من فکر 
می کنم، پس ســینما وجود دارد.« با این  حال سینماگر 
تصاویــر و صداهایی کاماًل مادی می ســازد، درحالی که 
فیلســوف از مفاهیمی ناپیدا و انتزاعی استفاده می کند. 
زمانی که ســینما در اواخر قرن 19 متولد می شــود آن را 
به عنوان سرگرمی ای عامیانه در نظر می گیرند و فالسفه 
هرگز به آن توجهی نشان نمی دهند. چگونه این دو حوزه  
نامتجانس، یکی هنــر جواِن حرکــت، دیگری معرفت 

مفهومِی اجدادی، سرانجام به هم می رسند؟ این چیزی است که ژولیت ِسرف به  سبک یک »کمدی 
ازدواج مجدد« که مورد عالقه  اســتنلی کاِول بود برایمان حکایت می کند. زمان ناسازگاری ها به سر 
آمده، موعد سازش های دوباره فرا رسیده است.« تصویر روی جلد کتاب نیز نمایی از فیلم »مهر هفتم« 

اثر مشهور اینگمار برگمان، فیلمساز شهیر و اثرگذار سوئدی است.
»اخالق، قانون و سیاست« نوشته آرتور شوپنهاور دیگر کتابی است که با ترجمه عظیم جابری فرصت 

نشر پیدا کرد.    

عبید زاکانِی کاریکاتور ایران
اردشیر محصص 18 شهریور 1317 در رشت به دنیا آمد. 
3 ساله بود که به همراه برادر بزرگ ترش به تماشای سریال 
مشــهور »بالی جان نازی ها« رفت، زمانی که  از ســینما 
برگشت در منزل از او درباره داستان فیلم سواالتی کردند 
و چون نمی توانست ماجرای فیلم را شرح دهد آنچه را دیده 
بود روی کاغذ طراحی کــرد. این اولین طراحی محصص 
بــود و آغاز راهــی که بعدهــا او را به یکی از مشــهورترین 

طراحان ایران و جهان مبدل ساخت. 
زمانی که احمد شــاملو ســردبیری کتاب هفته را برعهده گرفت، طرح های اردشیر را برای چاپ 
پذیرفت و نامش به عنوان طراحی صاحب ســبک ثبت شد. بعد از تعطیلی کتاب هفته، طرح های 
محصص به رغم تلخ بودن مضامین آنها در این روزنامه چاپ می شد. بسیاری از آثار او تم سیاسی 
و اجتماعی دارند. ســیروس طاهباز در سال 13۵۰ نخســتین مجموعه طرح های محصص را با 
عنوان کاکتوس چاپ کرد. محصص به آثار استاینبرگ عالقه خاصی داشت و طنز در آثار بروگل، 
گویا، دومیه، انسور، پیکاسو، شاگال، یونسکو، بکت و فلینی را می ستود. هم اکنون مجموعه ای 
از آثــار وی در کتابخانه ملی آمریکا نگهداری می شــود. تا دو ســال پیش از درگذشــتش در ایران 
خبــری از محصص نبود تا آنکه تعدادی از آثارش برای اولین بار بعد از انقالب در تهران به نمایش 
گذاشته شد. بازگشــت هنرمند به ایران با طرح هایش، بار دیگر فضای هنری کشور را تحت تاثیر 
قرار داد و خاطرات گذشــته زنده شد. احمد شاملو در باره هنر محصص می نویسد: »اگر قلم عبید 
چاقوی جراحی اســت، قلم اردشیر نیز چنین است...«. اردشــیر محصص 18 مهر 1387 رخ در 

نقاب خاک کشید.

