
بسته ای برای فصل سرمای اقتصاد
روز گذشته سه راس مثلث اقتصادی دولت در نشستی جزئیاتی از بسته سیاست های اقتصادی جدید دولت 
را رونمایی کردند. بسته ای که اگر در یک کالم آن را خالصه کنیم عبارت بود از تالش برای تحرک بخشیدن 
به اقتصاد از طریق تحریک تقاضا در بازار. اولین نکته ای که در خصوص این بسته اقتصادی جدید دولت باید 
مورد توجه قرار بگیرد، موضوع کوتاه مدت بودن آن است. به عبارت دیگر این بسته اقتصادی نه مبتنی بر یک 

صفحه ۵سیاست اقتصادی بلند مدت و منسجم بلکه مبنی بر یک راهکار سریع و آنگونه که نوبخت گفته ...

چهخوباستکهاگرکوهبهکوهنمیرسد،ولیآدمبهآدممیرسد

آغاز فصل جدید روابط ایران و آلمان
روز گذشته وزیر خارجه آلمان بعد از 12 سال به ایران آمد تا در اولین کنفرانس مقدماتی اجالس امنیتی مونیخ شرکت کند. سفری که فقط محدود به 

شرکت در کنفرانس نبود و اشتاین مایر با همتای ایرانی خود محمدجواد ظریف، رئیس جمهور حسن روحانی و همچنین علی شمخانی و آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی و مسئوالن دیگری از ایران هم دیدارهای دوجانبه ای داشت تا این سفر را نیز بتوانیم در ادامه سفرهای مقامات بلندپایه اروپایی به ایران بعد 

از توافق هسته ای ایران و 1+5 بدانیم.  اما اشتاین مایر امروز در جمع دانشگاهیان ایرانی نیز حاضر شد. نشست بررسی همکاری های علمی و دانشگاهی 
ایران و آلمان صبح امروز در سالن عالمه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد و میزبان وزیر خارجه آلمان و تعداد زیادی از دانشجویان و 

صفحه 7صفحه 3صفحه 4استادان دانشگاه بود. بسیاری از میهمانان برای شنیدن سخنرانی اشتاین مایر آمده بودند ولی تعداد زیادی هم کسانی بودند که ... صفحه 3

آغاز عملیات گســترده آزادسازی 
حلب در ســوریه که با پشتیبانی 
هوایی جنگنده های روسی انجام 

می گیرد و ...

محســن رضایــی در خاطره ای 
نوشــت:» جنگ که آغاز شــد، 

بسیاری از مردم  ...

تیم ملــی والیبال ایــران در جام 
جهانــی نتایج ضعیفــی گرفت و 
پس از آن بحــث برکناری کواچ 

مطرح شد ...

پیش به سوی 
حلب! 

ماموریتی که 
شهید شوشتری با 

درنگ پذیرفت

 بالتکلیف 
بر سر کواچ

با صدور یادداشت اوباما و تصمیم اتحادیه اروپا اجرای برجام 

کلیـد خـورد
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تیراندازی صفی آباد امنیتی و فاقد جنبه فردی و طایفه ای است
جمعهشبحوالیساعت10شبدرشهرستانصفیآباداستانخوزستانحملهایمسلحانهدرحاشیهمراسمعزاردی
حســینیصورتگرفتکهدرآندونفرکشتهودونفرزخمیشدند.براســاسگزارشکالنتری15صفیآبادوپلیس
گاهیاینشهرستان،درساعت22:15جمعهشبیکدســتگاهپژوپارسنقرهایرنگباپالکنامشخصحامل آ
سهنفرناشناسباسروصورتپوشیدهباشلیکگلولهاسلحهکالشینکفبهافرادیکهدرکنارهیاتقمربنیهاشم
صفیآبادایستادهبودند،هجومبردند.درهمانزمانمعاوناجتماعیفرماندهیناجایخوزستانضمنبیانتحت
بررسیبودنموضوعبرضرورتاطالعرسانیصحیحودوریازنشراکاذیبتاکیدکردوگفتکهبهزودیاطالعات

الزماینحادثهازطریقرسانههایمعتبرگفتهمیشود.اوازمردماستاندرخوستکردکهبهشایعاتتوجهنکنندوهمچنینبربرخوردباشایعهسازان
کهدرفضاهایمجازیدســتبهترویجشایعاتمیزنندتاکیدکرد.حالوباگذشــتدوروزازاینواقعه،دادستانعمومیوانقالبدزفولمیگوید
کهگزارشپلیسحاکیازامنیتیبودنتیراندازیاخیردرشــهرصفیآباداســتوموضوعفاقدهرگونهانگیزهوجنبهفردیوطایفهایاست.احمد
قهرمانیدرحاشــیهمجلسسوگواریکشتهشــدگاناینحادثهبابیاناینموضوعگفتهاســتکهبهمحضاطالعازموضوعوقبلازروشنشدن
ابعادحادثهوفوتمجروحان،معاوندادســتانبهمحل،اعزامودســتوراتاولیهبرایرســیدگیبهموضوعازسویوی،صادرواظهاراتمطلعین
استماعشدهاست.قهرمانیباتاکیدبراینکهبااستفادهازتمامظرفیتهایممکن،موضوعپیگیریمیشود،تصریحکرد:»بدیهیاستکشفتمام
زوایایموضوعوشناساییودستگیریتمامعواملپیداوپنهانحادثه،همکاریگستردهوجدیعواملاطالعاتیوانتظامیاستانرامیطلبد«.

کیهان به دودستگی ها دامن می زند
تحلیلهاونوشتههایروزنامهکیهانتاکنونواکنشهایبسیاریرابهخوددیدهاست،ولیعموماازسویشخصیت
هــایحقیقیوآنهممعموالاصالحطلب.اماانتقادهایتندهفتههایگذشــتهاینروزنامهبهمجلسوشــخص
الریجانیدرجریانتصویبطرحبرجام،صدایمجلسرانیزدرآورد.امروزمدیرکلروابطعمومیمجلسدریادداشتی
خطاببهحسینشریعتمداریمدیرمسئولکیهان،نوشــتههایاینروزنامهرامصداقبارزتهمت،تخریبوافتراو

موجبتشویشاذهانعمومیخواندهاستکهبهایجاددودستگیدرکشوردامنمیزند.
دربخشیازایننامهآمدهاستکهدرتیتروســوتیترهاوسرمقالهروزپنجشنبه23مهرکیهانمطالبیآوردهشدهکه

حاکیازبیاطالعیمسئولینروزنامهازامورکشورو»برداشتانحرافیو180درجهخالفواقع«آنهااست.ایننامهتصریحکردهاستکهآنچهدر
مسیرمراحلطرحبرجامانجامگرفت،مسئولینهردوفراکسیونمجلسدرجریانهستندومیدانندکهمطالبکیهانخالفواقعو»کذبمحض«
اســت.درادامهایننامهاینسوالمطرحشدهاست:»باچهمجوزشرعیوقانونی،روزنامهایکهازبودجهعمومیارتزاقمیکندومدیرمسؤولآن
ریالیدرآنســرمایهگذارینکرده،حقداردمجلسراکهمهمترینرکنمردمســاالریاستتحقیروتخریبکند؟«ایننامهدرپایاننیزتاکیدکرده
اســتکهنمایندگانمجلسطیدوماهگذشتهبادقتموضوعهســتهایراموردتوجهقراردادندوازسرخیرخواهیومصالحکشورقانونسنجیده
ایراباهماهنگیســایرمراجعمسئولساماندادهاندکهباتأییدکاملوبالفاصلهآنتوسطشورایمحترمنگهبان،برایاجراابالغشدهاستولذا
بحثهاییازسنخمطالبروزنامهکیهانبهدودستگیهادرکشوردراینزمینهدامنمیزندکهرهبریمعظمانقالبهمگانراازآنمنعکردهاند.

 تعامل و انصاف، 
دو راه حل بحران منطقه

دبیرشــورایعالیامنیــتملیبااشــارهبهنقطه
پایانتوافقهســتهای،گفت:»گزینهموردتوجه
جمهوریاسالمیایراندردورانپسابرجامایجاد
شرایطمناســببرایتعاملســازندهمنطقهایو

بینالمللیمبتنیبرگفتوگوومفاهمهاست.«
همــکاریایــرانوکشــورهایمنطقهمبــارزهبا

ترورسیماست
علیشمخانیشبگذشــتهدراجالسمقدماتی
کنفرانسامنیتیمونیخبابیاناینکهدرحالحاضر
چندمولفهبرامنیتمنطقــهایوبینالمللیتاثیر
دارند،اظهارداشــت:»بهرغمافتوخیزهاییکه
دراجــرایاصولثاتسیاســتخارجیجمهوری
اسالمیدرطولســالهایپسازپیروزیانقالب
اســالمیوجودداشته،مســیرمبتنیبراستقالل
جویــی،آزادیطلبــیوارتقــاءنقــشوجایــگاه
جمهوریاسالمیدرداخلودرعرصهمنطقهای

وبینالمللیباقدرتطیشدهاست.«
ویافــزود:»محیــطامنیتیغربآســیامتاثراز
ســرکوبمردممســلمانفلســطینازسویرژیم
صهیونیســتی،گسترشموجترورســیمدرسوریه
وعــراقوتجاوزفاجعهبارعربســتانســعودیبه

یمناست.«
نمایدهمقاممعظمرهبریدرشــورایعالیامنیت
ملیدربخشدیگریبااشارهبهموضوعتروریسم
وراههــایمقابلهبــاآن،عنوانکــرد:»همکاری
کشــورهایروســیه،ســوریه،ایرانوعراقبرای
مقابلهباموجافسارگســیختهتروریسموتوفیقات
قابــلتوجهــیکهازبیجــیتاحلبحاصلشــده
است،مصداقروشنیازتاثیرگذاریمبارزهواقعی

باتروریسماست.«
شــمخانیادامهداد:»موفقیتهایاخیرمعیاری
برایســنجشناکامیاقداماتنمایشــیایاالت
متحدهآمریکااســتکهتحتعنــوانائتالف60
کشوربرایمبارزهباداعششکلگرفتهاست.«

 صهیونیست قصد ایجاد بحران
 در منطقه را دارد

ویبااشــارهبهگزینــهدیگرآمریکایــیهااظهار
داشت:»ایجادوتوسعهزمینهرقابتهایمخرب
مبتنیبرموازنهقدرتمهمترینگزینهایاستکه

ازسویآمریکادرمنطقهپیگیریمیشود.«
ازدیددبیرشــورایعالیامنیتملــی،یگیدیگر
ازگزینههایپســابرجامراآتــشافروزیتوصیف
کردوگفت:»درحالحاضررویکردبحرانسازی
منطقــهایازســویرژیمصهیونیســتیپیگیری
میشودودرحالحاضریکیازنقاطافتراقمیان

اینرژیموآمریکااست.«
علیشــمخانیباتاکیدبرضرورتبهــرهگیریاز
راهکارهایسیاســیبرایحلوفصلبحرانهای
منطقهایواجتنابازنظامیگریوخشونتاظهار
داشــت:»ثباتوامنیتاصلیتریننیازمشــترک
مجموعهکشــورهایمنطقهبرایقــرارگرفتندر

مسیرتوسعهمیباشد.«
ویدرانتهایســخنرانیاختتامیــهکنفرانسدر
تهرانباتاکیدبراینکهبحرانهایمنطقهراهحل
واینراهحلاصولمشــخصیدارد،خاطرنشــان
کــرد:»راهحلبحرانهایمنطقهدرشــکلگیری
سازوکارمنطقهایمبتنیبرتعاملوانصافاست؛
همچنینجمهوریاســالمیایرانبارهاآمادگی
خودرابرایگفتوگوباکشورهایاصلیدرگیردر
بحرانهایمنطقهاعالمنمودهوهمچنانبرموضع

خوددراینزمینهتاکیددارد.«

برگی جدید در سرنوشت برجام
سایه سنگین تحریم ها برداشته شد

»اگرتحریمهاراقانونالغوکنندبیانیهمشترکظریفوموگرینیصادرخواهد
شــد«،اینرامعاونحقوقیوامــوربینالمللوزیرخارجهگفتهاســت،وقتی
زمزمههایآغازاجرایبرجامبهگوشرسید.ظاهرا،همهموضوعاتختمبه
رفعتحریممیشــود؛یکسوالمطرحاســت؛آیابرجامواردفصلدوم،یعنی

اجراشدهاست؟

آهنگ مثبت همکاری های ایران و آژانس
ماجــرااززمانــیآغازشــدکــهوزارتامــورخارجــهروســیهدربیانیهای
نوشــت:»همهطرفهاییکهتوافقنامهراامضاکردهانــداجرایعملیاتیرا
آغازخواهندکردونخستینگامهارابهسویاجرایتعهداتخودبرخواهند
داشــت.اینمســالهشــاملتعاملایرانباآژانسبینالمللــیانرژیاتمی
وحرکتبهســویلغوتحریمهاییکجانبهاعمالشــدهازســویآمریکاو
اتحادیــهاروپاعلیهایــرانخواهدبود.آهنگمثبتهمــکاریهایایرانو
آژانسبینالمللیانرژیاتمیمطابقنقشــهراهرسمشــدهبرایحلباقی
ماندهمسائلنیزدرحالپیشرفتاستوآژانساعالمکردهکهتدابیراجرای
ســندبرجامبهنتیجهرسیدهکهپیشــرفتبسیاربزرگیاســت.«اماپیشتر،
رئیسجمهورایراناینخبرراتلویحیاشــارهوبیانکردهبود:»هفتهآینده
پایان۹0روزوآغازاجراییشدنبرجاماستکهالبتهمیتوانستایناجرایی
شدنبرجامرازودترآغازکنیمدراینزماننیزدوطرفبایداقداماتخودرا
آغازکنندکهتانهاییشــدناینتعهداتواقداماتیکیدوماهطولخواهد
کشــیدکهدرنهایتتحریمهابرداشتهمیشودوفضایجدیدیپیشروی

ملتایرانقرارمیگیرد.«

ایران پروتکل الحاقی توافق نامه را اجرا می کند
چیزیکهروســیهآنرا»آهنگمثبتهمکاریهــایایرانوآژانس«خواند،
همانیاستکهمحمدجوادظریف،وزیرامورخارجهبارهاآنرابیانکردهبود:»
آژانسنگاهمغرضانهبهایراننداشــتهباشد.«،اینخواستهاماسرانجامعملی
شد.امروز،آژانسبینالمللیانرژیاتمیدربیانیهایاعالمکرد:»جمهوری
اســالمیایراندر18اکتبر2015بهمدیرکلآژانسبینالمللیانرژیاتمی
اطالعدادهاستکهازروزاجرایبرنامهجامعاقداممشترک)برجام(بهصورت
مشروطپروتکلالحاقیتوافقنامهپادمانیراتازمانتصویبآنتوسطمجلس
اجرامیکندوترتیباتفرعیکداصالحیه3.1توافقنامهپادمانیرانیزبهطور

کاملاجراخواهدکرد.«

سرانجام، لغو تحریم صادر شد
امادفترکاخســفیدهمدرآســتانهفرارســیدنروزموعود،بیکارننشســتو
سخنگویدفترامورایرانوزارتخارجهآمریکادرپیامیگفت:»باراکاوبامادر
اینروزطیبخشنامهای،سازمانهایدولتیراموظفخواهدکردتااقدامات
مناسببرایآمادگیدراجرایتعهداتآمریکادرچارچوببرجامراآغازکنند.
اینروزبرایایرانروزیاســتکهگامهایالزمبرایمحدودســاختنبرنامه
هســتهایآغازمیشــودتاجامعهجهانیازصلحآمیزبودنآنمطمئنشود.
تعهداتایرانازاینروزشــاملخارجســاختنهزارانسانتریفیوژونگهداری
آنهادرانبارهاییاستکهتحتنظارتبینالمللیقرارخواهندگرفت.تغییرات
چشــمگیردرتاسیساتآبســنگیناراکواجازهدسترســیبازرسانآژانس
بینالمللیانرژیاتمیبهتاسیساتهستهایوتاسیساتیکهبهبرنامههستهای
مربوطمیشوند،ازدیگرتعهداتایراناست.«امادرستچندساعتبعد،باراک
اوبامااوبامادستورفراهمکردنمقدماتلغوتحریمهايهستهايایرانراصادر
کردوهمزمان،اتحادیهاروپاباصدوربیانیــهایهمهتحریمهایاقتصادیو

مالیمرتبطبابرنامههستهایایرانرالغوکرد.

