
تحقیقات محلی، آری یا خیر؟
سخنان چند روز پیش دادستان تهران درخصوص ضرورت تحقیقات محلی برای احراز صالحیت کاندیداهای 
انتخابات، بار دیگر بحث حدود و ثغور اختیارات شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات را داغ کرد. مخالفان 
می گویند قانون اساسی صرفا مراجع چهارگانه قوه قضائیه، وزارت اطالعات، نیروی انتظامی و سازمان 
ثبت احوال را برای تحقیق درمورد پیشینه کاندیداها اعالم کرده است؛ اما و موافقان می گویند همه مسائل را 

صفحه 3نمی شود از طریق مراجع چهارگانه پیگیری کرد. گفتنی است اظهارات سخنگوی  ...

رئیس مجلس شورای اسالمی:

ستادنظارتبراجرایبرجامتشکیلمیشود
رئیس مجلس شورای اسالمی از قرار تشکیل ستاد نظارت بر اجرای برجام در شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس خبر داد. علی الریجانی در حاشیه سومین 
کنگره بین المللی علوم انسانی و اسالمی تهران و قم در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص نظارت بر 
اجرای برجام تاکنون چه اقداماتی انجام گرفته، گفت: کاری که در قانون مشخص شده این است که در مجلس و در کمیسیون امنیت ملی بر اجرای برجام نظارت 

شود. وی ادامه داد: در دولت نیز یک ستاد اجرایی در نظر گرفته می شود که چارچوب های نظر مقام معظم رهبری درباره ی برجام اجرایی شود، در عین حال شورای 
عالی امنیت ملی نیز بخش نظارتی پیش بینی می کند. الریجانی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص مهمترین دغدغه در علوم انسانی گفت:  فکر می کنم 

صفحه 5صفحه 7صفحه 4این یک موضوع مهم برای تعدادی از صاحب نظران است که دغدغه مند هستند و همین جلسه نیز نشان داد تعدادی از افراد درگیر ... صفحه 2

مــردم ترکیه در حالــی امروز در 
انتخابات پارلمانی این کشور رأی 

می دهند که روند ...

درگیری هــای لفظی کی روش با 
اســدی این روزها اخالق را هم 
شــرمنده کرده است. بیانیه پشت 

بیانیه و انتقاد  ...

پنجمین جلســه دادگاه رسیدگی 
به اتهامات بابک زنجانی در شعبه 

۱۵ دادگاه انقالب ...

ترکیه
بهکدامسو

خواهدرفت؟

بحران
خودساخته!

کارهاییکه
درتگزاسهم
انجامنمیشود

 اصول اساسی 
 سیاست خارجی 
 تغییر نمی کند

صفحه 2

آقای ظریف و همکارانشان آزمون خوبی، از سر گذراندند
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سوژه روز

ممنوعیت کمک  به اماکن عمومی و امور خیریه بعد از ثبت نام کاندیداها 
طبق مصوبه مجلس کمک های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی، مذهبی، هیئت ها و امور خیریه توسط 
کاندیداهای انتخابات بعد از ثبت نام در انتخابات جرم محسوب می شود. نمایندگان مجلس شورای اسالمی  جلسه علنی 
صبح امروز پارلمان مواد دیگری از طرح اصالح قانون انتخابات مجلس را مورد بررسی قرار داده و رسیدگی به این طرح 
را خاتمه دادند. وکالی ملت با اصالح ماده 52 قانون انتخابات مجلس مقرر کردند گزارش ها و شــکایات واصله ظرف 
مدت 20 روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیئت نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورت جلسه می شود 
و چنانچه نظر هیئت اجرایی مبنی بر رد صالحیت داوطلب، مورد تأیید هیئت نظارت اســتان نیز باشــد، هیئت نظارت 

مذکور موظف است در این خصوص، نظر هیئت مرکزی نظارت را نیز کسب کرده، آن هیئت نظارت استان در مورد صالحیت سایر داوطلبان نیز نظر 
خود را به هیئت مرکزی نظارت اعالم می کند. بهارستان نشینان در مصوبه دیگری یک بند را به ماده 66 قانون انتخابات مجلس الحاق کردند که براین 
اســاس مصوب شد خرید و فروش رأی از قبیل اقدام مستقیم و غیرمستقیم توزیع اقالم و لوازم که برای پذیرنده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین 
کمک های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی، مذهبی، هیئت ها و امور خیریه بعد از ثبت نام در انتخابات را جرم عنوان کردند. نمایندگان 
مجلس در مصوبه دیگری مقرر کردند مالک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات براساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در شناسنامه رسمی 
بوده و تغییرات بعدی توســط دستگاه های ذیربط به استثنای محاکم قضایی مالک عمل نیست. طبق مصوبه مجلس قانون اصالح موادی از قانون 

انتخابات مجلس شورای اسالمی از زمان تصویب، الزم االجرا شد.

فراکسیون رهروان از سخنان سرافراز قانع نشد
عضو فراکســیون رهروان گفت: اعضای فراکسیون رهروان در جلسه امروز نســبت به این سخن رئیس صدا و سیما 
مبنی بر اینکه در قضیه برجام موافقان هزار و ۸00 ساعت بیش از مخالفان مجال سخن گفتن پیدا کردند،  قانع نشدند.
صفر نعیمی رز در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ با اشاره به جلسه امروز فراکسیون متبوع وی و حضور محمد سرافراز 
رئیس سازمان صدا وسیما در این جلسه اظهار داشت: جلسه شورای مرکزی فراکسیون رهروان صبح امروز با حضور 
ســرافراز و معاونان وی برگزار شد و وی در ابتدا مشــکالت، معضالت، کمبود ها و بودجه سازمان صداوسیما و آینده 
کاری خود را تشــریح کرد.  این عضو فراکســیون رهروان والیت مجلس ادامه داد: سپس تنی چند از اعضای شورای 

مرکزی فراکسیون رهروان سواالت خود را که محور اصلی آنها بحث عدم رعایت توازن و عدالت در پوشش اخبار مربوط به برجام بود مطرح کردند.
نعیمی رز با بیان اینکه ســرافراز به تعدادی از سواالت نمایندگان پاســخ گفت٬ تصریح کرد: در پایان جلسه مقرر شد که جلسه  دیگری با حضور سرافراز 
در آینده ای نزدیک در فراکســیون رهروان برگزار شــود و در آن جلسه سواالت و پاسخ ها به شکل مبســوط تری مطرح شود. نماینده مردم آستارا بیان 
 داشت: در جلســٔه امروز مبنای فکری اعضای فراکسیون رهروان این بود که در صداوســیما منتقدان برجام بیش از موافقان آن مجال سخن گفتن 

داشتند.
نعیمی رز در پایان خاطرنشــان کرد: اعضای فراکسیون رهروان نسبت به این سخن رئیس صداوســیما مبنی بر اینکه در قضیه برجام موافقان هزار و 

۸00 ساعت بیش از مخالفان مجال سخن گفتن پیدا کردند،  قانع نشدند.

 تبلیغات انتخاباتی 
مجلس را نیمه تعطیل کرد

این روزها مجلس بیش از هر زمان دیگری در آرامش 
به ســر می برد و دیگر هیچ اثری از هیا هوهای هفته 
های اخیر در آن نیســت، با اینکه در روزهای گذشته 
مجلس در حال بررسی یکی از مهم ترین طرح های 
خود )طــرح اصالح قانون انتخابــات( بود، حتی پر 
حاشــیه ترین نمایندگان مجلس نیز حرکتی از  خود 

بروز ندادند.
شاید بتوان دلیل این رفتار نمایندگان را در نزدیکی به 
زمان انتخابات و کاهش روزهای حضورش شان در 
پایتخت و همچنین فعالیــت انتخاباتی برخی از آنها 

جستجو کرد. 
مجلس شورای اســالمی جمهوری اسالمی ایران 
نهــاد قانون گــذاری و یکی از مهم تریــن نهاد های 
نظارتی به حســاب می آیید نمایندگان مجلس نیز با 
توجه به دســتور جلســات مجلس هفته ای سه روز 
تشکیل جلســه می دهند و مباحث مطرح شده مورد 

بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.
روزهــای کاری مجلس شــورای اســالمی از صبح 
روز شــنبه با حضور نمایندگان در کمیســیون های 
انتخابیه آغاز می شود و نمایندگان موظف به حضور 
در کمیسیون هســتند، صبح رزو یکشنبه، سه شنبه 
و چهار شــنبه مجلس جلسه علنی دارد و بعد از ظهر 
از ســاعنت 2 الی چهار کمیســیون هــای مختلف 
تشکیل جلسه می دهند، روزهای پنجشنبه و جمعه 

نیز مجلس تعطیل می گردد.
روال بر این اســت که اغلب نماینــدگان دو روز پایان 
هفته به حوضــه های خود مراجعه مــی کنند، و روز 
یک شــنبه برای حضور در جلســه علنی به پایتخت 
باز می گردد، به همین دلیل بجز موارد زروری اغلب 

کمیسیون ها در روز های شنبه تعطیل است.
ترفنــد جدیدی کــه نماینــدگان با نزدیک شــدن به 
انتخابات و گســترده شــدن فعالیت های انتخاباتی 
نمایندگان مجلس در مناطــق انتخاباتی نمایندگان 
دست به آن زنده اند و با تغییر روزهای حضور خود در 
صحن علنی مجلس و جابجایی جلسه روز چهارشنبه 
به روز دوشنبه علنا سه روز در هفته به پایتخت مراجعه 
می کنند و باقی روزهای هفته را به فعالیت های دیگر 

خود می پردازند.
تعطیلی مجلس و کمبــود روز های کاری نمایندگان 
در مجلس یکی از بحث هایی است که هموراه مورد 
انتقاد بســیاری از سیاست مداران و حتی گاهی خود 
نمایندگان بوده اســت، هر چند کــه اعضای هیات 
رئیسه بارها از این موضوع دفاع کرده و نبود نمایندگان 

را دال بر تعلطیلی مجلس رد کرده است.
اما اقــدام اخیر نمایندگان در خصــوص تعطیلی روز 
چهارشــنبه، عمال مجلس را به حالــت نیمه تعطیل 
در آورده اســت و در واقع نمایندگان در روزهایی که به 
پایتخــت باز می گردنند بیش از هر زمان دیگر به رفع 
و فتــق امور مربوط به حوزه های خــود می پردازند و 
عمال تمرکزی بر روی طرح ها و لوایح مجلس ندارند.

اصولاساسیسیاستخارجیکشورتغییرنمیکند
آقای ظریف و همکارانشان آزمون خوبی، از سر گذراندند

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز )یکشنبه( 
در دیدار وزیر امور خارجه و سفرا و کارداران جمهوری اسالمی، با تبیین »اصول 
و راهبردهای ثابت و پایدار سیاست خارجی در قانون اساسی و الزامات ناشی از 
این اصول و سیاستها«، راه حلهای منطقی و مستحکم ایران درباره مسائل مهم 
منطقه از جمله سوریه، یمن و بحرین را تشریح و تأکید کردند: اهداف امریکا در 
منطقه، 1۸0 درجه با اهداف ایران، متفاوت است. حضرت آیت الله خامنه ای، 
سیاست خارجی کشور را همان سیاست خارجی نظام در قانون اساسی خواندند 
و خاطرنشــان کردند: این سیاست خارجی متخذ از اسالم و منبعث از اهداف و 
آرمانهای انقالب است و مسئوالن وزارت خارجه و سفرا و کارداران در حقیقت 

»نمایندگان، سربازان و خدمتگزاران این اصول و آرمانها« هستند.

اصول سیاست خارجی کشور تغییر نمی کند
ایشــان در همین زمینه افزودند: سیاست خارجی کشور مانند همه کشورهای 
جهان بر منافع بلند مدت و اصول و ارزشــها استواراست و با رفت و آمد دولتها با 
سالیق سیاسی گوناگون، تغییر نمی کند، دولتها فقط در تاکتیکها و ابتکارات 
اجرایِی راهبردهای سیاست خارجی تأثیرگذار و دخیلند. رهبر انقالب افزودند: 

همه تاکتیکهای دیپلماسی در دولتهای مختلف 
باید در خدمت پیشبرد اصول سیاست خارجی در 
قانون اساسی باشــد و نمایندگان سیاسی ایران 
در خارج، خود را نماینده و مدافع جدی و منطقی 

سیاستهای نظام بدانند.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشــاره به تبلیغات 
پرحجم بیگانگان دربــاره »تغییر اجباری یا خود 
خواسته« در سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
افزودند: این تحلیل خــوش خیاالنه غربی ها، 
در حقیقت ناشی از فشــار این واقعیت است که 
سیاســت خارجی جمهوری اسالمی، الاقل در 
سطح منطقه همچون سّدی مستحکم و صخره 
ای استوار، مانع از یکه تازیهای قدرتهای سلطه 
گر بویژه امریکا شــده اســت و آنها، همیشه در 

آرزوی تغییر این سیاستها هستند.

امریکا بخش عمده مشکالت منطقه است
رهبر انقالب سیاســتهای امریکایی ها در منطقه بسیار حساس غرب آسیا را، 
علت اصلی اوضاع نابســامان منطقه برشمردند و افزودند: برخالف نظر برخی 
افراد، امریکا بخش عمده مشکالت منطقه است نه بخشی از راه حل مشکالت.
ایشان با تأکید مجدد بر اینکه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، ساخته 
این و آن نیســت بلکه مبتنی بر اصول مستحکم قانون اساسی است افزودند: 
در قانون اساسی، اسالم معیار سیاست خارجی است بنابراین موضع گیری در 

مقابل کشورها و مسائل مختلف، باید مختصات دینی داشته باشد.
حضرت آیت الله خامنه ای، با اشــاره به دیگر اصول سیاست خارجی در قانون 
اساســی از جمله تعهدات برادرانه به همه مسلمانان جهان، حمایت بی دریغ از 
مستضعفان جهان، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب در همه زمینه 
ها، حفظ اســتقالل همه جانبه، دفاع از حقوق همه مســلمانان، عدم تعهد به 
قدرتهای سلطه گر، روابط صلح آمیز متقابل با دولتهای غیر محارب، خودداری از 
هرگونه دخالت در امور داخلی ملتها و حمایت از مبارزات حق طلبانه مستضعفان 
در مقابل مستکبران در هر نقطه از جهان افزودند: این اصول جذاب، نو و واال، 

ذهن ملتها بخصوص نخبگان را به خود جلب کرده است.
ایشان افزودند: سیاست خارجی جمهوری اسالمی با این راهبردها و مختصات، 
سیاست خارجی انقالبی اســت و اگر در اجرا با راهکارهای هوشمندانه همراه 
شــود، آثار شــگفت انگیزی به همراه می آورد و ظرفیت حــل بخش مهمی از 
مشکالت جهان اسالم را داراســت. رهبر انقالب، با اشاره به برخی آثار مثبت 
اجرای راهبردهای سیاســت خارجی افزودند: اجرای سیاستهای انقالبی در 
هر زمینه، از جمله عرصه دیپلماسی باعث افزایش اقتدار و تأثیرگذاری، ارتقای 

جایگاه کشور و عزت و اعتبار ایرانیان در میان ملتها می شود.

