
روایت آشنا از »روز مواجهه«
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور با حضور در برنامه »متن، حاشیه« شبکه سه 
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حواشی مرتبط با این سفر پاسخ گفت. آشنا در این گفت وگو با دفاع از سخنرانی و عملکرد 
روحانی در سازمان ملل تاکید کرد که سخنرانی رئیس جمهور جزئی از استراتژی ملی و تحت 

هدایت رهبری است. او هدف از این سفر ...
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پلیس بین الملل، منتظر حکم دستگیری خاوری است
» در انتظار حکم دســتگیری خاوری از ســوی دادگستری کانادا هســتیم« این را رئیس پلیس بین الملل ایران می گوید. 
محمودرضا خاوری، همانی اســت که ناگهان به بهانه بیماری از مدیر عاملی بانک ملی ایران استعفا داد و سپس به کانادا 
رفت، اما بعد از آن خر آمد که او هم یکی از چند نفری است که در پرونده معروف » اختالس 3 هزار میلیارد تومانی« دست دارد. 
مهر ماه سال 1390، محمودرضا خاوری کشور را به مقصد کانادا ترک کرد، بی آنکه ممنوع الخروج باشد یا حتی شکایتی 
علیهش ثبت شده باشد. ســفر خاوری به کانادا اما بی سر و صدا باقی نماند و نخســت وزیر این کشور در این خصوص 
گفت:» ما به دنبال پیگیری برای درخواست محمودرضا خاوری مبنی بر اقامتش در کانادا هستیم. اخیرًا آقای خاوری 

در بزرگ ترین اختالس ایران نقش اساســی را داشته اســت.« حاال هم رئیس پلیس بین الملل ایران می گوید:» با فشار پلیس ایران، پرونده خاوری از 
اینترپل به وزارت دادگســتری کانادا ارجاع شده اســت. ده ها مورد پیگیری از پلیس اینترپل اتاق کانادا داشته ایم و چندین مورد دیدار با مقامات پلیس 
این کشور انجام داده ایم. ما پیگیری، شناسایی و دستگیری خاوری را وظیفه خود می دانیم. خاوری به دلیل پیگیری های ما نتوانسته، تابعیت کانادا را 
دریافت کند بلکه فقط اقامت این کشور را دارد.« سردار مسعود رضوانی می افزاید:» ما آمادگی این را داریم که تیمی را بفرستیم تا از مقامات قضایی کانادا 
موضوع پرونده خاوری را پیگیری کند. در ابتدا مقامات کانادا رســیدگی به پرونده خاوری را قبول نمی کردند و حتی نمی پذیرفتند که وی در کاناداست، 
در   نهایت که این موضوع را پذیرفتند؛ اعالم کردند که باید براســاس قوانین کانادا کار انجام شــود.« وی همچنین در خصوص وضعیت برادر مه آفرید 

امیرخسروی بیان می کند:» این موضوع نیز به کانادا اعالم شده و ما پیگیر این مسئله هستیم.«

خرازی از خبر کاندیداتوری اش تعجب کرد
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس فضای گمانه زنی ها و همچنین شایعه سازی ها داغ تر می شود. خبرگزاری فارس 
دیروز در خبری مدعی شــده بود که صادق خرازی، رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان قرار است از شهر قم برای 
کاندیداتــوری اقدام کند. بر مبنای این خبر این تصمیم را »اتاق فکر اصالحات« گرفته اســت تا خرازی به عنوان رقیب 
الریجانی باشد و به این ترتیب تالش شود تحت هیچ شرایطی الریجانی به عنوان رای اول قم به مجلس راه نیابد. آن طور 
که این خبر ادعا کرده است دلیل این تصمیم هم این بوده است که اصالح طلبان امیدوارند به دلیل نفوذ صادق خرازی 
در قم وی بتواند اصالحات نزدیک به روحانیت را در این شهر احیاء کند.  اما این ادعاها در حالی از سوی خبرگزاری فارس 

مطرح شده است که از سویی اصالح طلبان با صادق خرازی و حزب ندای ایرانیان رابطه چندان خوبی ندارند و گمانه زنی هایی درخصوص ائتالف اصالح 
طلبان با الریجانی مطرح است و برخی اصالح طلبان پیش تر گفته بودند برای ممانعت از ورود تندروها به مجلس شاید در شهرهایی که اصولگرایان میانه 
رویی مثل الریجانی رای داشــته باشــند، به جای کاندیدایی اصالح طلب از آن ها حمایت کنند. به هر ترتیب ادعای فارس از سوی حزب ندای ایرانیان 
بی پاســخ نماند و امروز سخنگوی حزب ندای ایرانیان گفت که این شایعه را شب گذشته از خرازی پرسیده اند و او تعجب کرده است. حسن یونسی اما در 
عین اینکه گفت هنوز برای اعالم این گونه خبرها زود اســت و این ها صرفا گمانه زنی رسانه  هاست، درخصوص کاندیداتوری صادق خرازی از قم اظهار 
کرد: »ما این موضوع را نمی توانیم رد کنیم؛ چرا که هنوز تصمیمی در این مورد گرفته نشــده و این خبر را نمی توان نفی یا تأیید کرد«. او همچنین درباره 
اینکه گفته شده کاندیداتوری صادق خرازی از قم در جدیدترین تصمیم اتاق فکر اصالحات گرفته شده است، گفت: »مگر اصالحات اتاق فکر دارد؟«. 

یک بام و دو هوای برجام پایان نیافت
فراکسیون اصولگرایان وفادار نماند

روز موعود کمیسیون ویژه برجام سرانجام فرا رسید و قرائت متن، طبق معمول 
حاشــیه هایی به همراه داشت. سرنوشــت برجام اما به نظر می رسد همچنان 
مبهم است و مجلس نهم شورای اسالمی » به یک فوریت طرح اجرای برجام 

رای داد.«

در فضای توهین آمیز قرار گرفته بودیم
بنا بود جلسه صبح امروز در مجلس شورای اسالمی، جلسه ای علنی باشد اما 
گفت و شنودهای نمایندگان، آن را به جلسه ای غیرعلنی و البته پرتنش تبدیل 
کرد، هر چند این موضوع از قبل قابل پیش بینی بود. همان زمانی که غالمرضا 
تاجگردون، نماینده مجلس نهم جلســه ای را که در آن پیش نویس قرائت می 
شد ترک کرد و دلیل آن را » تحریک آمیز« بودن آن توصیف کرد:» من و چند تن 
از همکاران دیگر کمیســیون برجام به دلیل بی توجهی به روال کار جلسه امروز 
این کمیسیون را ترک کردیم. پیش نویس گزارش کمیسیون از توافق هسته ای 
یک سویه، بسیار سیاسی و تحریک آمیز بود، خارج از روال تهیه شده بود و در آن 
اصال به منافع برجام توجه نشده بود. ای کاش این مذاکرات مثل صحبت های 
آقای جلیلی )مذاکره کننده پیشین هسته ای( از تلویزیون پخش می شد تا مردم 
می دیدند چه اتفاقی افتاده و می افتد. من و برخی از همکارانم که احساس کردیم 
در یک فضای توهین آمیز قرار گرفته ایم به خودمان اجازه ندادیم در جلســه ای 

بنشینیم که به ما توهین شود.«

خدایا از تو مدد می طلبم
عباســعلی منصوری آرانی هم در توضیح جلسه روز گذشته گفت:» امروز شنبه 
یازدهم مهرماه در کمیســیون برجــام بر خالف قاعده ای که قــرار بود گزارش 
تدوین شود و مبنای آن کمیته ها بودند، یک مرتبه گزارشی تدوین شده با ادبیات 
مشخص ارائه شد. من و آقای پزشکیان و تاجگردون به اعتراض جلسه را ترک 
کردیم، چون هر چقدر هم تغییرات ایجاد می شــد، با بررسی ها و دیدگاهی که 
به برجام داشتیم خیلی فاصله داشت. ان شاءالله و در صورت موافقت دوستانم 
طی بیانیه ای ثبت خواهیم کرد که چه گذشت و در فرصت دیگری خواهم گفت 
که معامالت سیاسی بین جریانات سیاسی چگونه انجام می شود. خداوند به تو 

پنام می برم و از تو مدد می طلبم«

کمیسیون در این چند ماه، سعی بر درک متن داشت
ابتدای جلســه غیر علنی، گزارش کامل کمیسیون در 50 دقیقه قرائت شد و 
سخنگوی این کمیسیون در بخش هایی از گزارش نهایی گفت:» شایسته بود 
دولت برای اجرای برجام و رفع موانــع قانونی آن اقدام به ارائه الیحه می کرد 
ولی با عنایت به عدم انجام این امر قانونی از ســوی دولت،  مجلس شــورای 
اســالمی می بایست برای امکان اجرای درســت برجام اقدام به ارائه طرحی 

دوفوریتی بــا الزاماتی دقیق برای رفــع موانع اجرای برجام، متناظر ســازی 
و متناســب ســازی فعالیت کشــورهای اطراف برجام و تضمین کننده انجام 
تعهدات طرف مقابل و مســدود کننده راه های نفوذ و کاهش آســیب پذیری 
در حوزه های مختلف پیرامــون آن خصوصًا حوزه های سیاســی و فرهنگی 
نماید.« سید حســین نقوی حســینی در بخش دیگری از گزارش کمیسیون 
بیان کرد:» تالش کمیســیون در این مدت بر این بوده است که درکی دقیق 
از متن فراهم شــده به دســت آورد، بی طرفانه، دقیق و همه جانبه به بررســی 
آن بپردازد، دیدگاههای موافق و مخالف را بشــنود، اسناد و اظهارات مرتبط 
را بررســی کنــد و در نهایت به یــک داوری کالن و قابل اتکا از برجام دســت 
یابــد. جمیع بررســی های انجــام پذیرفته در کمیســیون شــامل بیانات تیم 
مذاکره کننــده فعلی و قبلی و اظهارات مســؤوالن بلندپایــه نظامی و امنیتی 
کشــور همگی حکایت از این موضوع دارد که تدابیــر رهبری معظم انقالب 
اسالمی، ایســتادگی و مقاومت مردم، توانمندی های دفاعی باالی کشور و 
عمق اســتراتژیک منطقه ای و جهانی ایران اسالمی سبب پریشان خاطری 
آمریکا و هم پیمانان منطقه ای و جهانی آن شــده و اساســًا با تکیه به عنایات 
الهی و تقویت توانمندی های مذکور تهدید ایران به تجاوز و مواجهه نظامی با 

آن امری بی اساس و بلوفی آشکار می باشد.«

طرح دو فوریتی، با درگیری لفظی یک فوریتی شد
بعد از قرائت متن، طرح دو فوریتی اقدام متناسب دولت جمهوری اسالمی ایران 
در اجرای برجام به رای گذاشــته شــد، اما اتفاق عجیب اما تکراری، درگیری و 
صحبت های تنش زای حمید رســایی، نماینده اصولگرا و عضو جبهه پایداری 
مجلس شورای اسالمی بود. این طرح با 75 امضا تقدیم به هیئت رئیسه مجلس 
شده بود، اما رای نیاورد، هر چند تنها کمتر از 7 رای تا حد نصاب فاصله داشت 

و عده ای از نمایندگان ادعا کردند» رایشان خوانده نشده است.« 

از دفتر آقا زنگ زدند و گفتند زودتر تصمیم بگیرید
جلســه غیرعلنی، به جلسه علنی تبدیل شــده بود و حمید رسایی در تذکری به 
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت:» آقای الریجانی شما در جلسه غیرعلنی 
صبح یک ساعت در تایید این طرح دو فوریتی صحبت کردید. توضیحات شما 
مبتنی بر این بود که نمایندگان به این طرح رای دهند. از طرف دیگر شما اجازه 
توزیــع و تکثیر طرح های دیگری را در این خصــوص ندادید که خالف عدالت 
و قانون اســت. علیرغم این صحبت ها اجازه توزیع و تکثیــر طرحهای دیگر را 
ندادید. از طرف دیگر در جلسه غیرعلنی موضوعاتی منتسب به دفتر آقا شد که 
جای رسیدگی دارد و خواهش دارم که بعدا پیگیری کنید. شما در جلسه غیرعلنی 
گفتیــد که از دفتــر رهبری زنگ زدند که چــرا زودتر تصمیم گیــری نمی کنید. 
طبق قانــون، دولت مکلف به ارائه الیحه در خصوص موافقتنامه ها اســت که 

با رخ ندادن چنین اتفاقی مجلس طرح ارائه کرده اســت. ما در واقع برای یک 
موافقتنامه طرح ارائه کرده ایم که خالف قانون است.«

علی الریجانی در پاسخ به تذکر رسایی بیان کرد:» آقای رسایی چرا صحبت هایی 
را مطرح می کنید که در جلسه عنوان نشده است. ما چیزی را به رهبری منتسب 
نکردیم در این رابطه شــما و مجلس باید تصمیم گیری کنید و ربطی به رهبری 
ندارد. تماس از دفتر آقا بوده و حتی آیت الله مکارم نیز نامه نوشتند و خودتان هم 

دیدید. همه منتظرند که شما تصمیم بگیرید.«

فراکسیون اصولگرایان وفادار نماند
کاظم جاللی، عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت به خبرنگاران گفت 
طرح دو فوریتی، مدت ها در دست تهیه اســت:» بعد از هماهنگی با برخی از 
نهادها و استماع نظرات آن ها هماهنگی های الزم صورت گرفت و قرار شد این 
طرح در روز سه شنبه هفته گذشته به صورت دو فوریتی ارائه شود.« رئیس این 
فراکســیون در ادامه از بدقولی اعضایش گفت و بیان کرد:» در پایان جلسه روز 
شنبه نمایندگان فراکســیون رهروان پای این طرح را امضا کردند اما هنگامی 
که از نمایندگان فراکسیون اصولگرایان خواســتیم که پای طرح را امضا کنند 
گفتند ابتدا باید گزارش کمیسیون برجام خوانده شود و بعد طرح مطرح شود.« 
جاللی ادامه داد:» با نگاهی به آمار موافقان و مخالفان مجلس در رای به طرح 
دو فوریتی این طرح مشــخص می شود که بســیاری از دوستان در فراکسیون 
علیرغم توافق انجام شــده به آن رای ندادند متاســفیم که دوســتان همیشــه 
ســخن از وحدت می گویند اما در بزنگاه ها عمل نمی کنند ما همواره برای این 
وحدت پیشگام شــده ایم اما هر گام وحدت آمیزی که بر می داریم در انتها ما از 
همدیگر دور تر می شویم چون دوستان در فراکسیون اصولگرایان به مذاکرات 

وگفت وگو وفادار نیستند.«

برجام در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده است
در کنار تمام دعواها، رئیس کمیسیون امنیت خارجی مجلس شورای اسالمی 
خبر از تصویب برجام در شورای عالی امنیت ملی داده است:» اگرچه نقاط ضعف 
در برجام وجود دارد اما برجام نتیجه تصمیم ملی است و شورایعالی امنیت ملی 
به عنوان مرکز مهم تصمیم گیری آن را تایید کرده اســت. دولت در چهارچوب 
مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می تواند به شکل داوطلبانه برجام 

را اجرا کند که به موارد دیده شده در این طرح عمل کند.«
چنــد ماه از قرائت متن توافق هســته ای می گذرد و همه در انتظار سرنوشــت 
برجام در ایران نشســته اند. حتــی نمایندگان مجلس هم می داننــد » تا اینجا 
خیلی معطل کردیم و کسی تصور نمی کرد برجام در آمریکا به این زودی تصویب 
 شــود.«، اما با این طرح یک فوریتــی، آیا برجام می تواند جایــگاه اجرایی اش 

را بیاید؟

واکنش روزپیگیری روز

به اذن خدا آل سعود روبه زوال است
رئیس سابق بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه گفت:» با این جنایاتی که حکومت سعودی در یمن و همچنین در این فاجعه دردناک انجام داد به اذن خدا به پایان خود نزدیک شده است.«

آیت الله محمد محمدی ری شــهری در مراسم تشییع کشته شدگان فاجعه منا با اشاره به اجر حجاجی که در حالت احرام، جان خود را از دست می دهند، اظهار داشت:» این عزیزانی که در حال احرام 
از دنیا رفتند روز قیامت در حال لبیک گویی محشور می شوند.«

وی با بیان اینکه مسئوالن رده باالی سعودی عامل سهل انگاری اند، افزود:» خطاب به آنان می گویم طریق جمرات مسیری حادثه خیز است؛ آیا نباید برای این مسئله پیش بینی کنید؟ چرا پیش بینی 
الزم را نکردید؟ چرا افراد با تجربه ای را در طول حکومت ننگین خود تربیت نکردید تا جلوی این حوادث گرفته شــود؟ چرا پس از حادثه به مجروحان رســیدگی نکردید؟ چرا در مورد جانباختگان طوری 
رفتار کردید که اگر هشــدار رهبری نبود معلوم نبود این پیکرها بازگردانده می شــد.« ری شهری در انتها گفت:» کمترین وظیفه سعودی  ها این اســت که طبق فرموده رهبر معظم انقالب اسالمی، با 

کمیته حقیقت یاب همراهی کنند و این حادثه ریشه یابی شود، تا از تکرار آن جلوگیری به عمل آید.