اجرا سخت ترین مرحله برجام است
سرانجامروزموعودبرجامیاهمانبرنامهجامعاقداممشترکفرارسیدوبرجام
واردفازدیگریازماجراشــد.گرچهبهتصویبرســیدنتوافقهستهایدرهر
دوکشــورایرانوآمریکاباکشوقوسهاواختالفاتزیــادیهمراهبود،اما
ســرانجام»کاربرجامرابایدتمامشــدهدانســتوازاینپسبرنظارتآنباید
کوشید«نیویورکتایمزدرگزارشی،مرحلهاجرایبرجامراسختترینقسمت
ماجراخواندونوشــت:»انتظارمیرودمهندســانایرانیروزیکشنبهیکیاز
بزرگترینوپیچیدهترینپروژههایبرچیدنهســتهایدرتاریخرااجراکنند.
آنهامجبورهســتندکه12هزارســانتریفیوژراکناربگذارندوبیشاز12تن
ازســوختغنیسازیشــده۹8درصدایرانرابهخارجازکشورانتقالدهندو
هســتهمرکزیراکتوراراکرانابودکنند.اینمهندسانتاکیدمیکنندکهکار
خودرادرموعدمقرربهپایانخواهندرساندتابیشاز100میلیارددالریکهدر
آزادسازیتحریمهادرتوافقهستهایایرانباایاالتمتحدهوپنجکشوردیگر
قولآندادهشدهاسترابهدستآورند.بااینحالدرمورداینکهآنهاچهکاری
انجاممیدهنددرکشــورهایدیگرچیززیادینمیشنوندونمیبینند.یشتر
اعضایپارلمانایراندربارهیجزییاتبرچیدهشدنهستهایپیشازاینکه
کشتیهایایرانیبتواندبهسطحقبلازتحریمهابازگردندوشرکتهایایرانی

بتواننددوبارهمعامالتمالیرادرسراســردنیابهانجامبرسانند،دربیخبری
نگهداشتهشدهاند.«همچنیننیویورکتایمزدربخشدیگریپیشبینیکرده
اســتکهدوطرف،نگراناینهستندکهچندماهپسازاجرابااحتمالتقلبو

نارضایتیروبهروشوند.

برجام در انتظار دستور رئیس جمهور
ظاهرااجرایبرجامبهچندعاملبستگیدارد،اولاعالمرفعتحریمودومطبق
گفتههایرئیسســازمانانرژیاتمیایران،دســتوررئیسجمهور.حاالرفع

تحریمهااعالمشدهاستوفقطماندهدستوررئیسجمهور.
صبحامروز،علیاکبرصالحیبابیانمراحلتوافقهستهایگفت:»اینروند
پنجمرحلهداشــتکهنخستینمرحلهتوافقدروین،بعدمرحلهشورايامنیت
بودکهچندقطعنامهلغووقطعنامه2231صادرشد.مراحلمتعدددیگريدر
پیشداشتیمتابهمرحلهکنونيرســیدیمکهامروزیافردامرحلهتصویببرجام
خواهدبودبهاینمفهومکهاعــالمخواهندکردآنراتصویبميکنندوازاین

پسبایداقداماتعملیاتيبراياجرايآنراطيکنیم.«
رئیسســازمانانرژیاتمیایرانافزود:»مروزیافردااتحادیهاروپااعالمکند
کهتحریمهاعلیهکشورمانرالغوخواهدکرد.:امریکانیزاعالمخواهدکردکه
برخيازتحریمهارالغووبرخيرانیزتعلیقميکندواینرســمااعالمميشود
البتهزماناجرارابهوقتعملیاتيشدنبرجامموکولميکنندکهبراساسآن
مابایــدقدمهایيدراینبارهبرداریم.طبقمفادبرجاممابایداقداماتيدرنطنز
انجامدهیــمازجملهتعداديازســانتریفیوژهاراکاهشدهیمهمینطوردر
فردووپسازآندراراكبایدمخزنمدنظررادرآوریماینســهاقدامعمدهاي

استکهعلياالرضبایدانجامدهیم.«

هیات مذاکره کننده در راه وین
اگرتاهفتهگذشته،برجامرابه»یکبامودوهوا«تشبیهمیکردند،حاالآنقدر
جدیشدهاستکههیاتمذاکرهکنندهراباردیگربهوینبکشاند.کمیسیون
مشترکبررسیبرجامایرانو1+5بهزودیبرگزارمیشودوبههمینخاطر،
معاونانوزرایخارجهباردیگرکشورشــانرابهمقصدویــنترککردند.اگر
پیشــترازنفوذکشــورهایغربیازطریقتصویببرجامسخنگفتهمیشد،
حاالنوکپرگاربهســمتاجرایبرجامگرفتهمیشــود.»توافقهستهایبه
واقعیتنزدیکمیشــودوهمزمانآمریکاامکاناغــوتحریمهایایرانرا

فراهممیکند.«

واکنشروزپیگیریروز

بعد از جنگ جهانی دوم چنین آشفتگی امنیتی وجود نداشته است
علیالریجانیدردیدارباجبرانباســیلوزیرامورخارجهلبنانوهیأتهمراه،تاکیدکردکهلبنانکشــوریکوچکامامهماســتوتوانســتدرمقابلرژیمصهیونیستیبایستدواینیکسرمایهبزرگ
برایلبناناســت.رئیسمجلسگفتکهخیلیازکشورهادرمنطقههستندکهازوسعت،جمعیتوامکاناتبیشتریبرخوردارندامانتوانستهاندنقشمهمیدرمنطقهداشتهباشندوتأثیرگذارنیستند.
الریجانیضمناشارهبهشیطنتهایبرخیازکشورهادرجهتبرهمزدناوضاعداخلیلبنان،اظهارداشت:متاسفانهماگرفتاررفتارهایسوءدرمنطقهشدهایمکهاینمسئلهامنیترادراینحوزه
برهمزدهاســتواینآشفتگیامنیتیفعلیحتیدربعدازجنگجهانیدوموجودنداشتهاســت.رئیسمجلسخاطرنشانکردکهدولتلبنانوجریانمقاومتتوانستدشمنانراازآنکشور
خارجنمایدودرگیریهارابهخارجمرزهابکشاندکهاینموفقیتبزرگیاست.ویبااشارهبهائتالفصورتگرفتهعلیهمبارزهباجریاناتتروریستی،تصریحکرد:نتیجهاینائتالفهنوزمثبت
نبودهوآناقداماتیکهازآنانتظارمیرودتاکنونصورتنپذیرفتهاســت.رئیسمجلستصریحکردکهجمهوریاســالمیایرانهمیشهدرکنارکشوردوستخودخواهدماندوتاجاییکه

بتواندبهحلبحرانهایداخلیآنکمکخواهدکرد.

سیاسی
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آغاز فصل جدید روابط ایران و آلمان
چه خوب است که اگر کوه به کوه نمی رسد، ولی آدم به آدم می رسد

روزگذشــتهوزیرخارجهآلمانبعداز12سالبهایرانآمدتادراولینکنفرانس
مقدماتیاجالسامنیتیمونیخشرکتکند.سفریکهفقطمحدودبهشرکت
درکنفرانسنبودواشتاینمایرباهمتایایرانیخودمحمدجوادظریف،رئیس
جمهورحسنروحانیوهمچنینعلیشمخانیوآیتاللههاشمیرفسنجانی
ومســئوالندیگریازایرانهمدیدارهایدوجانبهایداشتتااینسفررانیز
بتوانیمدرادامهســفرهایمقاماتبلندپایهاروپاییبهایرانبعدازتوافقهسته

ایایرانو1+5بدانیم.
امااشتاینمایرامروزدرجمعدانشگاهیانایرانینیزحاضرشد.نشستبررسی
همکاریهایعلمیودانشــگاهیایرانوآلمانصبحامروزدرسالنعالمه
امینیکتابخانهمرکزیدانشگاهتهرانبرگزارشدومیزبانوزیرخارجهآلمانو
تعدادزیادیازدانشجویانواستاداندانشگاهبود.بسیاریازمیهمانانبرای
شنیدنسخنرانیاشتاینمایرآمدهبودندولیتعدادزیادیهمکسانیبودندکه
براییافتنراهورودبهدانشــگاههایآلمانونحوهگرفتنبورسازموسسات

کادمیکاینکشوردرورکشاپهاییکهقبلاز علمیوآ
ایننشستبرگزارشدهبودحضوریافتهبودند.

زمانی که روابط سیاسی سرد بود، دانشجویان 
رابط ایران و آلمان بودند 

کادمیک اشتاینمایردرســخنرانیخودروابطعلمیوآ
ایرانوآلمانراعلتبرجاماندنروابطدوکشــورطیاین
ســالهاباوجودتیرهشــدنروابطسیاسیخواندوگفت:
»تامدتیپیشماخیلیازهــمدوربودیمومیتوانگفت
روابطسیاسیمانسردبودولیارتباطاتعلمیدوکشور
کادمیکمــانهمچنان وهمچنینروابــطفرهنگیوآ
برقراربودواجازهندادکههیچگاهروابطایرانوآلمانقطع
شود«.بهگفتهاوزمانیکهسیاســتتقابلرابهدوکشور
تحمیلکردهبود،فارغالتحصیالنودانشجویانروابطرا
زندهنگهداشــتندوبههمینعلتبایدازآنهاسپاسگزار
بود.وزیرامورخارجهآلمانبااشارهبهگفتوگوهاییکهبا
رئیسدانشگاهتهرانداشتهاست،گفتکهدانشگاههای
ایرانمیتوانندتعاملزیادیبادانشگاههایآلمانداشته

باشندواینتعامالتدانشگاهیمیتواندبازتابیدرسیاستنیزداشتهباشد.

 در سطح سیاسی کوه ها جابه جا نشدند، 
ولی ما آدم ها به هم رسیدیم

وزیرخارجهآلماندربخشدیگریازسخنانخودبااشارهبهمذاکراتهسته
ای،اینضربالمثلایرانیکه»کوهبهکوهنمیرسد،ولیآدمبهآدممیرسد«
راعنوانکردوگفت:»مذاکراتسیاسیمابهنتیجهرسیدومابهتفاهمرسیدیم
ومیتوانمبگویمدرسطحسیاسیکوههاراجابجانکردیم،ولیبناییفراهمشد
تادوکشوربتوانندبهتربایکدیگرگفتوگوداشتهباشندوروابطعلیرغممسائلی
کهوجودداشــتادامهیافت«.اشــتاینمایرگفتخوشــحالاستکهروابط

دوبارهآغازشــدهاستواینبارمستحکمترازگذشــتهخواهدبودواینخیلی
خوباستکهاگرکوهبهکوهنمیرسد،ولیانسانهابهیکدیگرمیرسند.وی
تاکیدکردکهبرایرسیدنانسانهابهیکدیگرالزماستتادرزمینههایعلمی
وفرهنگیبایکدیگرمشارکتداشــتهباشیموبهایجادمشترکاتبینیکدیگر
بپردازیمتازمانیکهاعتمادسیاســیراکهبهآننیازداریممجددًافراهمکنیم.
اشتاینمایرهمچنینبابیاناینکهزمانیممکنبودمذاکراتبهسرانجامنرسد،
گفتکهبحثدررابطهباوضعیتفعلیهمدشــواراســتولیمامیخواهیم

همکاریهایمانرابهسرانجامبرسانیم.

نباید در گذشته گرفتار شویم
پسازپایانســخنرانیوزیرامورخارجهآلمانحضاربرایدقایقیاوراتشویق
میکردند،امادراینبینتعدادیازمخالفانسیاســتهایآلماندرگذشته
همحضورداشــتندکهبهحمایتهایاینکشــورازصــدامدرجنگایرانو

عراقاعتراضداشــتند،اعتراضیکــهبیکالمبود.آنهــادرصندلیهای
انتهاییســالننشســتهبودندوعکسهاییازافرادیدردستداشتندکهدر
بمبارانشــیمیاییسردشتشــیمیاییشــدهبودندکهدرزیربرخیعکسها
نوشــتهشدهبود»سردشــتهدیهآلمان«.دونفرهمدرگوشــهایازسالنبا
ماســکشــیمیاییبهصورتخودنشســتهبودند.اینمعترضانپسازپایان
تشــویقهاونشســتنوزیرخارجهآلمــانبهاعتــراضخودپایــاندادند.در
ادامهبرنامهبخشــیازیکیازورکشاپهایبرگزارشــدهباعنوان»آموزش
درجهتتوســعهپایدار«باحضوراشــتاینمایرارائهشــد.اشــتاینمایرامادر
ســخنانخوددراینبخشجملهایگفتکهبهنظرمیرســیدپاسخیاست
بــهآنمعترضاندرســالن.اوگفت:»همانطــورکهآقایظریــفنیزگفتند

مانبایددرگذشــتهگرفتارشــویم.منهمپــایاینجملهراامضــامیکنم«.

 با حضور ایران می توانیم به راه حلی 
برای بحران سوریه دست یابیم

اشتاینمایردراینبخشهمچنینبابیاناهمیتایرانبهعنوانکشوریمهم
درمنطقهگفتکهامضایتوافقهســتهایزمینهرابازمیکندتاروابطایرانو
آلمانبهبودیابدوباتوجهبهنقشمهمایراندرمنطقهدرکنارسایرقدرتهاآلمان
عالقهداردکهروابطشراباایرانگسترشوبهبوددهد.اوهمچنینتصریحکرد
کهدرمذاکراتیکهدربرلینداشتهاند،موضوعحلبحرانسوریهرابررسیکردهو
بهایننتیجهرسیدهاندکهباحضورایرانمیتواندرآیندهبهراهحلیبرایبحران
سوریهدستیافت.اشــتاینمایردرعینحالتاکیدکردکهگاماولدراینراه،
پایاندادنبهجنگیاستکهتاامروزافرادزیادیدرآنکشتهشدهاندواینامر
تنهایکوظیفهسیاسینیستبلکهیکوظیفهاخالقیاست.وزیرامورخارجه
آلمانهمچنینبااشــارهبهکنفرانساجالس
مقدماتیامنیتیمونیخکهدرروزگذشتهدرآن
حضوریافتهبودگفتکهبااســتنادبهتجربیات
گذشتهمتوجهمیشویمکهطیدهسالگذشته
فرصتداشــتیممانعازوقوعبحراندرسوریه
شــویم،ولیایناتفاقرخندادونتوانســتیمراه
حلسیاســیبرایاینبحــرانارائهکنیم.وی
تاکیدکردکهدرسیاستخارجیمهمایناست
کهچطورتحوالترامدیریتکنیموهمچنینراه
حلیمناسبراترسیمکنیموحالماخودراآماده
میکنیمتاراهحلسیاسیرامحققسازیم،راه
حلیکهدرگذشتهمیسرنبود.وزیرخارجهآلمان
کهروزگذشــتهازموزههنرهــایمعاصر،بازار
تجریشوهمچنینساختمانمجمعتشخیص
مصلحتنظامدیدنکردهبود،بهخوبیمیشد
تاثیرمعماریوهنرایرانرادرســخنانامروزاو
تشخیصداد.اوچندباردرسخنانخودازهنر
وفرهنگایرانگفتودربخشینیزبااشارهبه
دیداردیروزازموزههنرهایمعاصر،آنراجذابخواندوگفت:»شــایدبتوانیم
نمایشگاهمشترکیدربرلینیاشهرهایدیگرآلمانبرپاکنیم.همچنینمیتوانیم
ازشبکههایموجوددرایراناستفادهکردهونمایشگاههایمختلفیرابیندو
کشورداشتهباشیم«.اشتاینمایرهمچنینتاکیدکردکهدرآلمانعالقهزیادی
وجودداردبرایاینکهمطلعشــونددرعرصههنریایرانچهتحوالتیصورت
گرفتهاست.اشتاینمایرقبلازآنکهباتشویقحاضرانسالنراترککند،ازسوی
رییسدانشــگاهتهرانموردقدردانیقرارگرفتولوحویکاثرازصنایعدستی
ایرانرادریافتکرد.گفتنیاستوزیرخارجهآلمانکهسفرهایمنطقهایخود
راکهباآمدنبهتهرانآغازکردهاست،امروزپسازبازدیدازبازارتهران،ایرانرا

بهمقصدعربستانترکمیکند.

ماموریتی که شهید شوشتری با درنگ پذیرفت
محســنرضاییدرخاطرهاینوشت:»جنگکهآغازشد،بسیاریازمردمپنجاستانکشورمان،خانهوکاشانههایشانراترککردند،ولیباترکاینجمعیتبزرگازملتما،یکجمعیتدیگری
میآمد.«دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظامبهمناسبتشهادتسردارشهیدشوشتریبانقلخاطرهایازاو،بیانکرد:»سخنهایزیادیاستکهازرشادتهایایشاندرجبهههانقلکنم؛

اماخاطرهایکههمیشهدرذهنمنازایشاننقشبستهبرمیگرددبهمسئولیتایشاندرجبههشرق.«
رضاییادامهداد:»پسازشــهادتکاظمی،وقتیقرارشدشهیدشوشتریبهجنوبشرقبرودودرمنطقهسیستانوبلوچســتان،امنیتپایدارراپدیدآوردباوجودآنکهسالهابودحضور

مستمریدرکنارخانوادهنداشتوفرزندایشان،بزرگومستقلشدهبودونیزباوجودسنباال،پذیرفتنچنینمأموریتیکارسختیبهنظرمیآمد،بادرنگپذیرفت.«
ویدرانتهاگفت:»بعدهاوقتیازایشانپرسیدهبودندکهتأملشمابرایچهبود،گفتهبود:منبهذهنمآمدبااینهمهنیازیکهخانوادهامبهمندارند،بایدچهکنم؟آنلحظهچهرهامام

جلویصورتمآمدومندریافتمکهبایداینکارراقبولکنم...وبهجنوبشرقبروم.«

شکایت 4 نماینده برای لغو واگذاری المهدی 
چهــارنمایندهمجلسشــورایاســالمی
شکایتجدیدیبهدیوانعدالتاداریبرای
ابطالواگذاریشرکتآلومینیومالمهدی
تهیــهوتنظیمکردند.احمــدتوکلینماینده
مردمتهراندرمجلسشــورایاسالمیبا
اشارهبهچگونگیواگذاریشرکتآلومینیوم

المهدیگفت:شکایتجدیدیبهدیوانعدالتاداریبرایابطالواگذاری
شــرکتآلومینیومالمهدیتنظیمشدهاستکهدراینشکایتجدیدنیزاز
نظرحقوقیراهکارهایقانونیپیشبینیشدهتادیوانعدالتاداریبتواند
براساسآنچگونگیواگذاریاینشرکترابررسیکند.نمایندهمردمتهران
خاطرنشانکردکهچهارنفرازنمایندگانمجلسشورایاسالمیازجمله
آقایانامیرآبادی،نادران،دهقانیواواینشــکایتراامضاکردهاندوامروز

یافرداتقدیمدیوانعدالتاداریخواهدشد.