تأکید بر تداوم بی وقفه راهبردهای ثابت سیاست خارجی
حضرت آیت الله خامنه ای، با تأکید بر تداوم بی وقفه راهبردهای ثابت سیاست 
خارجی افزودند: ادعا نمی کنیم به همه اهداف خود رسیده ایم یا حتی نزدیک 

شده ایم چون اجرای »سیاست خارجی انقالبی« در عمل با برخی غفلتها، کم 
کاریها، ناهوشمندیها و موانع خارجی همراه بوده است اما جایگاه عزتمند فعلی 
کشور، مدیون همین سیاستهای حکیمانه است و اگر به این اصول عمل نکرده 
بودیم، خدا می داند در داخل مرزها، با چه مشکالت و ضربات عجیبی، دست 
به گریبان می شــدیم. حضرت آیت الله خامنــه ای در جمع بندی این بخش از 
سخنانشان، خطاب به مسئولین وزارت خارجه و سفرا و کارداران تأکید کردند: با 
»استحکام و اقتدار و افتخار«، ادامه اصول انقالبی و راهبردهای ثابت سیاست 
خارجی را تکرار کنید تا بیگانگان و دنباله های داخلی آنان، به تغییر در سیاست 

خارجی جمهوری اسالمی دلخوش نکنند.
رهبر انقالب در ادامه سخنانشــان، به الزامات ناشــی از پایبنــدی به اصول و 
راهبردهای سیاست خارجی پرداختند. ایشان خاطرنشان کردند: توجه داشته 
باشید که تاکتیکهای سیاســت خارجی باید در خدمت مبانی راهبردی باشد نه 

اینکه به اسم تاکتیک، بر ضد اصول عمل شود.
رهبر انقالب »اعتماد به نفس، صراحت و استحکام در مواجهه با عوامل مخالف 
و موانع« را از دیگر الزامات سیاست خارجی خواندند و در عین حال افزودند: البته 
هنر دیپلماسی این است که ایده ها و موانع را طوری بیان کند که تأثیرگذار باشد.

راه حلی ایران برای مسئله فلسطین
ایشان منطق جمهوری اسالمی در مسائل منطقه را دنیاپسند و محکم برشمردند 
و در تشــریح راه حلهای ایران برای این مسائل افزودند: در مسئله فلسطین ما 
ضمن نفی رژیم غاصب و جعلی و محکومیت شدید فجایع و جنایات روزانه این 
رژیم، برگزاری انتخابات با حضور همه فلســطینی ها را پیشنهاد کرده ایم که با 

موازین جاری دنیا نیز کاماًل منطبق است.
ایشــان افزودند: هر دولتــی از دل آرای ملت فلســطین بیــرون بیاید تکلیف 
صهیونیستها و ساکنان سرزمینهای اشــغالی را مشخص خواهد کرد البته در 
مخالفت با پیشــنهاد منطقی ما گفته اند این به معنای فروپاشــی رژیم غاصب 

است که طبیعی است این رژیم جعلی باید دچار فروپاشی شود.

حرف ما درباره موضوع سوریه از مستحکم ترین حرفهاست
رهبر انقالب درباره ســوریه نیز تأکید کردند: حرف ما در این زمینه، مستحکم 
ترین حرفهاســت ما معتقدیم معنی ندارد کشورهای دیگر دور هم جمع شوند و 
راجع به یــک نظام حکومتی و رئیس آن حکومت تصمیــم بگیرند، این بدعتی 
خطرناک است که هیچ حکومتی در جهان اجرای آن را درباره خود نمی پذیرد. 
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: راه حل مســئله ســوریه، انتخابات است 
و بــرای اینکار باید با قطــع کمکهای نظامی و مالی بــه معارضین، ابتدا جنگ 
و ناآرامــی پایان پذیرد تــا مردم ســوریه در محیطی امــن و آرام، هرکس را می 
خواهند انتخاب کنند. ایشــان در همین زمینه با رد تجزیه کشورها و تبدیل آنها 
به واحدهای کوچک قومی افزودند: مرجع قرار دادن یکی از گروههای مسلح 
برای تصمیم گیری و تشــکیل دولــت، منطقی و مورد قبول نیســت و اینگونه 

فرمولها عماًل باعث ادامه یافتن جنگ می شود. 

اصول راه حل ایران درباره عراق
حضرت آیت الله خامنه ای درباره عراق نیز گفتند: تقسیم این کشور به مناطق 
عرب شیعه، عرب ســنی و ُکرد، کاماًل مخالف منافع مردم، عملی نشدنی، بی 
معنا و غیرقابل قبول است. ایشان خاطرنشان کردند: وحدت سرزمینی، تمامیت 

ارضی عراق و مرجع بودن آرای مردم، اصول راه حل ایران درباره عراق است.

راه حل پایان بحران یمن
رهبر انقــالب درباره یمن نیــز افزودند: قطــع فوری جنایات ســعودی و آغاز 

گفتگوهای یمنی – یمنی، می تواند پایان بخش درگیریهای این کشور باشد.
ایشان خاطرنشان کردند: رفتار سعودی ها در یمن و سوریه، یک بام و دو هواست 
آنها درباره یمن می گویند به درخواست رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن در 
این کشور دخالت نظامی کرده اند اما درباره سوریه حاضر نیستند به درخواست 

رئیس جمهور قانونی این کشور، از حمایت از معارضین مسلح دست بکشند.
رهبر انقالب درباره بحرین نیز افزودند: مردم بحرین هیچ چیزی جز حق رأی و 

حق انتخاب نمی خواهند و ما این درخواست آنها را منطقی می دانیم.
حضرت آیت الله خامنــه ای پس از بیان راه حلهای جمهوری اســالمی برای 
حل مشــکالت منطقه افزودند: عامل اصلی این ناامنی ها، حمایت امریکا از 
رژیم صهیونیستی و گروههای تروریستی اســت و این سیاستها با سیاستهای 

جمهوری اسالمی صد و هشتاد درجه متفاوت است.

رد مذاکره با امریکا درباره مسائل منطقه ای
رهبر انقالب با رد مذاکره با امریکا درباره مســائل منطقه 
ای، خاطرنشــان کردنــد: امریکایی ها، دنبــال تحمیل 
منافع خود هستند نه حل مسائل، آنها می خواهند 60، 70 
درصد خواسته هایشــان را در مذاکره تحمیل کنند و بقیه 
اهدافشان را هم بطور غیرقانونی، عماًل اجرا و تحمیل کنند 
پس مذاکره چه معنایی دارد؟ ایشان در ادامه سخنانشان 
توسعه مستمر روابط با همسایگان، کشورهای اسالمی و 
کشــورهای افریقایی را از دیگر الزامات سیاست خارجی 
برشــمردند. حضرت آیت الله خامنــه ای همچنین تعبیر 
رزمندگان و جنگ آوران خطوط مقدم در عرصه بین الملل 
را شایسته شغل و شأن مسئوالن و کارکنان وزارت خارجه 
خواندنــد و افزودنــد: وزارت خارجه با توجه بــه اهداف و 
وظایف خــود بخوبی فعال اســت و به خصوص در تجربه 
اخیر مذاکرات هسته ای، آقای دکتر ظریف و همکارانشان 

آزمون خوبی، از سر گذراندند.

تحسین تالش و جدیت تیم مذاکره کننده
رهبر انقالب با تحسین تالش و جدیت تیم مذاکره کننده گفتند: احساس قدرت 
و نشستن در مقابل 6 قدرت جهانی، دفاع از اهداف و تثبیت حضور و وجود خود 
به طرفهای مقابل، از جمله نقاط قوت مذاکره کنندگان کشورمان در مذاکرات 
هســته ای بود. ایشــان، تدین را مهمترین نقطه قوت آقــای ظریف خواندند و 
افزودند: بنده مکرر برای شــما عزیزان دعا می کنم.  رهبر انقالب افزودند: در 
اجرای برجام نیز باید نکات مهم و مورد نظــر را دنبال کنید که تحقق این موارد 
هم امکان پذیر است، همچنانکه آقای رئیس جمهور نیز به بنده گفتند دستیابی 
به برخی از نتایج ابتدا باورپذیر نبود اما شــما ایستادید و ما هم ایستادیم و ممکن 
شد. بخش سوم و پایانی بیانات حضرت آیت الله خامنه ای، توصیه ها و تذکراتی 

خطاب به سفیران و نمایندگان جمهوری اسالمی در خارج از کشور بود.
»تثبیــت و تکیه بر مؤلفه های قــدرت و اقتدار ملی« از جملــه »نقش پر رنگ و 
تعیین کننده مردم در کشــور«، »نیروی انسانی کارآمد، زبده، جوان و پر شمار« 
و »پیشــرفتهای شــگفت انگیز علمی و فناوری«، »پایبندی عمیق سفیران و 
نمایندگان خارجــی به موازین دینی و روحیه انقالبی«، و »اســتفاده از ظرفیت 
کشــورهای عدم تعهد و نقش آفرینی در تحقق اقتصــاد مقاومتی از جمله این 

توصیه ها بود.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســالمی، دکتر ظریف وزیر امور خارجه با اشاره 
به شرایط حساس منطقه، تاکید کرد: دستورات و خطوط ترسیم شده از جانب 
رهبر معظم انقالب مبنای کار وزارت خارجه بوده و در دوران پسابرجام نیز نامه 
اخیر ایشان به رییس جمهور در مورد نحوه اجرای برجام مبنای کار خواهد بود.
دکتر ظریف با اشاره به توجه وزارت امور خارجه به مسئله مقابله با نفوذ و همچنین 
اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: در همایش امسال سفرا و کارداران تالش می 
کنیم از وضعیت کنونی برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و نیز تقویت جریان 
مقاومت در منطقه و حل و فصل مشکالت غرب آسیا بر اساس موازین مورد نظر 

جمهوری اسالمی ایران استفاده کنیم.

پیگیری روزدیدبان مجلس

ستاد نظارت بر اجرای برجام تشکیل می شود
رئیس مجلس شــورای اســالمی از قرار تشکیل ستاد نظارت بر اجرای برجام در شــورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس خبر داد. علی الریجانی در حاشیه سومین کنگره بین المللی علوم انسانی و 
اســالمی تهران و قم در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که با توجه به فرمایشــات مقام معظم رهبری در خصوص نظارت بر اجرای برجام تاکنون چه اقداماتی انجام گرفته، گفت: کاری که در 

قانون مشخص شده این است که در مجلس و در کمیسیون امنیت ملی بر اجرای برجام نظارت شود.
وی ادامه داد: در دولت نیز یک ســتاد اجرایی در نظر گرفته می شــود که چارچوب های نظر مقام معظم رهبری درباره ی برجام اجرایی شود، در عین حال شــورای عالی امنیت ملی نیز بخش نظارتی 

پیش بینی می کند.
الریجانی همچنین در پاســخ به پرسشــی در خصوص مهمترین دغدغه در علوم انســانی گفت:  فکر می کنم این یک موضوع مهم برای تعدادی از صاحب نظران است که دغدغه مند 
هستند و همین جلسه نیز نشان داد تعدادی از افراد درگیر علوم انسانی اسالمی می باشند و این موضوعی مهم در نحوه شکل گیری این علوم است که به کنش انسان ها مربوط می شود.

سیاسی



3 یکشنبه 10 آبان ماه 1394

مگروزارتنفتپولشراتحقیقاتمحلی،آرییاخیر؟
ازامامزادهمیآورد؟

ســخنان چند روز پیش دادســتان تهران درخصوص ضــرورت تحقیقات محلی برای احــراز صالحیت کاندیداهای 
انتخابات، بار دیگر بحث حدود و ثغور اختیارات شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات را داغ کرد. مخالفان می گویند 
قانون اساســی صرفا مراجع چهارگانــه قوه قضائیه، وزارت اطالعات، نیروی انتظامی و ســازمان ثبت احوال را برای 
تحقیق درمورد پیشــینه کاندیداها اعالم کرده اســت؛ اما و موافقان می گویند همه مسائل را نمی شود از طریق مراجع 
چهارگانه پیگیری کرد. گفتنی اســت اظهارات سخنگوی شــورای نگهبان درحالی است که پیش تر وزیر کشور تاکید 
کرده بود: »اگر شورای نگهبان به این امر رسیده باشد، این موضوع جای بحث و کارشناسی دارد، ولی در قانون مبنای 

تحقیقات در مورد صالحیت ها مراجع چهارگانه هستند«.

چاره ای جز تحقیقات محلی نیست
آنچه نجات الله ابراهیمیان، ســخنگوی شــورای نگهبان گفت، این اســت که مواردی مثل »التزام به شرع و قانون 
اساسی« را نمی توان از طریق مراجع چهارگانه بررسی کرد، چراکه به لحاظ حقوقی افراد را به دلیل عدم التزام به شرع 
و قانون محاکمه نمی کنند و برای آن ها پرونده ای در این مراجع تشــکیل نمی شــود. به همین دلیل است که به گفته 
او »چاره ای نیست جز اینکه تحقیقات محلی صورت گیرد و از افراد مطلع سوال شده و اطالعات جمع آوری شود«. 

نمی توان مرجع پنجمی را به مراجع قانونی اضافه کرد
صحبت های سخنگوی شورای نگهبان اما واکنش هایی را به همراه داشت. رسول منتجب نیا در یادداشتی در روزنامه 
ایران با انتقاد از این سخنان نوشت این به معنای افزودن »مرجع پنجم« است که از مناظر مختلف نگرانی های جدی به 
دنبال دارد. به گفته قائم مقام حزب اعتماد ملی، صالحیت همسایه ها و کسبه محل برای اظهار نظر در این باره احراز 
قانونی نشده و اساسا هم سطح اعتباِر ارزیابی چهار مرجع قانونی نیست. به عالوه در این موراد احتمال غرض ورزی و 
تسویه حساب شخصی این افراد نسبت به نامزدها تقویت می شود. این عضور سابق شورای مرکزی مجمع روحانیون 
در ادامه همچنین تاکید کرده است که تحقیقات محلی، نوعی فتح باب تجسس در زندگی و حریم خصوصی داوطلبان 
است، در حالی که فرمان هشت ماده ای امام )ره( در واکنش به افرادی صادر شد که در گزینش ها، دست به تحقیقات 
محلی می زدند. وی در پایان تصریح کرده است که هیچ نهادی مجاز نیست بدون طی روال قانونی و مالحظات شرعی 

و اخالقی، »مرجع پنجم« را به مراجع قانونی تعریف شده بیفزاید.

استعالم از امنای محل، خالف شرع و خالف قانون است
دبیر کل مجمع مدرســین و محققین حوزه علمیه قم نیز اســتعالم از امنای محل را برای احراز صالحیت کاندیداها 
»خالف شــرع و خالف قانون« خوانده اســت. آیت الله موسوی تبریزی با بیان این موضوع تاکید کرد: »بارها گفته ام 
که حاضرم در خصوص قوانین عادی یا مسائل فقهی، با اعضای شورای نگهبان مناظره کنم«. وی با اشاره به اینکه 
امروز اداراتی مثل اداره کل اطالعات، ثبت احوال، نیروی انتظامی و دادگستری، باالتر از امنای محل می تواند سابقه 
و صالحیت افراد را ثابت کند، گفت: »عالوه بر آن امروزه گاهی مشــاهده می کنیم که خانواده ای، همســایه دیوار به 

دیوار خود را نمی شناسد، حاال چگونه می خواهند تحقیقات محلی کنند؟«. 