سیاسی

 پشت پرده 
ماجرای برجام 

برجــام بــرای کشــور ما 
هــم یک فرصت هســت 
هــم یــک تهدیــد، و نوع 
نــگاه و برخورد ما اســت 
که مــی توانــد در تهدید یا 
فرصــت بــودن آن موثر 
باشــد، بنابراین باید دقت 
بــرد  بــکار  آن  بررســی  بــرای  زیــادی  بســیار 
 و تمــام جوانــب کار را از هــر منظــری مــد نظــر 

قرار داد.
کمیســیون برجام با اینکه هشــت عضــو مخالف و 
هفت عضو موافق، بــا برنامه جامع اقدام مشــترک 
)برجام( داشــت کار خود را بســیار خوب انجام داد، 
اما می توانســت ماجرا خاتمه بســیار بهتــری از این 
داشــته باشــد ولی متاســفانه از سه شــنبه گذشته 
دچار انحراف شــد و در حالی که قرار بــود کمیته ها 
نظــرات خود را اعــالم کنند و گــزارش نهایی آماده 
گردد به یــک باره گزارشــی را به کمیســیون آوردند 
 که شــباهتی به چیزهایــی که ما ارائه کــرده بودییم

 نداشت.
از صبح دیروز تا آخر شــب ســوال آقای ابوترابی، 
پزشــکیان، تاجگــردون، حقیقــت پــور و من این 
اســت که چه شد، روال ما عوض شد؟ و اینکه این 
گزارش چیســت و از کجا آمده اســت، روز گذشته 
این صحبت ها تا اواخر شــب ادامه داشت و تا این 
لحظه هم معلوم نشده این گزارش چگونه و توسط 
چه کسی نوشته شده اســت، به همین دلیل من، 
پزشــکیان و تاجگردون روز گذشــته کمیسیون را 

ترک کردیم.
نکته طنــز ماجرا آنجایی اســت که وقتــی  از رئیس 
کمیســیون برجام ســوال کردیم چرا گزارش کمیته 
ها در گزارش نهایی در نظر گرفته نشده است گفت: 
اگر ما گــزارش کمیته هــا را در گــزارش نهایی می 
گذاشــتیم مردم به ما می خندیدند وممکن بود مورد 

استهزا واقع شویم.
اما دلیل این اقدامات که انجام شــده، این است که 
در پس پرده، دو فراکســیون به یک توافق مشــترک 
دســت یافته اند و یک بده بستانی این دو فراکسیون 
با هم انجــام داده اند و مقرر شــده بود، فرکســیون 
رهروان با گزارش برجــام مخالفت نکند و در عوض 
 فراکســیون اصــول گرایــان بــه طــرح دو فوریتی 

رای دهد.
اما فراکســیون در این ماجرا دور خــورد و بعد از آنکه 
گزارش در صحن قرائت شــد، اعضای فراکسیون 
اصــول گرایان بــه طــرح دوفوریتــی رای ندادند، 
و دقیقــا همــان کاری را کــه در انتخــاب اعضای 
 کمیســیون ویژه برجام انجــام داده بودنــد را تکرار 

کردند.
بــا این حســاب یعنی فراکســیون اصــول گرایان با 
ایــن کار هم توانســتند نفرات خود را به کمیســیون 
وارد کننــد، هــم رای رهروانیهــا را داشــته باشــند 
و هــم گــزارش خــود را در مجلــس قرائــت کنند، 
 از طــرف دیگــر  هم بــا بد قولی خوشــان بــه طرح 

رای ندادند.
 بــه هر حــال یــک فوریت یــا دو فوریــت در کلیات 
ماجــرا تفاوتی ایجــاد نمی کنــد تنها اتفاقــی که در 
این بین رخ داده اســت این اســت که زمان بررسی 
برجــام اندکی دیگر بــه عقب رفته اســت، هر چنند 
که اگــر این زمان عقــب تر نمی رفت دســت دولت 
 باز تــر بــود و زودتــر می توانســت اقدامــات الزم را 

انجام دهد.

یادداشت

منصوری  آرانی
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روایت آشنا از »روز مواجهه«
ظریف و اوباما چگونه به هم رسیدند؟

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور با حضور در برنامه »متن، حاشیه« شبکه 
سه سیما به سؤاالت وحید ایمانی مجری برنامه درخصوص سفر رئیس جمهور 
به نیویورک و حواشی مرتبط با این سفر پاسخ گفت. آشنا در این گفت وگو با دفاع 
از سخنرانی و عملکرد روحانی در ســازمان ملل تاکید کرد که سخنرانی رئیس 
جمهور جزئی از استراتژی ملی و تحت هدایت رهبری است. او هدف از این سفر 
را روشن ساختن سیاست خارجی ایران پس از برجام خواند و گفت بدین منظور 

حضور روحانی در نیویورک ضروری بود. 

تاکید بر اجرای توافق، نیازمند حضور روحانی در نیویورک بود
حسام الدین آشنا با تاکید بر اینکه سفر رئیس جمهور بخشی از اجرای سیاست 
خارجی جمهوری اســالمی ایران اســت، گفت: هدف اصلی این سفر، روشن 
ساختن سیاست خارجی ایران پس از برجام بود تا برای طرف های مقابل روشن 
شود که برجام چه مبانی و چه فرآیندی داشــته و چه اهدافی را دنبال می کند و 
از همه مهمتر اینکه، آیا برجام می تواند یک الگوی حل مســئله در مشــکالت 
منطقه باشد یا نه؟ آشــنا درمورد لزوم حضور رئیس جمهور در نیویورک تصریح 
کــرد که تأکید ایران بر لزوم اجرای برجام از ســوی  تمام طرف های مذاکره بود 
و این بحث در سطح رئیس جمهور اســت و وزیر خارجه علی رغم فعالیت های 

متنوعش در سازمان ملل دارای تقسیم کار و سطح تأثرگذاری متفاوتی است.

سخنرانی روحانی بخشی از استراتژی ملی و تحت هدایت 
رهبری بود

مشاور فرهنگی رئیس جمهور در پاســخ به این انتقاد که چرا دفاع از مظلومیت 
ملت هایی چون یمن و و فلسطین و حمایت از محور مقاومت در سخنان رئیس 
جمهور کمرنگ بود، با اشاره به اینکه در سخنرانی رئیس جمهور هم به موضوع 
ســوریه و و محور مقاومت اشاره شــد و هم راجع به رژیم صهیونیستی صحبت 
شــد، تاکید کرد: ما باید ســخنرانی رئیس جمهور را بخشــی از استراتژی ملی 
جمهوری اســالمی ایران  بدانیم که هدایت آن در اختیــار مقام معظم رهبری 
است. آشــنا در مورد اینکه آیا سخنرانی رئیس جمهور، سخنرانی یک دیپلمات 
انقالبی بود، نیز گفت که آثار ســخنرانی رئیس جمهور را در سخنرانی نخست 
وزیر رژیم صهیونیســتی باید دید که گفت: »اســرائیل را تنها نگذارید و ایران را 

در آغوش بگیرید«. 

کشورها از ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای راهکار 
می خواستند

آشنا در بخش دیگری از این گفت و گو با اشاره به تغییر نگاه ها به ایران در مقایسه 
با ســال های گذشــته گفت: همه کســانی که با رئیس جمهور دیدار داشتند، 
برجام را امری تمام شــده تلقی می کردند و به پس از برجام و چگونگی توســعه 
روابطشــان با ایران می پرداختند. او تاکید کرد که تا قبل از برجام ایران کشوری 
منزوی یا یک تهدید تلقی می شــد، اما در ایــن دوره از مذاکرات کاماًل ایران به 
عنوان قدرت منطقه ای به رســمیت شناخته می شــد و با ایران مشورت و از آن 

راهکار خواسته می شد. 

اجازه دهید دیپلمات ها تصمیم بگیرند و کارشان را انجام دهند
مشــاور رئیس جمهور در مورد اولین حضور آقای خوشرو به عنوان نماینده 
ایران در ســازمان ملل و عدم پذیرش آقای ابوطالبی نیز بــا بیان اینکه این 
موضــوع را از نظر حقوقــی در آمریکا پیگیــری کرده اند، گفــت آمریکا در 
کنگــره، قانونی را راجع به ابوطالبــی تصویب و در مقابل نیز ســازمان ملل 
هم در مورد این موضوع ایســتادگی کرد و درنهایت ایــران نماینده ای دیگر 
را در ســازمان ملل متحد معرفی کرد. آشــنا وقتی با پرســش مجری برنامه 
درخصــوص چرایی ایــن موضوع روبه رو شــد از او پرســید: »اگر شــما از 
مســئولین وزارت خارجه بودید چه تصمیمی می گرفتید« که مجری پاســخ 
داد: »من دیپلمات نیســتم و یک مجری هستم« و آشنا هم در پاسخ گفت: 
»پــس اجازه دهید دیپلمات هــا تصمیم بگیرند و کارشــان را انجام دهند«. 
او در عیــن حال ادامــه داد که ایران این مســئله را نپذیرفته  اســت، بلکه با 
آن مواجه شــده اســت و اگر ایران نماینــده ای را معرفی نمی کــرد، آمریکا 
خوشحال می شد که توانسته ســدی ایجاد کند که در سازمان ملل کارهای 

ایران به درستی انجام نشود.

ادامه سفر روحانی، برای کمک به بررسی ابعاد بین المللی 
فاجعه منا بود

حســام الدین آشــنا در بخش دیگری از این گفت و گو درخصوص ادامه سفر 
رئیس جمهــور بعد از فاجعــه منا با بیان اینکــه رئیس جمهور ایــن آمادگی را 
داشــت تا به کشــور برگردد، گفت: بررسی های الزم انجام شــد و جمع بندی 
این بود کــه حضور ریاســت جمهور در ســازمان ملل کمک می کنــد تا ابعاد 
بین المللی فاجعه منا مورد بررســی بیشــتری قرار گیــرد و از طرف دیگر تیمی 
هــم که در تهــران کار می کرد، تشــخیص دادند کــه می تواننــد مدیریت کار 
را انجــام دهند. بــه گفته آشــنا رئیس جمهــور در عین حال به طــور مرتب با 
تهران، جده و حتی با منا در تماس بود و رئیس ســازمان حج و زیارت، ســفیر 
ایران در عربســتان، وزیر کشــور، وزیر بهداشــت و معاون اول رئیس جمهور 
 نیــز مرتــب وی را در جریان امور قــرار می دادنــد و دســتورات الزم به آن ها 

ابالغ می شد. 

ایران هراسی حتی بین ایرانی های مقیم آمریکا هم وجود دارد
مشــاور رئیس جمهور در بخــش دیگری از این گفت و گــو درمورد عدم حضور 
کارآفرینــان و نمایندگان بخش خصوصی در دیدارهــای روحانی، برغم اینکه 
هدف از سفر به نیویورک تسهیل شرایط بعد از توافق بود، گفت که ما همچنان در 
ایاالت متحده با اعمال تحریم ها مواجه هستیم و ابتدا باید دو گروه شرکت های 
بزرگ آمریکایی و کارآفرینان ایرانی کــه در آمریکا حضور دارند، به کار کردن با 
ایران تشویق می شدند. به گفته آشنا هدف از این دیدارها اطمینان دادن به طرف 
های آمریکایی و ایرانیان مقیم آمریکا بود که در ایران با آن ها به علت آمریکایی 
بودن برخورد تبعیض آمیزی نخواهد شــد، زیرا ایران هراســی در آمریکا بیش 
 از هر کشــور دیگری توسعه یافته اســت و حتی در بین ایرانیان مقیم آمریکا نیز 

وجود دارد.

روایت آشنا از دست دادن اوباما و ظریف
در بخشی از این برنامه فواد ایزدی کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گویی تلفنی 
در انتقاد به سخنرانی رئیس جمهور گفت که انتظار این بود که او به آمریکایی ها 
درمورد حمایت از دولت عربستان و تروریســمی که دولت عربستان بودجه او را 
تأمین می کند انتقاد کند. ایزدی همچنین اتفاقی خواندن دســت دادن ظریف 
و اوباما را اهانت به مخاطب خواند، چراکه به گفته او یک سیســتم امنیتی برای 
ریاســت جمهور آمریکا وجود دارد که افراد نمی توانند به او نزدیک شوند مگر با 
برنامه ریزی قبلی. حسام الدین آشــنا در پاسخ به بخش اول اظهارات ایزدی به 
بخشی از سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل اشاره کرد که گفته بود: »فراموش 
نکنید که ریشه های جنگ، ویرانی و ترور امروز در اشغالگری، تجاوز و مداخالت 
نظامی دیروز نهفته اســت؛ اگر تجاوز نظامی آمریکا به افغانستان و عراق نبود و 
اگر حمایت بی حســاب آمریکا از اقدامات ضد انسانی رژیم صهیونیستی علیه 
ملت مظلوم فلسطین نبود، امروز تروریست ها بهانه ای برای توجیه جنایات خود 
نمی یافتند« و به این ترتیب اظهارات ایزدی را رد کرد. آشــنا درمورد دست دادن 
ظریف و اوباما نیز گفت: آن اتفاقی کــه واقعًا افتاد این بود که رئیس جمهور بعد 
از ســخنرانی اش مجمع را ترک کرد و ظریف به واسطه آنکه برخی هیئت های 
دیپلماتیک عالقه داشــتند با وی ســالم و احوالپرسی داشته باشــند، دیرتر از 
هیئت ایرانی مجبور به ترک سالن مجمع شد. رئیس جمهور بنابر تقاضای رئیس 
جمهور ونزوئال مالقاتی با او داشــت تا پیام تسلیت ملت ونزوئال خطاب به ملت 

کند. بعــد از آنکه رئیس جمهور ایران را دریافت 
رفت، آقــای ظریف گفت به هتل 

»بعد از آنکه ما خارج 
شدیم شما را ندیدم 
و داشتیم به سمت 
خــروج حرکت 
یــم  د می کر
که بــا رئیس 
ر  جمهــو

اوبامــا 
جــه  ا مو

شدم«.

دولت سعودی در قبال تعیین تکلیف مفقودان پاسخگو باشد
دبیر شــورای عالی امنیت ملی، امروز در حاشیه مراسم تشییع پیکر جانباختگان مراسم حج گفت: دولت عربستان سعودی باید در قبال تعیین تکلیف مفقودان فاجعه منا پاسخگو باشد. علی شمخانی با اشاره 

به اقدامات شــبانه روزی که از ســوی دولت و بعثه مقام معظم رهبری در خصوص شناســایی و انتقال پیکرهای مطهر جانباختگان فاجعه منا در حال انجام اســت، بر حساسیت غیرقابل تغییر جمهوری 
اســالمی در خصوص تعیین تکلیف مفقودان فاجعه منا تأکید کرد. شمخانی برخورد فعال دولت عربستان سعودی در زمینه تعیین دقیق علل شکل گیری این فاجعه و شناسایی و مجازات سریع مسببان 
آن را گامی ابتدایی و نشــانه ای از توجه دولت سعودی به مسئولیت های حقوقی، قانونی و شرعی خود در بروز این فاجعه عنوان کرد و گفت: سوءمدیریت و بی کفایتی در اداره مراسم و ناتوانی در جلوگیری 

از افزایش ابعاد این فاجعه به میزانی اســت که برخی، وجود فرضیه های دیگری در این زمینه را نیز منتفی نمی دانند. دبیر شــورای عالی امنیت ملی همچنین بروز این فاجعه در کنار مجموعه رخدادهای 
تروریســتی که به نام اسالم از سوی تروریست های تکفیری در حال انجام است، در کنار تصاویر غمبار مربوط به مهاجرت اجباری مســلمانان مظلوم سوریه را موجب وارد شدن خسارات معنوی غیرقابل 

جبران بر دین حنیف اسالم خواند.

نامگذاری 2 مهر به نام روز نکبت عربستان
نایــب رئیــس کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس پیشــنهاد داد: 
دوم مهر که روز شــهادت حــدود پنج هزار 
حجاج در لباس احرام است می تواند تاریخ 
مناســبی برای ایــن روز باشــد و روز نکبت 
نامگــذاری شــود.منصور حقیقــت پور در 

گفتگویی با اشــاره به اینکه شــاهد جنایات و فجایع عربستان در سرزمین 
های اســالمی هســتیم گفت:  در برخی کشــورها مانند بحرین و یمن به 
صورت مستقیم و برخی کشورها از جمله سوریه و عراق به صورت مباشره 
ای اقدام به فجایع انســانی مــی کند.نمیانده مــردم اردبیل،نیر،نمین و 
ســرعین در مجلس ادامه داد: چهره ای که عربســتان در منا به دلیل بی 
کفایتی و بی لیاقتی از خود بروز داد ناشی از گرایش صهیونیستی و وهابی 

این کشور است.

گزارش هزار صفحه ای کمیسیون برجام
سخنگوی کمیســیون ویژه برجام مجلس 
در تشریح برنامه های بعدی این کمیسیون، 
از تهیــه و تقدیــم گزارش تفصیلی بررســی 
برجام کــه بیش از هزار صفحه اســت خبر 
داد. سیدحسین نقوی حسینی با بیان اینکه 
کمیســیون امروز در صحــن علنی مجلس 

گزارش نهایی خود را که شامل 25 صفحه بود قرائت کرد، گفت: جهت تهیه 
گزارش تفصیلی که شــامل همه اســناد، مدارک و اظهارنظرها و همچنین 
استدالالت و جلســات کمیسیون است نشســت های هماهنگی خواهیم 
داشت. ویهمچنین گفت اگر هیأت رئیسه مجلس طرحی که در صحن علنی 
قرائت می شود را با توجه به تخصص کمیسیون برجام به آن ارجاع دهد، آن ها 
طرح اجرایی را بررسی خواهند کرد، ولی اگر این طرح را به کمیسیون دیگری 
ارجاع دهند کمیسیون فعاًل اقدام خاصی به جز تهیه گزارش تفصیلی ندارد.