جنگ روسیه در سوریه جنگ قدرت و نفوذ 
مشــاورعالــینماینــدهولیفقیهدرســپاه
پاسدارانبااشارهبهحمایتمعنویایراناز
سوریهدرخصوصوضعیتموجوددرسوریه
خاطرنشانکرد:چینمخالفتسخیرسوریه
استوروسیهنیزدستبهاقداماتیدرسوریه
زده،اماروســیههیچپیوندیاستراتژیکبا

ســوریهندارد.ذوالنورتاکیدکردکهجنگروسیهجنگقدرتونفوذاست؛
چراکهمیدانداگرسوریهسقوطکند،روزنهتنفسآنتنگمیشودومیدان
جوالنغربیهاافزایشخواهدیافت.ویتصریحکردکهامروزهموجحرکت
غربیاندرکشورسوریهبهطورمحسوسیمعکوسشدهاستوعقبنشینی
قابلتوجهایداشــتهاســت،بهطوریکهنگاهآنهابهبشاراسدبادوسال
گذشــتهمتفاوتاســتوهمگیبهاینموضوعواقفهســتندکهحمایت

معنویتجمهوریاسالمیباعثتحولدرسوریهشدهاست.

آزمایش های موشکی ایران ادامه پیدا می کند
سردارجزایریگفت:آزمایشهایموشکی
ایرانطبقبرنامهریزیهاادامهپیدامیکند
وسیاستدفاعیماتقویتعرصهموشکی
کشوراست.ســردارجزایری،معاونستاد
کلنیروهایمســلحدرحاشیهمراسمختم
پدرسردارشریفدرپاسخبهاینپرسشکه

نظرشمادربارهرزمایشموشکیایرانچیســتاظهارکرد:آزمایشهای
موشکیجمهوریاسالمیطبقبرنامهریزیهاادامهپیدامیکندوسیاست
دفاعیجمهوریاسالمیبرمحورتقویتاینعرصهقراردارد.گفتنیاست
آزمایشاخیرموشــکدوربردایرانبانام»عمــاد«واکنشهاییراازطرف
مقاماتآمریکاییدرخصوصنقضقطعنامهســازمانمللدرپیداشت.
مقاماتکشوریولشگریایرانامانیزدرروزهایگذشتهازاقداماتدفاعی

ایراندفاعکردند.

حاکمان فعلی عربستان 
ناپخته عمل می کنند

آیتاللهاکبرهاشمیرفســنجانیرفتوآمدهای
سیاســیمســئوالنراازعواملعزمکشورهابرای
همکاریتوصیفکردوگفت:»بایدتوجهداشــته
باشیدکهتروریســمدرخاورمیانهچنانتقویتشده
کهحالتتهاجمیداردوبرایریشهکنیاینپدیده
شــوم،نیازبههوشیاریسیاسیواقداماتعالمانه

است.«
رئیسمجمعتشــخیصمصلحتنظــامدردیدار
اشــتاینمایر،وزیرامــورخارجهآلمانبااشــارهبه
لزومهمکاریایرانوآلمانبیانکرد:»خواســت
مــردمودولتایــران،تقویتروابطباکشــورهای
اروپاییوبهویژهآلماناســتواگرمزاحمتهاکم
شودومسؤولینمربوطههوشیاریبهخرجدهند،

میتوانباتصمیمسازنده،برموانعفایقآمد.«
بهبودروابــطاارادهایفراترازبازیهایسیاســی

میخواهد
هاشمیرفســنجانیادامهداد:»قدرتفنیآلمان
وظرفیتهــایفنیایــران،میتوانــدباعثرونق
تکنولــوژیدرهمکاریهــایصنعتیشــود.عد
ازپیــروزیانقالب،اولینمشــکلمــردمونظام،
اقدامــاتتروریســتهابــودکــهپسازدوســال

توانستیمکشورراامنکنیم.«
ویبــاتاکیدبررشــدومیدانداریتروریســتها
درافغانســتان،پاکســتان،عراق،ســوریه،لیبی،
نیجریه،سومالی،یمنودیگرکشورهاخاطرنشان
کــرد:»عقــالیجهانینبایــداینپدیدهراســاده
بگیرنــدومبارزهباآنهانیازبــههمکاریهمهجانبه
داردتااواًلجلویپیشرویتروریستهاگرفتهشود

وثانیًاریشهکنشوند.«
وزیرامورخارجهآلماندربخشیازصحبتهایش
بهاختالفایرانوعربســتاناشــارهکــرد؛رئیس
مجمعتشــخیصمصلحتنظامدرواکنشبهاین
نگرانیاشــتاینگفت:»اگرچهایننگرانیشمابا
توجهبهتأثیرگذاریدوکشوردرجهاناسالمتوجیه
دارد،اماتجربهیمامیگویدکهمیتواناختالفات
راحلکردوازظرفیتهایهردوکشــوردرجهت
مبارزهباتروریسماستفادهکرد.باتوجهبهمشترکات
اسالمیومنافعیکههردوکشوردرمنطقهوجهان
اســالمدارند،میتــوانحاکمانفعلیعربســتان
راکهبعضــًاناپختهعملمیکننــد،توجیهکردکه
ایجــادتنــشدرمنطقهبرایهیچکشــوریخوب

نیست.«
اکبــرهاشــمیرفســنجانیبــاتاکیدبرمناســک
حجاظهارداشــت:»حاکمانســعودیمیتوانند
ازایــنظرفیتبــرایتقویــتروابطخــودباهمه
ایــران بــهخصــوص و اســالمی کشــورهای
اســتفادهکننــد،امــامتأســفانهامســالاتفاقاتی
درمکــهافتادکــهاحساســاتهمهمســلمانانرا

جریحهدارکرد.«
ویدرخصــوصراهکارهایعملــیبهبودروابط
ایرانوعربســتانعنوانکرد:»اواًلارادهایفراتر
ازبازیهایسیاســیمیخواهــدوثانیــًاتوجهبه
ضررهاییکهبــهخاطراختالفــات،متوجهجهان
اســالممیشــودکهمهمتریــنآنامنیــتخاطر
رژیمجعلــیصهیونیســتبــرایتــداومجنایات
علیــهفلســطینیهایمظلوماســت.غربیهاکه
ازخطــراتحضــورصهیونیســتهادراروپــاخبر
داشتند،بالیآنراازکشــورهایخوددورکردند
وبهجانملتهایخاورمیانــهانداختندکهعالوه
برجنایاتآشکارعلیهمسلمانان،عاملپشتپرده
بسیاریازاتفاقاتناخوشــایندمنطقه،مخصوصًا

درسوریهاست.«

عصرایران نوشت:» برجام را رها کن، کسی قهرمان نشود!«
نگرانیاز»قهرمان«شدندولترامیتواننگرانیازانتخاباتمجلسدانستوحتیدورتردرانتخاباتریاستجمهوری.دغدغه

کمیسیونیاشخصزاکانیبیشتراینبودهکهدولتودرواقعروحانییاظریفقهرمانملینشوند.

 رجانیوز نوشت:» شایعه موافق بودن نظر رهبری مجلس را قانع کرد«
رساییدرمصاحبهبارجاگفت:»بعدازجلسهشباولرایگیریبودکهگفتهشددردبیرخانهجمعبندیشدهکهبهطرحآقایالریجانی

رأیدادهشودوکمکماینشایعهشدکهدفتررهبریهمنظرشهمراهیباطرحآقایالریجانیاست.«

 افکارنیوز نوشت:» صحبت از پدرساالری اصالح طلبان عقالنی نیست«
حجتاالسالممحمدمقدمدرمصاحبهباافکارگفت:»اینکهمیگویندچهکسیسهمبیشتریویاکمتریداردومسائلیکهبخواهد

برخیجریاناتاصالحطلبرامقابلهمقراردهد،مفیدنمیدانم.همهبایددرتقویتاصالحاتکوششکنیم«

 ۵98نوشت:» هیأتی موثر است که با یزید زمان مبارزه کند«
شیعهانگلیسيچیزعجیبوغریبينیستکهتاببنیمبگوییماینهاشیعیانانگلیسيهستندهرچیزيکهشیعهراتضعیفوتخریبکندو

باعثانزجارعموميازشیعیانبشودانگلیسياستبرايهمینبایدمراقببودتاباعثرنجششیعیاننشویم.

 خبرآنالین نوشت:» چه کسانی از شورای مرکزی موتلفه رفتند«
سیدمحمدحسینی،مهدیصولی،غالمرضاکرمیراد،احمدعلیمقدمواللهیارملکشاهیکسانیهستندکهدردورهقبلعضوشورای

مرکزیاینتشکلنبودندامادردورهاخیربهعضویتآندرآمدند.

عکسروزسایتنگار

حیرتاشتانمایر
وزیرخارجهآلماناز
معماریایرانی

خبرنامه
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رصدخانه

پیش به سوی حلب! 
ادامه عملیات گسترده ارتش سوریه برای آزادسازی حلب

آغازعملیاتگستردهآزادســازیحلبدرســوریهکهباپشتیبانیهوایی
جنگندههایروســیانجاممیگیردوگفتهمیشودنیروهاییازمتحدین
دولتدمشقنیزدرآنحضوردارند،عرصهتحوالتمیدانیدراینکشور
راواردفازجدیدیکردهاســت.درحالیکهتــاهمینیکماهپیشاغلب
ناظرانبرایناعتقادبودندکهارتشســوریهدرحالعقبنشینیمستمر
بودهوگســترهمناطقتحتکنترلدولتروزبهروزکاهشپیدامیکند،
ورودمســتقیمروسهاســببایجادتحرکیجدیددرجبهههایمبارزهبا
گروههایشورشیوتروریستیشدوبهعنوانانگیزهایبرایطرحریزی
عملیاتهایجدیدتوســطارتشعملکرد.درهمینراستا،درحالیکه
روزگذشتهاعالمشــدمرحلهنخستعملیاتآزادسازیحلبباموفقیت
بهپایانرسیده،مرحلهبعدیاینعملیات،بههمراهعملیاتهاینظامی
ارتشدردیگرمناطقسوریهدرجریاناســت.ارتشسوریهازروزجمعه
عملیاتیگســتردهرابرایپسگرفتنشــهرحلبومناطقاطرافآناز
گروههایشورشــیوتروریستیآغازکردهاســت.گزارشهاحاکیازآن
مناطق کهدرســهمحورآغازشدهـ اســتکهجبههاصلیاینعملیاتـ
جنوبیوحومهجنوبغربیحلب،دومینشهربزرگسوریهاست.گفته
میشودمنطقهایکهجنگندههایروسیهوارتشسوریهبرایپشتیبانی
ازعملیاتحلبهدفگرفتهاند،نزدیکجادهایاســتکهمسیراصلی
ارتباطبادمشق،پایتختسوریهاست.درهمینراستا،شبکهخبری»بی
بیسی«روزگذشتهگزارشداددرعملیاتآزادسازیحلبکهباپشتیبانی
نیرویهواییروســیهآغازشده،نیروهایارتشســوریهتوانستندکنترل
روســتایاســتراتژیک»حویجینه«درنزدیکیحلبرابهدستبگیرند.
حلبکهیکیازبزرگترینشهرهایســوریهاست،زمانیازمراکزمهم
اقتصادیاینکشوربودامابهدنبالآغازجنگسوریه،دچارخرابیهای
گستردهایشــد.ایندرحالیاســتکههنوزدومیلیوننفردراینشهر
سکونتدارند.شــبکهخبری»المنار«کهبهشکلیمفصلتربهعملیات
آزادسازیحلبپرداختهنیزدرگزارشخوداشارهکردبهموازاتعملیات
نظامیارتشســوریهدرحومه»حمص«و»حماه«،ارتشاینکشــوردر

حومهجنوبیحلبنیزبهعملیاتیگستردهبهسمتروستاهایتحتکنترل
گروههایتروریســتیدرحومههایغربیوجنوبغربیاینشهراقدام
کردهاست.براســاساینگزارش،عملیاتازچهارمحورخانطومان،
جبلعزان،وضیحیوتلشغیبدرمیانپشتیبانیهواییجنگندههای
روسیوسوریوهمزمانباآتشبارتوپخانهایبهمکانهایاستقرارافراد
مسلحآغازشد.ارتشسوریهدرساعاتاولیهموفقشدکنترلمقرگردان
تانکها،قلعهنجم،مرغداریزیتونه،پادگانکبدار،روستاهایحدادین
وملیحــهوابطیــنرادرحومهجنوبغربیحلببهدســتبگیردوپایان
موفقیتآمیزمرحلهاولعملیاترااعالمکرد.گفتنیاســتروستاهای
واقعدرچارچوبعملیاتنظامیارتشســوریه،درکنترلگروهکهای
احرارالشــام،جبههالنصرهوتیپهایصقورالشامولشکرشاماست.از
طرفدیگر،ارتشوکمیتههایمردمیسوریهدرحومهشمالیحماهنیز

بهپیشرویهایچشــمگیریدرروســتاهایجوالک،سناسلومنطقه
مشاریعدرغربدارالکبیرهدستیافتند.براساسدیگرگزارشها،حمله
زمینیبهدنبالموشــکبارانوگلولهبارانشدیدتوپخانهای،موشکیو
خمپارهایبهمواضعتروریستهاآغازشدوطیچندساعتدرگیریشدید،
نیروهایارتشســوریهوگروههایهمپیمانآنموفقبهتصرفچندین
روستاومنطقهتحتاشغالتروریستهادرجنوبوغربحلبشدند.به
اینترتیب،آنگونهکهمشخصاست،برنامهریزیهایجدیدارتشسوریه
برایبازپسگیریمناطقاشــغالیکهدرپیتحوالتپسازورودنظامی
روسیهبهاینکشورآغازشده،درحالنتیجهدادناستومیتوانانتظار
داشــتدرمراحلبعدیاینعملیاتوهمچنینعملیاتهایمشــابه،
موفقیتهایبیشتریدرمقابلهباگروههایشورشیوتروریستیحاصل
آید.عملیاتهایارتشسوریهونیرویهواییروسیهامروزنیزدرمناطق

مختلفادامهپیداکرد.دراینراستا،منابعنظامیسوریازادامهعملیات
ارتشعلیهتروریستهادرشــهرحمص،حومهالذقیه،درعاوقنیطرهبا
بــهکارگیرینیرویهواییوتوپخانهوتجهیــزاتزرهیخبردادند.منابع
نظامیدرشــهرحمصبهروزنامه»الوطن«گفتهاندجنگندههایروسی
وســوری،مراکزوابســتهبهجبههالنصرهوانبارهایســالحومهماتو
محورهایحرکتآنهادرتلبیسهومناطقغجرامین،تیرمعله،الغنطو،
امشرشوحوتلابوالسناسل،الزعفرانیه،کبسیندرحومهشمالیراهدف
قراردادندوعالوهبرآن،ارتشســوریهحمالتتوپخانهایوموشکیبه
مراکزتروریستهاانجامداد.دراینحمالتهوایی،مراکزوابستهبهجبهه
النصرهوگردانفاروق،جنبشموسومبهحزم،جیشالتوحیدواحرارالشام
هدفقرارگرفتوشــمارزیادیازتروریستهاکشــتهشدندکهدرمیان
آنهاتعدادیازسرکردههاتروریستهامشاهدهمیشود.درامشرشوحو
روستایجبوریندرحومهشهرالرستن،مراکزوابستهبهتروریستهاهدف
قرارگرفت.درحومهشــرقیحمص،جنگندههایروسیوسوریمراکز
وابستهبهداعشرادراطرافمیداننفتیشاعرومناطقالطفحهواطراف
تدمرهدفقراردادندکهتلفاتوخساراتفراوانیبهتروریستهاواردشد.
درغوطهشرقیدمشقنیزارتشسوریهبهعملیاتادامهمیدهدوارتش
سوریهبهدنبالمحاصرهگروههایمسلححاضردراینمنطقهاست.منابع
وابستهبهمخالفاناذعانکردندکهآتششدیددرمنطقهمرجشدیدترین
حملهدرنوعخودبودهاست.ارتشســوریهازمنطقهالمرجتاالقاسمیهو
النشابیهوالشامیهونوالدرجنوبوحرستاودوماحجمآتششدیدیعلیه
تروریستهابهکارگرفت.دراینحمالت،شمارزیادیازتروریستها،از
جملهمحمدسرحانملقببهالجراحبههالکترسید.بالگردهایارتش
سوریهدرمنطقهدرایا،مراکزوابســتهبهتروریستهاراهدفقراردادند.
درشرقکشورنیزنیروهایارتشسوریهدرفرودگاهدیرالزور18داعشی
رابههالکترســاندند.منابعامنیتیاعالمکردنددرمیانکشتهشدگان
داعشدراینمنطقهابوسیفالعراقیو15تروریستبههالکترسیدند.

دردرگیریهایاطراففرودگاه،تجهیزاتتروریستهامنهدمشد.