استعالم محلی از سوی همان مراجع چهارگانه صورت می گیرد
اما این امر موافقانی نیز دارد. برای مثال محمدجواد کولیوند، نماینده مردم کرج و آسارا ضمن دفاع از آن می گوید که این 
تحقیقات نیز به وسیله چهار ارگان وزارت اطالعات، نیروی انتظامی،  دادگستری و ثبت احوال صورت می گیرد، از این رو 
این مسئله در قانون هیچ منعی نشده است. به گفته او هر دستگاه نظارتی برای کسب و ارائه اطالعات نامزدهای انتخاباتی 
می تواند از ابزار مختلف از جمله تحقیقات محلی استفاده کند و این تحقیقات نیز از سوی کارشناسان و افراد خاصی صورت 
می گیرد و این گونه نیست که هر کسی بتواند تحقیقات انجام دهد. کولیوند تاکید می کند که موضوع ارائه اطالعات غلط 
از سوی افراد مغرض را نمی توان رد کرد، اما دستگاه ها در بحث استعالم محلی بسیار با دقت و به صورت سخت گیرانه 
عمل می کنند و لذا جای هیچ نگرانی نیست. اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان نیز تحقیقات محلی را روش مناسبی 
برای کسب اطالعات درباره نامزدهای انتخاباتی می داند، اما در عین حال تاکید می کند که باید به اطالعات مغرضانه 

توجه کرد. به گفته او بعضا دیده شده، یکسری مطالب فاقد استناد و کلی وجود دارد که به گفته او قابل استناد نیستند.

امروز پنجمین جلســه دادگاه متهمان فســاد نفتی برگزار شد و بابک زنجانی، متهم اصلی این پرونده دومین بخش از 
دفاعیاتش را ارائه کرد. او که روز گذشته وزارت نفت و از جمله شخص بیژن زنگنه را به پیگیری اهداف سیاسی در این 

پرونده متهم کرده بود، امروز نیز با صراحت تمام به رفع اتهامات از خود ادامه داد.

مگر وزارت نفت پولش را از امامزاده می آورد؟
زنجانی در بخشی از دفاعیات امروزش بار دیگر به بدهی خود به شرکت نفت پرداخت و تاکید کرد که این مسئله بازی ای 
بیش نیست. وی با اشاره به اظهارات وکیل شرکت نفت که در رسانه ها می گوید اگر زنجانی می خواهد پولی بدهد این 
پول نباید پول حاصل از فروش اســلحه و موادمخدر باشــد، گفت: »این در حالی اســت که اگر در اینترنت چک کنید 
می بینید که نفت ایران جزء کاالهای قاجاق و سیاه محسوب می شود. وزارت نفت مگر پولش را از امامزاده می آورد که 

امروز دنبال این است که پول اسلحه یا مواد مخدر تحویل نگیرد. شما هر چه دادند، تحویل بگیرید«. 

بگویند دروغ می گویم، شکایت خواهم کرد
زنجانی درخصوص شــماره حســاب هایی که وزارت نفت به او داده اســت تــا او بدهی اش را پرداخــت کند، بار دیگر 
تاکید کرد که به این شماره حســاب ها نمی توان پولی واریز کرد. او گفت: »اگر آقایان توانســتند 5 دالر از بیرون به این 
حســاب ها واریــز و فیش دریافت کنند، همه اتهاماتم را قبول خواهم کــرد«. زنجانی تاکید کرد کرد که اگر از این پس 
بخواهنــد این گونه رفتــار کنند و بگویند بابک زنجانی دروغ می گوید، از آن ها شــکایت خواهد کــرد. در اینجا قاضی 
صلواتــی خطــاب به متهم گفت: »این شماره  حســاب را وزارت نفت نــداده، بلکه دادگاه بــا هماهنگی بانک مرکزی 
 داده. البته ما منتظر هســتیم با توجه به مذاکرات وکالی خارجی شــما با بنده مســئله ای که روز گذشته عنوان کردید 

به دادگاه برسد«. 

به بانک مسکن 65 میلیون یورو دستی دادم
بابــک زنجانــی در بخش دیگری از دفاعیاتش به ماجرای 65 میلیون یورو اشــاره کرد که به بانک مســکن داده 
اســت. وی بــا بیان اینکه کل اعضای هیئت مدیره این بانک نــزد او آمدند، گفت آن ها برای پرداخت یک بدهی 
از او این پول را طلب کرده اند و او هم به حسابشــان ریخته اســت و بعد از ســه ماه، به جای پولش امالکی فاقد 
ســند دریافت کرده است. زنجانی در ادامه گفت: »نکته جالب این است که امروز می گویند آقای ر م، که ماهانه 
5 میلیون تومان از بانک مســکن حقوق می گیرد، 65 میلیون یورو به صورت دســتی به من داده و من پول را به 
حســاب بانک مســکن ریخته ام. آیا آن فرد در تمام عمرش 65 میلیون یورو را به صورت یک جا دیده اســت؟«. 
او تاکیــد کرد: »بانک مســکن بداند که تمام پولم را وصول می کنم«. در این هنگام قاضی صلواتی در پاســخ به 
زنجانــی گفت: »مدیر عامل قبلی بانک مســکن هــم اکنون در ارتباط با پرونده 3 هزار میلیاردی در این شــعبه 

در حال محاکمه است«. 

بچه های وزارت اطالعات نبودند، دستگیر شده بودم
متهم اصلی پرونده فســاد نفتی همچنین درخصوص زمانی که از ســوی آمریکا و اروپا تحریم شــده است نیز سخن 
گفت. او گفت که در آن زمان درحال رفتن از امارات به مالزی بوده اســت که در فرودگاه و از خبر مطلع شــده اســت. 
زنجانی می گوید: »پس از عبور از گیت، دســتگیرم کردند و مرا به اســتخبارات بردند و گفتند حکم اســتردادت آمده 
است. اگر بچه های وزارت اطالعات و دوستانم نبودند نمی توانستم حکم استرداد را لغو کنم. فقط 9 شب در سفارت 

ایران خوابیدم تا بازداشتم نکنند«.
بابک زنجانی از کمکش به ســازمان تامین اجتماعی و همچنین مالقاتش با ســعید مرتضوی نیز گفت. زنجانی گفت 
که 10 روز قبل از اینکه تحریم شــود، 4 میلیارد یورو به تامین اجتماعی پول داده و در عوض قرار شــده، شرکت بگیرد.  
او می گوید که از امارات به وزیر زنگ زده و گفته اســت که در تامین اجتماعی 4 میلیارد یورو پول دارد و آن ها 2 میلیارد 
را به جایی که وزارت نفت می خواهد حواله کنند و به او به اندازه 2 میلیارد یورو شــرکت بدهند. زنجانی می گوید که بعد 

از بازگشتش به ایران نزد مرتضوی رفته، اما در نهایت موفق نشده است.

علت افزایش شهدای ایرانی مدافع حرم
ســردار سرتیپ پاسدار سید مســعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به ســوالی درباره علت افزایش تعداد شهدای مدافع حرم نیز عنوان کرد: 

چون نیروهای مستشاری ایران باید از نزدیک صحنه عملیاتی را مورد پی گیری قرار دهند، این امر باعث شده که در روزهای اخیر تعداد شهدای ما اضافه شود و این هم هزینه ای است که 
جمهوری اسالمی ایران برای پایداری حلقه های مقاومت در منطقه تقدیم می کند.

وی اضافه کرد: البته اتفاقاتی که در سوریه و دیگر کشورهای منطقه در جریان است متأسفانه با هدایت آمریکا و در راستای ایجاد خاورمیانه بزرگ شکل گرفته و بدیهی است که ایران 
و رزمندگان ما تالش می کنند نگذارند سیاست ها و خط مشی های آمریکا در منطقه ساری و جاری شود. سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح همچنین با بیان اینکه روی 

آوری آمریکایی ها به سمت ایران از روی استیصال است گفت: ذات سیاست ها و حاکمیت در آمریکا، ذات شیطانی است به همین خاطر از این ذات شیطانی چیزی 
جز جنگ و خونریزی و ترور نمی شود انتظار داشت.

خواستار حذف »مرگ  بر آمریکا« بودند
تقــوی  لمســلمین  وا م  الســال حجت ا
ری  ا ســت گذ سیا ی  را شــو ئیــس  ر
ائمــه جمعه کشــور با اشــاره به شــعار 
ســت  خوا ر  د و   » یــکا مر آ مرگ بــر  «
برخی هــا برای حذف آن از نمــاز جمعه 
گفــت: بعــد از توافــق اولیــه برجــام 

برخــی خواســتار حــذف شــعار »مــرگ  بــر آمریــکا« از نمازهــای 
جمعــه بودنــد، درحالــی کــه بایــد بــه آنــان اعــالم کــرد هنــوز 
استکبارســتیزی ها ادامه دارد. رئیس شــورای سیاســتگذاری ائمه 
جمعــه کشــور با بیــان اینکه ایــن افراد اعــالم می کردند بــا توافق 
صــورت گرفته این شــعار دیگــر چه معنــا و مفهومــی دارد، افزود: 
 این افــراد بداننــد هنــوز آمریکایی هــا دســت از توطئه برنداشــته  

است.

باهنر چند سالی در منزل استراحت کند
حسن رســولی با انتقاد از اظهارات باهنر 
که گفته بود حتــی اصالح طلبان معتدل 
هم نبایــد به مجلــس بیاینــد، گفت: از 
ایشان باید ســوال کرد مگر شما صاحب 
ملتیــد؟ مگــر شــما صاحــب مجلــس 
هســتید؟ مگر شــما حق ویژه ای دارید؟ 

ایــن فعال اصالح طلب در ادامه اظهار کرد: بــه احتمال زیاد افرادی 
مثل آقــای باهنر باید بعد از چند ســال حضور در مجلس، چند ســالی 
را مثل مــا اصالح طلبان در منزل اســتراحت کنند. بــه نظر من چون 
عــادت به ورود و خروج بــه مجلس را ندارنــد فکر می کننــد باید دائما 
در آنجا باشــند. او تاکید کرد که باهنر که هشت ســال جزو پشتیبانان 
احمدی نــژاد بود، به جــای این صحبت ها پاســخ دهد چــرا از چنین 

دولتی با چنین رویکردی دفاع کرد.

دیدارهای هاشمی با رهبری طوالنی تر شده 
محســن هاشــمی در مــورد دیدارهای پدر 
خود با رهبری گفت: دیدار های ایشــان با 
رهبرانقالب به تعداد گذشــته نیســت ولی 
منظــم اســت. زمانــش طوالنی تر شــده. 
محسن هاشمی درخصوص کتاب خاطرات 
آیت الله هاشــمی و نظر رهبری درمورد آن 

اظهار کرد: روش ایــن بود که کتاب را آماده می کردیــم و پدر می دیدند. در 
مالقات حضوری کتاب قبل از چاپ را به رهبري می دادند و می خواســتند 
اگــر نظری دارند اعالم کنند. بعضی مواقع ولــي خیلي کم نظراتی را اعالم 
می کردند. مــا هیچ وقت خودمان کتاب را به ایشــان نمی  دادیم. محســن 
هاشمی در مورد سانسورهای احتمالی کتاب های خاطرات آیت الله هاشمی 
نیز گفت: سانسور بسیار ناچیز است. دقیقا همان چیزی که ایشان می نویسد 

منتشر می شود. مگر بحث امنیتی یا آبروي افراد در میان باشد.

 اگر با دیدگاه امام 
پیش می رفتیم وضعیت 

بهتری داشتیم
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام بــا تاکید بر 
اینکه تمامی زندگی، تحصیالت، پرورش شــاگرد و 
اقدامات سیاســی و اجتماعی امام خمینی)س( بر 
اساس کشف و فهم ایشــان از قرآن و مسائل اصلی 
قرآن بوده است، گفت: اگر انقالب را با توجه به دیدگاه 
و اندیشــه های امام خمینــی)س( پیش می بردیم، 

قطعا در حال حاضر وضعیت بهتری داشتیم.
آیت الله اکبر هاشمی رفســنجانی طی سخنانی در 
همایــش بین المللی قرآن در ســیره و اندیشــه امام 
خمینی)س( که صبح امروز در سالن همایش های 
برج میالد برگزار شــد، اظهار کــرد: بحثی که بنده 
امروز در نظــر دارم به این جمع ارائــه کنم یک بحث 

سرتا پا قرآنی اما از دیدگاه امام خمینی)س( است.

وی افــزود: امــام را آنطور کــه ما می شــناختیم 
و هرچه پیــش تر می رویم، ایشــان را بیشــتر می 
شناســینم، دارای یک روح اساسی و افکار بلندی 
بودنــد که برگرفتــه از قرآن و ســیره اهل بیت)ع( 
بود. ایشــان با چنین مشــخصه ها و ویژگی هایی 
توانســتند این انقــالب عظیــم و کار بزرگی که در 
تاریخ تشییع و بعد از معصومین)ع( بی سابقه بوده 

است را شکل بدهند.
رئیــس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام بــا بیان 
اینکه اگــر تاریــخ را مطالعــه کنیم در طــول تاریخ 
چنین انقالبــی مانند انقــالب اســالمی نخواهید 
دید، تصریح کرد: نمی گویم شبیه به چنین انقالبی 
از ســوی بزرگان شــکل نگرفته است و شــاید در در 
برخی موارد شــاهد چنیــن حرکت هایی بــوده ایم، 
اما چون خداونــد متعال به امام درخشــش دیگری 
عنایت کرده بود، تفاوت اساسی در انقالب اسالمی 
 شــاهدیم که آن را با دیگر انقالب های تاریخ متمایز

 می کند.
وی ادامــه داد: در ایــن عصری که فکر می شــد 
و قدرتمنــدان دنیــا فکــر مــی کردند که اســالم 
بــه عنــوان مکتب از بیــن رفتــه و تنهــا حکومت 
هایــی باقــی مانده اند کــه تنها نامی از اســالم در 
خود دارنــد و در شــرایطی کــه مادیت از شــرق و 
غرب بر ســر مــردم می باریــد یک دفعــه از ایران 
و از پایــگاه بــزرگ قــم و از طبقه روحانیــت، امام 
 خمینــی)س( بــه پــا خاســته و چنیــن انقالبی را 

شکل داد.
آیت الله هاشــمی رفســنجانی در عین حــال تاکید 
کرد: البته اگر این انقالب را با اندیشــه و دیدگاه امام 
خمینی)س( پیش می بردیــم، قطعا در حال حاضر 
وضعیت بهتری داشــتیم، اما من مایوس نیستم که 
گاهی که مردم پیدا کردند و توانایی هایی  با توجه به آ
که به طور روز افزون در کشور افزایش پیدا می کند، 
ما موج جدیدی از پیشــرفت را که تا االن نگذاشــتند 
 بــه آن دســت بیابیم در آینــده به نام اســالم و قرآن 

ایجاد کنیم.