نطق تند روی میز هیات نظارت
نماینده مردم شهرضا گفت: در اولین جلسه 
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که احتماال 
در هفته جاری برگزار می شود نطق نماینده 
بروجــرد خطاب بــه ظریف مطــرح و مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت. عوض حیدرپور 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به نطق 

توهین آمیز نماینده بروجرد خطاب به ظریف عنوان کرد: نمایندگی مجلس 
جایگاهی اســت که افرادی کــه در این جایگاه قرار می گیرنــد باید مراقب 
باشند و همواره با ادبیات فاخر صحبت کنند.وی افزود: یک نماینده نباید 
حرفی که دلگیرکننده، زننده و خالف ادب سیاسی و اخالقی است بر زبان 
بیاورد. همانطور که شاهد بودیم در آن جلســه کلماتی از زبان این نماینده 
شنیده شد که زیبنده یک نماینده نبود و باعث شد حجت االسالم ابوترابی 

به وی تذکر بدهد .

 آگاهی مردم 
به بند کشیده  نمی شود

آیت الله هاشمی رفسنجانی در با بیان اینکه فضای 
گاهی  جامعه تغییر کرده اســت، گفت:» نمی توان آ
مردم را به بند کشــید. اگر بعضی از مردم و بزرگان در 
مقابل زیادی خواهی بعضی ها سکوت می کنند، به 
خاطر مصلحت نظام و حمایــت از پایه های انقالب 
است که می دانند این روزها وحدت و همدلی ضرورت 

اصلی جامعه ماست.«
رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در دیدار 
جمعی از فرماندهان رزمی زمان جنگ و بسیجیان و 
پاسداران هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت:» 
گاهی  گاهی مردم بترسیم و اتفاقًا باید از این آ نباید از آ
که الحمدلله در قشر جوان و تحصیلکرده جامعه نیز 

ریشــه دوانده، به عنوان یک ســرمایه در جهت بهتر 
کردن کارها استفاده کنیم.«

اکبر هاشمی رفسنجانی ضمن تاکید بر اینکه مردم 
واقعیت ها را می دانند، خاطر نشــان کرد:» اگر می 
بینیم که ایران اســالمی در میــان انبوهی از نا امنی 
های منطقه، امنیت پایداری دارد، به خاطر همراهی 
مــردم با نظام و همدلی شــخصیت های ارزشــمند 
انقالب است، وگرنه دشمنان از سال ها قبل با انواع 
توطئه ها به تفرقه بین مردم و نظام و شخصیت های 

تأثیرگذار آن دلخوش بودند و هنوز هم هستند.«
وی افــزود:» اگر مردم بــا هم متحد و در راســتای 
حمایت از ایــران و انقالب با هم همدل باشــند، راه 
هرگونــه رخنه احتمالــی را می بندنــد و نمی گذارند 
کسانی با بهانه هایی به ظاهر پسندیده اساس انقالب 

را متزلزل کنند.«
هاشــمی رفســنجانی با اشــاره به انتخابات ریاست 
جمهــوری 92 گفــت:» حضــور معنادار مــردم در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 92 مصداقی بسیار 
روشن برای تصمیم عاقالنه مردم است. آن حماسه 
سیاســی نشــان داد که مردم ایران بــا هوش باالی 
سیاســی خود در هر مقطع تاریخی شیوه متناسب با 

آن مقطع را انتخاب می کنند.«
رئیس جمهور دوران جنگ خطــاب به ایثارگران آن 
دوران تصریح کرد:» شــما و امثال شما بزرگانی که 
در صحنــه های جنگ واقعیت هــا را دید ه اید و اوج 
مظلومیت ایران را در جنگی نابرابر با تمام وجود خود 
چشــید ه اید، باید فرهنگ ایثار و فداکاری را به نسل 
امروز منتقل کنید تا نسل های آینده بدانند، فرزندان 
این آب و خاک چه زحماتی برای حفظ تمامیت ارضی 
ایران و پاسداری از فرهنگ غنی شیعه در مکتب اهل 

بیت)ع( کشیده شد.«
آیت الله هاشمی رفسنجانی ادامه داد:» بعد از جنگ 
یک عده میراث خواه شــدند، در حالــی که در تاریخ 
واقعی جنگ و در طول هشــت سال دفاع مقدس و 
پیش از آن در مبارزات 15 ساله مردم، به بهانه های 
متعدد گوشــه گیری می کردنــد. در حال حاضر هم 
اگر مردم با هم متحد و در راستای حمایت از ایران و 
انقالب با هم همدل باشند، راه هرگونه رخنه احتمالی 
را می بندند و نمی گذارند کســانی بــا بهانه هایی به 

ظاهر پسندیده اساس انقالب را متزلزل کنند.«

55آنالین نوشت:» رئالیسم دولت تدبیر و امید«
مهمترین موضوع سیاست خارجی ایران پس از برجام را می توان در منطقه دانست. مهمترین تغییر میان دولت احمدی نژاد و روحانی این 

است که این دولت بر روی واقع گرایی در سیستم بین المللی بیشتر تمرکز کرده و از شعار دادن پرهیز کرده است.

 خرداد نوشت:» پیشینه تاریخی روابط ایران و عربستان سعودی«
سردی روابط ایران و عربستان پس از بحران سوریه  سبب تشدید تنش میان روابط دو کشور شده است. کار به جایی رسیده است که ایران 

دومین دیپلمات راشد آن کشور را نیز از تهران اخراج کرده است. 

 افکارنیوز نوشت:» ربیعی در آستانه سه کارته شدن«
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون 2بار از مجلس کارت زرد گرفت و با توجه به اینکه وی نتوانست پاسخ قانع کننده ای به 

سوال نمایندگان در خصوص تعاونی ها و بانک توسعه و تعاون ارائه کند، در آستانه گرفتن کارت زرد سوم قرار دارد.

 انتخاب نوشت:» مباحث قانونی برای یک دست دادن ساده«
آیا د            خالت هر مقام غیرمرتبط با امور خارجه کشور امری صحیح و قانونی است؟ با عنایت به این قانون فهم این مطلب بسیار ساد            ه است که 

مسئولیت اصلی د            ر برقراری  و توسعه روابط سیاسی با کشورهای د            یگر بر عهد            ه وزارت امور خارجه کشور است.

 دولت بهار نوشت:» تکنیک کالسیک دولت برای ارتجاع گفتمانی«
دیپلماسی یکهویی می خواهد کارهای ناشدنی را شدنی کند. چیزهایی که تا امروز نمی شد به جمهوری اسالمی تحمیل کرد را تحمیل کند، 

تابوهای بزرگی چون مذاکره و حتی خوش وبش با شیطان بزرگ را بشکند و ذلت را با عنوان مجعول »عزت« به خورد ما بدهد.

عکس روزسایت نگار

 اعتراضات رسایی 
در صحن علنی مجلس 

خبرنامه
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رصدخانه

افسانه »شورشیان میانه رو« سوری 
آمریکا از کدام گروه ها در سوریه حمایت می کند؟

پس از دو ســال غیبت از عرصه بین المللی، نام گروهی که غربی ها از آن 
با عنوان »شورشــیان میانه رو« سوری یاد می کنند، بار دیگر بر سر زبان ها 
افتاده و از روز اول اکتبر، رسانه ها بار دیگر پرداختن به این موضوع را آغاز 
کرده اند. در این تاریخ، روزنامه »نیویورک تایمز« با انتشار گزارشی مدعی شد 
روسیه با حمالت هوایی خود در سوریه، به جای تروریست های داعش، این 
گروه های میانه رو را هدف قرار می دهد. بر اساس گزارش های این روزنامه، 
گفته می شود که شمار این گروه از شورشیان، بین سه تا پنج هزار نفر است. 
با این وجود، مطرح شدن ناگهانی و دوباره نام این گروه ها پس از مدت ها 
غیبت، سوژه ای است که می تواند محل بحث و بررسی دقیق تر قرار گیرد. 
روزنامه »هافینگتون پست« ضمن پرداختن به این موضوع، این سوال را 
مطرح می کند که اصواًل برای روسیه چه منفعتی دارد که این گروه کوچک 
را هدف قرار دهد؟ ســوال دیگر این است که اگر واقعًا آن گونه که غربی ها 
می گویند، این دســته از شورشــیان مخالف گروه های افراط گرا هستند، 
چطور طی دو سال اخیر در شهر »تلبیسه« در شمال حمص مستقر بوده اند 

که تحت کنترل گروه تروریستی جبهه النصره قرار دارد؟
این روزنامه اشــاره می کند که آنچه در گزارش های نیویورک تایمز و دیگر 
گزارش های مشــابه مغفول مانده، پاســخ دادن به این سوال است که آیا 
داعش، تنها گروه تروریســتی اســت که منافع آمریکا را تهدید می کند؟ از 
آنجا که پاسخ به این سوال منفی است، باید این نکته مشخص شود که این 
گروه های به اصطالح میانه رو، تا چه حد به جبهه النصره نزدیک هستند. 
بر اســاس این گزارش ها، حمالت روسیه ســبب خواهد شد »گروه های 
مستقل اسالم گرا« در سوریه با یکدیگر متحد شده و زیر چتر جبهه النصره 
گرد هم آیند. اما سوالی که باز هم بی پاسخ مانده، این است که این گروه های 
مستقل تا چه حد به ارزش های آمریکایی پایبند هستند که ایاالت متحده 
نگران تغییر رویه آن ها است؟ برای پاسخ به این گونه سواالت، باید رد اشاره 
به موضوع شورشیان میانه رو را در اظهارات مقامات آمریکایی جست و جو 
کرد. بــاراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، 14 مــاه پیش در یک مصاحبه 
عنوان کرد که ایده شورشیان میانه رو، از آن جهت مطرح شده که به عنوان 

نیروی واســطه و تحت حمایت آمریکا، وظیفه مبارزه میدانی در سوریه را 
بر عهده بگیرند. 

به این ترتیب، می توان گفت که این مفهوم، مشــابه ایده »نیروی ســوم« 
است که در جریان جنگ ویتنام مطرح شده و به عنوان بدیلی برای دولت 
اســتعماری ویتنام از یک سو و نیروهای کمونیســت از سوی دیگر، مورد 
توجه آمریکا قرار داشــت. ایده ای که البته نتوانست برای آمریکا موفقیت 
را در ویتنام به همراه داشته باشد. حقیقت این است که وقتی اوباما درباره 
این شورشیان میانه رو سخن می گفت، در حقیقت به تناقض های درونی 
سیاست خود در قبال سوریه اعتراف کرد. وقتی وی در سال 2011 تأکید 
کرد که اســد باید برود و این اتفاق باید به ســرعت رخ بدهد، درباره چیزی 

فراتر از توان خود ســخن می گفت و هیچ ایده ای درباره اینکه چه کســی 
باید جایگزین اســد شود، نداشت. همین رویکرد سبب شد آمریکا به لیبی 
حمله کرده و دولت این کشور را براندازد، بدون اینکه بتواند دولتی دیگر را 
جایگزین آن کند. نتیجه این امر، فاجعه ای بود که این روزها در لیبی شاهد 
آن هستیم. شــاید همین موضوع بود که سبب شد باراک اوباما در جریان 
ســخنرانی اخیر خود در مجمع عمومی ســازمان ملل، از یک روند »گذار 
مدیریت شده« در سوریه که ناظر بر تشکیل یک دولت موقت و فراهم کردن 
شرایط برگزاری انتخابات در این کشور باشد، سخن گفت.  اما در این شرایط 
و در حالی که روسیه حمالت هوایی خود علیه تروریست ها در سوریه را آغاز 
کرده، مطبوعاتی همچون نیویورک تایمز، ایده هایی را مطرح می کنند که 

مشــابه بهانه های طرح شده در ســال 2003 برای حمله آمریکا به عراق 
اســت. در دل این مطالــب، از گروه هایی چون »احرار الشــام« و »جیش 
الفتح« حمایت شــده که در عمل، گروه های تروریستی به شمار می روند. 
نکته محوری این گونه گزارش ها، تالش برای القای این موضوع اســت 
که گروه هایی چون احرارالشام، رویکردهای سکوالرتر و میانه روتر نسبت 
به دیگران دارند، اما در شــرایط فعلی که روسیه هم وارد عمل شده، آن ها 
چاره ای جز پیوستن به جبهه النصره – که آمریکا آن را یک گروه تروریستی 
می داند – ندارند. آخرین مطلب نیویورک تایمز در این زمینه، با اشاره ای به 
هشدار جان کری، وزیر خارجه آمریکا پایان می یابد که گفته بود روسیه نباید 
به هیچ هدفی جز داعش حمله کند. اما چگونه می توان گفت که داعشی ها 
دقیقًا کجا هســتند؟ هرچیزی که تاکنون درباره مواضع و پیشــروی های 
داعش گفته شده، بی اعتبار و نادقیق بوده است.  به هر ترتیب، ایده ای که 
این روزها این گونه رسانه ها مطرح می کنند، این است که آمریکا، فرانسه و 
انگلیس، از »عناصر میانه روتر در میان شورشیان سوری« حمایت می کنند. 
این یک نوع از بیان مطلب اســت؛ اما می توان نام این گروه ها را گروه های 
»کمتر افراطی« گذاشــت! آنچه که تاکنون به طور رسمی بیان شده، این 
است که القاعده دشمن قسم خورده آمریکاست و جبهه النصره نیز شاخه 
القاعده در سوریه به شمار می رود. به این ترتیب، هیچ گونه همکاری با این 
گروه، قابل پذیرش نیســت. اما آنچه برخی رســانه ها پس از آغاز حمالت 
روســیه ســعی در القای آن دارند، این اســت که آمریکا، جبهه النصره و 
دیگر گروه های افراطی، در دو هدف مبارزه با داعش و همچنین براندازی 
اسد با هم مشــترک هســتند و بنابراین، باید از آن ها حمایت شود. میزان 
خیال پردازانه بودن این ایده، کاماًل مشخص بوده و نیازی به توضیح ندارد. 
اما هافینگتون پست اشاره می کند این دست خیال پردازی ها تنها زمانی از 
بین خواهد رفت که ایاالت متحده از ایده دیرینه خود مبنی بر تشکیل یک 
»نیروی ســوم« در سوریه دست برداشته و بپذیرد که چنین ایده ای نه تنها 
با واقعیات میدانی ســوریه همخوانی ندارد، بلکه در عمل، سبب می شود 

منافع خود آمریکا نیز به طور جدی مورد تهدید قرار بگیرد.

ریاض: قربانیان حادثه منا در گورهاي جمعي دفن نمي شوند
عربستان گزارش های منتشره در برخی رسانه ها درباره تصمیم این کشور برای دفن قربانیان حادثه منا در گورهای جمعی را تکذیب و تأکید کرد هر قربانی به صورت جداگانه و در قبری مستقل دفن خواهد شد.  خبرگزاری رسمی عربستان 
)واس( روز شــنبه گزارش داد تیمی از جمعیت ملی حقوق بشــر عربستان در مکه مکرمه از مرکز اضطراری در محله المعیصم در مکه که سردخانه های اصلی اجساد قربانیان حادثه منا در آنجا قرار دارند، بازدید و با تعدادی از کارکنان این 

مرکز گفتگو کرده است. این تیم اشاره کرده که هر یک از قربانیان پس از تکمیل مراحل آماده سازی و قرائت نماز، در قبر جداگانه دفن می شود و برخالف ادعاهای مطرح شده، قربانیان به صورت جمعی دفن نمی شوند.
به گزارش خبرگزاری آلمان از ریاض، تیم ویژه جمعیت ملی حقوق بشر )سازمان محلی( در مکه مکرمه افزود گروه های مسئول پیگیری امور قربانیان حادثه منا، پیش از آماده سازی قربانیان برای دفن،  اقدامات ویژه ای برای حفظ حقوق 
آنان از طریق جمع آوری و ثبت کامل اطالعات هر یک از متوفیان، شــامل انگشــت نگاری و چهره نگاری و غیره را با دقت انجام می دهند و همه اطالعات را در پرونده آن فرد ثبت خواهند کرد. مفلح بن ربیعان القحطانی، رئیس جمعیت 
ملی حقوق بشــر، از همه کشــورهای اسالمی خواست پس از اعزام حجاج به عربستان به آنان آموزش بدهند. وی ابراز امیدواری کرد هیئت های حج و سفارتخانه های کشورهایی که زائران آن ها در حادثه منا جان باخته و یا زخمی شدند، 

برای شناسایی شهروندان خود همکاری کنند. با این وجود، باید تأکید کرد که این گونه اقدامات، چیزی از بار مسئولیت سعودی ها در فاجعه رخ داده در منا کم نخواهد کرد.

به دنبال سیل شدید در ایالت کارولینای جنوبی،  اوباما در این ایالت وضعیت 
اضطراری اعالم کرد.

 مــرگ 1۶ غیر نظامی در حملــه آمریکا به 
بیمارستانی در افغانستان.

 یک سازمان غیرانتفاعی حامی حقوق دوچرخه سواران در شیلی در حرکتی نمادین مکان هایی که دوچرخه سواران در آنجا 
دچار سانحه شده اند را نشانه گذاری کرده است.

 تظاهرات گسترده مردم مالزی در حمایت 
از مسجد االقصی و فلسطین.

اختالف اوباما و کلینتون بر سر 
سوریه

باراک اوباما و هیالری کلینتون چهار سال در کنار هم کار می کردند؛ 
اما اکنون به نظر می رسد رویکرد دولت اوباما در قبال سوریه، موجب 
اختالف بین رئیس جمهور و وزیر خارجه سابق شده است. کلینتون 
اکنون بر رویکرد قاطعانه و جدی تری اصرار دارد و اوباما آن را رد می کند 
و نظرات کلینتون را تالش های سیاسی او در جهت مبارزات انتخاباتی 
می داند. موضوع سوریه تنها یکی از مواردی است که کلینتون درباره 
آن در هفته های اخیر با دولت اوباما اختالف نظر داشته است. اکنون، 
اوباما می خواهد از سیاســتش دفاع کند و وزیر امور خارجه سابقش 

می خواهد نشان دهدکه عملکرد وی به گونه ای دیگر خواهد بود.