جدی تر شدن احتمال نامزدی »بایدن« در انتخابات ریاست جمهوری 
معاونرئیسجمهورآمریکابهصورتتلویحیازانجامآمادگیهابرایحضوردردوربعدیانتخاباتریاســتجمهوریخبردادهاست.منابعیبه»سیانان«گفتهاندکهجوبایدن،معاونرئیسجمهورآمریکا،روزجمعهدرگفتوگوبایکیازرهبران
قدرتمنداتحادیههایکارگریبهصورتتلویحیبیانکردهکهدرحالبرنامهریزیبرایشرکتدرانتخاباتریاستجمهوریاست.بایدندرگفتوگوباهارولدشایتبرگر،رئیسمجمعبینالمللیآتشنشانان،دربارهاستراتژیهایمبارزاتانتخاباتی
سخنگفتهواعالمداشتهکهتصمیمشدربارهحضوردرانتخاباترابهزودینهاییخواهدکرد.منابعمیگوینداینتماستلفنییکیازچندیناقدامیاستکهمعاونرئیسجمهورانجامدادهتامیزانحمایتهارامیاندموکراتهابسنجد.شایتبرگر
ازاظهارنظربهسیاناندربارهاینموضوعخودداریکردواعالمداشتکهدربارهمکالمههایخصوصیگفتوگونمیکند؛اماویهفتهگذشتهبهمجلهنیویورکرگفتهبودکهاگربایدنواردرقابتهاشودازحمایتآتشنشانانبرخوردارخواهدبود.
اتحادیهآتشنشــانانپیشترحمایتتلویحیخودراازهیالریکلینتوننشاندادهبود،اماپسازاینکهاعضایآنظاهرًاامیدبهکلینتون،کاندیدایاولدموکراتهاراازدستدادندازموضعخودعقبنشست.اتحادیههایکارگریبزرگدرمراحل
اولیهانتخاباتحمایتهایخودرامعطوفبهکلینتونکردهاند،امابرخیگروههاهنوزاظهارنظرینکردهاندتابایدنزمانکافیبرایاتخاذتصمیمراداشتهباشد.پسازاینکهکلینتونباتوافقتجاری»شراکتفرااقیانوسی«مخالفتکرد،»مجمعملی
آموزش«،بزرگتریناتحادیهکارگریدرآمریکانیزازویاعالمحمایتکرد.درحالحاضر،هیالریکلینتون،برنیساندرز،الرنسلسیگوجیموب،مهمتریننامزدهایحزبدموکراتبرایشرکتدرانتخاباتریاستجمهوریسال2016هستند.

تداومآلودگیشدیدهوادرچین،مخصوصًاکالنشهرهابسیاریازمردماین
شهرهارابابیماریومشکالتتنفسیمواجهساختهاست.

شکستنمشروباتالکلیدرپاکستان.

وقوعسیلوجاریشدنگلوالیدرمسیریکیازجادههایکالیفرنیاآمریکاموجبشدتا200خودرودرمیانگلوالی
گیرکنند.

مراسمتشییعجنازهیکیازشهدای
فلسطینیدرغزه.

الیوم السابع- تاکید اردوغان بر 
ادامه عملیات علیه »پ.ک.ک«

رئیسجمهورترکیهباردیگربااشارهبهحزبکارگرانکردستانترکیه
)پ.ک.ک(اعالمکردعملیاتعلیهتروریستهاتاآخرادامهخواهد
داشــت.رجبطیباردوغاناعالمکردعملیاتنظامیعلیهحزب
کارگرانکردستانکهویاینحزبرا»تروریست«توصیفکرد،ادامه
خواهدداشت.اردوغانهنگامترکهتلخوددر»قبرسشمالی«-
کهفقطترکیهدرجهانآنرابهعنوانیکدولتبهرسمیتشناخته
است-درپاسخبهپرسشخبرنگارانگفت:»خبرهادربارهکشتهشدن
نظامیاندرمنطقه»داغلیجا«حزنانگیزاست.مابهعملیاتنظامیتا

زمانبرقراریصلحوآرامشدرکشورمانادامهخواهیمداد«.

 احتمال مداخله نظامی روسیه 
در لیبی

روسیهنگرانیخودراازافزایشنفوذداعشدرلیبیبهمسئوالن
الجزائراطالعداده،بهگونهایکهبهنظرمیرسداحتمالحمالت
هواییروسیهعلیهداعشدرخاکلیبینیزوجوددارد.یکمنبع
الجزایریمیگویدروسیهبااســتفادهازهواپیماهایشناساییو
ماهوارههایجاسوسیخود،داعشرازیرنظرگرفتهوحتیپیش
ازآغازعملیاتنظامیدرســوریه،مناطقتحتاشــغالداعش
درخاکلیبیرازیرنظرداشت.اینمنبعهمچنینفاشکردکه
هواپیماهایشناساییوماهوارههایروسیه،ازچندهفتهپیش

مواضعتحتکنترلداعشدرخاکلیبیرازیرنظرگرفتهاند.

 روند اجرای برجام، 
طوالنی خواهد بود

درحالیکهایرانتالشداردطیچندماهبهتعهداتخودبراساس
برجامعملکند،اینروندطوالنیخواهدبود.ایرانانتظارداردکه
تحریمهابهمحضاینکهاقداماتاصلیانجامشد،برداشتهشود.
ظریفوروحانیمیدانندبرایاینکهایرانیهامنافعکاهشتحریمها
رااحساسکنند،روندآزادسازیپولهایبلوکهشدهایرانبایدسریعتر
اجراییشــود؛اماتاریخنشانمیدهدکهاینموضوعطولخواهد
کشید.درآفریقایجنوبی۹سالزمانبردتااینکشوربخشعمده
برنامههستهایخودراازبینببردوفعالیتاصلیزمانیبهپایانرسید

کهسایتغنیسازیاینکشوردرسال1۹۹۹کاماًلازکارافتاد.

 پیشروی های نیروهای عراقی
 در جنگ علیه داعش

جنگوگریزهادربیجیومناطقالسدوذعاترهپایانیافتهاست.
منطقهالصینیهنیزدرسیطرهنیروهایعراقیقرارداردونیروهای
داعشبخشهایزیادیازاینمناطقراازدستدادهاند.باوجود
مشکالتعراقدرنیرویهواییخود،پیشرویایننیروهاخوب
است.اینهفته625کلیومترمربعازاراضیعراقکهدرسیطره
داعشبود،آزادشدهاست.دربارهاحتمالورودجنگندههایروس
بهعراقنیزبغدادمنتظرنتیجهعملیاتنیروهایخوداست.اگر
ایننیروهاعملکردمناسبنداشتهباشند،ایناحتمالهستکه
ازجنگندههایروسدرمناطقالهویجهوالشرقاطاستفادهشود.

بین الملل
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بسته ای برای فصل سرمای اقتصاد
انتقادات کارشناسان به بسته جدید اقتصادی دولت

روزگذشــتهســهراسمثلثاقتصادیدولتدرنشســتی
جزئیاتیازبســتهسیاســتهایاقتصادیجدیددولترا
رونماییکردند.بستهایکهاگردریککالمآنراخالصه
کنیمعبارتبودازتالشبرایتحرکبخشیدنبهاقتصاداز
طریقتحریکتقاضادربازار.اولیننکتهایکهدرخصوص
اینبستهاقتصادیجدیددولتبایدموردتوجهقراربگیرد،
موضوعکوتاهمدتبودنآناست.بهعبارتدیگراینبسته
اقتصادینهمبتنیبریکسیاســتاقتصادیبلندمدتو
منسجمبلکهمبنیبریکراهکارسریعوآنگونهکهنوبخت
گفتهیکدورهششماههتاپایانسالبرایتزریقسرمایه
بهبخشتولیدوتحریکتقاضااست.بستهایکهتنهابرای
دوفصلطراحیشــدهتااقتصادایرانراازفصلســرمای

آنخارجکند.
اماباتشــریحجزئیاتاینبسته،کارشناساناقتصادینیز
نظراتخودرادرارتباطباآنبیانکردهاند.نظراتیکهگویا
همگیحولوحوشیکمحوربیانشــده:مسکنبودن
اینبســتهودیدهنشدنالزاماتاصلیبرایخروجاقتصاد
ایرانازمشکالتریشــهایکهسالیانسالاستگریبان

اقتصادراگرفته.

روی آوردن به سیاست انبساطی
دراولیننکتهگزارشخبرگزاریرویترزقابلتوجهاســت.
اینرســانهدرارزیابیخودازبستهسیاستهایاقتصادی

جدیــددولتایــراننوشــتهدولتایــرانپساز2ســال
سیاســتهایانقباضیبرایکاهشتورم،باهدفخروج
ازرکوداقتصادی،روزشنبهبستهپیشنهادیبرایکاهش
نرخسودبانکیوترغیببانکهابهوامدهیرامنتشرکرد.به
گفتهاقتصاددانان،پیشنهادهایجدید،برایاحیایاقتصاد
آسیبدیدهازتحریمهایاقتصادیومخارجبیمالحظه

دولتپیش،کافینخواهدبود.
مهردادعمادیاقتصاددانمرکزمشــاوراتیبتاماتریکس
درلندنگفت:»دولتتالشمیکندتاازبخشبانکداری
برایتزریقبخشیازاعتباراتبهاقتصاداستفادهکندوازاین
طریقبخشخصوصیرابهاستقراضبرایپروژههاترغیب
کند.«ویافزود:»ایناقداممشــکالتاصلیکهاقتصاد
رابهرکودکشاندهاســت،حلنمیکند.اینامربهواکنش
مثبتبخشخصوصیبهکاهشهزینههایاســتقراض

وابستهاست«.

رکودی عمیق تر از یک بسته
اماازسویدیگرکارشناسانداخلینیزگویانظراتچندان
مثبتیدرمورداینبستهندارند.درامسلطانینایبرئیساتاق
بازرگانیتهران،درموردبستهپیشنهادیدولتبرایخروجاز
رکود،گفت:بستهایکهدولتدرنظرگرفته،تاحدیبرای
جلوگیریازتعمیقرکودتأثیرگذاراســت،اماقدرتخروج
اقتصادکشــورازرکودرابهطورکاملندارد؛چراکهاقتصاد

کشوربهدالیلمتعددوبااندازهخیلیبزرگترازکمکهای
دولتدررکودقرارداردکهبستهپیشنهادیتواناصالحهمه

مشکالترانخواهدداشت.
سلطانیبهایننکتهاشــارهکردکهدولتدرشرایطکنونی
بهواسطهتنگناهایمالیوگرفتاریکهازدولتگذشتهبه
جاماند،شیوهصبرواحتیاطرادرتصمیمگیریهادرپیش
گرفتهاستواینبستهبهاذعانوزرایدولتهمکوتاهمدت
استودولتبایدتمامتالشخودراانجامدهد،تا6ماهباقی
ماندهازســالجاریراباکوچکترینآسیبسپریکندتا
تحریمهالغوشود.سلطانیاینراهمگفتکهتحریکتقاضا
واستفادهازکارتهایخریدبهویژهدربخشخریدخودرو
ولوازمخانگیمیتواندتبعاتزیادیدرپیداشتهباشدکه
قبالهمتجربهآنوجودداشتهکهصرفاباصدوریکفاکتور
افرادازمبلغیبهرهمندشوند،بدونآنکهخریدیانجامشود.

حرکت بر لبه تیغ
مجیدرضاحریرینایبرئیساتاقبازرگانیایرانوچیناما
درگفتوگوباایسنا،گفت:بیشاز15ماهاستازرونمایی
بستهخروجغیرتورمیازرکودمیگذرد؛بستهایکهتاپایان
سال13۹۴طراحیشدهبود.بستهقبلیبراساستحریک
تقاضایخارجیتدوینشدهبودوبیشترمبتنیبرصادرات
بودامابهدلیلاینکهشــرایطداخلیاقتصــادوهمچنین
اقتصادجهانیدرآندیدهنشدهبودآنبستهشکستخورد

واجرانشد.
ویافزود:اکنونهمانتیمقبلیکهبستهقبلیراطراحی
کــردهبودندودرآنمقطعاعتقادداشــتندکهبایدتحریک
تقاضایخارجیانجامشوددرحالحاضربهنتیجهعکس
آنرسیدهاندومعتقدندبایدبازارداخلیراتحریکشود.به
اعتقادمنبستهجدیدحرکتبرلبهتیغاست؛بهاینمعنی
کهدرآنامکانرفتنبهسویرکودعمیقتروازسویدیگر

تورملجامگسیختهوجوددارد.
رئیسسابقکمیسیونمدیریتوارداتاتاقبازرگانیایران
دربارهضرورتهایتوجهبهمکانیزمهایاجرایبستهجدید
دولتعنوانکرد:بستهجدیدبسیارکوتاهمدتاستوبرای
همینبایدتماممکانیزمهایاجرایآنطراحیشدهباشد.
اگرقرارباشدبخواهیممکانیزیماجراییآندرآیندهتعریف
شــودفرصتیبرایاجرایاینبستهباقینمیماندوشش

ماههبهپایانمیرسد.
آنچهمشخصاســتاینکهبستهسیاستهایاقتصادی
جدیددولتیکبستهکوتاهمدتبااهدافمشخصاست.
اینبستهبههیچوجهمشکالتاقتصادیایرانرابهشکل
ریشهایموردتوجهقرارندادهاستوتنهادرپیآناستکه
درپاییزوزمستانامســال،اقتصادیراکهازفصلبهاردر
سرمافرورفتهاست،نجاتدهد.مسکنیکهبایدمنتظرماند
ودیدبااجراییشدنبرجامورفعتحریمهادولتچهفکری

برایبعدازآندارد.

اثرات وام ۲۵میلیونی بر بازار خودرو
عضــوهیئــتعلمــیدانشــگاه
خواجهنصیرالدیــنطوســیگفت:
پرداختوام25میلیونیخریدخودرو
بهافزایشقدرتخریدمردمکمک
خواهدکــرداماموضــوعاصلیدر
اینزمینهانتظــارمصرفکنندگان
برایکاهشقیمتهاست.شهرام

آزادیدرگفتوگوباایســنااظهارکــرد:بخشاعظم
مصرفکننــدگانایرانــیتواناییخریدخــودروی30،
۴0میلیــونتومانــیراندارنــدبنابرایــنپرداخــتوام
25میلیونتومانــیباعثافزایشقــدرتخریدآنها
خواهدشــد.ویبابیاناینکهالبتهیکــیازدالیلرکود
فعلیبازارخودرو،انتظارمردمبرایکاهشقیمتاین
محصولاست،خاطرنشانکرد:بعدازتوافقهستهای
مصرفکنندگانمنتظــرکاهشقیمتکاالهاازجمله
خودروهستندالبتهاینانتظاربهدلیلشرایطاقتصادی
کشــورتاحدزیادیمحققنخواهدشد.اینکارشناس

صنعتخودروادامــهداد:حدود6
ماهپسازلغوتحریمها،هزینههای
اضافیکــهخودروســازانازناحیه
تحریممتحمــلمیشــدندازبین
خواهدرفتبااینحالدرسالآینده
تورمســالجدیدمتعاقباباعثرشد
هزینههاخواهدشــد.ویافزود:به
دالیلمختلفازجملهکاهششدیدقیمتنفت،تورم
ساالنهوضرورتجلوگیریازرشــدواردات،نمیتوان
انتظارداشــتکهنرخارزکاهشیابــدبنابرایندراین
شرایطانتظارکاهشقیمتکاالهاغیرواقعیخواهدبود.
آزادیبابیاناینکهدرچندماههآیندهبامشاهدهتاثیرات
واقعیتوافقهستهایبراقتصاد،مصرفکنندگاندر
انتظاراتخودبرایکاهشقیمتهاتجدیدنظرخواهند
کرد،تصریحکرد:بنابراینمهمترینعاملبرایخروج
گاهیمردمازشــرایطواقعی اقتصادازرکودفعلــی،آ
اقتصادکشوراستکهبهمرورایناتفاقخواهدافتاد.

جزئیات توزیع کارت اعتباری ۱۰میلیونی خرید لوازم خانگی
مدیرکلدفتــرصنایعفلزیولوازم
خانگــیوزارتصنعــت،معــدنو
تجارتجزئیاتطــرحتوزیعکارت
اعتباری10میلیــونتومانیخرید
کاالهــایبــادوامداخلــیراکهاز
سویاینوزارتخانهبهبانکمرکزی
پیشنهادشدهاســترااعالمکرد.

عباسهاشمیدرگفتوگوباایسنا،بااشارهبهنشست
اینوزارتخانهبــابانکمرکزیبرایتحریکتقاضای
خریددربخشلوازمخانگیاظهارکرد:پیشــنهادما
اینبودکــهبانکهامنابعمالیخــودرابرایمثالبه
صورتکارتهایاعتباریبــادورههایبازپرداخت
2۴ماههتخصیصدهند.مدیرکلدفترصنایعفلزی
ولوازمخانگــیوزارتصنعت،معدنوتجارتگفت:
پیشنهادکارتهایاعتباریبرایاجتنابازهرگونه
سوءاستفادهاحتمالیمثلپیشفاکتورهایتقلبیارائه
شدکهماخواســتیمخریدکاالتنهامختصکاالهای

ساختداخلباشد.
ویافزود:البتهاینتنهاپیشــنهاد
مابــهبانکمرکزیبــودهکهبرای
مثال1میلیونکارتباسقفمبلغ
خاصیازسویبانکصادروتوزیع
شودکهتنهادربرخیدستگاههای
پوزتعریفشــدهدرفروشگاههای
معرفیشدهازسویتولیدکنندگانقابلاستفادهاست.
ویبااشــارهبهراههایجلوگیریازتقلبدراینطرح
گفت:اگرفروشندههازیرنظرواحدهایتولیدیباشند
وتعدادآنهامحدودوازسویخودتولیدکنندهمعرفی
شوندامکانتقلبنیزایجادنمیشود.هاشمیادامه
داد:برایمثالازبرخیواحدهایتولیدیمیخواهیم
که10نمایندگــیوحدود20بنکــداررابرایفروش
محصوالتخودمشــخصکنندکهکارتهایتوزیع
شــدهازســویبانکمرکزیتنهادراینفروشگاهها

قابلاستفادهباشد.