ایسکانیوز نوشت: »رسالت حضور اصالح طلبان در انتخابات«
رد صالحیت های وسیع و دامن گستر مجلس هفتم و هشتم و حتی مجلس نهم نباید باعث شود که رغبت کاندیداتوری درآنها کم شود، به 

ویژه نسل اول اصالحات معموال عالقه ای به ریسک ندارند که این یکی از آسیب هایی است که متأسفانه در حال شکل گیری است.

 دانا نیوز نوشت: »ریشه مشکالت کشور سیاست های غلط اقتصادی دولت است«
دلیل مشکالت اقتصادی کشور در طول سنوات قبل و در حال حاضر سیاست های نادرست اقتصادی و عدم اجرای اقتصاد مقاومتی 

توسط دولت بوده است. نسخه شفابخش اقتصاد را بارها مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی دانسته اند.

 پارس نیوز نوشت: »نفوذ، اما این بار به اسم دین«
بهترین راهبرد این جریان مرجعیت سازی و استفاده از عنوان مرجع عالی تشیع است تا در سایه ی این عناوین و احترامی که جامعه تشیع به 

جایگاه و شئن مرجعیت می گذارند، دست به اختالف افکنی و تغییر مسیر اصلی حیات طیبه تشیع بزنند.

 الف نوشت: »چرا بابک زنجانی حاضر شد بدهی اش را پرداخت کند؟«
بابك زنجاني از طریق اعتباري که پول هاي بلوکه شده براي وي فراهم کرده، از سه بانك اروپایي وام هایي کالني دریافت کرده است. حاال 

دیگر او نیازی به بلوکه کردن این پولها ندارد و حاضر است بدون محاسبه بهره پول اصل آن را پس دهد.

 افکار خبر نوشت: »دولت قبل خیلی بد! شما چه کرده اید؟«
گرچه عملکرد دولت قبل در جای خود جای انتقاد و بررسی زیادی دارد اما پرسش مردم از دولت و مسئوالن رده باالی آن اینست که آنها تا 

کی بجای پاسخگویی و توضیح اقدامات خود، مسئولیت هر اتفاقی را متوجه دولت قبل خواهند کرد؟

عکس روزسایت نگار

پنجمین جلسه محاکمه 
بزرگترین متهم پرونده 
فساد نفتی روز یکشنبه 
دهم آبان ماه با حضور 
قاضی صلواتی در شعبه 
15 دادگاه انقالب تهران 
آغاز شد. وکیل متهم 
رسول کوهپایه زاده نیز 
در دادگاه انقالب حاضر 
شد تا در دومین روز از 
دفاعیات موکلش حضور 
داشته باشد

خبرنامه
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رصدخانه

ترکیهبهکدامسوخواهدرفت؟
مردم ترکیه بار دیگر پای صندوق های رأی رفتند

مردم ترکیه در حالی امروز در انتخابات پارلمانی این کشور رأی می دهند که 
روند بی ثباتی سیاسی آغاز شده پس از انتخابات پیشین، همچنان بر کلیت 
فضای حاکم بر این کشور سایه انداخته است. در شرایطی که حزب عدالت 
و توسعه تالش دارد موفق به تشکیل دولت تک حزبی شود، تحلیل ها درباره 
اینکه در صورت شکست این تالش ها چه رخ خواهد داد، به موضوعی مهم 
تبدیل شــده اســت. به هر حال، مردم ترکیه از صبح امروز برای دومین بار 
طی پنج مــاه اخیر به پای صندوق های رأی رفته اند تا نمایندگان مورد نظر 
خود برای پارلمان را انتخاب کنند. این در حالی است که محور مبارزات در 
انتخابات کنونی، بر تالش حزب حاکم عدالت و توسعه برای کسب اکثریت 
مطلق آرا از یک ســو و تالش احزاب مخالف بــرای جلوگیری از این امر از 

سوی دیگر متمرکز است. 
همان گونــه که بســیاری از ناظــران و تحلیلگران از زمان آغــاز دور جدید 
حمالت ارتش ترکیه به مواضع حزب کارگردان کردستان ترکیه )پ.ک.ک( 
پیش بینی می کردند، حزب عدالت و توســعه با اشاره به این درگیری و سایر 
دغدغه های امنیتی داخلی و خارجی، ادعا می کند که تنها تشکیل یک دولت 
تک حزبی می تواند به رفع مسائل موجود یاری برساند. در مقابل، مخالفان 
اشاره می کنند که حرکت اردوغان و هم حزبی هایش در این مسیر، با هدف 
تحکیم بیش از پیش اقتدار خود صورت می گیرد. این امر به ویژه از آن جهت 
اهمیت می یابد که پیش از دور نخست انتخابات پارلمانی، بحث های تبدیل 
نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی در صورت کسب اکثریت دو سوم آرا 
توسط حزب عدالت و توسعه، به طور جدی مطرح بود. طرح های اردوغان 
در این راســتا به ویژه پس از آن بر هم خورد کــه حزب کردی »دموکراتیک 
خلق ها« توانســت با عبور از مــرز حدنصاب 10 درصــد آرا، نمایندگانی به 

پارلمان بفرستد.
این بار نیز هرچند 16 حزب سیاسی رسمًا در انتخابات شرکت می کنند، رقابت 
اصلی میان همان چهار حزبی است که در دور نخست موفق به راهیابی به 
پارلمان شدند؛ یعنی حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوری خواه خلق، حزب 
حرکت ملی و حزب دموکراتیک خلق ها. در این میان، بحث اصلی بر سر این 

است که این بار نتیجه انتخابات چه خواهد بود و چه تأثیری بر ثبات سیاسی 
ترکیه خواهد داشت؟ قدری گورسل، تحلیلگر »المانیتور« در مطلبی که به 
تازگی در این سایت منتشر کرده، به بررسی سناریوهای محتمل در این زمینه 
پرداخته است. وی این پرسش را مطرح می کند که با توجه به عزم اردوغان 
برای تشکیل دولت مدنظر خود، چه نتیجه ای می تواند وی را در این زمینه 
یاری کند؟ به عقیده گورسل، در صورتی که ترکیه یک دموکراسی به معنای 
متداول اروپایی آن بود، پاسخ مشخص بود و تنها در صورت کسب اکثریت، 
حزب عدالت و توســعه می توانست دولت خود را تشکیل دهد. با این حال، 
وقایع پس از انتخابات ماه ژوئن نشان داد در صورتی که اردوغان به عنوان 
رئیس جمهور از نتایج ناراضی باشد، می تواند از طریق انجام مجموعه ای از 

اقدامات، جلوی تشکیل یک دولت ائتالفی را بگیرد؛ بنابراین، تنها نتیجه ای 
می تواند اردوغان را به سوی تشکیل ائتالفی سوق دهد که به وی اثبات کند 
همه کارت هایش را بازی کرده و دیگر کاری از دستش ساخته نیست. چنین 
امری تنها در صورتی رخ می دهد که وی کمتر از میزانی که در انتخابات ماه 

ژوئن رأی کسب کرد )40.۸ درصد(، رأی بیاورد. 
چنیــن نتیجه ای، می تواند اردوغان را وادار کند که در پی تشــکیل ائتالف 
با حزب راســت گرای حرکت ملی برآید. البته پــس از انتخابات ژوئن نیز در 
صورتی که دولت باغچه لی، رهبر حزب حرکت ملی، شــرایطی ســخت را 
مطرح نمی کرد، اردوغان به تشکیل چنین ائتالفی تمایل داشت. اگر پس 
از انتخابات امروز، تشکیل ائتالف ضروری شود، حزب حرکت ملی، گزینه 

اصلی مدنظر اردوغان اســت. تشکیل ائتالفی میان این دو حزب، عدالت 
و توسعه را قادر می ســازد از پایگاه اجتماعی حزب حرکت ملی نیز استفاده 
کند؛ زیرا هر دو این احزاب دارای طرفدارانی با مشخصه های اجتماعی و 
فرهنگی کم و بیش مشــابه هستند. تجربه نشــان داده در شرایطی که دو 
حزب با پایگاه های مشابه با هم ائتالف کنند، حزب کوچکتر، بازنده خواهد 
بود. به این ترتیب، ائتالف این دو حزب به اردوغان کمک می کند به هدف 
کوتاه مدت خود مبنی بر برقراری حاکمیت تک حزبی دســت پیدا کند و در 
عین حال، نتیجه این امر، دامن زدن بیش از پیش به قطبی شــدن جامعه 
خواهد بود. این قطبی شــدن )ســنی در مقابل علوی، اسالم گرا در مقابل 
ســکوالر، ترک در مقابل کرد( بی تردید به ثبــات ترکیه بیش از پیش ضربه 

وارد خواهد کرد. 
یک گزینه دیگــرـ  و البته تا حد زیادی غیر محتملـ  که برای ائتالف وجود 
دارد، ائتالف حزب عدالت و توسعه با حزب جمهوری خواه خلق است. هرچند 
ممکن اســت احمد داوداوغلو، رهبر حزب عدالت و توسعه مایل به چنین 
ائتالفی باشد، موافقت اردوغان به شرایط خاصی بستگی دارد. تنها راهی که 
چنین ائتالفی امکان تشکیل دارد، این است که حزب حرکت ملی از ائتالف 
خودداری کند و چاره دیگری برای عدالت و توسعه باقی نماند. گفتنی است 
تقسیم قدرت عدالت و توسعه با هر یک از دو حزب مذکور، به معنای کاهش 
قدرت اردوغان خواهد بود. با این حال، ائتالف با حزب جمهوری خواه خلق، 
به معنای ایفای نقش بیشتر علویان و سکوالرها خواهد بود که می تواند به 
کاهش تنش ها در کشور منجر شود که البته این امر نیز به نوبه خود کاهش 
بیش از پیش قدرت اردوغان را به دنبال خواهد داشت. البته باید اشاره کرد 
که همه این موارد، به این موضوع بســتگی دارد که عدالت و توسعه نتواند 
بیش از آنچه در انتخابات پارلمانی ژوئن رأی کسب کرد، آرای مردمی را به 
سوی خود جلب کند. در این میان، نظرسنجی ها حاکی از آن است که اقبال 
مردمی به حزب عدالت و توســعه همچنان حدود 41 تا 42 درصد است. در 
چنین شــرایطی البته گزینه عدم تشکیل ائتالف و برگزاری انتخابات سوم 
نیز مطرح می شود که خود می تواند به بی ثباتی بیشتر در ترکیه منجر شود.

طرح داعش برای اشغال سامرا خنثی شد
 سخنگوی نیروهای داوطلب مردمی اعالم کرد دو روز پیش تروریست ها با خودروهای بمب گذاری شده سعی کردند با استفاده از تاریکی هوا و وضعیت بد آب و هوایی از غرب سامرا به پشت خطوط دفاعی ما نفوذ کنند، اما تمامی مهاجمین 
کشته شدند. ابو جعفر االسدی، سخنگوی رسمی نیروهای داوطلب مردمی عراق در این خصوص گفت: »مراحل پایانی عملیات لبیک یا رسول الله 2 که بخش های گسترده ای از استان صالح الدین و شهرستان "بیجی" تا رشته کوه های 
"مبحول" را آزاد کرد، همچنان ادامه دارد و هم اکنون در مرحله تثبیت مناطق آزاد شــده و خطوط دفاعی هســتیم«. وی افزود: »درگیری ها با گروه تروریســتی داعش که همچنان عناصر خود را به سوی خطوط مقدم درگیری ها در رشته 
کوه های مبحول ارســال می کند، ادامه دارد و همه روزه ده ها داعشــی در این مناطق کشته می شــوند«.  این مقام نظامی عراقی همچنین به حمله دو روز پیش تروریست ها به غرب سامرا اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: »دو 
روز پیش، تروریســت ها سعی کردند با اســتفاده از تاریکی هوا و وضعیت بد آب و هوایی از غرب سامرا به پشت خطوط دفاعی ما نفوذ کنند. آنان به یکی از خیابان های اصلی رسیده و قصد داشتند با چند خودروی بمب گذاری شده حمله ای 
را ترتیب دهند. اما نیروهای ما این حمله را دفع کرده و تروریســت ها را به منطقه ای که در اشغالشان بود هدایت کرده و در آنجا محاصره کردند، درگیری با این گروه چندین ساعت به طول انجامید و با کشته شدن تمامی مهاجمین و منفجر 

کردن 10 خودروی بمب گذاری شده آنان پایان یافت«. 

یک قایق حامل پناهجویان که از ترکیه عازم جزیره لسبوس یونان بود، در دریای 
اژه واژگون شد و تعدادی از پناهجویان غرق شدند.

وقوع طوفان و بارندگی های سیل آسا در 
 شهر آستین ایالت تگزاس دست کم

 3 کشته و یک ناپدید بر جای گذاشت.

زنی در گورستان سان سالوادور در شهر »ُاویه دو« اسپانیا راه می رود. روز یکشنبه یکم نوامبر برای مسیحیان کاتولیک »عید 
قدیسان« است.

هر دو جعبه سیاه هواپیمای ایرباس 321 
روسیه که روز شنبه در مرکز شبه جزیره 
سینا در مصر سقوط کرد، پیدا شد.

 افشاگری جدید علیه 
رئیس جمهور سابق گرجستان

پس از انتشــار محتویات یک نوار ضبط شده که در آن، میخائیل 
ساکاشویلی، فرماندار فعلی منطقه اودسا در اوکراین و رئیس جمهور 
سابق گرجستان متهم به تالش برای کودتا در گرجستان می شود، 
دولت گرجستان خواستار توضیحات اوکراین شد. ساکاشویلی که 
در سال 2013 دوران ریاست جمهوری اش پس از حدود یک دهه 
به پایان رسید، به اتهام اختالس و سوء استفاده از قدرت در کشورش 
تحــت تعقیب اســت. وی در فوریه 2014، پــس از یک کودتای 
مسلحانه که منجر به برکناری رئیس جمهور اوکراین شد، به عنوان 

فرماندار منطقه اودسا در اوکراین انتخاب شد.  

 پیشروی داعش در مرکز سوریه
دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم کرد  داعش یک شهر کوچک 
در مرکز ســوریه را به تصرف خود در آورده و به سمت منطقه ای 
اکثرًا مسیحی نشــین نزدیــک یک محور راهبردی پیشــروی 
می کند. مدیر این نهاد اعالم کرد: »داعش به آسانی شهر مهین 
در جنوب شــرقی حمص را درپی دو حمله انتحاری و توافقی با 
افراد مسلح محلی که حمله را در داخل آغاز و به این ترتیب آتش 
بسی دو ســاله را با نیروهای حکومت ســوریه نقض کردند،  به 
آســانی تصرف خود در آورد«. نیروهای بشــار اسد در چارچوب 
»آشــتی« با این نیروهای مســلح موانعی را ایجاد کرده بود، اما 

نیروهای داعش در این شهر متحدان خود را بازیافتند.

 اظهارات جدید وزیر خارجه 
سعودی درباره روسیه و ایران

عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در مصاحبه 
با شبکه تلویزیونی اســکای نیوز عربی گفت روسیه و ایران باید 
تاریخ و راهی را برای رفتن بشار اسد تعیین کنند تا وی بر اساس 
آن اقدام به ترک این کشــور کند. جبیر اظهار داشت: »مسکو 
و تهران باید برای عقب نشینی همه نیروهای خارجی از سوریه 
توافق کنند«. وزیر خارجه سعودی در ادامه اظهارات خود گفت: 
»گفت و گوهای وین که طی دو هفته ادامه خواهد داشت، نشان 
خواهد داد که اسد و حامیانش، یعنی ایران و روسیه، تا چه اندازه 
به دنبال یک راه حل صلح آمیز برای حل بحران سوریه هستند«. 