بی تفاوتی آمریکایی ها به سخنرانی 
نتانیاهو

در زمان سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل در مجمع 
عمومی سازمان ملل و هنگامی که وی توافق هسته ای ایران و کاهش 
تحریم ها در ازای محدود شــدن برنامه هســته ای تهران را محکوم 
می کرد، نمایندگان آمریکا با چهره ای ســرد و بی احساس سخنان او 
را دنبال می کردند. نتانیاهو از کشورهای عضو سازمان ملل متحد که 
بسیاری از آن ها از توافق هسته ای ایران استقبال کرده اند، خواست در 
اشتیاق خود نسبت به توافق هسته ای تجدید نظر کنند. همزمان، برخی 
مقامات اسرائیلی به آمریکایی ها گفته اند که سخنرانی اخیر در مجمع 
عمومی، آخرین تالش علنی نتانیاهو علیه توافق هسته ای بوده است. 

فرار صدها تروریست سوری از 
ترس حمالت روسیه

ستاد مشترک ارتش روســیه اعالم کرد جنگنده های روسی طی 72 
ساعت گذشــته بیش از ۶0 حمله انجام دادند و به بیش از 50 موضع 
داعش حمله کردند. جنگنده های روسی در سوریه حمالت مشخص 
و دقیقی انجــام می دهند. در تازه ترین این حمــالت، جنگنده ها به 
استحکامات زیر زمینی شبکه تروریستی داعش در نزدیکی شهر رقه در 
شرق سوریه حمله کردند. یک فروند جنگنده بمب افکن سوخوی 34، 
بمبی به وزن نیم تن برای منهدم کردن استحکامات زیر زمینی داعش 
استفاده کرد. ستاد مشترک ارتش روسیه اعالم کرد نیروی هوایی این 
کشور بیش از پنجاه موضع از استحکامات داعش را نابودکرده است. 

 حمایت اکثر مردم روسیه از 
عملیات در سوریه

روسیه در حمایت از بشار اسد جدی است و بیشتر مردم این کشور نیز 
از عملیات در سوریه حمایت می کنند. مقامات نظامی روسیه، هیچ 
تفاوتی میان مخالفان میانه رو و اعضای داعش قائل نیستند. این 
مقامات، همه آن ها را تروریست می نامند و می گویند همه مناطقی 
که تحت تصرف آن هاست، باید هدف قرار گیرد. از سوی دیگر، بیشتر 
مردم روسیه از حمالت این کشور در سوریه حمایت می کنند، زیرا این 
حمالت را تنها راه مبارزه با نیروهای افراطی می بینند و همچنین 
خاطرات حمالت تروریســت های افراطی به شهرهای مختلف 

روسیه همچنان در ذهن بسیاری از مردم این کشور زنده است.

بین الملل
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رد پای »س. م« و تامین اجتماعی در پرونده باب
جزئیات جلسه دوم محاکمه بابک زنجانی

دومین جلسه رسیدگی به پرونده »بابک زنجانی« در دادگاه انقالب برگزار شد. 
ســاعت 8:20 دقیقه صبح امروز )یکشــنبه( 12 مهرماه، بابک زنجانی متهم 
اصلی پرونده موسوم به نفتی با تدابیر ویژه امنیتی وارد دادگاه انقالب شد. دومین 
جلسه رســیدگی به پرونده »بابک زنجانی« مانند جلسه اول به صورت علنی و با 
حضور اهالی رســانه برگزار شد. دادگاهی که در آن خانواده های دو متهم دیگر 

پرونده یعنی »م. ش« و »ح. ف. ه« نیز حضور داشتند.
 قاضی صلواتی ساعت 8:55 از نماینده مدعی العموم خواست تا در جایگاه قرار 

گیرد و مابقی کیفرخواست را قرائت کند که بابک زنجانی از رییس 
دادگاه برای بیان مطلبی اجازه خواست و گفت: مطالبی که نماینده 
دادستان به عنوان کیفرخواست قرائت می کند اتهامات من است 
و رسانه ها اقدام به انتشــار جزئیات دادگاه می کنند.  وکیل مدافع 
بابک زنجانی نیز پس از اخذ اجازه از رییس دادگاه چنین بیان کرد: 
طبق قانون اجازه انتشار جزییات دادگاه وجود ندارد، اما رسانه ها 
جزئیات کیفرخواست را منتشر می کنند.  قاضی صلواتی در پاسخ 

گفت: رسانه ها اجازه انتشار جزییات را ندارند.

مخازن بزگ زنجانی در امارات و چین
در نهایت  نماینده مدعی العموم ساعت 9:05 برای قرائت مابقی 
کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت.  ساعت 9:20 نجفی نماینده 
مدعی العموم در حال قرائت صفحه 78 کیفرخواســت صادره بود 
و بیان کرد: دوره  دوم فعالیت بابک زنجانی معروف به دوره انفجار 
در نقدینگی و ســرمایگی اســت که مربوط به سال های 91 و 92 
می شود.  نماینده دادستان گفت: وی با هدایت »ح. ف. ه« جهت 
انجام معامالت به مســئوالن نفتی معرفی می شود و محموله ای 
بــه ارزش 2 هــزار میلیارد یــورو را معامله می کند و طبق اســناد، 
محموله های نفتی به وی و »م. ش« تحویل داده شده است. اکثر 
قریب به اتفــاق معامالت نفتی بابک زنجانی از شــرکت HK در 
بستر دو بانک FIB و کنت انجام شده است. نماینده مدعی العموم 
خاطرنشان کرد:  بابک زنجانی در مالزی، چین و امارات مخازن 
بزرگ نفتی داشت. وی درخواست داشت که می تواند نفت را انبار 
کند، امــا امور بین الملل وزارت نفت با این کار بدون انجام قرارداد 
موافقــت نمی کند. این بار بابــک زنجانی به عنــوان خریدار وارد 
می شــود و تصمیم می گیرد از طریق صندوق بازنشستگی وزارت 

نفت این معامله را انجام دهد.
 نجفی گفت: آقای »س. ج. س« با مدیران صندوق بازنشستگی 
وزارت نفت تمــاس گرفته و می خواهد مبلــغ 300 میلیون یورو را 
به حســاب HK واریز کند. پس از آنکه بابک زنجانی به »س. ج. 
س« متصل می شود این فرد موضوع را با وزیر سابق نفت در میان 

می گذارد و او بابک زنجانــی را تایید می کند. بابک زنجانــی در مالقات با وزیر 
سابق نفت و »س .ج. س« به انبارهای نفتی خود اشاره می کند و پس از مذاکره 
در نهایت معاون بین الملل شــرکت ملی نفت با واگذاری محموله های نفتی به 

بابک زنجانی موافقت نمی کند.
ساعت 10:30 از سوی رییس شعبه 15 دادگاه انقالب، به مدت 15 دقیقه اعالم 
تنفس شــد. در زمان اعالم تنفس دادگاه، کوهپایه ای زاده وکیل مدافع بابک 
زنجانی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه آیا جلسات بعدی دادگاه 
به صورت علنی برگزار می شــود گفت: اگر غیر این اتفاق بیافتد قطعا مساوات 
برقرار نمی شود،  مگر اینکه مسائلی پیش بیاید و دادگاه تصمیم بگیرد جلسات 
به صورت غیرعلنی برگزار شود.  ســاعت 10:45 و با پایان تنفس، رسیدگی به 

پرونده از سر گرفته شد.

پول فروش نفت صرف هزینه های شخصی شده
 قاضــی صلواتی در ابتدا اعالم کــرد که وکالی خارجی بابــک زنجانی عنوان 
کرده اند که اسناد تکمیلی در رابطه با پرونده موکلشان به زودی ارسال می شود.  
در ادامه قرائت کیفرخواست نماینده دادستان گفت: در کجای دنیا مدیرعامل 
اعتبار اســنادی را تایید می کند، در حالی که متهم این کار را انجام داده است. 
حســب اعالم کارمندان اف آی آی بی که در شرکت هولدینگ سورینت قشم 
در ایران مســتقر بودند تمام اعتبارات اســنادی صوری بوده و با دســتور متهم 

انجام شده است.
 نماینده دادستان ادامه داد: تقلب در اعالم وضعیت شرکت اچ  کی ناشی از واریز 
منابع شرکت نیکو در آن از دیگر اتهامات زنجانی است. بابک زنجانی بیان کرده 
که کل مبالغ شرکت نیکو را در داخل کشور هزینه کرده است، اما طبق تحقیقات 
به عمل آمده وی و »م. ش« تمام محموله های نفتی خریداری شده را از شرکت 
اچ کی و صندوق بازنشستگی فروخته و در امور شخصی خود هزینه کرده است.

بابک زنجانی در دو نوبت قصد داشــت در میان قرائت کیفرخواســت صحبت 
کند که قاضی از او خواست ســکوت کند و در زمان مشخص به دفاعیات خود 
بپردازد.  نماینده  دادســتان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: متهم با هدایت 
ســایر متهمان پرونده دو بانک در مالزی و تاجیکستان دایر می کند و با حمایت 
مســتقیم متهمان پرونده به ســازمان های داخلی و بانک ها معرفی می شود.  

نجفی بیان کرد: مدیرعامل یکی از بانک ها می گوید بابک زنجانی را »ح .ف. ه« 
معرفی کرده اســت. همچنین »الف. و. د« نیز می گوید »م. ش« بابک زنجانی 
را با خود به صندوق بازنشستگی آورده و جهت خرید محموله های نفتی معرفی 
کرده اســت. بابک زنجانی توسط »ح. ف. ه« به بانک مرکزی معرفی می شود و 
وی با درک این فرصت استثنایی مصمم می شود از اموال دولتی و عمومی بیشتر 

به نفع خود بهره برداری کند.

خرید 138 شرکت از سازمان تامین اجتماعی
 نماینده دادستان خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات متقلبانه بابک 
زنجانی خرید 138 شــرکت از سازمان تامین اجتماعی بوده است و 
پیرو این مســاله »س. م« با بابک زنجانــی و »ح. ف. ه« وارد انعقاد 
قرارداد می شود و تفاهم نامه ای فی مابین »س. م« و بابک زنجانی 
امضاء می شود.  نماینده مدعی العموم گفت: بابک زنجانی اعالم 
کرده مبلغ 4 میلیارد یورو را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز 
کرده، اما پیرو پیگیری ها مشــخص می شــود منابع مالی وی غیر 
قابل انتقال و غیر واقعی بوده و از آنجا که بابک زنجانی به شــرکت 
اچ کی بدهکار بوده تقاضا می کند تعــداد 4 فقره از چک هایش که 
به ســازمان تامین اجتماعی داده شــده بود بابت بدهی داده شود. 
در این راســتا متهم به دنبال گسترش دسترسی های خود به منابع 

پولی کشور بوده است.
 معاون دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست متهمان پرونده 
نفتی در ســاعت 11:30 گفت: در شــرایطی که نظام ارزی کشور 
در سختی و مضیقه به سر می برد پیشــنهاد متهم ردیف اول مبنی 
بر واریز مبلغ زیادی وون کره وسوســه انگیز بــود و بابک زنجانی از 
همین طریق وارد شــد.  وی ادامه داد: بابک زنجانی متعهد شــده 
بود وجوه بانک مسکن را به حساب بانک اف آی آی بی واریز کند، 
اما نه تنها این وجــوه را واریز نکرده، بلکه آن را بابت دیگر امور خود 
هزینه و حســاب بانک مســکن را به طور صوری نزد بانک اف آی  
آی  بی بســتانکار کرده اســت.  نماینده  مدعی العموم گفت: بابک 
زنجانی با »ح. ف. ه« بانک اف آی آی بی و کنت را در خارج از کشور 
تاســیس و »ح. ف. ه« بابک زنجانی را به بانک مرکزی، بانک ملت 
و بانک مسکن معرفی می کند. همچنین »م. ش« در معرفی بابک 
زنجانی به نهادها و سازمان ها جهت انجام معامله نقش تاثیرگذاری 

داشته است.
 نجفی خاطرنشان کرد: بخشی از درآمد نفتی شامل 14 و نیم درصد 
طبق مقــررات جزو درآمدهای خود شــرکت ملی نفت محســوب 
می شود و طبق مصوبه ای که وزرای سابق اقتصاد، نفت و صنعت 
و معدن و تجارت و همچنین رئیس پیشین بانک مرکزی آن را تایید 
کرده اند، این مبلغ به حســاب اف آی آی بی واریز شــود.  نماینده مدعی العموم 
تصریح کرد : بخشی از مدیران شرکت ملی نفت سئوال کردند که چرا این مبلغ را 
به حساب اف آی آی بی واریز کردند که گفته شده این بانک توسط سه وزیر وقت 

و رئیس بانک مرکزی پیشین تایید و تصویب شده است.
 با نزدیک شــدن به وقت اذان، قاضــی صلواتی پایان دومین جلســه دادگاه را 
اعالم کرد.  در این جلسه، 140 صفحه از کیفرخواست صادره از سوی دادسرای 
عمومی و انقالب تهران قرائت شد. سومین جلسه دادگاه،  فردا )دوشنبه( برگزار 
می شود. در اولین جلســه رسیدگی ۶5 صفحه از کیفرخواست 237 صفحه ای 
از سوی نماینده مدعی العموم قرائت شــد و طبق کیفرخواست صادره از سوی 
دادسرای عمومی و انقالب تهران، اتهام افساد فی االرض برای سه متهم این 

پرونده مطرح شده است.

ورود اپراتور ماهواره  به بازار ارتباطات کشور
علی اصغر عمیدیان  اظهار داشــت: 
اپراتور جدیدی به عنوان اپراتور ماهواره 
به جمع بازیگــران بــازار ارتباطات و 
فناوری اطالعات کشور اضافه خواهد 
شد. رئیس ســازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطــات رادیویی گفت: در مرحله 
نخســت باید سیاســت های تدوین 

پروانــه اپراتور ماهواره تدوین شــود و در مرحله بعد اصول 
حاکم بر پروانه این اپراتور در کمیســیون تنظیم مقررات 
ارتباطات به تصویب می رســد که در نهایت پروانه اپراتور 
اعطا خواهد شــد. وی گفــت: اپراتور ماهــواره اپراتوری 
اســت که خدمات ماهواره ای را به متقاضیان اســتفاده 
از ایــن خدمات ماننــد SAPها )اپراتورهــای ارتباطات 
ماهواره ای(، بانک مرکزی، شرکت زیرساخت و ... ارائه 
می کند. عمیدیان با اشــاره به اینکه جلسات متعددی با 
سازمان فضایی به عنوان متولی قوانین قضایی در کشور 
برگزار شده، گفت: هم اکنون در مرحله تنظیم سیاست ها 

قــرار داریم. معاون وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات با بیان اینکه تمام 
بهره بــرداران از خدمات ایــن اپراتور 
می توانند به عنوان ســرمایه گذار در 
این کنسرسیوم شریک شوند، گفت: 
شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان 
نماینــده دولــت می تواند بــه عنوان 
سرمایه گذار و بهره بردار سهمی در این کنسرسیوم داشته 
باشــند،اما دولت به دنبال ســهام کنترلی و مدیریتی در 
اپراتور ماهواره ای نیست. عمیدیان در خصوص مکانیزم 
فعالیت این ماهواره تاکید کرد : در پروانه اپراتور ماهواره ای 
کنسرسیوم ماهواره ای تهیه کند و سازمان فضایی نقطه 
مداری در اختیار آن قرار دهد و پس از شکل گیری اپراتور 
خدمات دهی آغاز خواهد شــد. وی گفت: سیاســت ها 
احتماالً  تا آخر هفته جاری نهایی می شود،اصول حاکم 
بر پروانه نیز حداکثر طی دو ماه اســتخراج خواهد شــد و 
آماده سازی پروانه برای صدور حدود 4 تا 5 ماه زمان می برد.

توضیح وزارت کشاورزی درباره تزریق "هورمون" به مرغ
حســن رکنی معــاون وزیــر جهاد 
کشــاورزی گفت: از نظر کیفیت و 
سالمت، گوشــت مرغ تولید شده 
در ایران در وضعیت بسیار مناسبی 
قرار دارد و ایران در این زمینه جزو 
کشــورهای پیشرو اســت که می 
تواند در داخل بــدون هیچ نگرانی 

مصرف شود و به کشورهای دیگر نیز صادر شود. وی 
افزود: تنها مشــکل در پرورش و تولید گوشت مرغ، 
اندازه الشه مرغ است که باید برای تقویت صادرات 
این محصــول بتوانیم فرهنگ تولید و مصرف مرغ را 

با سایزهای کوچک تر ترویج کنیم.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی ادامــه داد: برخی در 
شــبکه های اجتماعــی، مســائلی را دربــاره تولید 
گوشت مرغ و استفاده از هورمون در فرآیند پرورش 
مطرح کرده اند که هیچ پایه و اســاس علمی ندارد و 
باالتر بودن سرعت رشد پرورش گوشت مرغ نسبت 

به مرغ های بومی طبیعی اســت، 
چــرا که پــرورش گوشــت مرغ در 
شرایط اســتاندارد و با تکنولوژی و 
فناوری روز دنیا انجام می شود و در 
عملیات اصالح نژادی نیز بهترین 
نســل و نژادها برای پرورش مورد 
استفاده قرار می گیرد. رکنی اعالم 
کرد: ســرعت رشد و پرورش گوشت مرغ در بسیاری 
از کشورهای جهان بیشتر از ایران است، چرا که آنها 
پس از 30 تا 32 روز مرغ هــای پرورش یافته را روانه 
بازار مــی کنند اما در ایران این فرآیند بیش از 40 روز 

طول می کشد.
وی بــا بیان اینکــه کمپین "نخریدن گوشــت مرغ" 
تاثیری بر بازار این محصول نگذاشته است، تصریح 
کرد: کســانی که از طریق شــبکه هــای اجتماعی 
باورهای غلط در اذهان عمومــی ایجاد می کنند به 

منافع ملی آسیب می زنند.