ایران؛ پیشتاز عرصه بیابان زایی 
ساالنه ۲میلیارد متر مکعب فرســایش خاک در ایران رخ می دهد. این رقم 7.6درصد فرسایش کل 

خاک در جهان را شامل می شود. بر همین اساس فرسایش خاک در ایران 3برابر آسیاست.
آرمان رسیدن به خودکفایی در تولید غذا و امنیت غذایی تهدیدی شد تا ایران یکی از هفت کشور آسیایی 
باشد که بیشترین میزان هدررفت خاک را دارد. فرسایش خاک یکی از تهدیدهای جدی است که نه 

تنها خاک که آب را هم نابود می کند.
افزایش آمار فرسایش خاک منجر به تصویب الیحه ای شد که در آن آلودگی و تخریب و مصادیق آن 
و همچنین آلوده کننده و تخریب کننده خاک و نحــوه برخورد قانونی با آنها تعیین و موضوع آموزش 
حفاظت خاک و فرهنگ سازی در این باره و نقش سازمان های متولی نیز مورد نظر قرار گیرد. براساس 
مطالعات اولیه انجام شــده و نیز طرح تهیه اطلس آالینده های خاک در 11 اســتان کشور بیش از 
صدها نقطه آلوده در خاک های کشور وجود داشته که به آالینده های مختلف از جمله فلزات سنگین، 
آالینده های نفتی، سموم و... آلوده بوده و محیط زیست و سالمت مردم را به شدت تهدید می کند که 

رفع آلودگی ها عالوه بر زمان طوالنی هزینه گزافی را هم طلب می کند.
در حال حاضر، میزان فرسایش خاک در ایران، حدود 16.7 تن در هکتار است که با شاخص جهانی 
پنج تا شــش تن در هکتار، فاصله بسیار زیادی دارد تا ایران جزو یکی از هفت کشور آسیایی باشد که 

بیشترین میزان هدررفت خاک را دارد.
از بین رفتن دشت ها و جنگل ها و فعالیت هایی مانند سدسازی های بی رویه عوامل اصلی فرسایش 
خاک هســتند. در نتیجه آن تخریب مراتع و جنگل ها و محیط زیست، کاهش کمی و کیفی پوشش 

گیاهی، فرسایش خاک و رسوب،کاهش ذخایر آب زیرزمینی نیز شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس به همین منظور پایش مستمر و دقیق منابع خاک با توجه 
به حساســیت های آن و تهدید فشارهای طبیعی و انسانی بسیار حائز اهمیت است. بر اثر بی توجهی 
به قابلیت هــای خاک، کاهش کیفت آب، تولید گازهای گلخانه ای، گرم شــدن تدریجی هوا، فقر، 
سوءتغذیه، گرســنگی و مشــکالت اقتصادی از پیامدهای طبیعی و متوالی آن است. ایران یکی از 
هفت کشــور آسیایی است که بیشترین میزان هدررفت خاک را دارد. ۲۰درصد کاهش قابلیت تولید 

محصول نیز یکی دیگر از پیامدهای اتالف منابع خاک در کشور به شمار می آید.
ساالنه ۲میلیارد متر مکعب فرســایش خاک در ایران رخ می دهد. این رقم 7.6درصد فرسایش کل 
خاک در جهان را شامل می شــود. در ایران ساالنه 1۵تا ۲۵تن در هکتار فرسایش خاک وجود دارد. 
در حالی که متوســط جهانی ۲.۵ تن در هکتار اســت. به همین دلیل در ایران توسعه بیابان در شمار 
۵کشور نخست جهان قرار دارد. همچنین روزانه 4۰هکتار اراضی جنگلی تخریب و به بیابان تبدیل 

می شود. در نتیجه، فرسایش خاک در ایران ساالنه به 16.۵تن در هکتار می رسد.
تلفیق این واقعیت های طبیعی به همراه تاثیرات عوامل انسانی نظیر الگوهای نامناسب کشت، فشار 
زیاد چرای مراتع، تغییر کاربری جنگل ها و بهره برداری ناپایدار از سفره های آب زیرزمینی سبب شده 
تا ســطح وسیعی از اراضی کشــور تحت تاثیر پدیده بیابان زایی باشد. فرسایش آبی و بادی بخشی از 
ویژگی های ذاتی اقلیم ایران است و متاسفانه اقدامات انسانی سبب تشدید این فرسایش شده است.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