  یورش شهرک نشینان 
به مسجداالقصی ادامه دارد

یورش شهرک نشینان صهیونیست به مسجد االقصی همچنان 
ادامه دارد و رژیم صهیونیستی به تعهدات خود در خصوص جلوگیری 
از این یورش ها عمل نکرده است. اوضاع بسیار بدتر شده است و عالوه 
بر یورش ها به مسجد االقصی، این یورش ها در بخش قدیمی قدس 
نیز اتفاق می افتد و از این گذشــته، همه محله های اطراف مسجد 
االقصی نیز بسته هستند. شهرک نشینان از صبح امروز یورش به 
مسجد االقصی را از ســر گرفته اند و طبق معمول تا ساعت یازده و 
نیم چند گروه از آن ها وارد مسجد االقصی شدند که با فلسطینیان 
حاضر در مســجد و فریادهــای »الله اکبــر« آن ها روبرو شــدند.

بینالملل
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کارهاییکهدرتگزاسهمانجامنمیشود
ادامه دفاعیات بابک زنجانی در دادگاه

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی 
در شــعبه 15 دادگاه انقالب ساعت 9 صبح رسما آغاز شد 
و بابک زنجانی به عنوان متهــم ردیف اول در جایگاه قرار 
گرفت تا ادامــه دفاعیات خود را عنــوان کند. وی گفت: 
وزارت نفت بار نفت را به هفت کشور دنیا می فروشد و آنها 

حساب دفتری دارند و باید پول 
حاصل از فروش نفــت را از آن 
هفت کشور کاال خریداری کنند 
که نمونه اش آوردن ســنگ پا و 

سنگ قبر از چین است.

پنج دالر بریزید، اتهاماتم 
را قبول میکنم!

بابک زنجانی افزود: آنها بارها 
گفته اند که ما شــماره حســاب 
دادیــم و مــن بــاز می گویم که 
کســی از بیــرون نمی توانــد به 
این حســاب ها پول واریز کند. 
شــما پنج دالر بریزید، من همه 
اتهاماتم را قبــول می کنم. اگر 
نتوانید ثابت کنید، من سه وکیل 
می گذارم تا به تهمت های شما 

رسیدگی کند.
قاضی پرونــده در ادامه دادگاه 
گفت: با توجــه به مذاکراتی که 
صبح امروز بــا وکالی خارجی 
پرونده داشــتم، این حساب ها 
با هماهنگــی بانک مرکزی در 
حال تایید ضمانتنامه اســت و 

باید روال آن طی شود.
بابک زنجانی در ادامه دفاعیات 
خــود اعــالم کــرد کــه بانک 
مرکزی، بانــک FIIB را تایید 

کرده و در ادامه به بانک مســکن انتقــاد کرد و گفت: من 
در بانک مســکن یــک میلیارد یــورو به مــدت ۸ ماه پول 
واریز کرده بودم و در بانک توســعه هــم 3.5 میلیارد یورو 
سپرده گذاری داشتم، حاال می گویند این پول ها منشأ ندارد 
و بانک مسکن به راحتی پول من را برداشته است. چرا فکر 
می کنید دولت قبل هر کاری کرده، بیسواد بودند و دولت 
جدید دکتر و مهندس هســتند؛ یعنی قبال نمی دانســتند 
زنجانی کالهبردار است؟ باید بانک مسکن و بانک توسعه، 
پول های من را بدهند. چی می خواهید به جون من افتادید 
و به پای من چســبیدید. اگر در همان بانک مســکن یک 
میلیارد یوروی خودم را به حساب فرد دیگری می ریختم، 

باز هم پولش را برمی داشتید؟
قاضی دادگاه در ادامه گفت: البته مدیرعامل سابق بانک 
مســکن در پرونده ســه هزار میلیاردی در حال محاکمه 

است.
در ادامــه جلســه دادگاه بابک زنجانی در مورد ســوئیفت 
توضیح داد و گفت: سوئیفت یک وسیله پرداخت و همانند 

ایمیل و فکس است که براساس نظم پیام های بین بانک 
ها را جا به جا می کند و تمام شرکت های دنیا و حتی وزارت 
نفت هم سوئیفت دارند یعنی برگه ای است که وقتی کسی 
به کسی ارســال می کند تعهد آور است و امروز با امضای 

الکترونیکی انجام می شود.

وی افزود: ســوئیفت ســه مرحلــه دارد اول فردی که 
آن را تایــپ می کنــد و بعد امضــا می کنــد. در مرحله 
دوم شــخص دیگری آن را چک می کند و بعد از امضا 
در مرحله ســوم رئیــس بانک یا آن شــرکت آن را امضا 

می کند.
بابک زنجانی در تعریف پیام های ام تی گفت: ام تی فرمت 
های منظمی اســت که وقتی برای کسی برات صادر می 
شود نام گیرنده و فرستنده و مبلغ مشخص است. در قدیم 
هر کشــوری ســلیقه ای برخورد می کرد. یک کشور اول 
صادرکننده را می نوشت و بعد مبلغ و کشور دیگر اول گیرنده 
را می نوشــت و حاال با ام تی فرمت ها و زبان ها یکی شده 
است. اگر با ام تی یا ســوئیفت و فکس حواله ای را ارسال 
کنیم فرقی ندارد. حاال در کیفرخواســت گفتــه اند چرا با 

سوئیفت ارسال نکردید و این جعل است.

درس گفتارهای بانکداری بابک در دادگاه
در ادامه دادگاه بابک زنجانی تعریف انواع بانک ها را عنوان 

کرد و گفت: در خارج از کشــور دو نــوع بانک داریم، اول 
بانک بازرگانــی که تنها با پول رایج آن کشــور کار می کند 
و مجبور اســت وقتی از مردم سپرده می گیرد بخشی را به 
بانک مرکزی بدهد و دوم بانک ســرمایه گذاری که اصال 
الزم نیست در بانک مرکزی سپرده گذاری کند چون حق 

ندارد با پول رایج آن کشــور کار کند و تمام پول ها خارجی 
است و هرقدر می تواند معامالت ارزی داشته باشد. بانک 
FIIB در منطقه الوان مالزی بانک ســرمایه ای بود و آن 
منطقه هم مخصوص این نوع بانک ها اســت تا از دادن 
مالیات معاف باشــند، اما با این پول ها نمی شود هر کاری 
کرد مثال نمی شود اســلحه و مواد مخدر فروخت و باید در 
بورس و ضمانت نامه ها کار کرد و هر قدر پول بخواهید می 

توانید با درصد پایین از این بانک ها بگیرید.
وی افزود: آقایان شــرکت اچ کی فــرم 50 صفحه ای را 
امضا کردند و گفتند مشــکلی ندارد پول ما در جای دیگر 
ســرمایه گذاری کنید و این وظیفه بانک های ســرمایه 
گذاری است. در بانک های بازرگانی فقط می توانید 10 
درصد خلق پول کنید اما در بانک سرمایه گذاری سقفی 
ندارد. حاال آمده انــد و می گویند پول های بابک زنجانی 
منشــاء ندارد در حالی که منشــاء با پشــتوانه فرق دارد و 

بازپرس ها اشتباه می گیرند.
بابک زنجانی گفت: وقتی طرفین معامله مشخص باشد و 

حساب دفتری معلوم است منشاء مشخص است و قانون 
گــذار نمی تواند بگوید پشــتوانه این بدهکاری کجاســت 
چون یــک مجموعه تجاری می تواند بــی نهایت بدهکار 
باشد. اینکه تاجر سفته صادر کند و به جای آن کاال بگیرد 
خلق پول ســالم کرده و بانک ها می توانند به پشتوانه خود 
حساب مشتری را بستانکار کنند 
و بانک خود را بدهکار مشتری 
کند. من وقتی پول به حســاب 
اچ کی ریختم خودم را بدهکار 
اچ کی کــردم. اما در این پرونده 
می بینیم موضوع منشاء عنوان 

شده است.

شرکت ۸ هزار میلیاردی 
را ۱3۰۰ میلیارد برداشتند

متهم ردیف اول پرونده خطاب 
به یکی از اســاتید دانشگاه که 
کارشــناس پرونده است گفت: 
در قانون تجارت چیزهایی است 
که استاد دانشگاه واقف نیست و 
آنها باید پشتوانه مالی را پیگیری 
کنند نه منشا آن را و سوال کنند 
این پول هایی که دادید پشتوانه 
اش کجاست که این اعتبار من 
اســت. در بانک هــا وقتی می 
خواهند با یک نفر کار کنند اول 
ارزیابی می کنند که ســرمایه و 
خانه و کاشــانه اش چقدر است 
و با ایــن اعتبار جلو مــی روند و 
حتی صندوق ضمانت صادرات 
هم می تواند کتبــا این اعتبار را 
اعالم کند. وقتی بانک مسکن 
آمد حســاب باز کــرد یعنی من 
تایید کردم  و 24 ساعت وقت داشت پشیمان شود آنها بعد 
از یک سال مدعی شــدند در حالی که خودش باید جواب 

مشتری را بدهد.
وی افزود: یا به عنوان مثال ســازمان تامین اجتماعی 
4 میلیــارد یورو به مدت 6 ماه در حســابش بوده و آن را 
تایید کرده اســت حاال پول را بانک مسکن برداشته و با 
آنان دعوا دارند. آقای تامین اجتماعی به بانک مسکن 
بگو پولــت را بدهد و چک ات را بردار و برو. جناب آقای 
قاضی همه عملیــات بانکی من طرفین دارد و موضوع 
منشــاء در این پرونده منتفی اســت. من آدم ساختگی 
ندارم و افراد یــا تامین اجتماعی هســتند یا وزارت نفت 

یا بانک مسکن.
وی گفــت: وزارت نفت یکی از شــرکت های مــن به نام 
»بنگرز« را ارزیابی کرد و اعالم کردند که این شرکت ۸ هزار 
و 1۸9 میلیارد تومان پول دارد و بعد گفتند چون فاقد منشا 
است هزار و 306 میلیارد تومان آن شرکت را برداشتند. این 

کارها در تگزاس هم انجام نمی شود.

بهای خودرو نزولی شد
ابلنا - بهــای خودروهای ســاخت 
داخل نســبت بــه هفته گذشــته از 
300 تــا 600 هزار تومــان کاهش 
یافت. سعید مؤتمنی داشت: بهای 
خودروهای ساخت داخل نسبت به 
هفته گذشــته از 300 تــا 600 هزار 
تومان کاهــش یافت. عضو اتحادیه 

نمایشگاه داران تهران با اشاره به نرخ برخی از خودروها 
گفت: قیمت پژو پارس هفته گذشته 35 میلیون تومان 
بود که در هفته جاری به 34 میلیــون و 500 هزار توان 
رســیده اســت همچنین پژو 405 از 29 میلیون تومان 
به 2۸ میلیــون و 500 هزار تومــان، ال 90 دنده ای از 
37 میلیــون و 200 هزار تومان بــه 36 میلیون و ۸00 
هزار تومان و ســمند ال ایکس از 30 میلیون تومان به 
29 میلیون و 300 هزار تومان رســیده است. وی ادامه 
داد: به نظر می رسد روند نزولی قیمت ها ادامه دار باشد 

زیرا در حال حاضر عرضه و تقاضا در 
بــازار هماهنگ نیســت. مؤتمنی با 
بیان اینکه وام 25 میلیونی خودرو نیز 
راهگشا نخواهد بود افزود: به دلیل 
اینکه مردم مانند گذشــته خودرو را 
کاالی سرمایه ای به شمار نمی آورند 
این طرح چندان مورد استقبال مردم 
قرار نخواهد گرفت و تاثیر چندانی نیــز در بازار نخواهد 
داشت. وی با اشاره به نرخ برخی از خودروهای وارداتی 
نیز گفــت: در نرخ خودروهــای وارداتــی تغییر زیادی 
رخ نداده اســت ، ســانتافه 2016 در حال حاضر 199 
میلیون تومان، توســان 2016 به قیمت 155 میلیون 
تومان و اسپورتچ 160 میلیون تومان است. مؤتمنی در 
خاتمه گفت: بازار خودرو در رکود کامل اســت و به دلیل 
کاهش تقاضا قیمت ها در آینده نیز روندی کاهشــی را 

طی خواهند کرد.

پیش بینی معاون وزیر از بازار مسکن
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر 
راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن 
را در شــش ماهــه دوم ســال جاری 
آرام و مطابق با شــش ماهه نخست 
ســال جاری برشــمرد و گفت: ارائه 
بســته های جدید اقتصادی آغازی 
برای خروج از رکود در بازار مســکن 

است. به گزارش ایســنا، حامد مظاهریان درباره آخرین 
وضعیت خریــد و فروش مســکن و بازگشــت رونق به 
بازار مسکن در ســال جاری گفت: رصد ما از معامالت 
مسکن و شــرایط بازار این است که در 6 ماه آینده بازاری 
آرام پیش روی حوزه مسکن خواهد بود و نوسانات قیمتی 
در این حوزه نخواهیم داشــت. بدین معنا که این روند در 
ادامه 6 ماه نخست سال تا پایان سال 94 نیز ادامه می یابد 
و جهش قیمت و تکانی را شاهد نخواهیم بود. معاون امور 
مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: امیدواریم 

با بسته های جدید اقتصادی که برای 
خروج از رکود در نظر گرفته شده است 
ســرمایه گذاری بیشــتری در بخش 
مســکن صورت بگیرد. مظاهریان 
هــدف از ارایــه بســته های جدید را 
خروج از رکود بازار مسکن و افزایش 
سرمایه گذاری در این حوزه مهم خواند 
و به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: امیدواریم با 
افزایش سرمایه گذاری تعداد خانه های بیشتری در کشور 
ساخته شود و به دنبال آن کارگران حرفه ای و مهندسان 
بیشتری نیز بیشتر به خدمت گمارده شوند. مظاهریان در 
پایان ضمن اظهار امیدواری از موفقیت بسته های جدید 
سرمایه گذاری گفت: این اقدام آغازی برای خروج از رکود 
بازار مسکن است. پیش از این کارشناسان بخش مسکن 
پیش بینی کرده بودند که احتماال در سال 95 شاهد خارج 

شدن بخش مسکن از رکود خواهیم بود.