رشد ۱2.۴ درصدی 
اجاره بهای مسکن

بانک مرکزی امروز با انتشــار گــزارش اعالم کرد در 
شهریورماه سال 94 از میان مناطق 22گانه شهرداری 
تهران بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای 
مسکونی معامله شــده معادل 77.۶میلیون ریال به 
منطقه 3 و کمترین آن با 20.9 میلیون ریال به منطقه 
18 تعلق داشته اســت. این گزارش صرفًا معطوف به 
بررسی حوزه تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران 
بوده و لــذا نتایج حاصل از آن قابل تعمیم به معامالت 
مسکن سایر مناطق شهری و تحوالت رونق و رکود در 

ساخت و ساز نیست.
در شــهریورماه 94 تعــداد معامــالت آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران به 12 هزار و 900 واحد مسکونی 
رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 15.5 درصد 
کاهش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای 
مسکونی معامله شــده به تفکیک عمر بنا در شهریور 
ســال 94 حاکی از آن اســت که واحدهای نوساز با 5 
سال ساخت با ســهم 54.1 درصد بیشترین حجم از 
واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص 
داده اند. این ســهم در مقایســه با شــهریور سال 93، 
1.1درصد کاهش نشــان می دهد. در شــهریورماه 
سال 94 متوســط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی شهر تهران 39.1میلیون ریال بوده که نسبت 
به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.5درصد 
افزایش و 2 درصد کاهش داشته است. بیشترین رشد 
متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 
به منطقه3 )معادل 4.9درصد( و بیشــترین کاهش 
قیمت به منطقه 19 )معــادل 7.1درصد( تعلق دارد. 
در شهریور امسال از میان مناطق 22گانه شهرداری 
تهران بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای 
مسکونی معامله شده معادل 77میلیون و ۶00هزار 
ریال به منطقــه 3 که کمترین آن با 20 میلیون و 900 
هزار ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. در ۶ماه اول 
امســال تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر 
تهران به 72 هزار و 500 واحد مســکونی بالغ شد که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش 
یافته است. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع 
بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی در شــهر تهــران 38 میلیون و ۶00 
هزار ریال بوده اســت که نســبت به دوره مشابه سال 
قبل 1.3درصد کاهش نشان می دهد. توزیع فراوانی 
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح 
زیربنای هر واحد مسکونی در شــهریورماه سال 94 
نشان می دهد بیشترین سهم از معامالت به واحدهای 
مسکونی با زیربنای ۶0 تا 70 متر مربع )معادل 15.9 
دهم درصــد( اختصاص داشــته اســت. واحدهای 
دارای زیربنای 50 تا ۶0 و 70 تا 80 متر مربع به ترتیب 
با ســهم 15.7و 13.1 درصــدی در رتبه های بعدی 
قرار دارند. در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی 
با ســطح زیربنای کمتر از 80متر مربع، 57.9 درصد 

از معامالت انجام شده را به خود اختصاص داده اند.
در شهریورماه سال 94 شاخص کرایه مسکن اجاری 
در شــهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه 
مشابه ســال قبل به ترتیب 11.1 و 12.4درصد رشد 
نشــان می دهد. شــاخص اجاره بهای مسکن تحت 
تأثیر ماهیت قراردادهای اجاره مســکن که قالبًا یک 
ســاله تنظیم می شــوند و البته تحت تأثیــر تحوالت 
قیمت مسکن در ســال های اخیر روند افزایشی خود 
را ادامه داده اســت. سهم هزینه مسکن )اجاره بهای 
مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی( در محاسبات 
شــاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی معادل 

28.4 درصد است.

رصدخانه

پای مسئوالن دولتی به پرونده زنجانی باز میشود
حســین دهدشــتی عضو 
کمیتــه پیگیــری پرونــده 
بابــک زنجانی گفــت: این 
پرونده ابعــاد مختلفی دارد 
و شــخصیت های زیــادی 
از جمله مســئولین سیاسی 
کشور در آن دخیل بوده اند، 

در هر صورت باید صبر کنیم تا بقیه کیفر خواست 
خوانده شده و دفاعیات متهم چگونه است. وی 
با ابراز گالیه مندی از قوه قضائیه بابت اینکه از 
مجلس جهت ارائه گزارش دعوتی بعمل نیامده 
است، خاطرنشان کرد: ما بعنوان نماینده مردم 
نگران بودیم که برای پرونده به این سنگینی که 

اختالس کالنــی را منجر 
شده بود چه اتفاقی می افتد 
ولی بــا قرائت گــزارش به 
روند پیگیری پرونده امیدوار 
شــدیم و منتظریم که همه 
ابعاد پرونده روشــن شــود 
چون عوامــل مختلفی در 
این قضیه دخیل بوده اند. عضو کمیته پیگیری 
پرونده بابک زنجانی گفت: خیلی از بانک ها در 
این قضیه دخیل بوده اند و اگر نگوییم زد وبند در 
کار بوده خوشبینانه می گوییم که سهل انگاری 
کرده اند زیراجابجایی پول کالن صورت گرفته و 

دقت الزم را نداشته اند.

کیفیت خودروهای داخلی کاهش یافت 
براســاس ارزیابی شــرکت 
بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایران، خودروی ســوزوکی 
گراند ویتارا با 15 نمره منفی 
در رتبــه نخســت رده بندی 
ســواری های تولیــدی در 
شــهریور ماه امســال قرار 

دارد. پس از آن سراتو با 1۶.5 نمره منفی در رتبه 
دوم قرار گرفته است. رتبه سوم نیز با 20.5 نمره 
منفی مشــترکا در اختیار تندر 90 تولیدی ایران 
خودرو، تنــدر 90 اتوماتیک، تنــدر 90 تولیدی 
پارس خودرو و پارس تندر اســت. خودروی پژو 
20۶ نیــز با 22 نمره منفــی در رتبه چهارم و پژو 

20۶ صنــدوق دار با 22.1 
نمــره منفی در رتبــه پنجم 
قرار گرفته اســت. خودروی 
رانــا بــا 24 نمــره منفی در 
رتبه ششم، J5 اتوماتیک با 
40.7 نمره منفــی در رتبه 
هفتــم و دنا بــا 41.2 نمره 
منفی در رتبه هشتم قرار گرفته است. رتبه نهم 
رده بندی کیفی سواری های تولیدی در شهریور 
 J5 ماه امســال با 43.3 نمره منفــی در اختیار
و رتبه دهم مشــترکا بــا 44.2 نمــره منفی در 
اختیار پژو پارس تولیدی ایران خودرو خراسان و 

MVM530 است.

صنعت خودرو در حال توقف است
در حالی که مسئوالن وزارت 
صنعــت و مدیــران عامل 
خودروسازی ها تاثیرگذاری 
کمپین خودرویی بر صنعت 
خــودروی کشــور را منکر 
می شدند و تاکید کردند که 
روند فروش خــودرو عادی 

شــده اســت، امروز نامه ای از 4 وزیــر از جمله 
محمدرضــا نعمت زاده وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت به رئیس جمهور در خصوص افت بازار 
سرمایه منتشر شد که در بخشی از این نامه آمده 
است: "در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار 
شــرکت های فعال در بازار سرمایه، می توان به 

نبــود تقاضای کافــی برای 
محصوالت، مشکل حاکم 
بر فعالیت های اقتصادی و 
افزایش انباشــت موجودی 
دریافتنــی  حســاب ای  و 
صنایع مختلف اشاره نمود. 
به عنوان نمونــه در صنعت 
خودرو صورت های مالی زیان انباشته ای معادل 
4.200 میلیارد تومان را نشان می دهد و این در 
حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت 
مزبور در معرض توقف اســت و موجودی انبار 
محصول خودروسازان به متجاوز از 100.000 

خودرو کف کارخانه رسیده است."

اقتصاد
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پنجره

برای پیشگیری از مسمومیت های غذایی چه باید کرد؟
آشنایی با عالئم مسمومیت غذایی و راه مقابله با آن

دبیر مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در 
تعریف مسمومیت غذایی گفت: مســمومیت های غذایی به دلیل مصرف مواد 
غذایی آلوده به میکروب های مضر مانند باکتری، انگل یا ویروس به وجود می آید. 

معمواًل همه افراد در معرض خطر ابتال هستند، اما برخی مستعدتراند.
احســانه طاهری در خصوص افرادی که بیشــتر در معرض مسمومیت غذایی 
هستند، بیان داشت: افرادی که دارای سیستم ایمنی ضعیف تری هستند، افراد 
مبتال به بیماری دیابت و بیمارانی که به دلیل مشــکالت گوارشی و معده مجبور 
به مصرف داروهای آنتی اســیدند، از این دسته افراد به شمار می آیند. همچنین 
نوزادان، کودکان و افراد ســالمند به دلیل این که از تــوان بدنی باالیی برخوردار 
نیستند، در صورت ابتال به مسمومیت های غذایی عالیم را به صورت شدیدتری 
نشان می دهند؛ بنابراین بروز مسمومیت غذایی در این افراد خطرناک تر است. او 
افزود: مسمومیت غذایی ممکن است در اثر باکتری، ویروس یا عوامل دیگری 

که اســامی  مختلفی دارند، به وجود آید. هر نوع از این مســمومیت ها 
باتوجه به عوامل ایجادکننده آن ها، عالیم، زمان شروع و نحوه تداوم 

متفاوتی دارند.

تب، حالت تهوع، دل پیچه و اسهال؛ عالیم مشترک 
مسمومیت های غذایی

این کارشناس ارشد تغذیه با بیان این که یکسری عوارض به صورت 
عالیم مشــترک بین تمام انواع مسمومیت های غذایی وجود دارد، 
به »مهرخانه« گفت: تب، سردرد، خواب آلودگی، ضعف و درد بدنی، 
حالت تهوع و استفراغ، از عالیم مشــترک مسمومیت های غذایی 
هســتند. همچنین دل درد، دل پیچه، اســهال، افت فشــارخون و 
کاهش ضربان قلب از دیگر عوارض این اختالل اســت و در برخی 
موارد ممکن است مسمومیت غذایی باعث تشنج و حمالت عصبی 
در افراد نیز شود. طاهری شــایع ترین عالمت مسمومیت غذایی را 
ازدست دادن مقدار زیادی آب از بدن دانست که معمواًل فرد را دچار 
عوارضی از قبیل خشــکی دهان و ســرگیجه می کند و افزود: نوع 
شایعی از مســمویت غذایی که به اسهال مســافران معروف است، 
وجــود دارد که این عارضه اغلب به علت آشــامیدن آب آلوده ایجاد 
می شــود و شایع ترین عفونت را در دســتگاه ادراری و گوارش ایجاد 

می کنــد. او با بیان این کــه درمان هایی که در مورد مســمومیت های غذایی 
استفاده می شــود درمان های ثابتی نیســت، تأکید کرد: بسته به این که فرد 
مبتــال به کدام یک از انواع مســمومیت اســت، طبق نظر پزشــک از درمان 
مناسب استفاده می شود؛ افرادی که مشکوک به مسمومیت غذایی هستند، 
حتمًا به پزشــک مراجعه کنند؛ چراکه در برخی موارد عالیم مسمومیت های 
غذایی ممکن اســت تا مدت ها باقی بماند و حتی باعــث بیماری های مزمن 
مانند فشــارخون و بیماری های کلیوی شــود. عضو پژوهشــگاه علوم غدد و 
متابولیسم با بیان این که اســتفراغ و تهوع که از عالیم شایع مسمومیت های 
غذایی هســتند، توصیه کرد: افراد بعد از برطرف شــدن تهوع و اســتفراغ از 
مصرف غذای چرب و شیرین خودداری کنند؛ چراکه احتمال برگشت عارضه 
را تشــدید می کند. یکی از توصیه های دیگر این اســت که افــراد به این علت 
که آب زیادی از دســت می دهند و اســهال دارند، میزان کافی آب و مایعات 
مصرف کنند. همچنین به جای این کــه آب و مایعات را با قندهای مصنوعی 
شــیرین کنند و یا اســتفاده از آب میوه های صنعتــی، از آبمیوه های طبیعی 
 استفاده کنند و برای برطرف شدن این عارضه آب ولرم به همراه آبلیمو مصرف 

کنند.

روش های پیشگیری از مسمومیت های غذایی
این کارشناس ارشد تغذیه در خصوص روش های پیشگیری از مسمومیت های 
غذایی، تأکید کرد: مهم ترین عامل پیشگیری، شستشو؛ به خصوص شستشوی 
دست ها قبل از خوردن غذا در خانه یا رستوران است. همچنین زمانی که فرد درگیر 
تهیه و درست کردن غذا اســت، رعایت بهداشت و شستشوی دست ها ضروری 
اســت. برای مثال وقتی خانمی برای تهیه غذا به گوشت خام و تخم مرغ دست 
می زند، نباید بدون شستشوی دست به وسایل آشپزخانه، سبزیجات و غذاهای 
پوســت کنده که آماده طبخ هستند، دســت بزنند؛ چراکه به این صورت آلودگی 

منتقل می شود.
او با بیان این که در زمان طبقه بندی مواد غذایی در یخچال گوشت ها و سبزیجات 
و میوه ها هرکدام در طبقات جداگانه نگهداری شــود، خاطرنشــان کرد: مواد 
غذایی به میزانی که احتیاج است از فریزر خارج شود و پس از خارج شدن، سریعًا 

برای طبخ استفاده شود؛ چراکه مواد غذایی فریزی بیشتر از مواد غذایی تازه در 
معرض فساد و خراب شدن هستند؛ بنابراین ســعی شود غذا به میزانی که الزم 

است، طبخ و مصرف شود.
دبیر مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشــگاه علوم غدد و متابولیسم با 
تأکید بر این که باید از مصرف مواد غذایی که چندین بار گرم شده اند خود داری کرد، 
اظهار داشت: افراد برای گرم کردن غذا توجه داشته باشند که تمام قسمت های 
غذایشان به خوبی گرم شــده باشد. همچنین قبل از مصرف غذاهای کنسروی 
 20 دقیقــه آن هــا را در آب بجوشــانند و بعد هــم بالفاصله مورد اســتفاده قرار

 دهند.

عالئم مسمومیت غذایی را می شناسید؟
مســمومیت غذایی هر ســاله میلیون ها نفر را گرفتار می کند و از موارد خفیف تا 
کشــنده دیده می شــود. مســمومیت های غذایی در اثر آلودگی غذا با باکتری، 
ویروس و مواد شیمیایی مضر به وجود می آید.با تشخیص سریع و صحیح عالئم 
مسمومیت، می توان به موقع به پزشک مراجعه نمود و آن را برطرف کرد. با کمک 

موارد زیر می توانید این عالئم را بشناسید :

 1- عالئم خاص مسمومیت را که مربوط به التهاب معده و روده در اثر ویروس، 
باکتری و مواد شیمیایی هستند، بشناسید. این عالیم عبارتند از دل درد، اسهال، 
تهوع و تب. یکی از محکم ترین عالئم مسمومیت، بروز اسهال و استفراغ با هم 

است.
2- مراقب عالئم کم آبی بدن باشید که یکی از خطرناک ترین عوارض مسمومیت 
غذایی است و در اثر دفع بیش از حد مایعات بدن از طریق تهوع و اسهال به وجود 
می آید. عالئم کم آبی عبارتند از احساس ضعف و کمبود انرژی، ادرار تیره رنگ، 

تهوع، گرفتگی عضالت بازو و ساق پا، خشکی دهان و بینی و بروز سرگیجه.
3- دقت کنید که بعضی از انواع مسمومیت باعث سختی نفس کشیدن می شوند 
که ناشی از فلج شدن ریه ها در اثر ویروس است. در این شرایط فورًا باید به پزشک 
مراجعه کرد. در این شرایط یک لوله برای نفس کشیدن به داخل مجرای تنفسی 

فرستاده می شود و مایعات داخل وریدی )مثل سرم( استفاده می شوند.
4- تفاوت بین عالئم مسمومیت غذایی و سایر مشکالت گوارشی را بشناسید. 
عالئم مسمومیت غذایی بعد از هضم غذا کمتر نمی شوند و با انتشار مسمومیت 
در جریان خون، شدت می یابند. یک دل درد ساده به ندرت با تب همراه است، 

در حالی که مسمومیت غذایی باعث افزایش دمای بدن )تب( می شود.
5- به محض مشــاهده هر یک از عالئم مســمومیت و کم آبی بدن به دنبال 
درمان پزشکی باشید. مسمومیت های غذایی خفیف ممکن است بدون نیاز به 
پزشک، برطرف شوند، ولی موارد شدید و خطرناک نیاز به مایعات داخل وریدی 
و مصــرف آنتی بیوتیک ها دارند تا اثرات باکتری، ویروس یا مواد شــیمیایی را 

از بین ببرند.
۶- عالئمــی را کــه ممکن اســت چند هفتــه پــس از درمان برخــی انواع 
مسمومیت ها )مثل مسمومیت ســالمونالیی( بروز کنند، بشناسید. در موارد 
 زیادی، این عالئم شبیه التهاب مفاصل، خشکی مفاصل و درد دست و پاها 

هستند.