بحران خبری که وزارت 
نفت شروع کرد!

میشــلراســاکایومدیرعاملآبمعدنیدماوند
صبــحامــروز)یکشــنبه(درنشســتخبــریبا
اصحــابرســانهدرخصوصعاملدردسرســاز
شــدنآبمعدنیدماونــد،اظهارکــرد:یکیاز
عاملهــایاصلیاختــالففرهنگیاســتکه
باعثدردسرســازشــدنآبمعدنیدماوندشده
اســت.اینمدیــرعاملفرانســویادامــهداد:
بحــرانخبریایــنموضوعنیزازســویوزارت

نفتآغازشد.
ویافزود:احتمالاینکهازوزارتنفتشــکایت
کنیــموجــوددارد.مدیــرعاملشــرکتدماوند
شــکایتازروابطعمومیوزارتنفــترایکیاز
راههایپیگیریبحرانخبریایجادشــدهبرای

اینشرکتاعالمکرد.
راســکائواعالمکــرد:بحرانخبــریدماونداز
انتشــارخبر»دماوندراتحریمکنیــد«درتلگرام
مدیرروابطعمومیوزارتنفتآغازشــدودراین
رابطهاحتمالپیگیریآنازسویشرکتدماوند

وجوددارد.
ویدربارهنتایجآزمایشــگاهآبهایآشــامیدنی
دماوندگفــت:دماوندهیچگونهنتیجهرســمی
ازســازمانغــذاودارودریافــتنکردهاســت.
ایــندرحالیاســتکــهمدیرانشــرکتدماوند
دراقدامــیجداگانــهمحصــوالتخــودرابــه
آزمایشگاههایمعتبرداخلیوخارجیسپردهاند

وازآنتأییدیهدریافتکردهاند.
مدیرعاملشــرکتدماوندافزود:تذکرشفاهی
ســازمانغذاودارومنجربهسوءبرداشتبرای
مدیرانشــرکتدماوندشدوبهاینترتیبشرکت

مجبوربهتوقفخطتولیدبرای30روزشد.
راســکائودربارهاختالفنظرسازمانغذاودارو
وسازمانملیاســتانداردبرایتأییدمحصوالت
دماوندگفــت:ایناختــالفمربوطبــهایندو
دســتگاهنظارتیاســتومــانمیتوانیــمدرباره
آنهــاصحبتــیکنیموایــندرحالیاســتکه
شــرکتدماونــدتاکنــونهیچجوابرســمیاز
آزمایشــگاههایایــندونهادنظارتــیدریافت

نکردهاست.
مدیرعاملشــرکتدماونددربارهتردیدوشــائبه
رســانههاوافکارعمومیدرمورداظهارنظرهای
متفاوتدربــارهکیفیتمحصوالتاینشــرکت
گفــت:شــرکتدماوندبــهتمامدســتگاههای
نظارتیاحتراممیگذاردودراینمیانبرایتغییر
نظرایندستگاههاحرفیازرشوهوجودندارد.

ویادامــهداد:اگرســازمانغــذاودارونتایج
آزمایشهایخودرابهاینشــرکتارائهمیداد،

بهطورقطعاینمشکلپیشنمیآمد.
مدیرعاملشــرکتدماونــددربــارهبرنامههای
بعدیاینشــرکتگفت:هماکنونبازگشــتبه
بــازارویافتنجایــگاهقبلــیازاولویتهایاین
شــرکتاســتچراکهخــطتولیدوفــروشآب
آشــامیدنیدماوندبهمدت30روزمتوقفشــده

است.
نشســتخبریمدیرعاملفرانسویآبمعدنی
دماوندکهبــهزبانانگلیســیتوضیحاتخودرا
ارائهمیداد،باحاشــیههایجالبــیهمراهبود.
نخســتاینکهتولیــدآبمعدنــیدماوند30روز
استمتوقفشدهاســتواینشرکتدرنشست
خبریازخبرنــگارانباآبمعدنــیدماوندتولید
13شــهریورماهپذیراییکرد.دومینحاشیهاین
نشستخبریپرسشیکسانخبرنگاراندرمورد

استانداردشدنیکبارهاینآبمعدنیبود.

رصدخانه

پرداخت به خودروسازان از بدهی ونزوئال
محمدرضانجفیمنشدرباره
جزئیاتنشستقطعهسازان
وخودروسازانباکمیسیون
اقتصادیمجلسکههفته
اخیربرگــزارشــد،گفت:با
توجهبــهمشــکالتاخیر
قطعهسازان،دوهفتهگذشته

ابتدانشستیباکمیسیونصنایعمجلسبرگزارشد
وسپسنشستدیگریدرکمیسیوناقتصادی
مجلسباحضــوراعضاورئیسکمیســیون،
مدیرانایرانخودرووســایپاونمایندگانبیشتر
بانکهاازجملهبانکمرکزیبرگزارشد.نجفی
منشبهپیشــنهاداتمطرحشدهدراینجلسه

اشارهکردوگفت:قرارشدتا
یککمیتهتامینمالیبرای
خودروسازانوقطعهسازان
تحــتنظــرکمیســیون
اقتصادیمجلستشکیل
شود.ویتصریحکرد:قرار
شــدتا200هــزارخودروی
فرسودهازردهخارجوخودرونوبادادنتسهیالت
جایگزینشودودرعینحالطلبخودروسازان
توســطدولتازسازمانبهینهســازیمصرف
سوختو85میلیوندالرطلبیکهازونزوئالچند
سالیاست،مسکوتماندهنیزپیگیریشودتا

رونقیدراینزمینهاتفاقبیفتد.

وکیل زنجانی: باید تحریم شها لغو شود
ده یــهزا کوهپا رســول
اصفهانــیدرخصــوص
نامهوزارتنفــتبهقاضی
صلواتیمبنیبراینکههنوز
وکالیخارجیمتهمپولیرا
بهوزارتنفتواریزنکردهاند
گفت:ایــنموضوعخیلی

مهموحساساست.وکیلمتهمنفتیتصریح
کرد:تــاجاییکهمــناطــالعدارمدادگاهاز
دادستانیاستعالمگرفتهکهاموالداخلکشور
»ب.ز«چقدراســت.برهمیناساسهمقرار
استاموالداخلکشــورموکلمنارزیابیو
کارشناسیشدهوبهدادگاهاعالمشودتادادگاه

اینرقــمراازبدهیکلکم
کــردهورقــمباقیماندهرا
بــهوکالیخارجــیاعالم
کندتامیــزانضمانتنامه
مشخصشود.کوهپایهزاده
اصفهانیبــاتاکیدبراینکه
کلایــنپروســهمحرمانه
اســتگفت:نبایدفراموشکنیــمپولهای
موجوددربانکهای»ب.ز«بهواسطهتحریم
بلوکهشــدهوهنــوزبانکهایمــوکلمندر
تحریماست.ویتصریحکرد:بایداجازهدهیم
فرآیندقانونیوتشریفاتیبرجامآنچهدرداخل

وچهخارجازکشورطیشود.

صعود بورس با اعالم بسته اقتصادی جدید
و بــورس شــاخصکل
اوراقبهــادارتااینلحظه
ازمعامــالتوبــااعــالم
جزئیاتبســتهخــروجاز
رکودبــا358واحدرشــد
ازمــرز63هــزارواحدی
عبورکرد.بهگزارشایرنا،

بدیــنترتیبتاکنــونبیــشاز3۹0میلیون
برگهســهموحــقتقدمطی25هــزارنوبت
معامالتیبینســهامداراندســتبهدست
شــد.شــاخصکلهموزننیزهماکنونبا
رشــدنزدیکبه60واحدحاکیازرشددسته
جمعــینمادهایبورســیاســت.ارزشروز

بازارتاکنونبــه2۷3هزار
میلیــاردتومــانافزایــش
یافتهاســت.کارشناســان
بــازارســرمایهمعتقدنــد:
رشدشــاخصهایبورسی
بــاحجمریالــیقابلقبول
همــراهبــودهوبرهمیــن
اســاسمیتوانانتظاررشــدبیشــترازآنرا
داشــتودراینصورتشــاهدتزریقپولبا
حجمبســیارباالترتوسطسهامدارانمنتظر
خواهیمبودوخوداینموضوعنیزاهرمبسیار
قویتریرابرایرشــدمیانمدتبازارایجاد

خواهدکرد.

اقتصاد
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پنجره

۵ علتی که ما را به تله سرزنش می اندازد
در این بازی نباید برای پیروزی تالش کنید!

فقطبهایندلیلکهشماتنهافردحاضردرمحلوقوعاشتباههستیدکهنباید
منجربهسرزنشخودتانشود.بازیسرزنشازآنبازیهاییاستکهنباید

برایپیروزیدرآنتالشکرد!
چندساعتاستکهازگازغافلشدهایدواکنونغذایشماسوختهاست.در
خانهرابازگذاشتهاید،گربهشمافرارکردهوشمانیزدیرتانشدهونمیتوانید
بیشازاینمنتظربازگشــتاوبمانید.هنگامعبــورازخیابان،رویبرگها
لیزخوردهاید.هنگامیکهبدشانسیهاییازایندستبرایتانپیشمیآید،
اولینفکریکهبهذهنتانخطورمیکند،چیست؟آیاسریعابهدنبالمقصر
میگردید؟یامســئولیتکارهــایخودرامیپذیریدوبهخــودمیگوییداین
اتفاقاتبرایهمهمیافتدوبراینباوریدکههمهچیزتحتکنترلشماست؟
باورورفتارهایهمهدربازیسرزنشیکساننیست،اماتحقیقاتمختصری
کهدراینزمینهصورتپذیرفتهبهمامیگویدکهچهافرادیبیشازدیگران
متحملآســیبوخطرمیشــوند.بااینوجود،مامیتوانیمابعادپذیرش

ســرزنشهاراباچنداصلســادهبیــانکنیم.دریککفــهترازوی
ســرزنشهایشــدیدافرادیقراردارندکههمــوارهچیزییا
شخصیرابرایســرزنشمییابند.فقطبهایندلیلکهشما
تنهافردحاضردرمحلوقوعاشتباههستیدکهنبایدمنجر

بهسرزنشخودتانشود.
ســوختنغذارامیتوانبهاینواقعیتنسبتداد
کهشریکزندگیتانبهاندازهکافیدرکارهای
خانهبهشماکمکنمیکند،پساجبارانجام
چندینکارهمزمانمیتواندشماراازغذای
رویگازغافــلکند.احتمــاالفرارگربه
شــماازخانهباعثنمیشودکهگربهرا
مقصربدانید،احتماالهمسایهایکه
بیموقعباشمااحوالپرسیمیکند،
مقصراست.لیزخوردندرپیادهرو
کهقطعاازناشــیگریوســربه
هواییشــمانیست؟البتهکهنه،
مردمرویبرگهالیزمیخورندتا
بایکدیگربرخوردومالقاتکنند.

درکفهدیگرترازوهــمافرادیقرار
دارنــدکــهدرهرمــوردیفقــطوفقط

خودشــانراســرزنشمیکنند،حتیدرمواردی
کــهدخالتیدربدشانســیپیشآمــدهندارنــد!اینفقط

ناشــیازتواضعیاقوتقلبدادنبهدیگراننیست،برخیافراد
حقیقتاخودراعاملهمهاتفاقاتبدیااکثراتفاقاتناخوشایندقلمداد

میکنند.
البتهدرمواقعیهمکهامکانســرزنشدیگرانوجودنداشــتهباشــد،این
احتمالکهسرنوشتیاقدرتهایماوراییســرزنششوند،شدتمییابد.
قطعاهنگامیکهطوفانســهمگیندرختراشکســتهورویبامخانهشما
میاندازد،امکاننداردکههمسریاخودتانراسرزنشکنید)البتهمیتوانید
همســرتانرابرایکوتاهنکردنشــاخههایدرختســرزنشکنید(.افراد
مذهبــیاینگونــهاتفاقــاتراامتحانیازجانــبقدرتهــایماوراییکهیا
ایمانشانرامحکمیزندویاآنهارابهدلیلکاستیهایشانتنبیهمیکند،

تلقیمیکنند.
روانشناسیاجتماعیخصیصههایشخصیتیبهمطالعهموضوعاتمرتبط

باسرزنشمیپردازد.سرزنشخودماندرمواقعبروزخطایااشتباهبهتمایالت
کلیافرادمبنیبرخصیصههایدرونیآنهاپیوندخورده،اینگونهافراددر
مواقعشکســتخودرافردیناالیق،احمقوبیمسئولیتتلقیمیکنند.از
طرفدیگر،همینتمایالتموفقیتهارابهعواملخارجیازقبیلسرنوشت،
شانسیابختنسبتمیدهد.بااینوجود،اینگونهافرادحتیازبارمسئولیت
خطاهایاساسیورفتارهایمنفیخودنیزشانهخالیکردهوآنرابردوش

دیگرانمیاندازند.
یکیدیگرازحوزههایتحقیقدرزمینهســرزنشبهاینامربازمیگرددکه

آیافقطفردیکهمرتکبعملغیراخالقیمیگردد،ســزاوارسرزنشاست
یاخیر.درنظربگیریدکهدونفردرحالپرتابآجربهســمتپلیهســتندکه
محلعبورماشینهاســت.آجریکیازآنهابیآنکهآسیبیبهدیگرانوارد
کند،وسطجادهفرومیآید،اماآجرنفربعدیبهسرنشینانیکخوردوآسیبی
جدیواردکردهومنجربهتصادفیشــدیدمیشود.ازنظرتئوری،فردیکه
آجرشآســیبیبهدیگرانواردنکردهنیزبهاندازهفرددوممقصراست،زیرا
هردوباســوءنیتمرتکبچنینعملیشدند.ازیکطرف،شانساخالقی
براینباوراستکهچنانچهعملخطامنجربهآسیببهدیگرانشدهسزاوار

سرزنشاست،قصدونیتافرادمهمنیست.بنابراینفردیکهآجرشموجب
بروزتصادفگشتهبایدســرزنشگرددونهفردیکهآجرشبدونصدمهبه

دیگرانفرودآمده.
A&Mآیــاازطرفدراننظریهشــانساخالقیهســتید؟طبقنظــرمرکز
تگزاسچنانچهبااینادعاکهاعمالناشیازبیمباالتیکهمنجربهعواقب
ناخوشایندینگردندازمجازاتمبراهستندومادامیکهارتکابعملآسیبی
بهدیگرانواردنکردهباشد،نبایدجرمتلقیشودمگرآنکهواقعاآسیبیدربر
داشتهباشــد.اگرایننظریهرامیپذیرید،برایسرزنش،نتیجهرابرقصدو
نیتاخالقیارجحمیدانید.امابرخیبراینباورندکهچنانچهقصدونیتدو
نفریکسانباشد،هردومستوجبسرزنشیکسانهستند.حالآنکهلنچو
تیمشبراینباورندکهقضاوتماهمیشــهآنقدرهاهممنطقینیست.نکته
جالبتوجهاینکه،مردمبهطورضمنیمعتقدندکهقصدونیتبیشازپیامد
ونتیجهسزاوارسرزنشاست،حالآنکهدرقضاوتمواردحقیقی،

نتیجهوپیامدمدنظرگرفتهمیشود.
باتوجهبــهاینپیشزمینههــا،بیاییدبــهچراییبازی

سرزنشبپردازیم:
1.سرزنشیکمکانیســمدفاعیفوقالعادهاست.
نامشراهرچهمیخواهیدبگذاریدفرافکنی،انکار
یاتغییرموضع.ســرزنشبهشماکمکمیکندتابا
گاهانهازنقصهایاکاستیهایخود اجتنابآ

ازعزتنفسخودپاسداریکنید.
2.سرزنشابزارحملهاست.مادامیکهدر
گردابتعارضاتمخربگیــرافتادهاید،
میتواندازســرزنشبهعنوانشــگردی
قطعیبرایآسیببهاطرافیانبهرهببرید.
3.دلیــلقطعیبرخــیازرفتارهایخود
ودیگــرانرانمیدانیــم.خصیصههایــی
کهبهآنهاچنگمیزنیم،خواهشــانسیا
تواناییهاباشند،میتوانندباتمایالتمبنی
برقضاوتهایغیرمنطقیماتحریفشدهو
بهگونهاییدیگرجلوهکنند.بدانمعناکهگاهبنا
برمصلحتخویش،قصدونیتوگاهپیامدونتیجه

رامبنایقضاوتقرارمیدهیم.
۴.ســرزنشدیگرانازپذیرشمســئولیتآسانتراست.
اقراربههمکاریدریکموقعیتناخوشــایندمســتلزمتالش
کمتریاستنســبتبهپذیرشاینحقیقتاســتکهشماعاملآن

بودید.
5.مــردمدروغهایســادهمیگوینــد.طبــقیافتههایهمــکارم،رابرت
فلدمــن،همــهدروغمیگویند.دروغگفتنوســرزنشدیگــرانازپذیرش
خطایخودبســیارســادهتراســت.مطمئنیدکههیچکسنخواهدفهمید
کهچهکســیقهوهرارویزمینریختــهواتاقراکثیفکــرده،پسفردی
کــهحضورنداردراســرزنشمیکنیدوبهاینامیدمیمانیدکهســروکلهاو

پیدانشود.
خالصهاینکه،برخالفبازیهایدیگر،هرچهبیشترسرزنشبازیکنید،
بیشــترمیبازید.اگریادبگیریدکهحتیدرمواقعناخوشــایندنیزمسئولیت
کارهایخودرابپذیرید،تجربیاتتانموجبرشــدوبالندگیشمامیشوندو

درنهایتبهروابطلذتبخشیدستخواهیدیافت.