256 هزار میلیارد بدهی 
معوق پنهان در نظام بانکی

شــاید تعبیر تاکســی فرســوده با نرخ کرایه باال برای 
توصیف حال و روز نظام بانکی ایران نامناســب نباشد 
وقتی می شنویم اعطای 75 درصد از 342 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت پرداختی در ســال گذشته در قالب 
تمدید تسهیالت قبلی با نرخ های سود جدید )باالی 
24 درصد( بوده و در عمل بانک ها در یک ســال توان 

تجهیز ۸6 هزار میلیارد تومان منابع را داشته اند.
با این حســاب، بیــش از 256 هزار میلیــارد تومان از 
تســهیالت بانکی در ســال گذشــته در عمل تمدید 
تسهیالت قبلی بوده است،اما بانک معموال در زمانی 
تســهیالت قبلی را تمدید می کند که تســهیالت در 
سررســید قابل وصول نباشــد. غالمرضــا مصباحی 
مقــدم در همین بــاره به فارس گفــت: بدهی یکی از 
سرمایه داران بزرگ 6500 میلیارد تومان اعالم شد در 
حالی که بدهی او 1500 میلیارد تومان بود و این عدد 
6500 به دلیل ریفاینانس های مکرر به وجود آمده بود.
وی افزود: این جور محاسبات معنا ندارد. بانک ها در 
محاسبات خود، سودهای تحقق نیافته را سود تلقی 
می کنند. نباید چنین کاری مرتب انجام شــود که 75 

درصد منابع بانک ها صرف تامین مالی مجدد شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: اگر آن 
بدهکار قدرت بازپرداخت تسهیالت را ندارد، چرا دوباره 

بانک تسهیالت قبلی را تمدید می کند.
وی در واکنش به این نکته که به دلیل نگرانی از افزایش 
شدید مطالبات معوق چنین رویکردی اتخاذ می شود، 
گفــت: با ایــن کار فقط واقعیت پوشــانده می شــود. 
اگــر بخواهیم درســت عمــل کنیم، بانــک مرکزی 
باید تک تک بانک ها را بررســی کنــد، برخی بانک ها 

ورشکسته اند.
مصباحی مقدم با بیان اینکه اگر ورشکستگی بانک ها 
اعالم شود، برای افکار عمومی خطرناک است، گفت: 
بانک مرکزی اگر کاری کند که بدهی های الوصول از 
صورت های مالی خارج و فرایند وصول مطالبات جدی 
شود، ترازنامه بانک اصالح خواهد شد و این قابل قبول 
است. وی تاکید کرد: اگر وضعیت بانک ها به این شکل 
اگر استمرار یابد و بانک ها تسهیالت اعطایی قبلی را 
به دلیل عدم امکان وصــول تمدید کنند، فقط اعالم 

بحران را به تاخیر افتاده است.
به گــزارش فــارس، اگر 256 هــزار میلیــارد تومان 
تسهیالت تمدید شده در سال گذشته تمدید نمی شد، 
حجم مطالبات معوق در شــبکه بانکی به 350 هزار 
میلیارد تومان می رسید که با توجه به حجم 673 هزار 
میلیارد تومانی مانده تسهیالت اعطایی در پایان سال 
گذشته، نسبت تسهیالت اعطایی به مطالبات معوق 

52 درصد بالغ می شد.
اما اگر بــا اغماض و خوش بینانه فــرض کنیم نیمی 
تسهیالت تمدید شده به دلیل عدم امکان بازپرداخت 
توسط مشتری بوده اســت، در صورت تمدید نشدن، 
حجم مطالبات معوق شبکه بانکی به 222 هزار میلیارد 
تومان و نسبت مانده تسهیالت به مطالبات معوق به 
32 درصد می رســید. حتی قبول فرض دوم هم تایید 
دیدگاه وجود بحران در شبکه بانکی است. معوق شدن 
حداقل 32 درصد تسهیالت بانکی گویای ورشکسته 
بودن چندین بانک اســت که اگر هنوز به ورشکستی 
نرسیده اند، با قرص و ُمسکن های شدید سرپا هستند.
با تعمق در این گزاره اســت که به این تحلیل مســعود 
نیلی می رسیم: »مادامی که بانک  ها می   توانند فشار 
عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند، 
کنتــرل پایدار پایه پولی قابل اعمال نیســت و تا زمانی 
که بخشی از عدم تعادل  های ذاتی بودجه به سیستم 
بانکی منتقل می  شود، نمی توان به تحقق پایدار تورم 

تک رقمی چشم امید داشت.

رصدخانه

افزایش 5۰۰۰ تومانی قیمت سکه در بازار
قیمــت ســکه تمــام بهار 
آزادی بــا افزایش 5000 
روز  بــه  نســبت  تومانــی 
گذشــته بــه 93۸ هــزار 
تومان رســید تا بخشی از 
کاهش 10 هــزار تومانی 
روز گذشته خود را جبران 

کند. به گزارش ایســنا، ســکه طــرح قدیم 
نیز با افزایشــی 4000 تومانی نسبت به روز 
قبل 935 هزار تومان معامله می شــود اما 
نیم و ربع ســکه 2000 هزار تومان کاهش 
بها داشــته اند و به ترتیب 470 و 24۸ هزار 
تومان فروخته می شوند. با توجه به تعطیلی 

بازارهــای بیــن المللــی 
در روز یکشــنبه، قیمــت 
اونــس طــال در حــدود 
1142 دالر ثابــت مانــده 
امــا دالر و یــورو در بــازار 
داخلی با افزایش اندک، 
به ترتیب 3495 و 3۸7۸ 
تومان معامله می شــوند. گفتنی اســت که 
ایــن افزایش قیمت ســکه در بازار در حالی 
اســت که طی ماه های گذشــته رشد بهای 
سکه متوقف شــده بود و برای مدت زمانی 
چنــد ماهــه بازار طــال از یک ثبات نســبی 

برخوردار بود.

تکذیب همکاری اپراتور آمریکایی در شبکه ملی اطالعات
وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعــات همــکاری بــا 
برای  امریکایــی  اپراتــور 
راه انــدازی شــبکه ملــی 
را  در کشــور  اطالعــات 
شــبکه  کــرد.  تکذیــب 
ملی اطالعات بــا اپراتور 

آمریکایی راه اندازی نشــده اســتبه گزارش 
خبرگــزاری میــزان، محمــود واعظــی در 
حاشــیه همایش پدافنــد غیرعامل در جمع 
خبرنگاران در پاســخ به این پرسش مبنی بر 
احتمــال همکاری اپراتــور »ای پی اند تی« 
امریکایی با ایــن وزارتخانه برای راه اندازی 

شــبکه ملــی اطالعــات 
تصریح کرد: این موضوع 
را تکذیــب مــی کنــم اما 
در عین حــال راه اندازی 
و توســعه ایــن شــبکه را 
با همــکاری 12 مشــاور 
خارجی پیش خواهیم برد. 
وی افزود: باتوجه به تشــکیل شورایی برای 
شــبکه ملی اطالعــات در وزارت ارتباطات 
معموال جلساتی برگزار می شود تا با دعوت از 
شــرکت های اینترنتی و اپراتورها نظراتشان 
را دربــاره راه اندازی شــبکه ملی اطالعات 

پیگیری و استفاده شود.

تأخیر ۱۰ روزه در پرداخت حقوق کارگران خودروساز
فــارس - رکــود در فروش 
خودرو توسط شرکت های 
داخلی خودروســاز باعث 
شــد تــا پرداخــت حقوق 
کارگــران و کارمندان گروه 
خودروسازی سایپا با تأخیر 
10 روزه روبــرو شــود. در 

نامه ای که از سوی جمالی مدیرعامل سایپا به 
شــجاعی معاون مالی و اقتصادی این شرکت 
نوشــته شده، از وی خواسته شــده تا نسبت به 
پرداخت حقوق کارگران در روز جاری یعنی 10 
آبان ماه اقدام کند. عــالوه بر حقوق کارگران، 
حقوق بخش اداری ســایپا نیــز هنوز پرداخت 

نشده است. تأخیر در پرداخت 
حقوق کارکنان سایپا در حالی 
اتفــاق افتاده کــه پرداخت 
کورد )بهــره وری( کارکنان  آ
نیز بــا کاهش همــراه بوده 
است. سایپا عالوه بر مشکل 
پرداخت حقوق کارکنان خود 
با بدهی معوق به قطعه ســازان نیز روبروست. 
رکود در فروش خودرو باعث کاهش منابع مالی 
شرکت های خودروســاز شــده و در این میان 
راه حل های مالی که تاکنون خودروســازان در 
پیش گرفته اند نیز ظاهرا نتوانسته تأثیر زیادی 

در تولید و فروش آنها داشته باشد.

اقتصاد
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10شغلیکهباالترینافسردگیرادارند
اگر چنین پیشه ای دارید، بیشتر مراقب باشید

در این مقاله به 10 زمینه شــغلی از 21 طبقه  شغلی اشاره 
می شود که کارکنان شاغل در آنها بسیار بیشتر از سایرین 
در طول یک  ســال عالمت های افسردگی حاد را گزارش 
کرده اند. با این حال، چنانچه می خواهید یک پرستار باشید 
)مورد شماره 4( این مطلب بدان معنی نیست که به سراغ 

حرفه دیگری بروید.
دکتــر دبورا لگ، مشــاور بهداشــت روان معتقد اســت: 
جنبه های معینی در هر شغل وجود دارد که می تواند منجر 
به افســردگی یا تشــدید آن شــود. افرادی که در مشاغل 
پراسترس کار می کنند، اگر به خوبی از خودشان مراقبت 
 کنند شــانس بیشــتری بــرای مدیریت افسردگی شــان 

دارند.

۱- پرستاران خانگی / نگهداری از کودکان
افــرادی کــه خدمات شــخصی می دهند در بــاالی این 
فهرســت قرار دارند. در حدود 11 درصــد افرادی که این 
شغل را برعهده دارند، افسردگی شدید را گزارش کرده اند 
)این نرخ بیــن بیکاران 13 درصد و بــرای کل جمعیت 7 

درصد است.(
دکتر کریســتوفر ویالرد، روانشــناس بالینی در دانشگاه 
تافتس معتقد اســت: یک روز عادی کاری برای این افراد 
می تواند شامل غذا دادن، حمام کردن و مراقبت از افرادی 
باشد که اغلب "توانایی تشــکر و سپاسگزاری را ندارند..." 
چون یا بیش  از حد بیمار هستند یا خیلی کم سن هستند یا 
اصال عادت به قدردانی و تشکر کردن ندارند. دیدن افراد 
بیماری که هیچ نیــروی تازه و مثبتی بــه آدم نمی دهند، 

استرس زا است.

2- کارکنان خدمات غذایی
افرادی که امور مربوط به خدمات دهی در امر غذا را برعهده 
دارند، در رده ی دوم این فهرســت قرار دارند. افراد شاغل 
در این کار حقوق پایینی دریافــت می کنند و از طرفی هم 

هــر روز آدم های زیادی بهشــان امر و نهــی می کنند که 
باعث خســته کنندگی این شــغل می شــود. در حالی که 
10 درصد از کارکنــان خدمات تهیه ی غــذا یک دوره ی 
افسردگی  حاد را در مدت یک ســال گزارش کرده اند؛ 15 
 درصد زنان شاغل در این شــغل هم در معرض افسردگی 

قرار گرفته اند.
لگ  معتقد اســت: "این کار یک شــغل فاقد هرنوع تشکر 
و سپاسگزاری اســت. ممکن است مردم در برخورد با این 
کارکنان بی ادب باشند و کار حتی به درگیری فیزیکی هم 
بکشــد. وقتی فردی افســرده اســت، همچنان پرانرژی 
و پرجنب وجــوش بودن برایش ســخت می شــود. و اگر 
الزمــه ی کارش حتما پرانــرژی بودن اســت، کار خیلی 

سخت می شود."

3- مددکاری اجتماعی
ایــن کــه مــددکاران اجتماعــی در رده های بــاالی این 
فهرســت باشــند خیلی هم تعجب آور نیســت. ســروکار 
داشــتن با بچه هایی که مورد سوءاســتفاده و آزارجنسی و 
بدنی قــرار گرفته اند، یا خانواده هایی که در بحران به ســر 
می برند - یک ســری کاغذبازی های اداری را هم به این 
مشکالت اضافه کنید - می تواند این شغل را تبدیل به یک 
 کار استرس زای 24/7 ) 24 ســاعته در تمام 7 روز هفته( 

تبدیل کند.
ویالرد معتقد اســت یک فرهنگی هســت که می گوید 
برای انجام شــغل بــه شــکلی مطلوب،  بایــد واقعا به 
ســختی کار کنید و در اغلب موارد فــداکاری کنید. از 
آنجا که مــددکاران اجتماعــی با افراد بســیار نیازمند 
ســروکار دارند، این فداکاری خیلی زیــاد برای انجام 
کار بسیار سخت اســت. من با بســیاری از مددکاران 
اجتماعــی و دیگر حرفه هــای امور مراقبتی ســروکار 
 داشــته ام و دیــده ام کــه آنهــا واقعــا خیلــی زود از پا 

فتند. می ا

4- کارکنان امور بهداشت و سالمت
کارکنــان امور بهداشــت و ســالمت شــامل پزشــکان، 
پرستاران، درمانگران و ســایر افراد حرفه ای می شود که 
بیشترین زحمت را با حداقل تسهیالت متحمل می شوند. 
این کارکنان که زندگی ســایر افراد در دســتان آنها اســت 

ساعت ها و روزهای کاری نامنظم زیادی دارند.
ویالرد معتقد اســت: "آنها هر روز بیماری، انواع زخم ها و 
مرگ را می بینند و با خانواده ی بیماران سر و کار دارند. این 
قضیه می تواند بر دیدگاه های فرد تاثیر بگذارد و او را به این 

نتیجه برساند که جهان، جای غمگین تری است."

5- هنرمندان، بازیگران  و نویسندگان
این شــغل با حقوق نامطمئن، ساعت های نامشخصی از 
زندگی فرد را درگیر می کند و او را به انزوا می کشــاند. افراد 
خــالق، بیش از ســایرین در معرض اختــالالت خلقی و 
روحی-روانی هســتند، در حدود 9 درصد ایــن آدم ها در 
یک سال گذشته به افسردگی شدید مبتال شده اند. احتمال 
ابتال به افســردگی در هنرمندان و نویسندگان مرد بیشتر 
است. )تقریبا 7 درصد کسانی که تمام وقت کار می کنند.(

لگ معتقد اســت: "یــک چیزی کــه بیــن هنرمندان و 
بازیگران زیاد دیده ام، بیماری اختالل دوقطبی است. در 
بسیاری مواقع در افراد هنرمند اختالالت خلقی تشخیص 
داده نشــده و یا درمان نشــده ای وجود دارد. افسردگی در 
افرادی که به ســمت کار هنری کشــیده می شوند امری 
معمولی و رایج اســت و بعد از شــیوه ی زندگی شان به این 

موضوع بیشتر دامن می زند.

6- معلمان
به نظر می رســد نیاز به معلمان روز به روز در حال افزایش 
است. بســیاری از معلمان، بعد از یک شیفت کاری دوباره 

کار می کنند و حتی کار خود را به خانه هم می برند.
ویالرد معتقد اســت: از جهات مختلفی به معلم ها فشــار 
وارد می شود، از طرف بچه ها، والدین شان و مدرسه هایی 
که به دنبال ارتقای استانداردهایشــان هستند؛ و همه ی 
این افراد هم خواسته های متفاوتی دارند. انجام این کارها 
برای معلم ها آنقدر سخت می شود که گاهی حتی یادشان 
می رود از روز اول با چه انگیزه ای به این شغل وارد شده اند.