جبران کم آبی بدن ناشی از مسمومیت غذایی
بیشتر مسمومیت های غذایی عالئم مشــابهی دارند مثل: دل درد، سردرد، 
اسهال، اســتفراغ، ضعف بدن و تب. اما اولین عالمت مسمومیت غذایی که 
باید درمان شــود، کم آبی بدن است. عالئم کم آبی شامل تشنگی شدید، کم 
ادراری یا بی ادراری، ضعف شدید و خشکی دهان است. برای درمان کم آبی 
و مسمومیت باید عالئم آن ها را بشناسید و بهترین راه درمان را پیدا کنید. در این 
جا تعدادی روش برای جبران کم آبی بدن و بهبود مســمومیت غذایی پیشنهاد 

می شود:
1- تا زمانی که اسهال وجود دارد، از مصرف غذاهای سفت و جامد پرهیز کنید.

2- مایعات کافئین دار مثل قهوه و کوال ننوشید. تا زمان بهبود عدم عمل الکتوز 
نیز از مصرف لبنیات خودداری کنید. برای بهبود سریع تر کم آبی از نوشابه های 

ورزشی استفاده کنید.
3- در صورت تشــخیص پزشــک و در موارد نیاز از امالح معدنی مثل ســدیم، 
پتاسیم، کلسیم استفاده کنید تا تعادل مایعات را در بدن برقرار کنند. به خصوص 

بچه ها نیاز به این امالح دارند.
4- تحت نظر پزشــک می توانید از مسکن برای کاهش عالئمی مثل دل درد و 
سردرد استفاده کنید. هرگز بدون مشــورت پزشک، داروی مصرفی خود )مثل 

داروهای ادرارآور( را قطع نکنید.
5- اگر به دلیل داشــتن حالت تهوع و استفراغ نمی توانید آب و مایعات بنوشید، 
می توانید تحت نظر پزشک از مایعات داخل وریدی استفاده کنید. تزریق داخل 

وریدی سریع تر از راه دهان، آب و مایعات را به بدن می رساند.

علل دردهای گردنی
فارس- حمیدرضا ترابی نورولوژیست گفت:  دردهایی که در ناحیه گردن و شانه احساس می شود 
و به دســت ها انتشار می یابد ممکن است بر اثر ابتال به دیسک های گردنی باشد. معاینه بالینی، 
MRI و نوار عصب و عضله می تواند میزان گرفتگی کانال گردنی و دیسک آن را مشخص کند.

احســاس خواب رفتگی در دســت ها و برق گرفتگی در ستون فقرات و نواحی تحتانی بدن را جزو 
عالیم ابتال به MS عنوان کرد و چنانچه افراد به ویژه جوانان با این عالیم روبه رو شدند حتمًا باید 
به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنند تا ابتال یا عدم ابتال به MS در آنها بررســی شــود.برخی 
از دردهای گردن به علت ابتال به میگرن اســت که گاهی تا گردن انتشــار می یابد و عضالت این 
ناحیه را دچار اسپاسم یا گرفتگی می کند.هر گونه درد در ناحیه گردن باید با پزشک مطرح گردد 
و توصیه می شود افراد از خود درمانی بپرهیزند چرا که گاهی علت دردهای ناحیه گردن ناشی از 

اختالالتی مانند MS است.

آلودگی صوتی تهدیدی جدی برای سالمت قلب
شفا آنالین- مطالعه محققان کالج کنتاکی بر روی پنج هزار و 223 داوطلب 20 تا ۶9 ساله بین 
سال های 1999 میالدی تا 2004 نشان می دهد، افرادی که در محل کار یا محل سکونت خود 
در معرض آلودگی صوتی شدید قرار دارند، دو برابر بیش از سایرین در معرض بیماری های قلبی 
هستند. فرکانس های صوتی باال در افراد زیر پنجاه سال اثر مخرب تری دارد و احتمال بیماری 

های قلبی را چهاربرابر افزایش می دهد.
کاهش شنوایی، فشار خون باال، اختالل خواب، استرس و افسردگی از دیگر اثرات آلودگی صوتی 
هســتند.آلودگی صوتی دومین عامل زیســت محیطی تاثیرگذار بر سالمت است. جایگاه اول به 
آلودگی هوا اختصاص دارد.متخصصان بر این باورند که دورکردن فرودگاه ها از محل سکونت و 
اســتفاده از دیوارهای حایل صوت، در کاهش صدمات ناشی از آلودگی صوتی موثر است و برای 

افرادی که در مراکز پر سر و صدا کار می کنند، استفاده از گوشی توصیه شده است.

دانش آموزان نان لواش نخورند!
مرتضی صفوی متخصص تغذیه گفت: برای تداوم رشد دانش آموزان، تضمین سالمتی و تحرک 
و شــادابی آنها الزم اســت، تغذیه این قشــر از جامعه مورد توجه قرار گیرد. نان و غالت، گوشت، 
تخم مرغ، حبوبات و مغزها، شیر، لبنیات، میوه و سبزی ها در گروه های غذایی اصلی دانش آموزان 
حائز اهمیت است و یک گروه متفرقه شامل قند و چربی که چندان مورد تأکید نیست، نیز مورد 
توجه قرار دارد. وی افزود: مصرف انواع نان های مختلف هم چون سنگک، تافتون و بربری به ویژه 
از نوع سبوس دار برای دانش آموزان توصیه می شود. همچنین نان لواش سبوس ندارد و خوردن 
آن هم چون مصرف شکر و قند بوده و فرد را دچار چاقی می کند؛ ویتامین های آن نیز صفر است، 
بنابراین مصرف آن برای دانش آموزان توصیه نمی شود. والدین از نان های بدون جوش شیرین برای 
فرزندان دانش آموزان خود استفاده کنند. برنج، ماکارونی، رشته، جو و ذرت در گروه نان و غالت 

جای دارند روزانه دانش آموزان ۶ تا 11 سهم از گروه های نان و غالت را الزم دارند.

زنجبیل و درمان میگرن
شفا آنالین- مطالعات انجام شده 
توســط محققان دانمارکی نشان داد 
که گیــاه زنجبیل در کنتــرل و بهبود 
سردردهای میگرنی نقش بسزایی ایفا 
می کند. اثر زنجبیل در پیشــگیری و 
کنترل میگرن معادل داروهای مسکن 
شیمیایی می باشد. گاهی سردردهای 

میگرنی با مراعات یک رژیم یا دستور ساده از بدن انسان 
رخت می بنــدد و حتی نیــاز به مصرف هیــچ دارویی هم 
نیست. گیاه زنجبیل از سال ها قبل و در طب سنتی دارای 
کاربردهای درمانی متعدد از جمله رفع تهوع بوده اســت. 

مطالعه اخیر نشان داد که زنجبیل به 
کنتــرل واکنش های التهابــی و درد 
کمک کرده و سردردهای میگرنی را 
بهبود می بخشد.متخصصان توصیه 
می کنند با شــروع عالیم میگرن، در 
حدود یک سوم قاشق مرباخوری پودر 
زنجبیل )معادل 500 تــا ۶00 میلی 
گرم( را در آب گرم ریخته و بنوشــید. همچنین می توان از 
زنجبیل تازه در رژیم غذایی روزانه استفاده نمود. مصرف این 
گیاه تعداد دفعات و شدت حمالت میگرن را به میزان قابل 

مالحظه ای کاهش می دهد.

تاثیر گیاهان دارویی در درمان سرماخوردگی
شفا آنالین-دکتر فرشاد هاشمیان 
دبیر انجمن علمی داروســازان ایران 
گفت: تــا موقعی که ســرماخوردگی 
به ترشــح روی لوزه ها منجر نشــود، را 
می توان بــدون مراجعه به پزشــک با 
کمک گیاهان دارویی همچون آویشن 
درمان کــرد. داروهای گیاهی همانند 

داروهای شیمیایی ممکن است دارای عارضه و یا تداخل 
دارویی شوند بنابراین همان نگرانی هایی که در مورد مصرف 
داروهای شیمیایی وجود دارد در مورد داروهای گیاهی نیز 
صادق است.  دبیر انجمن علمی داروسازان ایران با اشاره بر 

جایگاه داروهای شیمیایی و گیاهی در 
راستای درمان بیماری ها خاطر نشان 
کرد: چنانچه هر کدام از گیاهان دارویی 
و شــیمیایی در جایگاه خود به درستی 
مصرف شوند تاثیر مثبتی بر روند بهبود 
بیماری خواهند داشت و اگر برخالف 
جایگاه خود مصرف شوند مشکالت و 
عوارض عدیده ای به دنبال خواهند داشت.مصرف داروهای 
گیاهی در کشورهای مختلف بنا بر فرهنگ مصرفی مردم 
اندکی متفاوت است و میزان مصرف گیاهان دارویی در چین 
و کشورهای اروپایی بیشتر و در ایران نیز رو به افزایش است. 

راه درمان آکنه
فارس- پروانه ساکت متخصص پوست و مو گفت: 
کنه ها معمواًل در جاهایی که غدد چربی زیاد اســت  آ
مثل مثلث صورت یعنی از وســط ابرو تا قسمت پایین 
چانه بیشــتر بروز می کند و در مواردی هم در قسمت 
سینه و پشــت کمر و در مواردی حتی دست ها تا پایین 

را در بر می گیرد.
کنه ها اگر به حال  وی ادامه داد: در خیلی موارد این آ
خود رها شــوند جوشــگاه به جــای می گذارند. جای 
جوش ها نسبی هستند گاهی کوچک هستند و در انواع 
شدیدش برای همیشه روی صورت باقی می مانند. در 
کنه های دیررس در ســن 25-2۶ حتمًا باید عوامل  آ

هورمونی بررسی شود.
کنه ها در اکثر مواقع ژنتیکی  ساکت افزود: علل این آ
اســت و در دوران بلوغ به دلیل تغییرات هورمونی که 
عمدتًا هم پرکاری هورمون های مردانه اســت، غدد 
چربی به دلیل ترشح زیاد مجرای خروج چربی را بسته 
و میکروب هایــی که به طور معمول در پوســت وجود 
دارند به آن اضافه می شــوند و این ضایعات التهابی را 

ایجاد می کنند.
وی گفت: انواع جوش ها به صورت سرسیاه، سرسفید 
و جوش های چرکی کوچک و بزرگ، ضایعات کیستی 
شکل و بزرگ هستند. فرد باید در همان مراحل ابتدایی 
به محض مواجه با جوش های سرســیاه و سرسفید به 
پزشــک مراجعه کند؛ چراکه در مراحــل اولیه درمان 
ساده تر است؛ اما به مرور وقتی میکروب در این ها رشد 
کند جوش ها به صورت چرکی درمی آید که یا به صورت 
جوش چرکی معمولــی یا به صــورت جوش هایی که 
طوالنی مــدت باقی می مانند و تخریــب زیادی روی 
بافت صورت ایجاد می کننــد که به آن ها جوش های 

کیستی می گویند.
کنــه در مراحــل ابتدایی  وی افــزود: بــرای درمان آ
که به صورت جوش های سرســیاه و سرســفید است 
از محلول های ســاده موضعی اســتفاده می شــود. 
الیه بردارهایی که کمک می کنند مجاری چربی باز و 
تخلیه شوند و تجمع نیابند و در مواقعی که فرد عالئم 
اختالالت هورمونی مثل اختالل در قاعدگی، موهای 
کنه های شدید از خود نشان می  دهد از  زائد، چاقی و آ
درمان های هورمونی استفاده می شود. عده ای فکر 
می کننــد این داروهای هورمونی باعــث نازایی آن ها 
می شود درحالی که درمان نشدن اختالالت هورمونی 

است که نازایی را در پی دارد.
وی تصریح کرد: شــیوع تجویز راکوتان برای درمان 
کنه در صورتی می تواند بی اشکال باشد که جوش ها  آ
کنه های خود ناراضی  بسیار شدید باشد، فرد از شکل آ
است و نمی تواند برای مدت طوالنی یک درمان منظم 
داشته باشد و این باعث می شود که درمان را رها کند و 

عوارضی مثل اسکار را در پی داشته باشد.
 ســاکت افــزود: داروهــای راکوتــان حتمــًا باید با 
تجویز متخصص پوســت و مو و با انجــام معاینات و 
آزمایش های کامل صورت گیرد و مصرف آن به صورت 
خودسر می تواند عوارض خطرناکی در پی داشته باشد.
کنه است ،باید از  ســاکت افزود: فردی که مســتعد آ
خوردن خوراکی هایی که قند آن ها باالســت اجتناب 
و بیشتر میوه و ســبزی ها مصرف کندو همچنین باید 
در سبک زندگی خود تجدیدنظر کرده و توجه ویژه ای 
به ورزش که در درمان هر بیماری التهابی مؤثر اســت 

داشته باشد.

سالمت
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رقابت های فوتبال در اروپا امروز یکی از مهیج ترین روزهایش را سپری می کند. به 
عبارت ساده تر در هر لیگ معتبر اروپایی یک دیدار فوق حساس برگزار می شود تا از 

این روز به  عنوان »سوپرساندی« )یکشنبه فوق العاده( فوتبال یاد شود.

آرسنال- منچستر؛ صدرنشین به امارات می رود
برای نخســتین بار بعد از 110 هفته منچســتریونایتد به عنوان صدرنشین لیگ 
برتر برای یک بازی آماده می شود و سفر به لندن و بازی در ورزشگاه امارات مقابل 
آرسنال سکوی پرشی عالی برای تیم لوییس فان خال است که جایگاهش در قله 
لیگ را تثبیت و توجیه کند. یونایتد در شش بازی خود در رقابت های مختلف در ماه 
سپتامبر 5 برد داشت و چهارشنبه شب باخت برابر ولفسبورگ را با برد عوض کرد. 
منچستر در حالی در زمین آرسنال بازی می کند که تیم میزبان در این فصل تنها 
یک برد در خانه داشته و یونایتد چهار بازی پشت سر هم در رقابت های مختلف را 
برده و با پیروزی صفر-3 هفته قبل برابر ساندرلند با یک امتیاز اختالف نسبت به 
منچسترســیتی در صدر جدول رده بندی قرار گرفته است. اما در آرسنال داستان 
آشنای ابتدای فصل جریان دارد. این تیم تنها سه امتیاز با یونایتد فاصله دارد و قبل 
از بازی های این هفته در رده چهارم بود اما دو باخت پیاپی در لیگ قهرمانان برابر 
تیم های نه چندان مطرح المپیاکوس و دیناموزاگرب تیم آرســن ونگر را در خطر 
حذف از مرحله گروهی این رقابت های وسوسه انگیز برای نخستین بار بعد از 1۶ 
سال قرار داده است. ونگر که به خاطر استفاده نکردن از پتر چک برابر تیم یونانی 
مورد انتقاد قرار گرفته احتماال دوباره این دروازه بان را در ترکیب تیمش قرار می دهد.

اتلتیکو مادرید- رئال مادرید؛ رونالدو و دیگر هیچ
دو همشهری مادریدی و دو رقیب دیرینه نخستین نبرد رودررویشان را در این فصل 
از فوتبال اسپانیا در حالی در خانه تیم قرمز و سفیدپوشان برگزار می کنند که پیش از 
شروع فصل خیلی ها هر دوی آنها را به عنوان مدعیان قهرمانی معرفی می کردند 
اما متوقف شدن هر دو تیم در دو هفته از شش هفته سپری شده از اللیگا )رئال دو 
تساوی و اتلتیکومادرید 2 شکست( سبب شده است که آنها از صدر جدول فاصله 
بگیرند. دربی مادرید، مهم ترین بازی هفته هفتم »اللیگا« است. شاگردان دیگو 
ســیمئونه باید در حالی مقابل رقیب نام آشنایشان صف آرایی کنند که فعال از اوج 

فاصله گرفته اند؛ اتلتیکو که در یک سال گذشته برای نهمین بار است به مصاف 
رئال مادرید می رود، فعال در رده پنجم جدول اللیگا ایستاده و با دو شکست پیاپی 
در اللیگا و لیگ  قهرمانان اروپا مهیای تقابل با رئال می شود. البته تقابل های آخر 
این دو تیم به نفع اتلتیکویی ها بوده و شاید از این لحاظ کمی خیال هواداران »سرخ 
و سفیدها« راحت باشد: اتلتیکو در هشت بازی گذشته با رئال مادرید چهار پیروزی، 
سه تساوی و تنها یک شکست داشته است. البته رئالی ها هم که فعال در رتبه سوم 
جدول ایســتاده اند، اگر قرار باشد نگذارند فاصله شان با صدر جدول بیشتر شود، 
باید حتما برنده از زمین خارج شوند؛ هرچند آنها باید بازی بدون خامس رودریگس 

مصدوم را هم در این تقابل حساس تجربه کنند.