آیا مجیدی دست پر بازخواهد گشت؟
مجید مجیدی که امسال با فیلم »محمد رسول الله« 
در جشــنواره مونتــرال حضور دارد پیــش از این 3 بار 
توانسته است جایزه بهترین فیلم این جشنواره را از آن 
خود کند. چیزی تا انتخاب آثار برتر در جشنواره مونترال 
باقی نمانده اســت؛ جشــنواره ای که امســال برای 
افتتاحیه  خود فیلم »محمد رســول الله« جدیدترین 
ساخته مجید مجیدی را انتخاب کرد. سینمای ایران 
همواره دستاوردهای بســیاری در عرصه بین المللی 

داشــته اســت. در کنار نام هایی چون عباس کیارســتمی، امیر نادری، ناصر تقوایی، رخشــان 
بنی اعتماد و... نام مجیدی نیز به عنوان کارگردانی که بارها آثارش در جشنواره های مختلف مورد 
توجه قرار گرفته به چشم می خورد. سال 1997 مجیدی برای »بچه های آسمان« جایزه بهترین 
فیلم را از این فســتیوال دریافت کرد. او این موفقیت را دو سال بعد با فیلم »رنگ خدا« در همین 
جشنواره تکرار کرد و یک سال بعد در سال ۲۰۰۰ مریم شهریار توانست جایزه بهترین فیلم اول 
را برای فیلم »دختران خورشید« از آن خود کند.  سال ۲۰۰1 مجیدی این بار برای فیلم »باران« 
توانست جایزه بهترین فیلم را بگیرد و سال بعد لیال حاتمی برای بازی در فیلم »ایستگاه متروک« 
جایزه بهترین بازیگر زن این جشــنواره را از آن خود کرد.  سال ۲۰۰9 محسن امیریوسفی برای 
فیلم »آتشکار« در بخش اصلی توانست جایزه نوآوری را از آن خود کند. آخرین موفقیت سینمای 
ایران در این جشنواره به فاطمه معتمدآریا تعلق دارد. این بازیگر برای بازی در فیلم »اینجا بدون 

من«جایزه بهترین بازیگر زن را در سال ۲۰11 از آن خود کرد.

غوغایی که »استیو جابز« به پا کرد
درست همانند روزهایی که استیو جابز مشهور با شیوه 
خاص خودش با معرفی یک محصول جدید تحسین 
همــگان را برمی انگیخت، نمایش فیلــم زندگی او 
نیز موجی از تحسین و تشــویق میان نشریات به راه 
انداخــت. نمایش زندگی نامه »اســتیو جابز« یکی از 
بنیان گذاران شــرکت اپل، نظر مثبت منتقدان را به 
خود جلب کرد، تا حدی که آنها مایکل فاسبندر بازیگر 
نقش اول این فیلم را یکی از متحمل ترین گزینه های 

دریافت اســکار بهترین بازیگر نقش اول مرد می دانند. منتقد نشــریه ورایتــی درباره این فیلم 
نوشت: »مایکل فاسبندر، دنی بویل کارگردان فیلم و نویسنده فیلم نامه آرون سورکین، فیلمی 
درخشان، هوشمند و درخور شخصیت جابز ساخته اند.« او در ادامه با تمجید از بازی فوق العاده 
مایکل فاسبندر او را کاندید اصلی دریافت اسکار دانست. نشریه هالیوود ریپورتر نیز نظر مثبتی 
درباره فیلم داشــت و این فیلم را یکی از فیلم های فصل پاییز دانســت که بی شک اولویت اول 
تماشاگران فهیم سینما خواهد بود. نیویورک تایمز نیز در وبالگ خود از واکنش گرم تماشاگران 
هنگام نمایش فیلم در جشنواره فیلم تلوراید خبر داد. نشریه گاردین نقد پیچیده تری از فیلم ارائه 
کرد و »استیو جابز« را بهترین فیلم بویل طی سالیان اخیر دانست و از درخشش فاسبندر در فیلم 
نوشت. البته گاردین با تائید نمایش غیراحساسی جابز، انتقاداتی در مورد نحوه ارائه ستایش گونه 
داســتان زندگی جابز داشت. این فیلم 9 اکتبر ۲۰1۵ کار اکران خود را آغاز خواهد کرد و عالوه 

بر آن در جشنواره فیلم نیویورک هم به نمایش گذاشته خواهد شد.
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