7- کارکنان مدیریت پشتیبانی
افــرادی کــه در این شــغل مشــغول بــه کار هســتند از 
کوچک ترین مســائل تا موضوعات سطح باالی سازمان 
را باید تحمل کنند و چه بســا در بســیاری مــوارد برنجند و 

ناراحت شوند.
لگ در این بــاره می گوید: آنها همه ی امور ســازمان، از 
گرفتن ســفارش ها تا جهت دهی تمام امــور در خط مقدم 
هستند. اما از سوی دیگر در چارت اداری در سطح پایینی 

قرار دارند که کنترلی بر سایر امور ندارند.

آن ها یک روز کاری غیرقابل پیش بینی و ســخت را پشت 
ســر می گذارند و ادامه ی کار و زندگی را برای بقیه راحت و 
آســان می کنند در حالی که هیچ کس آنها را نمی شناسد و 

نمی داند چه زحمتی را متحمل شده اند.

۸- کارکنان واحد تعمیر و نگهداری
وقتی یک چیزی در محل کار یا منزل تان خراب می شود 
معمــوال چــه کار می کنید؟ این اساســا چیزی اســت که 
کارکنان شــاغل در واحد تعمیر و نگهداری هــر روز با آن 
سروکار دارند. آنان اغلب در ســاعت های غیرعادی، هر 
فصل از سال بدون توجه به سرما یا گرما، و در شیفت های 

کاری شبانه به کارشان مشغول هستند.
آن ها بابت درســت کردن خرابکاری وحشتناک دیگران 
اغلب حقوق بســیار ناچیزی می گیرند. ویالرد می گوید: 
شیفت کاری آنان مدام تغییر می کند و می چرخد و به همین 
سبب اغلب از سایر همکارانشان جدا می افتند و این بسیار 

خطرناک است.

9- حسابداران و مشاوران مالی
استرس، استرس، استرس. بیشتر افراد عالقه ای ندارند 
با پس اندازهای دوران بازنشستگی شــان سروکار داشته 
باشــند. حاال تصور کنید در شــغلی باشــید که هزاران یا 

میلیون ها دالر از دارایی دیگران را سروسامان دهید؟
لگ می گوید: "مسئولیت پاسخگویی بسیار زیادی برای 
امور مالی دیگران وجود دارد و این در حالی اســت که در 
بســیاری مواقع بازار در کنترل حســابدار و مشــاور مالی 
نیســت و نمی داند چه اتفاقاتی در دنیای کسب و کار در 
حال وقوع اســت." هم چنین اگر یک مشتری بخشی از 
دارایی اش در هنگام کار از دســت برود احســاس گناه و 
عذاب وجدان زیادی برای مشاور مالی به همراه خواهد 
داشــت و عالوه بر آن همواره افرادی هستند که مداوم 
بر ســر حسابدار یا مشــاور مالی و اقتصادی در حال جیغ 

کشیدن هستند! "

۱۰- کارکنان بخش فروش
افراد شــاغل در بخش فروش در رده ی دهم این فهرست 
جای دارند، و مجموعه ای از دالیل وجود دارند که چرا این 
شغل هم باعث افســردگی در افراد می شــود. بسیاری از 
فروشندگان بر مبنای دریافت پورسانت کار می کنند و این 
بدان معنی است که هرگز به طور دقیق نمی دانند چه زمانی 
حقوق شان را می گیرند. معموال آنان در سفر هستند و زمان 
بسیاری را دور از خانه، خانواده و دوستانشان می گذرانند. 
در شرایطی هم که بخواهند به تنهایی و مستقل کار کنند 

منافع و سود کمی عایدشان خواهد شد.
لگ می گوید: این درآمد نامطمئن، فشــار زیادی را برای 
آنان به همراه دارد و این شغل را به کاری پراسترس تبدیل 

می کند.

فرزند پسر می خواهید یا دختر؟
ایسنا- فریبا اسدی کارشناس مامایی گفت: بدون هیچ گونه اقدامی برای تعیین جنسیت فرزند، 
احتمال آن که جنسیت مورد نظر متولد شود، 50 درصد است، اما با مصرف داروهای خاص به 
همــراه بعضی رژیم های تغذیه ای این احتمال تــا ۸0 درصد افزایش می یابد.یکی از روش های 
مطمئن در تعیین جنسیت روش های آزمایشگاهی و IVF است که در آن کنترل تخمک گذاری 
در اختیار پزشــک است.در روش آزمایشگاهی اسپرم ها را شست وشو می دهند و اسپرم خاصی 
را برداشــته و نوع آن را انتخاب می کنند. در این روش به طور حتم جنســیت فرزند همان چیزی 
می شود که پدر و مادر خواستار هستند. وی گفت: به عنوان مثال زمانی که محیط بدن قلیایی و 
گرم باشد، احتمال تولد نوزاد پسر باال رفته و زمانی که محیط بدن اسیدی شود احتمال تولد نوزاد 
دختر افزایش می یابد.خوراکی های گرم مانند خرما، فلفل و مصرف پتاسیم در قلیایی کردن بدن 
نقش دارند و لبنیات، کلسیم، منیزیم و ترشیجات نیز در اسیدی کردن محیط بدن موثر است.

نقش دخانیات در بروز تومورهای سر و گردن
فارس- منصور انصاری دبیر اجرایی دهمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی گفت: در حال 
حاضر روش های جدید جراحی های انکولوژی، تکنیک های مدرن رادیوتراپی و داروها  که در سطح 
جهان استفاده می شوند در داخل کشور ما هم مورد استفاده قرار می گیرند.تومورهای سروگردن از 
جمله تومورهایی هستند که فاکتورهای محیطی و مصرف دخانیات عمدتا نقش بزرگی در بروز آن 
دارند. تشخیص و درمان های به موقع می تواند نقش بسیار مهمی را در امر پیشگیری و جلوگیری از 
عود سرطان ها ایفا کند. وی افزود: تومورها می توانند عواقب وخیمی داشته باشند. به عنوان مثال 
اگر تومورهای ناحیه حنجره و حلق عود کنند باید اعمال جراحی انجام و حلق و حنجره را برداشت. 
متأسفانه این بیماران ناچار می شوند با دستگاه صحبت کرده و کیفیت زندگی شان بسیار افت می کند.
متاســفانه عوامل مختلفی نظیر تغییر ســبک زندگی، مصرف دخانیات، عادات غذایی نادرست، 

استرس و اضطراب و... باعث افزایش بروز و شیوع سرطان ها شده است.

رفع سردرد با فشار کف پا
ســالمت نیــوز- در این روش با توجه به ایــن که تمامی اعضای بدن و اعصــاب با هم ارتباط 
دارد، می توان با فشــار دادن درست قســمت های مختلف بدن، درد را کاهش داد. این کار را 
با فشــار دادن شست دست در قســمت وسط کف پا )Solar plexus( انجام دهید. پا را برای 
 چنــد دقیقه آرام ماســاژ دهید، در حالی که به آرامــی کف پا را می چرخانید تا آزردگی تاندون ها 

کاهش پیدا کند.
روی نقطه مورد نظر، با شســت دســت فشــار وارد کنید. ابتدا فشار مالیم باشد. در روش های 
پیشرفته، شست را به حالت نیم دایره باید چرخاند.معموال نقطه فشار نرم است و در آن احساس 
خفیف فرو رفتن ســوزن می کنید. نقطه صحیح شــاید کمی قرمز، ســفید، متورم یا بی حس 
شود. فشار درست در حدی است که دیگر احساس ناراحتی نکنید. البته نه به حدی که نتوانید 

تحمل کنید.

مزیت بوییدن و استعمال عطر یاس
تسنیم- علیرضا عباسیان متخصص 
طب سنتی گفت:  بوییدن و استعمال 
عطر به خصوص عطر یاس، عنبر، 
مشــک برای مبتالیان به دردهای 
مفاصل بسیار مفید است . مهمترین 
مســئله ای که افراد دچــار دردهای 
مفاصل باید رعایت کنند, کم خوری 

اســت.به گفته وی هرچه قدر غذا کمتر مصرف شــود 
معــده غذا را به خوبــی هضم کرده و مــواد زائد کمتری 
درد بدن تولید می شــود و همین مسئله از بروز دردهای 
مفاصل جلوگیری می مند. وی افزود: شــنا در چشمه 

آب گوگردی بسیار برای مبتالیان به 
دردهای مفصلی مفید است. استفاده 
از سونای خشک و ورزش یک ساعت 
قبل از غذا و یا دو ساعت بعد از هضم 
غذا برای این افراد مناســب اســت 
البتــه باید توجه داشــته باشــند که 
ورزش معتدل یعنی نه خیلی کم و نه 
خیلی زیاد باشد.در دست کردن انگشتر طال برای زنان 
مفید اســت چرا که طال دارای طبع گرم است و بیماری 
مفاصل دارای طبع سرد به همین دلیل برای زنان مبتال 

به دردهای مفاصل مفید است.

با کدو تنبل خوش اخالق می شوید
باشگاه خبرنگاران- کارشناسان اعالم 
کرده اند مصرف کــدو تنبل می تواند 
ســبب کاهــش وزن در افراد شــود.
ســایر ســبزی ها چون کلم بروکسل 
نیــز می تواند برای مبارزه با ســرطان 
به افــراد کمــک کند و نیــز مصرف 
دارچیــن می تواند بــه افزایش قدرت 

 A باروری در افراد کمک کند.در میوه کدوتنبل ویتامین
و ســایر ویتامین ها همچنین آنتی اکسیدان هایی چون 
لوتئین، Xanrhin و نیز کارتنوئید وجــود دارد. از جمله 
مزایای کدو تنبل تنها وجود 26 کالــری در هر 100 گرم 

آن است که سبب باال رفتن کلسترول 
و یا چربی های اشــباع دربدن انسان 
نمی شــود.مصرف کدوتنبــل برای 
افزایش قدرت بینایی بسیار مفید است. 
دانه کدو تنبل نیز یــک منبع غنی از 
اسید آمینه اســت که تنظیم و بهبود 
هورمون خلق و خو و جلوگیری از بروز 
بیماری  بویژه در فصول سرد سال می شود.از جمله دیگر 
مبوه های مفید پاییزی می توان سیب را نام برد که حاوی 
آنتی اکسیدان فیبرهای منحصربفرد است و می تواند به 

عنوان یک میوه مقوی مورد استفاده قرار گیرد.
اگر فرزندتان خجالتی است، 

بخوانید!
بیتوته- خجالتی بودن یک خصوصیت فردیست،نه 
یک تقصیــر. بعضــی از بهترین انســانهایی که می 
شناســم افرادی خجالتی هستند. این افراد شنونده 
های بســیار خوبی هســتند و کمتر حــرف می زنند. 
عکس العمل آنها نســبت به اطرافیــان گاهی فقط 
بایک لبخند است.خجالتی بودن احتیاجی به معذرت 
خواهی ندارد. نیازی نیســت بگوییــد : "او یک بچه 
خجالتیست." مخصوصا در حضور خود او. خجالتی 
بودن گاهی نه تنها اشتباه نیست بلکه مزیت زیادی 

محسوب می شود.
بسیاری افراد درک درستی از این خصوصیت ندارند 
و فکر می کنند این خصلت ناشی از کمبود اعتماد به 
نفس است.کودک خجالتی ای که مشکل شخصیتی 
ندارد می تواند ارتباط چشــم در چشــم بر قرار کند،با 
ادب و شاد است ، فقط ساکت است. بقیه رفتار های 

او خوب است و مشکلی با جمع ندارد.
بعضی از بچه های خجالتی عمیق و دقیق هســتند 
و مدت زمانی طول می کشــد که با افــراد جدید گرم 
بگیرند.بچــه هــای خجالتــی اغلــب دارای چنان 
آرامش درونی هســتند که ترجیح می دهند تا چیزی 
ارزش نداشــته باشــد به خاطــرش آرامــش خود را 
به مخاطــره نیندازنــد.در بعضی بچه هــا خجالتی 
بودن یک ایراد اســت نــه آرامش درونــی. این گونه 
بچه هــا خصوصیتی بیش از خجالتــی بودن دارند.
آنهــا از ارتباط چشــمی تفــره می روند و مشــکالت 
شخصیتی بسیاری دارند. حضورشان برای دیگران 
مشکل ســاز اســت. وقتی بر روی رفتار این کودکان 
دقت کنید متوجه خواهید شــد که رفتار آنها ناشــی 
 از ترس و خشــم اســت و اثری از آرامش و اطمینان

 نیست.
بعضــی از بچه ها پشــت برچســب خجالتــی بودن 
پنهان می شوند، در نتیجه نیازی نیست که "خود"ی 
که دوســتش ندارند را آشــکار کنند. به نظرشان اگر 
چیزی بروز ندهند امنیت بیشــتری خواهند داشــت 
در نتیجــه در الک حفاظتــی خود فرو مــی روند.بر 
چســب "خجالتــی" بهانــه ای برای عــدم توجه آن 
هــا به مهــارت هــای اجتماعی می شــود.کودکان 
بــی انگیزه از "خجالتــی" بودن به عنــوان حربه ای 
جهت ادامــه به بطالــت و لختی خود اســتفاده می 
کنند.بــرای این بچه هــا این یک عیب محســوب 
 می شــود.برای درمان خجالت در ایــن بچه ها باید 

عزت نفس آنها را باال برد.
قبل از دو ســالگی بچه هــا اغلب آنــی و بدون فکر 
خصوصا در روابط اجتماعی رفتار می کنند.بین سنین 
2 تا 4 سالگی بچه ها وارد فاز دوم می شوند واز افرادی 
که نمی شناسند می ترسند. در این صورت والدین باید 
صبور باشــند. این دوره گذریست و عموما با افزایش 

سن برطرف می شود.
اول این را در نظر داشته باشید که شما کودک حساس 
و ظریفی دارید که کمی دیر با غریبه ها خو می گیرد و 
در برقراری ارتباط اجتماعی دقیق است، ولی به نظر 
می رسد که معموال شاد است و دنیای شما با وجود او 
جای خیلی بهتری خواهد بود.هر چه برای کشیدن 
اوبه سمت خود فشــار بیشتری بیاورید،بیشتر اورا به 

انزوا می کشانید.