بایرن مونیخ- دورتموند؛ کالسیکر هیجان انگیز
بســیاری از بوندس لیگا به خاطر یک تیمه  و غیررقابتــی  بودنش انتقاد می کنند. 
سه قهرمانی مقتدرانه و پشت ســر هم بایرن مونیخ از این نظریه حمایت می کند 
اما یک نگرش دیگر نیــز وجود دارد. با توجه به جایگاه دومی دورتموند در جدول، 
شاید بوندس لیگا چندان هم غیررقابتی نباشد اما رکورد صددرصدی بایرن است 
که شــروع فوق العاده دورتموند را کمرنگ کرده. زرد و مشکی پوشان با مربیگری 
تومــاس توخل بعد از هفت هفته 17 امتیاز گرفته انــد که در هر چهار لیگ معتبر 
دیگر اروپا برای صدرنشینی در حال حاضر کافی بود. به عبارت دیگر دورتموند از 
منچستریونایتد، پاری سن ژرمن، فیورنتینا و ویارئال بهتر بوده اما این برای بهترین 
بودن در آلمان کافی نیست. تیم پپ گواردیوال هر هفت بازی خود را برده و با چهار 
امتیاز اختالف نســبت به دورتموند به صدر تکیه زده. »در کالسیکر« امشب که 
برای نخستین بار از سال 2008 بدون حضور یورگن کلوپ برگزار می شود، از نظر 
خیلی ها می تواند در تعیین قهرمانی نقش داشته باشد؛ »کیکر« برای این بازی تیتر 
زده: »فینال لیگ« با اشاره به اینکه در صورت پیروزی بایرن شکافی هفت امتیازی 
بین دو مدعی اصلی ایجاد می شود. اما دورتموند چنین احساسی ندارد. ناراحتی 
باشگاه به خاطر دو تساوی پشت سر هم برابر هوفنهایم و دارم اشتات نشان می دهد 
آنها انتظار دارند تیمشــان هر بازی را ببرد حداقل برابر هر تیمی غیر از بایرن. این 
یک پیشرفت فوق العاده است برای تیمی که در نیمه دوم فصل گذشته برای بقا 
می جنگید. ســتاره های دورتموند یا انتظارات را برآورده نکردند یا مصدوم شدند یا 

هر دو. چیرو ایموبیله و آدریان راموس خریدهای تاپ تیم در حمله به اندازه کافی 
گل نزدند، دفاع اشــتباهات زیادی داشت و در مجموع گویا انرژی تیم ته کشیده 
بود. بایرن و دورتموند نســبت به چند فصل اخیر جایــگاه نزدیک تری در جدول 
دارند اما شاید اگر توزیع فشار روی دو تیم را در نظر بگیریم، این کالسیکر بیش از 
همیشه نامتعادل باشد. دورتموند چیز زیادی برای از دست دادن ندارد و این آنها 
را خطرناک می کند که باعث می شــود رقابتی جذاب تر و هیجان انگیزتر را شاهد 

باشیم، البته امیدواریم.

پاری سن ژرمن –  المپیک مارسی
»لو کالسیک« یا »لو کالسیکو«ی فرانســوی ها هم امشب برگزار می شود. در 
ورزشگاه »پارک دو پرنس« پاریس، تیم پاری ســن  ژرمن که این فصل عزمش را 
جزم کرده هر طور شــده در لیگ  قهرمانان اروپا موفق شود، باید پذیرای مارسی، 
جدی ترین رقیبش در دو دهه گذشته باشد. البته شــرایط دو تیم نابرابر است و از 
همین حاال می توان جدال راحتی را برای پاریسی ها متصور بود. پاری سن ژرمن که 
از زمان آمدن قطری ها فوق العاده قوی شده است، در لیگ یک فرانسه بدون رقیب 
نشان داده است، ولی مارسی پس از استعفای مارسلو بیلسا از قبل هم ضعیف تر 
شده و بعید است توانایی رقابت با پاریسی ها را داشته باشد؛ البته به شرط آنکه اتفاق 

غیرمنتظره ای رخ ندهد.

اورتون- لیورپول؛ طلسم می شکند؟
برندان راجرز هرگز به عنوان مربی لیورپول در دربی مرسی ساید شکست نخورده 
و حفظ این رکورد در بازی امشب می تواند آینده او در آنفیلد را تا حدی ثبات بخشد. 
جایگاه این مربی اهل ایرلندشمالی بعد از اینکه در پنج بازی آخر لیگ برتر تنها یک 
برد به دســت آ ورده و دو تساوی ناامیدکننده در لیگ اروپا داشته، به خطر افتاده و 
نخستین باخت برای لیورپول در دربی بعد از اکتبر 2010 مسلما باعث اعمال فشار 
بیشــتر روی راجرز در تعطیالت پیش روی بازی های ملی خواهد شد. او از معدود 
مربی هایی است که بیش از ژوزه مورینیو تحت فشار قرار گرفته و در هفته های اخیر 
از یورگن کلوپ و کارلو آنچلوتی به عنوان جانشین های احتمالی او نام برده شده. 

لیورپول با پیروزی برابر آبی ها باالتر از آنها قرار می گیرد که در رده پنجم هستند.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

»سلفی در بهشت« عنوان 
کاریکاتوری متفاوت از شهاب 
جعفرنژاد است که آن را به 
یاد هنرمندان و ورزشکاران 
محبوبی همچون مرتضی 
پاشایی، هادی نوروزی، ناصر 
حجازی، هما روستا، حمید 
سمندریان و خسرو شکیبایی 
طراحی کرده است.

تیتر دو

 آخرین وضعیت کرار 
با استقالل

ادامه مشــکالت کرار جاسم با باشــگاه استقالل و 
تهدیــد این بازیکن عراقی مبنی بر عدم بازگشــت به 
تهران هم چندان برای مسئوالن آبی پوشان پایتخت 
جدی جلوه نکرده اســت چرا که در آخرین مذاکرات 
صورت گرفته بیــن طرفین همان قــول و قرارهای 
قبلی مطرح شد و چراغ ســبز تازه ای به این بازیکن 
نشان داده نشد. مدیر برنامه های این بازیکن عراقی 
در گفتگو با مهــر، در خصوص آخرین وضعیت کرار 
جاسم با باشــگاه اســتقالل عنوان کرد: هنوز هیچ 
اتفاق تــازه ای رخ نــداده و از طرف باشــگاه اقدامی 
انجام نگرفته است. من روز گذشته نیز با آقای نظری 
جویباری صحبت های تلفنی داشتم ولی حرف های 
وی همان صحبت های قبلی بود. همان حرف های 
چند ماه پیش که گفته بود در صدد هســتیم مشکل 

کرار را حل کنیم نه دیگر هیچ!
وی دباره تهدید کرار مبنی بر عدم بازگشت به ایران با 
این شرایط گفت: واقعا نمی دانم چه خواهد شد. یا باید 
این شــرایط را تحمل کنیم یا دیگر به ایران نیاید. این 

دو راه پیش روی کرار قرار گرفته است.
مدیــر برنامه های بازیکــن عراقی تیم اســتقالل در 
خصوص اتومبیلی که قرار بود بــه ازای قرارداد کرار 
در اختیار وی قــرار دهند توضیــح داد: قرار بود یک 
خودروی بی ام و در اختیــار کرار قرار دهند که آن کار 
را نیز انجام ندادند. فقط یک ســوئیچ بــه ما دادند اما 
اوراق ماشــین پیش خودشــان ماند. اتومبیل هم در 
پارکینگ هتل قبلی کرار است و ما سوئیچ را به باشگاه 
باز گرداندیم. سعیدی با بیان اینکه یکی از مشکالت 
کرار عدم مالقات با افشــارزاده بوده است، گفت: ما 
دوست دارم که با افشارزاده حرف بزنیم ولی این فرصت 
به ما داده نشده است. سال گذشته مذاکرات خودمان 
را مستقیما با افشــارزاده انجام می دادیم و مشکالت 
خیلی کمتر بود ولی امسال که دیگر با خود افشارزاده 
رو در رو نیستیم این مشکالت وجود دارد. وی در پاسخ 
به این سوال که آیا در صورت ادامه غیبت کرار برای این 
بازیکن مشکلی ایجاد نخواهد شد، عنوان کرد: خیر 
اتفاقی رخ نمی دهد. باشگاه بر اساس قرارداد تعهداتی 
دارد که به آنها پایبند نیست. استقالل هیچ یک از قول 
های خود را عملی نکرده است بنابراین از نظر قانونی 

حقی در این باره قایل نیست تا شکایت کند.

دروازه بان اسبق استقالل 
جانشین افشارزاده می شود؟

بهرام افشــارزاده احتماال ظرف یکی، دو ماه آینده 
از مدیر عاملی و سرپرســتی باشگاه استقالل کنار 
خواهــد رفــت و در این میــان یکــی از گزینه های 
مطرح شــده بــرای جانشــینی او، مجیــد رضایی 
پیشکســوت استقالل اســت. بهرام افشــارزاده، 
مدیر عامل باشــگاه اســتقالل ظاهرا ایــن روز ها، 
ماه های پایانی حضورش در این باشــگاه را تجربه 
می کنــد، موضوعــی کــه از روز اول معرفی هیات 
مدیره جدید باشــگاه اســتقالل از سوی مسووالن 
وزارت ورزش نیز تایید شده بود. در آن مقطع اعالم 
شد که فعالیت جدید افشارزاده در استقالل مقطعی 
اســت. یکی از افرادی که نامش برای مدیر عاملی 
باشگاه اســتقالل مطرح شــده و منابعی نیز آن را 
تایید کرده اند، »مجید رضایی«، د ر وازه بان اســبق 
باشگاه استقالل، مدیر سابق اداره کل تربیت بدنی 
استان قزوین و ســرمربی کنونی تیم دسته دومی 

کاسپین قزوین است.

مدافع عراقی در تمرین 
استقالل اهواز

سرمربی تیم فوتبال اســتقالل اهواز گفت: با دفاع 
وسط تیم الطلبه عراق صحبت کردم و قرار است از 
فردا )دوشنبه( برای ارزیابی در تمرینات تیم حضور 
پیدا کند. سیاوش بختیاری زاده، درباره محرومیت 
عادل کاله کج به دلیل توهیــن به داوری در بازی با 
کارای شــیراز در جام حذفی اظهــار کرد: کاله کج 
عالوه بر محرومیتی کــه از کارت قرمز در این دیدار 
داشت، از سوی کمیته انضباطی به دلیل توهین به 
داوری در بازی با کارای شــیراز دو جلســه دیگر هم 
محروم شد. او درباره جذب یک مدافع عراقی عنوان 
کرد: خودم شــخصا با »عدنان عطیه« دفاع وسط 
تیم الطلبه عراق صحبت کردم و قرار اســت از فردا 
)دوشنبه( تا چهارشنبه در تمرینات تیم حضور داشته 
باشــد و روز چهارشــنبه تصمیم می گیرم که بماند یا 
برود و ان شــاءالله که به درد ما بخورد. همچنین دو 
بازیکن اروپایی دیگر هم که در پســت های هافبک 
و حمله اند، مدنظر هســتند که هفتــه آینده به ایران 
می آینــد و آقای یعقوبــی، قائم مقام باشــگاه پیگیر 
کارهای هماهنگی بوده و شــدیدا بــه دنبال تقویت 

تیم هست.

اعتراض تراکتورسازی به 
رأی کمیته انضباطی

باشگاه تراکتورسازی تبریز با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد که پیــش از بازی با پرســپولیس تمامی اتفاقات 
آینــده را پیش بینــی کرده بــود. در پــی رأی کمیته 
انضباطی فدراســیون فوتبال مبنــی بر محکومیت 
تیم تراکتورســازی بــه برگزاری یک مســابقه بدون 
حضور تماشاگران در مسابقه خانگی و پرداخت 200 
میلیون ریال جریمه نقدی، روابط عمومی باشــگاه 
تراکتورســازی در بیانیه ای اعتراض خــود را به رأی 
صادره اعالم کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: 
محرومیت هواداران تراکتورســازی به  دور از عدالت 
اســت و ما نســبت به این محرومیت معترض بوده و 
خواســتار تجدیدنظر در این رأی صادره هستیم و به  
طور قطع اعتراض کتبی خود را نسبت به این رأی به 
کمیته انضباطی ارسال می کنیم و امیدواریم شاهد 
این  گونه تصمیمات به  دور از انصاف نباشیم و حقی از 
هواداران پرشور تیم تراکتورسازی که به  نوعی سرمایه 

فوتبال کشورمان هستند تضییع نشود."

جانشین خادم
پــس لرزه هــای نتایج ضعیــف در الس وگاس حاال دارد رخ نشــان می دهد و 
بعــد تغییــر و تحول کلی در تیم ملی فرنگی حاال زمزمه هــای مبنی بر تغییر در 

کادر فنی تیم ملی آزاد هم به گوش می رسد. 
اگرچه حضور رئیس فدراســیون روی 

نیمکت تیم ملی اندکی این تغییرات 
را غیرممکــن می ســازد امــا گویــا 

قــرار اســت محمــد طالیــی جای 
خــادم را روی نیمکــت تیــم ملــی 
بگیرد. ســرمربی تیم ملی کشــتی 
آزاد جوانــان با بیــان اینکه تاکنون 

پیشــنهادی برای جانشــینی رسول 
خــادم در تیم ملی بزرگســاالن به او 
نشده است گفت:ما همگی یک تیم 
هســتیم و هر کجا کــه صالح بدانند 

آماده ام به کشتی کمک کنم.

یکشنبه کالسیک
امروز و امشب با برگزاری دیدارهای حساسی در لیگ های مختلف فوتبالی ترین شب اروپا رقم می خورد

مرحله نخســت قرارداد ســرمربی تیم ملی بسکتبال به 
پایان رســیده اما با توجه به عملکرد تیم ملی در مسابقات 
قهرمانی آســیا و ناکامی ادر صعود به المپیک، وضعیت 
ادامه همکاری با این مربی آلمانی مشخص نیست. پس 
از اینکه درک باورمن آلمانی از میان گزینه های مختلف 
خارجی به عنــوان گزینه اصلی فدراســیون بســکتبال 
برای بر عهده گرفتن هدایت تیم ملی انتخاب شــد، 15 
تیرماه طی ســفر به ایران و بعد از انجام مذاکرات نهایی 
با مســئوالن بســکتبال ایران قرارداد همــکاری خود را 

منعقد کرد.
قرارداد همــکاری این مربی آلمانی با بســکتبال ایران 
طــی دو مرحلــه به امضــا رســید؛ مرحله نخســت این 
قرارداد ســه ماهه و تا پایان مســابقات قهرمانی آســیا 
لحاظ شــد. طبق توافق صورت گرفته قرار بر این شــد 
تا اگر تیم ملی در مســابقات قهرمانی آســیا نتیجه الزم 
را گرفــت و صاحب ســهمیه المپیک شــد، مرحله دوم 
قرارداد همکاری میان این مربی و بســکتبال ایران که 
تا پایان بــازی های المپیک برزیل در نظر گرفته شــده 

بود، اجرایی شود. 
این در حالی اســت که تیم ملی بســکتبال در مســابقات 
قهرمانی آسیا نتوانســت به هدفی که برار تکرار قهرمانی 

و صعود مســتقیم به المپیک داشت، دست یابد. بیست و 
هشتمین دوره این رقابت ها روز گذشته در حالی در چانگشا 

چین به پایان رسید که تیم ملی بسکتبال ایران به 
خاطر شکست برابر فیلیپین در مرحله دوم 

مســابقات و بعد از آن واگــذاری نتیجه 
دیدار به چین در مرحله نیمه نهایی، نه به 
فینال رسید و نه جام قهرمانی و نه تنها 

سهمیه المپیکی این رقابت ها.
حاال تیم ملی بسکتبال که برای به دست 

آوردن مجوز حضور در بازی های المپیک 
برزیل باید حدود یک سال دیگر در آخرین 

میادین گزینشــی این بازی ها 
که تحــت عنــوان رقابت 

بیــن  قــاره ای و به طور 
مشترک به میزبانی سه 

کشور برگزار می شود 
با حریفانی از ســایر 

قــاره هــا رقابت 
کند.

هــر  در  امــا 
صورت مرحله 

نخســت قرارداد همکاری میان درک باورمــن به عنوان 
ســرمربی تیم ملی بســکتبال و فدراســیون بسکتبال در 
حالی به پایان رســیده که نتیجه موردنظــر از انعقاد این 
مرحله قرارداد حاصل نشــده است. با این شرایط 
مشخص نیست ملی پوشان بسکتبال زیر نظر 
همین مربی برای شــرکت در آخرین میادین 
گزینشــی المپیک آمــاده خواهند شــد یا 
فدراســیون برنامه ای دیگری بــرای کادر 

فنی در نظر دارد.
قرار اســت پس از بازگشت کاروان بسکتبال 
بــه ایران مســئووالن فدراســیون 
بسکتبال با تشکیل کمیته 
ایــن زمینــه  فنــی در 
تصمیــم گیــری کنند. 
درک  اینکــه  ضمــن 
نیــز عنــوان  باورمــن 
کرده بــرای کار در اروپا 
امــا  پیشــنهاداتی دارد 
الویتش ماندن در ایران و 
ادامه همکاری با بسکتبال 

کشورمان است.

پایان قرارداد باورمن با بسکتبال ایران

ورزش
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دردم فزود و دست به درمان نمی رسد
صبرم رسید و هجر به پایان نمی رسد

جان داده ام مگر که به جانان خود رسم
جانم برون شده ست و به جانان نمی رسد...