دلیل لک های پوستی در سالمندی
شفاف- دکترغالمحسینغفارپورمتخصصپوستوموگفت:باافزایشسن،لكهایيبه
رنگقهوهايبهخصوصدرصورت،دســتوپشــتسرکهبیشتردرمعرضتابشنورآفتاب
هستندبهوجودميآیدکهآنهارا»لکهایپیری«یا»لكهايکبدي«مينامند.عوامتصور
ميکنندبروزاینلكهابهدلیلاختاللدرسیســتمکبدياســتدرحاليکهاینگونهنیستو

عاملموثردربروزاینلکهاقرارگرفتندرمعرضتابشنورآفتاباست.
دربیــشاز50درصدافرادباالي۴5ســال،بهدلیلکاهشســلولهايرنگســازاینلكها
بیشــتررويصورتوپشتدستهاظاهرميشــوند.بهعبارتدیگربهازايهردههعمر،از
20سالگيبهبعد،بین8تا20درصدتعدادسلولهايرنگسازکاهشميیابد.برایبهبوداین
وضعیتاستفادهازکرمضدآفتاب،پنکیكوکرمپودرهايرنگینکهخاصیتضدآفتابدارند

درپوشاندناینلكهاميتواندمفیدباشد.

درمان تعرق زیاد کف دست
فارس- غالمحسینغفارپورمتخصصپوستوموگفت:تعریقیکیازفعالیتهایطبیعی
اســتکهبهتنظیمدرجهحرارتبدنکمکمیکندوزمانیکهحرارتبدنبهســطحپوســت
انتقالمییابد،غددعروقیشــروعبهترشــحمیکنندکهباپایینآمدنگرمایداخلیبدن،
فعالیتخودراکاهشمیدهند؛امادرصورتاختاللدرسیستمتعریق،اینترشحاتباعث
نارضایتیدرفردمیشود.اینتعریقباعثرشدقارچدرکفدستوعرقسوزیبهعلترطوبت

زیاد،باعثاختاللدرکارهایروزمرهمیشود.
ویافزود:تعریقکفدستبیشترزمینهارثیوژنتیکدارد.بااستفادهازمحلولهاوکرمهایی
بــامحتوایآلومینیومکروالیید20درصدیاباتزریقبعضیداروهامیتوانباعثکاهشعرق
دراینناحیهشــد.همچنیناســتفادهازترکیباتعنصرزیرکونیومکهبهصورتفرآوردههای
محلول،لوسیون،پمادوکرمدربازارموجوداستنیزمیتوانددردرماناینمشکلمؤثرباشد.

داروی رانیتیدین را بشناسید
سالمت نیوز- دکترسیدعلیفاطمیمتخصصفارماکولوژیگفت:رانیتیدینبرایدرمان
رفالکسکهبابرگشــتاســیدازمعدهبهمریهمراهاستوسوزشسردلراسببمیشود،
کاربردداردومیتواندقبلیابعدازغذامصرفشود.قبلازمصرفدارونیزدرصورتابتالبه

بیماریهایکبدیوکلیویحتمابهپزشكخوداطالعدهید.
مصرفرانیتیدینباعوارضینیزهمراهاستکهازآنجملهمیتوانبهدردقفسهسینه،تب،
گلودرد،احســاسکوتاهشدنتنفس،سرفهباخلطسبزیازرد،سریعکبودشدنیاخونریزی
کردن،احســاسضعفغیرعادی،کندیاتندشــدنسرعتضربانقلب،مشکالتبینایی،
ســرخیوتاولپوســتی،کاهشاشتها،زردیپوستوچشموکدرشدنادرارومدفوعاشاره
کردکهدرصورتبروزاینعوارضبعدازمصرفدارويرانیتیدین،بایدبهپزشــكمعالجخود

اطالعدهید.

پنیر در برابر کره؛  کدام بهتر است؟
شفا آنالین- کرهبیشترازچربی
تشکیلشدهاســت.دارایپروتئین
کــماســت.دارایانــرژیوبرخی
ازاســیدهایچربســالماســتو
کرهبــرایحفظســالمتیضروری
اســت.کرهخاصیتضدســرطانی
دارد.همچنیــندارایخواصضد

میکروبیاستکهبامیکروارگانیسمهایبیماریزاکه
دردستگاهگوارشرشدمیکنند،مقابلهمیکند.میزان
اسیدهایچرباشباعشدهدرکرهحیوانیبسیارباالست
کهایناســیدهایچرباشــباعشــدهبهشدتباعث

افزایشکلسترولخونمیشوند.
پنیرغنیازویتامیــنوموادمعدنی
استوکالریوچربیپایینتردارد.
مقــدارکلســیمدرپنیــردندانهاو
اســتخوانهاراقوینگــهمیدارد
وخطرابتــالبهپوکیاســتخوانرا
کاهــشمیدهد.پنیرحــاویمواد
مغذیمکملمانندرویوبیوتیناستکهبهرشدوترمیم
بافتکمککردهازدژنراسیونماکوالپیشگیریکرده،
پوســت،مووناخنراقوینگهمیدارد.پنیریکدرصد

پایینترازکرهچربیهایاشباعشدهدارد.

پودر زرد رنگی که معجزه می کند
شفا آنالین-.براساسمطالعات
مجلــهآمریکایــیقلــبوعــروق،
زردچوبهقادراستخطرحملهقلبی
وبایپسعروقکرونرراتا56درصد
کاهشدهــد.کورکومین،پلیفنل
اولیهموجــوددرزردچوبــهکهرنگ
طالیــیرابــهآنمیدهــددرزنان

50ســالهباعثبهبودعملکردعروقمیشود.عصاره
زردچوبهدارایخــواصفوقالعادهایاســتکهبرای
سالمتقلبوعروقبسیارمهماســتاینامردرزنان
کهتحتتغییراتجانبیوالبتهســنقراردارندبســیار

حائزاهمیتاست.اثرترکیبیورزش
کردنومصرفکورکومینبرایزنان
50سالهبسیارچشمگیربودهاست
بهطوریکهاثرترکیبیایندودرزنان
میانسالبهتحملتنشعضلهقلب
کمککردهاست.ازدیگرمزیتهای
جانبیدراستفادهترکیبیاززردچوبهو
ورزشایناستکهیکدرمانایدهآلبرایکاهشدردو
التهابمحسوبمیگردد.همچنیندرتسکیندردهای
مرتبطباآرتروزنیزبسیارنقشمهمیداردحتیمیتوانبا
مالشزانوتوسطعصارهزردچوبهدرمانآنراقطعیکرد.

آشنایی با ۷ ماده مغذی 
برای مغز

شــفا آنالین- برخــیازغذاهاییکــهدررژیم
غذاییمصرفمیکنیماهمیتزیادیبرایرشــد
مغزوبهبودفعالیتآنداردومیتواندتاثیرعمیقی
برسالمتعقلیانسانداشتهباشد.پژوهشهای
متعددیپیرامونآثارزیانباررژیمغذاییناســالم
وکمبــودموادمغذیآنمنتشــرشــدهکههمگی
بــرارزشپیگیــریرژیــمغذایــیســالمدارای
مکملهــایغذاییبرایحفظوتقویتســالمت

عقلتاکیددارد.
هفتموادمغذیاساسیکهبرسالمتعقلتاثیر

گذاراست،شاملاینموارداست:
امــگا3:چربــیهایغیراشــباعشــدهبــهویژه
اســیدهایامــگا3کــهنقــشمهمــیدرزمینه
شــکلگیریمغــزوفعالیــتمطلــوبآن،رفــع
افسردگیوپیشــگیریازفراموشیدارد.اینماده
درخشــکباروانواعماهیبهخصوصســاردینو
ساالمونموجوداست.ویتامینبیواسیدفولیک:
افراددچارافسردگییااشخاصیکهداروهایضد
افســردگیتاثیریبرآنانندارددچارکمبوداســید
فولیک)بی۹(هستند.ویتامینبیواسیدفولیک
درســبزیهایبرگشــکل،حبوبات،خشکبار،
گوشــتهایطبیعی،تخــممرغ،پنیــرولبنیات

موجوداست.
اســیدآمینه:پایــهاولیهســاختپروتئیــنبودهو
قویترینآنتیاکســیدانبرایبدناســتکهدر
گوشــت،غذاهــایدریایی،تخممــرغوحبوبات
وجوددارد.موادمعدنی:موادمعدنیبهویژهروی،
منگنــزوآهــننقشمهمــیدرفعالیتدســتگاه
عصبیوفعلوانفعاالتشــیمیاییمغزداشــته،
عنصراساســیدرزمینهکمکبهسیستمدفاعی
بدناســتکهبــههمیــندلیلکمبــودآنباعث
افسردگیمیشود.کمبودآهننیزباعثکندشدن
رشــدبدنمیشــودوهمچنینآهنداراینقش
اساســیدرانتقالاکســیژنبهمغزاست.رویدر
گوشت،منگنزدرخشــکبار،حبوبات،سبزیجات
وســویاوآهــندرجگــر،حبوبــات،خشــکبارو

سبزیجاتبهویژهاسفناجموجوداست.
ویتامیندی5:برایرشــدمغزواستخوانبسیار
مفیداستومبودآنباعثشیزوفرنیوافسردگی
میشــود.ایــنویتامیــنرامیتوانازخورشــید،
ماهی،قارچوشیربهدســتآورد.آنتیاکسیدان
گیاهــی:کمبــودآنباعــثافســردگیوآلزایمر
میشــود،اینمــادهدرمیوهوســبزیجاتبهویژه
توتسیاه،انگور،انبه،پیاز،سیر،چایسبزوسیاه
یافتمیشود.باکتریهایمفید:کمبودآنباعث
التهابشــدهوتاثیریمنفیبرسیســتمعصبیو
فعالیتمغزدارد.اینمادهدرترشیجات،ماستو

پوستمیوهموجوداست.
توجــهبهایــننکتهبســیارمهماســتکــهرژیم
غذایــیدارایقنــد،چربیوغذاهــایمصنوعی
باعثافســردگیشدهوســالمتیعقلرابهخطر
مــیافکنــد،لــذامکملهــایغذایــیمیتواند
نقــشمهمیدرزمینــهحفظفعالیتمغزداشــته
واختــالالتعقلیرادرماننمایــدبههمیندلیل
بایددرچارچوبرژیمغذاییمتعادلمصرفشود.

سالمت



7 یکشنبه ۲۶ مهر ماه 1394

تیمملــیوالیبالایراندرجامجهانینتایجضعیفیگرفتوپسازآنبحث
برکناریکواچمطرحشد.ایراننتوانستدرجامجهانیانتظاراترابرآورده
کند.گرچهکسیانتظارنداشتکهتیمملیبتوانددرمیانآنهمهتیمبزرگ
وقدرتمنددرردههایاولیادومبایســتدوجوازحضوردرالمپیکرابگیرد،
امابااینحــالنتایجیکهایرانگرفــتهمدورازانتظاربــود.ایننتایجبه
قدریضعیفبودکهحدودایکماهپسازپایانمســابقات،بحثبرکناری
کواچبرسرزبانهاافتاد.ابتداتصورمیشدکهبرکناریکواچتنهایکشایعه
استاماوقتیچندروزازاینموضوعگذشت،مسئوالنفدراسیونوالیبال
همدربارهاینماجراصحبتکردندتابارســانهایکــردنآن،بازتابچنین

خبریدرجامعهرارصدکنند.
اتفاقــامســئوالنفدراســیونوالیبــالپسازصحبــتکردندربــارهاین

کهاگــرکواچبرکنارشــودموضــوع،بــهایــننتیجهرســیدند
چراکهنتایجتیــمملیدرکســیاعتــراضنخواهــدکرد

بــهقــدریضعیــفبودهجــامجهانیژاپن
کســیدوســتداردکواچکهدیگرکمتر
بنشــیند.اماهمچنانیکروینیمکت
ع ضــو نگرانیمســئوالنمو باعــث
والیبالبــود؛اینکهنکندفدراســیون
ج خــرا ا  کــواچ،باعــثبازیکنبــا

ملیشــوند.بازیکنســاالریدرتیم
ازمدتهــاقبلساالریموضوعیبودکه

تهدیددروالیبــالایــرانتبدیــلبه یــک
رشــدهبود.ایــنموضــوعابتدا د
باشگاههانمودپیداکردوتعدادی
ازملــیپوشــان،درباشــگاهخــود

طــوریبرخــوردمیکردندکــهانگار
اگرآنهانباشــند،تیمشــانبهشــدت

ضعیفمیشــود.پسآنهــاهرطوریکه
میخواســتندبرخوردمیکردند.ایــنماجرابه

تیمملیهمکشیدهشد.عمالدرجامجهانیژاپن
بحثآنرسانهایشــدوبازیکنانمختلفتیمملیهم

بهآنواکنشنشاندادند.

ترس فدراسیون والیبال از بازیکن ساالری 
حتیکارگردانتلویزیونیژاپنهممتوجهشــدهبودکهرفتاریکیدوبازیکن
درزمینعادینیســتوبازومکردنبیشازحدرویایــنبازیکنان،قصد
داشــتاینرفتارغیرعــادیرابهمخاطبــانتلویزیونینشــاندهد.البته
موضوعبازیکنســاالریدرتیمملیوالیبالبارهاوازســویمســئوالنو
بازیکنانمختلفتکذیبشــده،امافدراسیونوالیبالهنوزهمدراینمورد

نگرانیهاییدارد.
داورزنیرئیسفدراسیونوالیبالدرمصاحبهایبهطورغیرمستقیمبهاین
موضوعاشــارهکردوگفت:»مابعدازبررسیشــرایطبهایننتیجهرسیدیم
کهتیممانآناقتدارهمیشــگیراندارد.بههرحالهدفاصلیمارسیدن
بهالمپیکاســت.مابایــدببینیمچهاتفاقیمیافتدکــهبازیکنانآنبرآیند

همیشــگیبازیشــانرادرزمینندارند.االنمداممنتقدانمیگویندکه
مربیتیممااســیربازیکنساالریشــدهومیگوینددویاسهبازیکندرتیم
تصمیمســازیمیکننــد.مابایدبهایناطمینانبرســیمکــهچنیناتفاقی
میافتد.اینکــهمثالیکبازیکــنیاکاپیتــانتیمدرلحظــهایازبازیبه
ســرمربیتوصیهکردهباشــدتعویضیانجامبدهدکهاتفاقعجیبینیست.
درفوتبالهمازایناتفاقاتمیافتد،چونکاپیتانمســئولحفظریتمتیم
درزمینمســابقهاســتامابههرحالچونتیمبدنتیجــهگرفته،بایدهمه

چیزرابررسیکنیم.«
حاالفدراســیونترسازاینداردکــهنکندپسازاخراجکــواچ،بازیکنان
دوبارهبامربیبعدیهمســرناسازگاریداشتهباشــند.اگرچنیناتفاقیدر

تیــمملیروالشــود،تبعاتآنبــرایوالیبالایران
خواهدبودچراکههرمربیممکناستدر
میانبازیکنان،یکیدومخالفداشــته
باشدیااینکهمربیپسازنیمکتنشین
کردنیکبازیکنبــهدالیلفنی،مورد
غصبچندبازیکــندیگرقراربگیردو
آنوقتاســتکهبایدفاتحهوالیبال

ایرانراخواند.

تا کواچ نیاید تصمیم 
نمی گیریم

دبیرفدراســیونوالیبالبــابیاناینکه
حتیدرصورتیکههیاترئیسهدرجلسه

خوددربــارهکواچبهجمع

بندینهاییبرســدتصمیــمنهاییگرفته
نخواهدشد،گفت:تاکواچنیایدوپاسخگو

نباشدتصمیمنهاییرانمیگیریم.
محمودافشاردوســت،درخصــوصآخرین
وضعیتبررســیوضعیتکادرفنیتیمملی
عنوانکرد:امروزهیاترئیســهفدراســیون
والیبالدراینبارهتشــکیلجلســهخواهدداد
ونظــراتکارگروههــایمختلــفرادراینباره
مطرحمیکنیمتاهیاترئیسهدراینبارهبهجمع
بندینهاییبرســد.البتــهدراینجلســهتصمیم
نهایرانخواهیــمگرفتومنتظریمکواچبهتهران

بیاید.

ویدرخصوصاینکهباالخرهکواچحفظخواهدشدیانظرهایمطرحشده
برتغییرسرمربیتیمملیاست،گفت:نقطهنظرهامتفاوتاست.بخشاز
دوستانتاکیدبرتغییرکواچدارندویکسریازدوستانمعتقدبودندویراحفظ
کنیموکادرفنیتقویتشود.بایددیددرنهایتهیاترئیسهبهچهجمعبندی

خواهدرسید.
دبیرفدراســیونوالیبالادامهداد:درهرحالکواچمســئولکادرفنیتیم
ملیاســتوبایدپاسخگوباشد.منهرحرفیبزنمتنهانظرشخصیخواهد
بودوتاثیرینــدارد.بایدکواچبیایدودراینبارهنظرویراهمجویاشــویم.
آقایداورزنیباویصحبتکردهوبهزودیاینمربیبهتهرانسفرمیکند.
هرنظریکههیاترئیســهداشتهباشــدبایددرکنارپاسخهاونظراتکواچ

قراردادوتصمیمگیریکرد.
افشاردوســتدرخصوصاینکهگفتهمیشــودفدراسیونوالیبال
مذاکراتخودراباچندینمربیآغازکردهاســت،خاطرنشــان
کرد:مــاباهیچمربــیمذاکــرهنکردهایم.اماایــنرابگویم
تعــدادمربیانخوبیکهلیاقــتمربیگریتیمایرانرادارند
مشــخصاســت.10تا12مربــیمطــرحدردنیاحضور
دارنــدکههمهآنهــارامیشناســندوهرتیــممطرحیدر
دنیاســراغآنهــامیرودکــهایرانهــممیتوانــدیکیاز
اینکشــورهاباشــدولیهرگزمذاکــرهایباهیــچمربی

نداشتیم.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

ریحانهبهشتی،یکی
ازورزشکارانحرفهای
دوومیدانیصبحامروزدراثر
مرگمغزیفوتکرد.

تیتر دو

 علی دایی 
علیه سازندگان خودش

درستلحظاتیکهعلیداییدرعرفانیترینروزتاریخ
پرسپولیسوبایادهادینوروزیبهتماشاگراننزدیک
شــد،هوادارانفوتبالباوجودآنکهتازهکاپیتانشان
راازدســتدادهبودندوطاقــتدوریفرددیگریرا
براییکلحظههمنداشتند،زمزمهکردند:علی...
ی.کریمی!برخیهمدرطرفدیگرورزشگاهیکصد
هزارنفریآزادیبهنشانهاعتراضگفتند:علیفقط
کریمی.علیداییازحیثافتخارآفرینیبسیارباالتر
ازعلیکریمیاســتوبرایپرسپولیســیهااونماد
غیرتاســتوبزرگیتیمیکهمیتوانددرمیانهمه
بزرگاندنیا،درستوسطبارسلوناوبایرنمونیخو...
آقایگلجهانرابهدنیامعرفــیکند.داییباآنهمه
بازیملیقطعانمادپرســپولیساستامادایی،این
فارغالتحصیلصنعتیشــریف،ایــنمردجنگجو
چگونهمتوجهنمیشــودکــهنبایدعلیهســازندگان
خودش،علیهتیمیکهاوراساختهاینچنینبیمحابا
دعواکندوبهخاطریکروزدیرترفوتبالبازیکردن
آنهمهاینوآنرا»کالهبردار«بداندوداورراتحتفشار
بگذاردوبااهمیتندادنبههوادارانپرســپولیسبه
داوربگویدکهنخواستهیکباردیگرهواداراناینتیم
راعزادارکند.ازفلورانسوباتیگلبگیریدتابرســید
حتیبهفیگوکهیکیازیاغیرترینبازیکنانتاریخبود
وازبارسابهرئالرفتوباکلهخوکرویزمینمواجه
شــد،هیچکداماینچنینباســرنترسوبیتوجهبه
آنهمهاظهارمحبت،اعــالموجودنمیکردند.دایی
اماتوجهیبهایــنموضوعندارد،اومســیرخودش
رامیرودووقتیرقیباســت،همیشهرقیباستو
ذرهایهمبهفکرسیاسیکارینیست،اگرچهاین
سیاسیکارینیستبلکهاحترامگذاشتنبهآنهایی
استکهتورادوستدارندومایهافتخارخودمیدانند.
داییاصالنبایداینرفتارشراحرفهایگریبداندچرا
کهدردنیایحرفهایهیچبازیکنی،هیچباشگاهی
اجازهنداردکهبههوادارانتیمخودشیاتیممقابلو
یاهوادارانگذشتهشخصخودشبیتوجهیکند.
اتفاقادنیایحرفهایدنیاییاســتبســیارمحکمو
محترم.البتهکهداییبیاحترامینکردهاماتادلتان
بخواهــدبیتوجهیکــردهاســت.اومیتواندومی
توانستپرسپولیسرابهنامخوشوبرایهمیشسند
بزندامابااینرفتاراصالچنیناتفاقیرخنخواهدداد.

پلی آف یورو 2۰۱۶ 
قرعه کشی شد

باقرعهکشیمرحلهپلیآفرقابتهاییورو2016،
هشــتتیمحاضردراینمسابقاتحریفانخودرا
شناختند.درمراسمقرعهکشیمرحلهپلیآفیورو
2016کهامروزیکشــنبهدرنیونســوییسانجام
شد،مردانمارتیناونیلباقرعهایسختمواجه
شــدندوبایدباتیمآمادهبوســنیوهرزگوینروبرو
شوند.ایرلندکهبایدبازیرفترادرخانهبوسنیبه
انجامبرساند،درتاریخفقطیکباربااینتیمبازی
کردهکهآنهمدیداریدوســتانهبودهوباپیروزی
یکبرصفربرایسبزپوشانبهپایانرسیدهاست.
یــارانزالتــانابراهیموویچهمباقرعهدشــواری
مواجهشــدهانــد.اینتیمبایــددرمرحلهپلیآفبا

دانمارکدیدارکند.
قرعهکشیاینمرحلهازرقابتهابهاینشرحاست:

*اوکراین-اسلوونی
*سوئد-دانمارک

*بوسنی-جمهوریایرلند
*نروژ-مجارستان

نوامبــر 1۴ و 13 ،12 رفــت دور بازیهــای
برگــزارخواهــدشــد.بــازیهــایدوربرگشــت
هــمدرتاریــخهــای16،15و1۷نوامبــربرگــزار

میشود.

 آرسنال به دنبال 
مهاجم اتلتیکو

توپچیهــایلندنبــرایتقویتخــطحملهخود
بهدنبالجــذب»آنتونیگریزمان«هســتند.این
مهاجم22سالهفرانسویکهازسال201۴بهتیم
مادریدیپیوستهدر۴2بازی2۷گلبرایاینتیم
بهثمررساندهاست.آرســنالیهامیخواهندتاقبل
ازرقابتهاییورو2016بااینملیپوشفرانســوی
قــراردادببندندچونمیداننــدارزشاینبازیکن
پسازاینرویــدادافزایشپیــدامیکند.تیمهای
چلســی،رئالمادریدومنچســتریونایتدهمتمایل
بهجذبگریزماندارند.اینبازیکندرهفتبازی
فصلجدیدرقابتهاســهگلزدهودوپاسگلداده
وبــهاتلتیکوکمککــردهدرچهاربــازیبرندهاز

زمینخارجشود.

 بایرن  با آنچلوتی
 تماس گرفت

بــاافزایشاحتمالجداییپــپگواردیوالازبایرن
مونیــخمســئوالنایــنباشــگاهآلمانیبــاکارلو
آنچلوتــیتمــاسبرقــرارکردند.ســرمربیحال
حاضربایرنمونیخکهقــراردادشدرپایانفصل
بااینتیمبهپایانمیرســدطبقاعالمرســانهها
بامنچسترســیتیبهتوافقرســیدهاســت.برپایه
گزارشمیرر،بایرنبــاآنچلوتیکهپسازجدایی
ازرئالمادریدبدونتیماســتواردگفتگوشــده

است.طبقاعالماینسایت،
ازآنجــاکهقراردادگواردیوالبــابایرندرپایاناین
فصــلبهپایانمیرســدوویتمایلیبرایتمدید
قراردادنشــاننمیدهدشواهدحکایتازآندارد
کــهاینمربیدرپایاناینفصلوپسازگذشــت
سهفصلراهیورزشگاه»اتحاد«میشود.بایرن
مونیخبرایمربی۴۴سالهحالحاضرخودتاپایان
ســالجاریمیــالدیضرباالجــلتعیینکرده
اســت.تعطیالتزمستانیششهفتهایبایرناز
یکهفتهقبلازکریســمسآغازمیشودوصبر

باشگاهدراینزمانبهپایانمیرسد.

کوالک نیمار
درروزهاییکهلئومســیبهدلیلمصدومیتنمیتواندبارسلوناراهمراهیکند،
شــایدهیچچیزجزدرخشــشبینظیرنیماردربازیشبگذشتهبرابررایونمی
توانســتهوادارانبارسلوناراخوشــحالکند.شبگذشتهبارســلونامقابلرایو

روایکانــوودرحالیکــهگلاولرادریافتکردهبود،بادرخشــش نیما
که۴گلبهثمررساند،5-2بهبرتریرسید.درخشش
اســتثنایینیمارکهدرغیابمسی،بارسلوناراازیک
شکستخانگینجاتداد،باعثشادیزایدالوصف
دراردویبارسلوناشدهاست.حاالهواداراناینتیم
خوشحالندکهدرغیابنابغهآرژانتینیتیمشان،نیمار

میتواندقدرتتعیینکنندگیخودرابهرخبکشد.ستاره
برزیلبا۴گلشــبگذشتهخود،8گلهشدوباالترازبنزما

ورونالــدوی6گله،درصدرجدولگلزناناللیگاقرار
گرفت.اوپسازباپتیســتا،دومینبرزیلیایاست
کــهدراللیگاموفــقبــهزدن۴گلدریکبازی

شدهاست.

بالتکلیف بر سر کواچ
فدراسیون هنوز تصمیم نهایی را برای تغییر نیمکت تیم ملی نگرفته است

کمیتــهانضباطیرایخــودرادرخصوصتخلفــاتدیدار
پرســپولیسوملوانانزلیاعــالمکرد.دردیــدارتیمهای
پرســپولیسوملوانانزلیازسریمسابقاتجامحذفیکه
درتاریخ2۹شهریور۹۴برگزارشد،نیکسیرتمترجمتیم
پرســپولیسبدونتوجهبهوظایفمحولهاقدامبهاعتراض
مکرربهداورمسابقهکردکهبهاستنادبند5ماده66آییننامه
انضباطیبهپرداختبیستمیلیونریالجریمهنقدیمحکوم
شد.پایانرافتمربیتیمملوانبهدلیلنقضمقرراتوورودبه
زمینبازیبهاستنادبند5ماده66آییننامهانضباطیتوبیخ
کتبیشد.درایندیدارتماشاگراندوتیممرتکبتخلفات،
فحاشیبهداوروتیممقابلشدندکهبهاستنادماده۷۹آیین
نامهانضباطیباشگاههایپرسپولیسوملوانانزلیهرکدام
بهپرداختیکصدمیلیونریالجریمهنقدیمحکومشدند.
همچنینسوشامکانیدروازهبانتیمپرسپولیسدرایندیدار
رفتارزنندهازخودبروزدادکهبههمینمنظوردوبارجهتادای
توضیحاتبهکمیتهانضباطیدعوتشد.پروندهدردعوت
نخستبهدلیلهمراهیویباتیمملیدرخارجازکشوربه1۹
مهرماهموکولشدکهدراینروزهمبدونهیچگونهاطالعی
ازحضوردرجلســهخودداریکرد.سوشــامکانیبهاستناد
بند5ماده66آییننامهانضباطیبهیکجلســهمحرومیت
ازهمراهیتیممربوطهدراولینمسابقهرسمیمحروموبه

پرداختپنجاهمیلیونریالجریمهنقدیمحکومشــد.تیم
پرسپولیسبهدلیلدراختیارداشتنپنجبازیکناخطاریبه
استنادماده6۹آییننامهانضباطیبهپرداختچهلمیلیون

ریالجریمهنقدیمحکومشد.

 برانکو: نورمحمدی را هم تا آخر فصل
 محروم کنید

سرمربیتیمفوتبالپرسپولیسمیگویدبااینوضعیتانتظار
داردرضانورمحمدیهمتاانتهایفصلمحرومشود.

برانکوایوانکوویچدرگفتوگوباایسنادربارهدیدارپرسپولیس
مقابلســیاهجامگاناظهارکــرد:درحالحاضرنمیتوانم
دربارهوضعیتتیممصحبتکنم.بایدفردابعدازظهرببینم
چهاتفاقیرخمیدهدوآیابازیکنیازتیمممحروممیشود
یاخیر.بایدببنیمدرروزیبازیمقابلســیاهجامگانبهیازده

نفرمیکشدیانه!
اودربارهمحرومیتسوشامکانیکهازسویکمیتهانضباطی
اعمالشدهاستگفت:اینمحرومیتکامالغیرعادالنهو
غیرقانونیاعمالشدهاست.برایاولینباراستکهدردنیا
یکبازیکنبهخاطریکمسئلهکوچکدوبارجریمهمیشود
واینبدترینحالتممکناست.هیچکستابهحالنبودهکه
بهخاطریکاتفاقکوچکهمکارتزردبگیردومحرومشود

وهمبعدازآنکمیتهانضباطیاورامحرومکند.
برانکوادامهداد:نمیدانمبایــدازچهطریقیاعتراضکنم
امااینرامیدانمکهباشــگاهوهمینطورمحمودخوردبین
بهعنــوانسرپرســتبایدهرچهســریعترنســبتبــهاین
موضعگیریهااقدامیکنند.اولینباراستکهمیبینیمیک
مترجمبهخاطرترجمهیکجملهمحروممیشود.اینکاردر

دنیابیسابقهاست.
ســرمربیتیمفوتبــالپرســپولیسدربــارهحرکترضا
نورمحمدیدرپایاندیدارصباوپرسپولیسهمگفت:رضا
نورمحمدیدرپایاندیدارمامقابلصبادرگیریکوچکی
بایکیازبازیکنانحریفداشــتحالاگــربهخاطراین
درگیریکوچکاوراتاانتهایفصلمحرومکنندغافلگیر
نمیشویم،پساوراهممحرومکنید.چوندرفدراسیون
وکمیتهانضباطیاتفاقاتیرخمیدهدکههمیشــهعلیه
تیمماســت.اووبازیکنحریفهیــچکاریانجامندادند
بلکهیکدرگیریســادهباهمداشتندولیداوربهراحتی

آنهارااخراجکرد.
برانکوادامهداد:ازابتدایفصلمتوجهشدمکههمهچیزدر
فدراسیونفوتبالعلیهمناستاماواقعیتایناستکهدود
ایندرگیریهابهچشمبازیکنانمنمیرودوباعثمیشود

آنهامحرومشوندودرنهایتپرسپولیسآسیبببیند.

سوشا نقره داغ شد، برانکو از کوره در رفت

ورزش
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یا رب به محمد و علی و زهرا
یا رب به حسین و حسن و آل عبا
کز لطف برآر حاجتم در دو سرا

بی منت خلق یا علّی االعال
)ابوسعید ابوالخیر، قرن چهارم، رباعیات(

ما بدون »به عنواِن« نمی میریم
بیمقدمهوحاشــیهعرضمیکنمکهعبارت»بهعنوان«غلطفاحشاســتوبایدازبهکاربردنآن
بپرهیزیم.میدانمتویدلتانبهمنبدوبیراهمیگوییدوغرمیزنیدکهاگرقرارباشــد»توسط«و»به
عنوان«و»ازسوی«و...غلطباشندومانتوانیمدرنوشتههایمانازآنهااستفادهکنیم،بایدچهخاکیبه
سربریزیموچهجایگزینیبرایاینعباراتداریم؟عیبیندارد.منازشمابهدلنمیگیرم.هرچهدل
تنگتانمیخواهدبگویید.غربزنیدامالطفااینستونراتاآخربخوانید.پیشازهرتوضیحی،بهچند

شاهدمثالازکاربردعبارتزائدوبیمعنی»بهعنوان«توجهکنید:
ـویکهبهعنوانیکیازســخنرانانجلسهافتتاحیهایننشســتسخنرانینموددرسخنانخوداز
فعالیتهایسازماننهضتسوادآموزیتشکرنمودوبهابعادسوادوکارکردهایهایآناشارهکرد.

ـوزیرکار،تعاونورفاهاجتماعیگفت:سوادبهعنوانیکمسئلهمهماجتماعیاست.
ـکمکبهعنوانداوطلب.

ـاستانبوشهربهعنواندبیرخانهدائمینشستهایهماندیشیفناورانهدرحوزهجلبکهایدریایی

کشورانتخابشد.
ـمنبهعنوانعضومجلسخبرگان،وظیفهمبلغانراآشــناکردنمردمبااهمیتمجلسخبرگان

میدانم.
حاالبیاییدهمهجملههاوعباراتباالرابدون»بهعنوان«یکباردیگربنویســیم.درکنارحذف»به
عنوان«،هرجاکهالزماستدستیهمبهسررویجمالتمیکشیم.توجهداشتهباشیمکهگاهی
میتوانبهراحتی»بهعنوان«راازجملهایحذفکردبیآنکهبهآنآسیبیبرسد.اگرهمجملهازنظر
ساختاریبهجایگزینیبرایبهعنواننیازداشت،میتوانعباراتینظیر»بهمثابه«،»درمقام«،»در

سمت«و...رابهکاربرد.
ـوی»درمقام«یکیازســخنرانانجلسهافتتاحیه،درسخنانخودضمنتشکرازسازماننهضت

سوادآموزی،بهابعادسوادوکارکردهایآناشارهکرد.
ـوزیرکار،تعاونورفاهاجتماعیگفت:سوادیکمسئلهمهماجتماعیاست.