)انوری ابیوردی، قرن ششم، غزلیات(

بهاء این کتاب یا بهای این کتاب؟ 
یادش به خیر! روزی روزگاری در ســال هایی نه چندان دور در اداره ای نیمه دولتی مشغول 
به کار بودم. در آن اداره، رئیس بنده و همکارانم میان من و آچار فرانســه هیچ تفاوتی قائل 
نبودنــد. در کنار کار پژوهشــی و اجرایی و بانکــی و غیره و ذلک، یکــی از وظایف معمولم 

ویرایش نامه های اداری بود.
رئیس بنده که مردی بود محترم و محتشم، نمی دانم چرا از سر عادت، واژه »بها« را »بهاء« 
می نوشــت. بیش از صد بار پیش آمد که با ادب و احترام، همــزه 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 نگارشی کارگر نمی افتد، آنچه را که 
ابوالحســن نجفی در کتاب غلط ننویســیم ذیل مدخل »بها/بهاء« آورده است، در نامه ای 

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

اشتباه نشود بهتر اســت که همزة پایانی آن در نوشتن حفظ شود«.
البتــه آن نامه اداری موثر واقع نشــد و رئیس بندهـ  الاقل تا وقتی من در آن اداره مشــغول 

به کار بودم ـ بها را بهاء می نوشت.
حــاال که بحث به اینجا رســید بگذاریــد ببینیم اســتاد نجفی در ادامه درباره بهــا چه گفته 
گر  اســت: »بها به معنای »قیمت« اســت و بها دادن یعنی »قیمت را پرداختن«. بنابراین ا
گفته شــود: »در جامعة ما به مصرف انرژی بها داده نشده اســت« معنایی جز این نمی دهد 
که »مصرف انرژی برای جامعة ما مفت تمام شــده اســت« یا چه بسا »افراد جامعة ما بهای 
انــرژی مصرفی خود را نپرداخته اند«. اما غرض گوینده فقط این بوده اســت که »در جامعة 

ما به مصــرف انرژی اهمیت کافی نداده اند«.
بها دادن در فارســی هرگز به معنای »اهمیت دادن« نبوده اســت. جمله هایی مانند »ما به 
تکامل تاریخی بشــر بها می دهیم« و »نباید به ســخن این یاوه گویان بها داد« که این روزها 
فراوان شــنیده می شــود تقریبا بی معنی اســت. در ســال های اخیر ترکیبات غلط دیگری 
نیز از روی بها دادن ســاخته اند، ماننــد »پربها دادن« و »کم بهــا دادن«. مثال می گویند: 
»هنرمندان به ابداع و ابتکار پر بها می دهند«. برای بیان این معنی در فارســی معادل های 
فراوانی بوده و هست و همیشه می توان آنها را به کار برد، مانند ارزش نهادن، ارج گذاشتن، 

اهمیت دادن، اعتبار قائل شــدن، مهم شمردن، قدر شــناختن، وقع نهادن و جز اینها.
در متــون کهن وزن نهادن نیز بــه همین معنی بــه کار رفته اســت: »از آن زندگانی که در 
فراق دوســتان گذرد چه لذت توان یافت؟ و کدام خردمند آن را وزنی نهاده اســت و از عمر 

شمرده؟«

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

ساده سازی نظریات بدون کاستن از عمق
نگاهی به »فلسفه زبان« نوشته کالین مک گین

در میان شاخه های مختلف فلسفه تحلیلی، درک و فهم فلسفه زبان به دلیل درگیری این حوزه با 
مباحث انتزاعی و ذهنی طاقت فرساست و خواننده عالقه مند نیازمند کتاب هایی کمکی است که 
پیچیدگی های متون اصلی را کاهش دهند و فهم این مباحث را برای خواننده عادی راحت تر سازند. 
برای مثال، وقتی سؤاالتی از این دست را مطرح می کنیم که معنای واژه ها چیست؟ ارتباط نام ها 
و اوصافشــان چگونه تعیین می شود؟ ما چگونه با واقعیت ارتباط برقرار می کنیم؟ نسبت واژه ها با 
معنا و مرجعشان چیست؟، با مجموعه ای از پرســش های کم وبیش غیرعینی سروکار داریم که 
 Colin( یافتن پاســخی برای آنها کار آسانی نیست. کتاب فلســفه زبان، نوشته کالین مک گین
McGinn(، با صورت بندی خوبی که به کار بسته است، به مطالب مهم فلسفه زبان از جمله معنا، 
مرجع، اسامی خاص، وصف های معین، نمایه ها، تعریف صدق، رابطه صدق و معنا، و... به دقت 
می پردازد و به نظریه پردازان آنها همچون فرگه، کریپکی، اوانز، پاتنم، تارسکی، دیویدُسن و گرایس 
ارجاع می دهد. یکی از اهداف نویسنده کتاب، که تا حد قابل قبولی از عهده انجام آن برآمده است، 
ساده سازی این نظریات بدون کاســتن از دقت و عمق شان است. البته، ارزیابی انتقادی مباحث 
نیز به منظور اندیشــه ورزی و بحث و گفت وگوی بیشتر در میان آنها گنجانده شده است. نویسنده 
کتاب، ده متن کالسیک در فلسفه زبان را گلچین و با توضیحاتی که درخصوص آ نها ارائه کرده، 
جغرافیای این رشــته را تنقیح کرده است. ممکن است این پرســش مطرح شود که چرا نویسنده 
تنها سراغ برخی متون فلسفه رفته و بقیه را مسکوت گذاشته است؟ مک گین تصریح می کند که 
نظریه پردازان کالسیک این حوزه، بیشتر کسانی هستند که درباره شان مطالعه کرده و با آنها ارتباط 
برقرار کرده است. وی ســعی کرده با بیان و تشریح نظریات آنها زوایای جدیدی برای تعمق بیشتر 
بگشاید. بررســی زمینه های تاریخی، پیدایش و نحوه انبســاط نظریات مذکور مواردی است که 

نویسنده کتاب بدان ها پرداخته است. کالین مک گین، 
کسفورد،  فیلسوف انگلیســی و استاد دانشــگاه  های آ
راتگرز و میامی، شــهرتش را مدیون آثاری است که در 
حوزه فلسفه ذهن نوشته است و از آنجا که مدعی است 
گاهی را حل کند، او را رمز  که انسان الزم نیست مسأله آ
و رازگرای نو )Mysterianism New( نامیده اند. وی 
بیش از بیست عنوان کتاب در حوزه های مختلف فلسفه 
نگاشته است، که از آن میان می  توان خصوصیات ذهن 

گاهی و متعلقاتش )2004( و معنای انزجار )2011( را نام برد.  گاهی )1991(، آ )1982(، مسأله آ
کتاب فلسفه زبان جدیدترین اثر مک کین است که انتشارت دانشگاه ام آی تی در ژانویه 2015 آن 

را به زبان انگلیسی در 250 صفحه منتشر شده است.
اســتفان شــفر )Stephen Schiffer(، اســتاد فلســفه دانشــگاه نیویورک دربــاره این کتاب 
می  نویسد:»مک گین استعداد رشک آوری در توضیح متون سخت دارد بی آن که آنها را گنگ سازد، 
بلکه همچنان به طرز چشمگیری شهودی و در دسترسند. اگرچه ممکن است را ه های دیگری نیز 
برای بیان یک مطلب وجود داشته باشد، اما روش او به گونه ای است که هر کس آرزو می کند آن 
را بیاموزد. حتی فیلســوفی حرفه ای که سال ها در فلسفه زبان به تدریس مشغول بوده و کار کرده 

است، وضوح بخشی زیادی در آن یافته و به طور کلی آن را ستایش آمیز می داند.«
کتاب مک گین در ده فصل نوشته شده که هر فصل یک نظریه پرداز را مورد بررسی قرار می دهد. 
برخی عناویــن این کتاب عبارتند: فرگه و معنا و ارجاع، کریپکی و نام ها، راســل و اوصاف معین، 
دانالن و تمایز، کاپالن و متعینات، اوانز و فهم متعینــات و... . اگر می خواهید جدیدترین اثر این 
فیلسوف معاصر را بخوانید و با مقایسه آن با کتاب های ترجمه شده فارسی به دید روشن تری نسبت 
)منبع: ایبنا( به فلسفه زبان دست یابید، خواندن این کتاب را از دست ندهید.  

وقتی نیستی زندگی فرقی با زندون نداره...
فریــدون فروغــی )متولد نهــم بهمن 1329ـ  تهــران( از 
نوجوانــی و بدون آنکه کســی بــه او آموزش دهــد تمرین 
خواندن می کرد. در 1۶ سالگی به همراه یک گروه نوازنده در 
مکان های مختلف ترانه های غربی معروف آن روزگار را اجرا 
کرد و در اواخر دهه چهــل به خواننده بلندآوازه کلوپ های 
شــبانه تهران بدل شد. ســال 1350 به اجرای دو ترانه به 
نام های »آدمک« و »پروانه من« به شــهرتی بیش از پیش 
رسید. ســال 1352 فیلم تنگنا ساخته امیر نادری، صدای 

خش دار و خسته فروغی را بر تیتراژ داشت. در همان سال ترانه مشهور »نماز« )تن تو ظهر تابستونو به 
یادم میاره/ رنگ چشــم های تو بارونو به یادم میاره/ وقتی نیستی زندگی فرقی با زندون نداره/ قهر تو 
تلخی زندونو به یادم میاره( را اجرا کرد؛ ترانه ای که سبب شد ساواک او را بازخواست کند. سال 1354 
اجرای ترانه »سال قحطی« باعث شد حکومت شاهنشاهی به مدت دو سال او را از فعالیت منع کند. 
ســال 135۶، پس از اعالم فضای باز سیاسی، آلبوم »ســال قحطی« را منتشر کرد.  سال 1357، با 
وخیم شدن اوضاع سیاسی ایران، اعتراض خود را به اوضاع کشور با انتشار آلبوم بت شکن اعالم کرد. 
سال 1359 ترانه یار دبستانی را برای فیلم از فریاد تا ترور به کارگردانی منصور تهرانی اجرا کرد. در حالی 
که بعد از انقالب هیچ منع رســمی ای برای فعالیت فروغی اعالم نشده بود، به تهرانی خبر دادند باید 
صدای فروغی را از تیتراژ فیلمش حذف کند و این ماجرا متاسفانه شروع منع فعالیت فریدون بود. با این 
حال فروغی در ایران ماند و پیشنهادهای تهیه کنندگان آن سوی آب هرگز او را به رفتن راضی نکرد. تا 
پایان عمر کوتاهش جز اجرای یکی دو کنسرت در جزیره کیش مجوز برگزاری کنسرت یا انتشار آلبوم 
نیافت. فریدون فروغی سیزدهم مهر ماه 1380 با اندوه حنجره ای خاموش شده زندگی را بدرود گفت.  

چگونه به حضرت عزرائیل یاری برسانیم؟ 
ماجرای آلودگی آب معدنی دماوند به میکروب های عجیب و غریب، این روزها بر سر زبان هاست. وزیر 
محترم بهداشت در پاسخ به این پرسش که نوع آلودگی میکروبی محصوالت آب این شرکت چه بوده، 
گفته است:»محصوالت این شرکت به میکروب سودوموناس آلوده بوده است که می تواند برای انسان 
مضر باشد. سودوموناس یک میکروب و پاتوژن بیماری زا و فرصت طلب است. این باکتری از سیستم 
ایمنی ضعیف افراد سوءاســتفاده و در بافت های بدن انسان عفونت و ســموم مضر ایجاد می کند. 
میکروب سودوموناس می تواند عفونت های مجاری ادراری، سیستم تنفسی، التهاب و آماس پوست، 
عفونت های بافت های نرم، باکتریمی)وجود باکتری در خون(، عفونت های اســتخوان و مفاصل، 
عفونت های معده و روده ای و عفونت های سیســتمیک متنوع به ویژه در بیماران با سوختگی های 

شدید، بیماران مبتال به سرطان و ایدز که سیستم ایمنی آنها سرکوب شده، ایجاد کند«.
خیلی هیجان انگیز است که ما این همه وقت میکروب سودوموناس نوش جان کرده ایم و روحمان 
هم خبر نداشته. وقتی به عبارات و جمالت تبلیغی شرکت تولیدکننده آب معدنی دماوند فکر می کنم 
می بینم هیچ منافاتی با مســأله آلودگی به میکروب سودوموناس ندارد. )لطفا به تصویر پایین ستون 
توجــه بفرمایید!( نباید به عزیرانی که شــبانه روز در تهیه خوردنی ها و نوشــیدنی هاِی آلوده در حال 
فعالیت و تولیدند خرده گرفت، زیرا این بزرگواران به حضرت ملک الموت خدمت می کنند و به دنبال 
راهکار هایی عملی برای کم کردن زحمت ایشــان هستند. هدف این تولیدکنندگان خیر است چون 
می خواهند به حضرت عزرائیل یاری برسانند. مرگ هم باالخره شتری است که در خانة همه ما عطسه 
می کند. حاال چه فرق می کند ابزارش چیســت؟ آب معدنی آلوده؟ برنج آلوده؟ آبلیموی آلوده؟ رب 
گوجه فرنگی آلوده؟ یا هر چیز آلودة دیگر. ترجیح می دهم در ادامه به جای هر توضیحی شعر طنزی 

را برایتان نقل کنم که مرتضی رحیمی درباره آب معدنی دماوند سروده است: 
ای آب کثیف و فاسد و گند/ای میکروب خالی ای دماوند

بردی تو تمام آبرو از/آن کوه بزرگ آبرومند
با میکروب و باکتری هم آعوش/بر پاکی خود نبودی پابند

ای آب عجیب همچو رانی/محصول جماعتی هنرمند
داری تو مواد معدنی با/شن ریزه و سنگ پالپ مانند

»کلیه«ی مردمان ایران/از دست تو دائما بنالند
 با میکروب خسته بسته پیمان/با لوله ی چاه کرده پیوند

چون گشت زمین ز جور گردون/قاطی و خموش و سرد و آوند
پاشید به روی این زمین آب/آبی بد و گند و ناخوشایند

stand تو آب کثیف روزگاری/بهداشت تو را نموده
نی نی تو نه آب گند و خواری/جان تو نیم ز گفته خرسند

تو آب تمیز و خوش گواری/خواهش می کنم برو سمرقند.
آنجا هم اگر خوشت نیامد/کج کن ره خود به سمت تایلند

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

آیا چاووشی به مهرجویی کم لطفی کرد؟؟ 
داریوش مهرجویی درباره فعالیت های این روزهای 
خود به هنرآنالین گفت: نمایشــی با نام غرب واقعی 
را از نوشته های سام شپرد که خودم ترجمه کرده ام، 
با بازی امین حیایــی، محمدرضا خلــج و... از روز 2 
شــهریور به صحنه بردم که اجرای آن تا 22 مهر در 
طبقه ششــم پردیس کورش ادامــه دارد. مهرجویی 
در ادامه درباره فیلم ســنتوری نیز توضیح داد: فیلم 
»ســنتوری، مرد پاییزی« فعال مراحل پیش تولید را 

می گذراند و هنوز وارد مراحل اصلی کار نشــده ایم. وی درباره حضور محســن چاووشی در این 
فیلم گفت: حضور محسن چاووشی در این فیلم به طور کامل منتفی است. در واقع محسن به 
من خیلی کم لطفی کرد. او با سنتوری به شهرت و اعتبار رسید و با وجود دریافت مجوزهای الزم 
کار واکنش بدی از خود نشان داد و من را دلگیر کرد. وی افزود: رقمی که او درخواست کرد دو 
برابر دستمزد کارگردان بود...! البته این حرف ها را کنار بگذاریم، زیرا دوست ندارم چیزی راجع 
به آن بگویم. این کارگردان پیشکسوت در پایان گفت: ممکن است یک یا دو خواننده جایگزین 

چاووشی داشته باشم که به زودی اطالعات دقیق آن را در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد.
در حاشیه خبر هنر آنالین و حرف های آقای مهرجویی باید گفت محسن چاووشی اگر صدایی 
مستعد و توانمند نداشت گل نمی کرد. اینکه صدای او با فیلم سنتوری گل کرد، یا فیلم سنتوری 
با صدای او؟ جای چند و چون دارد. او امروز خواننده ای حرفه ای اســت و باید با توجه به شرایط 

امروزش با او تعامل کرد. 

شیکاگو تقاطع هنر و معماری شد
دوساالنه معماری شیکاگو از مهم ترین رویدادهای 
حوزه معمــاری در جهان، دیروز 3 اکتبر با ارائه طیف 
گسترده ای از نمایش آثار معماری کار خود را آغاز کرد.
طی برگزاری این دوســاالنه بیش از یک صد پروژه از 
12 کشــور و به نمایندگی از 5 قاره به نمایش درآمده و 
مورد ارزیابی قرار می گیرد. بومی سازی و نگاه جهانی 
محوریــت این دوره از دوســاالنه شــیکاگو را به خود 
اختصاص داده است. سارا هردا مدیر این رویداد معتقد 

است؛ موضع دوساالنه انعکاس آن چیزی است که در معماری امروز جهان شاهدش هستیم. محل 
استقرار دوساالنه شیکاگو که بزرگ ترین نمایش آثار معماری در آمریکای شمالی به شمار می رود 
در مرکز فرهنگی شهر شیکاگو است و عالوه بر این مکان سازه هایی مختص به نمایش های این 
رویداد برای ارائه آثار طراحان شرکت کننده در نظر گرفته شده است. دوساالنه در دیگر نقاط شهر 
شیکاگو هم گسترش پیدا کرده؛ ازجمله سراسر خیابان میشیگان در پارک هزاره میزبان آثاری از 
دفتر طراحان »اولترا مدرن« از رود آیلند، همچنین نمایش هایی از دانشــجویان مدرسه معماری 
ROM در این شهر شده است. بنیاد گراهام در این شهر نیز که به هنر انتزاعی اختصاص دارد، در 
بخشی از این رویداد عکس های »باربارا کستن« از نماهای شهری شیکاگو ارائه کرده است. منطقه 
ساحلی شیکاگو هم از این رویداد بی نصیب نمانده و آماندا ویلیامز معمار ساکن شیکاگو با رویکرد 
نژاد و نابرابری بر خانه های متروکه حاشیه نشینان آفریقایی-آمریکایی نگاهی انداخته که به زعم 

او می تواند به توجه دوباره و عمیق تری به پیشینه فرهنگی این شهر منجر شود.

سیزدهم مهر؛ روز نیروی انتظامی گرامی باد!