ـکمکداوطلبانه.
ـاستانبوشهر،دبیرخانهدائمینشستهایهماندیشیفناورانهدرحوزهجلبکهایدریاییکشورشد.
ـمندرمقامعضومجلسخبرگان،وظیفهمبلغانراآشناکردنمردمبااهمیتمجلسخبرگانمیدانم.
ابوالحســننجفیدرکتابغلطننویسیمدربارهبهعنوانآوردهاســت:»بهعنوانکهگرتهبرداریاز

commeفرانسويوasانگلیسیاست،زائداستوبایدآنراحذفکردتاعبارتفارسیشود«.
بااندکیتاملدرجمالتیکهبا»بهعنوان«ساختهشدهانددرمییابیمکهاستادنجفیدرصدوراینحکم
مبالغهنکردهاستوتقریبادراغلبمواردمیتوانبااندکتغییریدرجملهویاحتیبدونهیچتغییریاز
خیربهعنوانگذشتوعطایشرابهلقایشبخشید.مثالدرجملهایهمچون:»زبانرادانشمندانبه
عنوانیکنهاداجتماعیمیشناسند«،بهراحتیمیتوانبهعنواِنراحذفکرد.یادرجمله»میتوان
اینکاررابهعنوانتمامشدهتلقیکرد«،حذفبهعنوانهیچآسیبیبهجملهنمیرساندو...توخودحدیث

مفصلبخوانازاینمجمل.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

یک نامه عاشقانه سانسورشده 
نگاهی به مجموعه نمایشنامه جدید امیر دژاکام

امیردژاکامدرمیاننمایشنامهنویســانوکارگردانانتئاتردرایرانبهنوعییکمعترضاست.
کارگردانــیکههموارهاعتراضشبهنظامفکریجامعهونظــامفکریمدیریتیحاکمبرآنبه
سبکوســیاقیمنحصربهفردارائهشدهاستوشایدازهمینمنظراستکهمدتهافعالیت
خودراازصحنههایاجرابهدانشگاهمحدودکردهاست؛هرچندکههمزمانباانتشارایندفتر
ازنمایشنامههایشبودکهاعالمکرددوبارهتصمیمداردبهصحنههایاجراینمایشبازگردد.
»یکنامهعاشقانهسانسورشده«راکهمجموعهنمایشنامههایمونودراماستنیزبایدصدای
بلندشدهاعتراضدژاکامبرسرســاختارهایفکریجامعهپیرامونشدانستکهاینباربدون
رتــوشپیشچشــممخاطبقرارگرفتــهوآنچنانبیپروابــااوصحبتمیکندکــهحتیگاه
نویسندهترجیحدادهتابخشیازآنهارابهصورتنیمهتمامباقیبگذاردوشایدانتخابپسوند

سانسورشــدهبرایعنوانکتابشرانیزبتوانبههمینمسئلهمرتبطدانست.
مجموعهنمایشــنامههایدژاکامدراینکتــابباواگویههایمردیبهنــامپرویزدریکنامه
عاشقانهسانسورشدهشروعمیشــود.پرویزدریکمونولوگبلندودرقالبیکنامهخطاببه
فردیکهدرواقعروانوحافظهاجتماعیوعاطفیمخاطبانشاســت،ســاختارزیستیآنها
رابهچالشکشــیدهودرقالبیکسیرتاریخیپیشچشــمآنهابهتحرکواداشتهوآنهارا

بهقضاوتمینشاند.
نمایشــنامهآنتیتئاترازاینمجموعــهرامیتوانعصارهنگاهانتقادیدژاکامبهســاختارهای
فکــریحاکمبرهنرتئاتردانســتکهدرآننیــزیکروایتتکصداییوچنــدوجهیاززبان
زنیبهنامپورانبهمخاطبعرضهمیشود.ایننمایشــنامهبابهرهگیریهوشمندانهنویسنده
ازنوســتالژیهایفکریمخاطبدرقالبعبــورنمادینتصویربرخــیهنرمندانازصحنه

نمایشویابازسازیتوامباکنایهبرخیازدیالوگهای
خاطرهانگیزآثارســینماییقدیمیبهنوعیمانیفست
انتقــادیدژاکامدربــارههنــرنمایــشرادرخودجا

میدهد.
نمایشــنامهنیمهتمامدیجیتالدراگازاینمجموعه
نیزواگویهایاســتنیمهسیاســیونیمهاحساســی
دربارهجنگکهنویســندهدرآن،درقالبدیالوگیدو
نفرهمیانیــکمادروفرزندبهنظــامجنگیحاکمبر

جهانبهویژهخاورمیانهوسوریهمیپردازد.
نمایشنامهشنگرفبهرنگسیاههمدراینمجموعه،
نمایشــنامهایاســتبدونراویویــژه.دژاکاماین
نمایشــنامهنیمهتمامرادرقالبیکواگویهبلندبدون
انتخــابومعرفیشــخصیتوموقعیتاجــراتألیف
کردهاســت.گوییاینمونولوگبلنــدبرایهرفردی

درهرموقعیتینوشــتهشدهونویســندهاورادرمقاماجرایآنمختارقراردادهاست.اینالگو
درنمایشــنامهپنجبندیطلسمنیلوفرنیزتکرارشــدهوپنجبندآنبهشیوهایطراحیشدهکه
بیشازهرچیزبهیکدلنوشــتهبلندمیماندامابهنظرمیرســدنویسندهتصمیمداشتهدست

کارگردانرابرایاجراوانتخابکاراکتراجراکنندهبازبگذارد.
»یکنامهعاشــقانهسانسورشــده«درنگاهیکلیمجموعهایازآثارنمایشیرادرخودجای
دادهکهبیشترازدارابودنموقعیتیبرایاجرابهخوانندهایدههاییبرایاجرا،نوشتنمتنونیز
پردازشآنمیدهد.شایدبههمینبهانهبتواناینکتابرادربرگیرندهمتنهاینمایشزایایی
دانستکهمیتوانددانشــجویانوعالقهمندانمتونچندوجهینمایشرابهخودجلبکند.

همیشه پای یک مرگ در میان است 
ســیدابراهیمگلســتانمتولد26مهر1301درشــیراز،
کارگردان،داستاننویس،مترجم،روزنامهنگار،وعکاس
ایرانی،اولینکارگردانایرانیاســتکهبرندهیکجایزه
بینالمللیبرایفیلمیمستندشــد.سال1326،اولین
مجموعهداســتانخودرابانام»بهدزدیرفتهها«منتشر
کرد.اواززمرهنخستیننویسندگانمعاصرایرانیاستکه
برایزبانداستانیواستفادهازنثرآهنگیندرقالبهای
داســتانینویــن،اهمیتقائلشــدوبــهآنپرداخت.از

دیگرویژگیهایداستاننویســیگلســتان،خلقمجموعهداســتانهایبههممرتبطاست.این
نوعداستاننویســیدرایرانباگلســتانآغازمیشــودامانکتهمهمدرایننوعآثارگلستان،خلق
نوعیجدیدازداستاننویسیاستکهدرادبیاتکالســیکایران،مانندمنطقالطیر،ریشهدارد.
ایننوعداستانهانهبراســاسدرونمایهیاشخصیتهایداســتانی،بلکهبراساسساختارهای
مشابهبهیکدیگرمرتبطمیشوند.شــکارسایه،جویودیواروتشنه،مدومه،وخروسازجملهآثار
داســتانیگلســتان،وهاکلبریفینودونژواندرجهنمازجملهترجمههایاوهستند.اوپساز
سال1336،استودیویســینماییخودرابانام»استودیوگلستان«تأسیسکرد.گلستانکارگردان
دوفیلمداســتانیبانامهای»خشــتوآینه«)13۴۴(واســرارگنجدرهجنی)1350(اســت.وی
همچنینتهیهکنندهفیلم»خانهسیاهاســت«بــهکارگردانیفروغفرخزادبود.رابطهعاشــقانهاو
بافروغفرخزادافســانهایاســتکهباگذشتچنددهههنوزکههنوزاســتوردزباناهلادبیات
اســت.متاســفانهگلســتانپسازمرگناگهانیفروغفرخزادازایرانرفتوازآنپسدیگراثری

منتشرنکرد.

مهریه محیط زیستی یک دختر تهرانی
مهریهمحیطزیستییکدخترتحصیلکردهتهرانیبهماجراییجالبوقابلتقدیرتبدیلشدهاست.نوعروس
جوانکهمهریهاشراساختآبشخوربرایحیواناتحیاتوحشدرنظرگرفته،اصرارداردنامشفاشنشود.
بهگزارشایسنا،ویتأکیدمیکندمهریهایکهتوسطدخترهاوپسرهاوخانوادههایشانقبلازازدواجتعیین
میشود،بهنوعینشاندهندهنوعتفکرودیدگاهشانبهزندگییاشایدهمدلمشغولیهایشانباشد.بهعقیده
من،گاهیوقتهامیشودبهاینآییننگاهخودمحورانهوخودخواهانهنداشتوباواردکردنجنبههایمعنوی
بهاینآیین،ازسنتمهریهبراینهادینهکردنیکفرهنگمثبتودوستانهاستفادهکرد.فرقینمیکندکهاین
کاردرراستاییکآیینبشردوستانهیابرایکمکبهحفظمحیطزیستیاحیاتوحشوطبیعتشکلگرفته
باشد.اینعضوفعالدرانجمنیوزپلنگایرانیومدافعحقوقحیواناتدرخصوصشکلگیریایدهمتفاوتش
برایتعیینمهریهوچگونگیثبتآندرعقدنامهمیگوید:تصمیممنکامالاتفاقیشکلگرفتوپسازآن
گاهبود،حدودیک دراجرایشمصممشدم.درواقعیکیازهمکارانمکهازدغدغههایمحیطزیستیمنآ
ماهپیشازمنپرسیدحاالکهقراراستازدواجکنی،بهعنوانفردعالقهمندبهمحیطزیستوعضوفعالدر
حیاتوحش،چهتصمیمیبرایانتخابمهریهاتگرفتهای؟همانموقعبودکهجرقهانجامکاریمتفاوت
درراستایتحققبخشیدنبهآرزوهایمدرذهنمشکلگرفتوتصمیمگرفتمزندگیمشترکمرابرپایهاندیشهها
وآرمانهایممبتنیبرحفظمحیطزیستبناکنم.ویدرادامهمیگوید:ساختآبشخوردرزیستگاههای
محیطزیستیرابهایندلیلانتخابکردمکهبهعلتدخالتانساندرمحیطزیستوحیاتوحش،بسیاری
اززیستگاههادستخوشآسیبشدهواکوسیستمتغییرکردهاستونیازبهمنابعآبیبیشتربرایحفظبقای
جاندارانبهعلتکاهشمنابعآبی،ازمشکالتاصلیاینحوزهمحسوبمیشود.منکهازشکلگیریایده
تعیینمهریهبراساسدغدغههایمحیطزیستیامبهوجدآمدهبودم،همانموقعباهمسرمتماسگرفتمو
نظراورادرموردساختآبشخوربرایحیواناتبهعنوانمهریهجویاشدم.همسرمنیزکهدرزمینهپرورشگل
وگیاهفعالیتداردودوستدارمحیطزیستاست،ازتصمیممناستقبالکردوبامندرعملیکردناینایده
همراهشد.اوهمیشهمیگویدهرفردیبایدسهمخودرادرحفظمحیطزیستاداکند،بنابرایندلیلیبرای
ابرازمخالفتوجودنداشت.تنهاکاریکهبایدانجاممیدادیم،برآوردهزینههایساختآبشخورواعالمآن
بهمسئولدفترخانهبرایثبتمهریهبود.ازکارشناسانانجمنیوزپلنگایرانیخواستماطالعاتکافیبرای
ساختآبشخوررادراختیارمقراردهندوهزینههارابرآوردکنند.پسازآنکهریزتمامیهزینههارادریافتکردم،
مبلغیدرحدود۷میلیونتومانبهعنوانمهریهامدرنظرگرفتهشدکهبهثبترسیدومنوهمسرمقصدداریم
درآیندهنزدیکهزینهساختآبشخورهایدیگریرابرعهدهبگیریمتاقدمیهرچندکوچکدربازسازیو
احیایمحیطزیستبرداشتهشود.ایننوعروس2۹سالهکهکمتراز10روزمیشودمهریهخیرخواهانهاش
مبنیبرساختآبشخوربرایحیاتوحشثبتشدهاست،ادامهمیدهد:فعالیتبهعنوانهمیارباغوحش
ارموکلینیکپردیساندریچهایمتفاوترادرزندگیمنگشودونگاهمرانسبتبهاطرافتغییرداد.آشنایی
بیشتربادنیایحیواناتباعثشددرسهایفراوانیراازطبیعتبیاموزم.منکهعالوهبرتدریسدردانشگاه
دربیمارستانهابهعنوانمربیپزشکیورزشیبهتوانمندیوبازپروریبیمارانقلبیعروقییادیابتیکمک

میکنم،اززمانفعالیتدرزمینهحیاتوحشتغییراتزیادیدررفتارمایجادشدهاست.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

چالش های جولی و پیت در »کنار دریا«
آنجلیناجولیدربارهفیلمجدیدخودمیگوید:»من
وبردمشکالتخودراداریم،امااگرشخصیتهای
فیلم»کناردریا«حتیاندکیمشــکالتیشبیهبهما
داشتند،نمیتوانســتیماینفیلمرابســازیم.«زوج
سرشــناسســینمایهالیوودپاییزامســالبافیلم
»کنــاردریا«بــهکارگردانــیآنجلیناجولــیبرپرده
سینماهایجهانظاهرخواهندشد.بازیگران»آقا
وخانــماســمیت«دراینفیلمبحرانهــایزندگی

مشترکیکزنوشوهررابهتصویرمیکشــند.آنجلیناجولیوبردپیتنخستینباراستکه
پسازفیلم»آقاوخانماســمیت«،دریکفیلمهمبازیمیشــوند.داســتاناینفیلمدرباره
زوجیاستکهبرایگذراندنتعطیالتبهفرانسهرفتهاند،ودراینسفرسعیدارندمشکالت
زندگیمشترکشــانراحلکنند.جولیدرمصاحبهخودبــامجلهووگدربارهاینفیلمگفت:
»همهمیدانندزندگیسراسرشادییاسراسرغمنیست.رابطههاهملحظههایافراطیخود
رادارند،شمامیتوانیدعاشقکسیباشیدکهدرآنواحدمرگشراآرزومیکنید.«جولیتاکید
میکندداستانفیلمربطیبهزندگیواقعیاووبردپیتندارد،بااینحالمیگویداینداستان
زاده»ذهنپریشــاناوســت.«بردپیتاعتقاددارداینفیلمنگاهیعریانبهمعنایروابطدر
زندگیمشــترکدارد.درتریلرمنتشرشــدهازاینفیلمپیتوجولیلحظهایدرکنارهمشادو
خرمتصویرشدهاندودرصحنهایدیگردعوایآنهانمایشدادهمیشود.اکران»کناردریا«

از13نوامبردرسینماهایآمریکاآغازخواهدشد.

تعزیه ای به بزرگی یک ارکستر 
اولینشباجرایاپرایعاشــوراجمعه2۴مهرماه
درتاالروحدتبرگزارشــدواجرایآنتاسیاممهر
ماهادامهدارد.اپرایعاشورااولیناپرایملیایران
استکهمتنآنراسال138۷بهروزغریبپورنوشت
وموسیقیآنرابهزادعبدیساخت.ایناپراکهقبال
بهشکلعروســکیدرتاالرفردوسیوبهکارگردانی
بهروزغریبپــوررویصحنهرفتهبودبرایاولینبار
بهصورتزندهبرایتماشاگراناجراشد.اینکنسرت

بارهبرینصیــرحیدریانکهپسازســالهادرایرانحضورپیداکردهاجراشــد،درحالیکه
مازیارظهیرالدینیبهعنوانکنســرتمایســتربرصحنهحضورداشتوگروهکرهمبههمراه
13تکخواندرکنارنوازندگانقرارگرفتند.اپرایعاشورادر10پردهوبراساسواقعهعاشورا
اجراشــدتاباموسیقیواشعارخودیادآورواقعهکربالباشد.پردهاولباشعرآشنای»بازاینچه
شــورشاستکهدرخلقعالماست«آغازشدوپسازآندرپردههایبعدی،حوادثروزهای
اولماهمحرممطرحمیشود.درطولاجرا،شخصیتهایمختلفتوسطنقشخواناننمایانده
شدندوهرکدامباخواندناشعاریباوزنهایمختلفبهبیانواقعهکربالپرداختند.باتوجهبه
ســابقهدیرینهنمایشموسیقاییتعزیهدرایران،ایناپراتاثیربسیاریازاینشیوهگرفتهاست،
تاجاییکهمیتواناپرایعاشــورارانوعیتعزیهنامید.رجزخوانیهایســپاهشمرازیکسوو
پهلوانیخوانیخاندانامامحســین)ع(ازســویدیگر،فضایآشنایتعزیهرابرایحاضران

درسالنیادآوریمیکرد.
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