سالمت
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درگیری های لفظی کی روش با اســدی این روزها اخالق را هم شــرمنده کرده 
اســت. بیانیه پشت بیانیه و انتقاد پشــت انتقاد. یک سوال. آیا هیچ کس در این 
کشور نیســت که یک بار برای همیشــه به این بی حرمتی ها و جنگ با اهداف 

شخصی پایان دهد؟
شــاید همه قبول داشته باشــند که کا ر لوس کی روش، مربی توانمندی است و 
در طول ســال های حضورش در فو تبا ل ایران خدمات متعددی به فو تبا ل ملی 
ایران ارائه کرده است. او تیم  ملی ایران را جوان کرده، به بازیکنان جوان فوتبال 
جسارت داده و روح جنگندگی را به فو تبا ل ملی ایران برگردانده است، اما آیا این 
کارنامه می تواند دلیلی باشد بر اینکه به عنوان یک مربی خارجی شاغل در فوتبال 
یک کشور، همه هنجارها را در هم شکسته و در فدراسیون و فو تبا ل ملی ایران 
یکه تازی کند. او تقریبا در این ســال ها هر کاری که خواسته انجام داده، بی آن 

که کسی توان ایستادن مقابل او را داشته باشد.
کا ر لــوس کی روش پرتغالــی ثابت کرده که هنــر جنگیدن را خــوب می داند و 
می داند چگونه از ابزار موجود برای پیشبرد اهداف و سیاست های کاری و حتی 
شــخصی اش بهره ببرد. او در طی این سال ها فراگرفته که چگونه با استفاده از 
فرهنگ ایرانی ها به هر موضوعی که بخواهد ورود کند و با هر کسی که بخواهد 
درگیر شود بی آن که نگران عواقبش باشــد. او آموخته است که چگونه هر چه 

که بخواهد را با سیاست گفتاری و تهاجم رو به جلو پیش ببرد.
این روزها کی روش یکه تاز فو تبا ل ایران اســت و به نظر می رسد هیچ حریفی را 
هم همسطح خود نمی بیند. آیا این شــأن و جایگاه فو تبا ل ایران است که همه 
امورش حتی مدیریت آن نیز تحت تاثیر رفتار و گفتار یک مربی آن هم یک مربی 
خارجی حتی درجه یک باشــد؟ آیا واقعا هیچ فردی در ورزش کشــور نیست که 
یک بار برای همیشه به این تنش ها و حاشیه ها پایان دهد و فو تبا ل را بر اساس 
قواعد و ضوابط آن از نو تعریف کند تا هر کس در هر جایگاهی متناســب با شأن 

و وظایفش، گفتار و رفتار کند.
پس از صحبت های کی روش در آخرین برنامه تلویزیونی "90" و منتسب کردن 
آغاز پیگیری قضایی پرونده اش در ارتباط با دریافت پول از آل اشپورت به دبیرکل 
فدراسیون فو تبا ل، جنگ تازه ای میان اسدی و کی روش شروع شد. جنگی که 
تاکنون همه عواید رسانه ای آن به نفع کی روش بوده است. فارغ از این که مطابق 
با عرف و قانون اتهام زنی به یک فرد بدون اجازه پاسخ دادن به او در همان شرایط، 
جرم اســت و می تواند تبعات حقوقی و قضایی به همراه داشــته باشد اما به نظر 

می رسد که کی روش تا اینجا به خوبی توانسته جبهه جدیدی را در این ماجرا 
باز کند و اصل موضوع را به حاشیه ببرد.

کی روش به اذعــان همه صاحبنظــران در موضوع 
آل اشپورت پیش از ورود این شرکت 

آلمانــی به ماجــرا با 
حملــه بــه ایــن 

شــرکت تولید 
کننده لباس 
در جریــان 
اردوی تیم 

ملی در آفریقا توانســت به هدفش دســت یابد، نفس اینکه آیا دریافت این پول 
قانونی بــوده یا غیرقانونی موضوعی اســت جــدا، اما اینکــه اکنون کی روش 
حاضر نیســت تبعات احتمالــی دریافت چنین پولی را بپذیــرد و با حمله به دبیر 
کل فدراســیون اصل رویداد را به حاشــیه کشانده نکته ای اســت که باید مورد 

توجه قرار گیرد.
شاید دردناک ترین رفتار کی روش به عنوان مربی تیم  ملی که این رفتارها حتما 
هم باید با ضوابط و چارچوب رفتاری و حتی گفتاری همراه باشــد این است که 
او این روزها به خود اجازه می دهد در مورد جایگاه و شــخصیت مدیران فو تبا لی 
کشور نیز اظهارنظر کند. سوال این است که او با به راه انداختن این درگیری میان 

مدیران فو تبا ل ایران به دنبال چه چیزی است؟
کی روش اصرار دارد که بگوید دبیرکل فدراســیون با چتــر نجات فردی خارج 
از فدراســیون به فو تبا ل آمده اســت اما این موضوعی اســت که بارها از سوی 
خود دبیرکل به آن اقرار و اذعان شــده اما کــی روش با طرح مجدد آن به دنبال 

با طــرح این موضوع چیست؟ شاید کی روش 

می خواهــد به پیروزی نهایی برســد. پیروزی که همه را مقهــور رفتار و قدرت او 
خواهد کرد تا بواســطه آن بیــش از این هر چه بخواهد، بکنــد و بر همه جوانب 
فوتبال ایران حکومت کند. او می خواهد دبیرکل جدید نباشد. او از دبیرکل سابق 
تعریف می کند. او میان اعضای هیات رییســه فدراسیون اختالف انداخته. او 
می خواهد القاء کند که کفاشیان خوب اســت و دبیرکل بد. او می خواهد عضو 
هیات رییســه خوب و عضو هیات رییســه بد بســازد البته با معیارها و ضوابط 
شــخصی خودش. واقعیت این اســت که او نمی خواهد بازنده باشــد در جنگ 
بی فرمانده این روز های فوتبال ایران. اما آیا براستی یک مربی در همه کشور ها 

دارای چنین قدرتی در عرصه عمل و گفتار است؟
او در بیانیه ای که اخیرا برای مهدی رحمتی منتشر کرده به صراحت اعالم کرده 
که انتخاب اســدی در فو تبا ل ایران بر اساس شخصیت و استعداد نبوده است و 
حضور او را هدیه ای در تاریکی نامیده است. هرچند این اظهارات در واکنش به 
دخالت بی قاعده اسدی در تیم ملی و تاکید دبیرکل بر حمایت از حضور رحمتی در 
تیم ملی است که حتما هم اظهارنظری اشتباه و دخالت گونه در وظایف کی روش 
بوده اســت اما آیا اظهارات کی روش در وصف شــخصیت دبیرکل در چارچوب 
قراردادش بیان شده؟ اصال تصور کنید اسدی هیچ درکی از فوتبال و مدیریت در 
فوتبال ندارد، آیا این وظیفه سرمربی خارجی تیم ملی است که انتخاب او در پست 
دبیرکل فدراسیون را تهی از شخصیت و استعداد بداند؟ آیا این اظهارات در فضای 
سردرگم فوتبال عرض اندام خارج از وظایف نیست؟ مربی تیم  ملی بر اساس چه 

استداللی چنین اتهامات شخصیتی را به دبیرکل منتسب کرده است؟
او هم چنین در بیانیه جدید خود علیه اســدی از گزینه های روی میز ســخن 
گفته، ادبیاتی که برای ایرانی ها یادآور ظلم و زور اســت. بخواهیم یا نخواهیم 
او بازی را به زمین دبیر کل ســابق، رییس فدراسیون فو تبا ل، اعضای هیات 
رییسه و وزارت ورزش و جوانان کشیده  اســت. اما سوال این است که موضوع 
ساده دریافت پول ســرمربی از آل اشپورت چگونه ممکن است این همه تبعات 

گسترده شخصیتی و اداری برای مدیران فوتبال کشور داشته باشد؟
با تاکید بر هیچ گونه قضاوت و پیش داوری تنها پرسشی که مطرح است، این 
که آیا سرمربی تیم  ملی در یک کشور دیگر جهان سومی هم این اجازه و اختیار 
را دارد که شــخصیت و مدیریت مدیران فو تبا ل و ورزش آن کشــور را زیر سوال 
ببرد؟ آیا بر اساس قرارداد و قواعد و مقررات یک فدراسیون سرمربی یک تیم  ملی 
نباید مصاحبه های انجام شــده اش را با مدیران فو تبا ل و فدراسیون هماهنگ 
کند و دایره اظهاراتش کنترل شده باشد؟ او این روز ها پارافراتر از دایره اختیاراتش 
گذاشته است. آیا اینکه تنها به پشتوانه فنی یک مربی اجازه تاخت و تاز گسترده 

به او در عرصه مدیریت فو تبا ل داده می شود، رفتار صحیحی است؟
پاسخ این پرسش ها هر چه که باشد حتما تمام آن موید رفتارها و اظهانظر های 
کــی روش و اســدی نخواهد بود. موضوعی که به نظر می رســد یــک بار برای 
همیشــه باید به آن خاتمه داده شــود و مدیران باهوش! فو تبا ل کشور با در 
دســت گرفتن افســار پرتالطم مدیریتی فو تبا ل، تنها دیدگاه ها و 
نگاه های حاکمیتی و ملی ایران را پیش ببرند نه این که در 
موج بی انتها و رفتار های قدرت طلبانه و شخصی 

افراد، فوتبال ملی را مدیریت کنند.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

دورتموند با درخشش مارکو 
رویس و با برتری 3-1 برابر 
برمن به یک قدمی بایرن 
مونیخ رسید.

تیتر دو

فرکی از سپاهان جدا شد
همکاری باشگاه ســپاهان اصفهان با حسین فرکی 
سرمربی تیم فوتبال این باشگاه با توافق دو جانبه به 
پایان رسید. این تصمیم پس از نتایج هفته های اخیر 
و در نشست صبح امروز یکشنبه با مدیرعامل باشگاه 
گرفته شد. در جلســه امروز یکشــنبه اصغر باقریان 
مدیرعامل باشگاه و حسین فرکی سرمربی تیم فوتبال 
بزرگساالن سپاهان، با توافقات انجام شده همکاری 
دو جانبه به پایان رسید. مدیر عامل باشگاه سپاهان 
اصفهان همچنین از زحمات حســین فرکی تقدیر و 
برای این مربی شایســته و پرتالش فوتبال ایران در 

ادامه آرزوی موفقیت کرد. 
مدیرعامل و هیات مدیره باشــگاه بــه زودی در مورد 
انتخاب سرمربی جدید تصمیم گیری می کنند. این 
همکاری در حالی به پایان رســید که حسین کفعمی 
نایب رئیس هیات مدیره باشــگاه سپاهان اصفهان 
در گفتگوی صبح امروز یکشــنبه خود با خبرگزاری 
مهر اعالم کرد باید فکری به حال رهبری تیم کرد تا 
در ادامه راه شــاهد کسب چنین نتایجی نباشیم. تیم 
فوتبال سپاهان اصفهان بعد از پیروزی در هفته پنجم 
برابر ســایپا، در هفته های بعدی ابتدا در خانه مقابل 
تراکتورسازی متوقف شد، سپس در زمین صبای قم 
با یک گل شکســت خورد، بعــد از آن در خانه مقابل 
ســیاه جامگان پیروز نشــد، در بازی بعدی در زمین 
ملوان به تساوی رضایت داد، در هفته دهم در خانه با 
3 گل مغلوب استقالل تهران شد و شنبه شب هم در 
خانه استقالل اهواز قعرنشین، پیروزی یک بر صفر 

با با تساوی یک بر یک عوض کرد. 
حسین فرکی در مورد دالیل کناره گیری اش از هدایت 
تیم فوتبال ســپاهان گفت: به هر حال امروز به این 
نتیجه رسیدم که باید در نشستی با مسئوالن باشگاه 
تکلیف را مشــخص کنم. به همیــن خاطر خودم از 
مسئوالن خواستم تا با اســتفعایم موافقت کنند و در 
شرایطی توافقی از یکدیگر جدا شویم. وی در پاسخ به 
این پرســش که آیا برای کناره گیری از این تیم تحت 
فشار بودید گفت: اصال فشاری وجود نداشت و بنده 
خودم خواستم تا به همکاری ام خاتمه دهم. این اتفاق 
در کمال دوســتی رخ داد و هیچ مشــکلی هم وجود 
ندارد. فرکی در پاسخ به پرســش دیگر خبرنگار مهر 
مبنی بر اینکه آیا پشیمان نیستید که در ابتدای فصل 
و بعد از قهرمانی در فصل گذشته از این تیم جدا نشدید 
گفت: االن صحبت کردن در مورد پشیمانی و یا سایر 
موارد درســت نیســت. به هر حال من ابتدای فصل 
از خیلی چیزها گذشــتم و تصمیم گرفتم ســرمربی 

سپاهان بمانم.

 رقابت شانه به شانه 
در صدر جدول اللیگا

تیم فوتبال بارسلونا در دیدار مقابل ختافه در چارچوب 
هفته دهــم رقابتهای اللیگا با دو گل برنده شــد. در 
این دیدار که در ورزشــگاه آلفونسو پرس با حضور 10 
هزار ۸9 تماشــاگر برگزار شد، بارســلونا با گل های 
لوییس ســوآرس )37( و نیمــار)5۸( مقابل میزبان 
خود به برتری رسید. بارسا با این پیروزی 24 امتیازی 
شد اما همچنان به دلیل تفاضل گل کمتر پشت سر 
رئال مادرید با 24 امتیاز در رده دوم جدول اللیگا قرار 
دارد. رئال مادرید پیش از این دیدار موفق شده بود با 
سه گل ایســکو )4(، کریستیانو رونالدو )14( و خسه 
رودریگس )43( مقابل تک گل هرنان سانتانا )3۸( 
مقابل میهمان خود الس پالماس با نتیجه 3 بر یک 
به برتری برسد. در دیگر دیدارهای برگزار شده شنبه 
شب، والنسیا با سه گل از سد لوانته گذشت و ویارئال 

با حساب دو بر یک مقابل سویا به برتری رسید.

اینتر با شکست رم 
صدرنشین سری آ شد

تیم فوتبال اینتر با پیروزی مقابل رم در هفته یازدهم 
رقابتهای ســری آ ایتالیا صدرنشــین این مسابقات 
شد. تیم های فوتبال اینتر و رم شنبه شب در دیداری 
حســاس به مصاف یکدیگر رفتند. در این بازی که به 
میزبانی اینتر در ورزشگاه جوزپه مه آتزا برگزار شد تیم 
اینتر با حساب یک بر صفر حریف خود را شکست داد 
و جای این تیم را در صدر جدول رده بندی گرفت. تنها 
گل این دیدار را گری مدل در دقیقه 31 به ثمر رساند. 
در دقیقه 73 بازی نیز میرالم پیانیچ، مهاجم ارزشمند 
تیم رم کارت زرد دوم را دریافت کرد و اخراج شد. اینتر 
با این برد 24 امتیازی شد و جای رم را در صدر جدول 
گرفت. رم و ناپولی به ترتیب بــا 23 و 21 امتیاز دوم و 
سوم هستند. در دیگر دیدار مهم این هفته تیم فوتبال 
یوونتوس دربی شهر تورین را در دقیقه 94 فتح کرد. 
تیم های یوونتوس و تورینو شــنبه شــب دربی شهر 
تورین را برگزار کردند که این بازی در نهایت با برتری 
2 بر یک شــاگردان ماکس آلگری پایــان یافت. پل 
پوگبار در دقیقه 19 یووه را پیش انداخت ولی ســزاره 
بووو در دقیقه 51 کار را به تســاوی کشاند. این بازی 
تا دقیقه 90 مســاوی در جریان بود تا اینکه کوادرادو 
گل پیروزی یوونتوس را به ثمر رساند. یوونتوس با این 
برد 15 امتیازی شد و در رده دهم جدول قرار گرفت.

 آقای معمولی 
مچ آقای خاص را خواباند

یم های فوتبال چلســی و لیورپول عصر امروز شنبه 
در چارچوب هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال 
برابر یکدیگــر صف آرایی کردند که ایــن بازی را تیم 
لیورپــول در پایان با حســاب 3 بر یک به ســود خود 
خاتمه داد. این نخســتین بــرد یورگن کلوپ در لیگ 
برتر انگلیس بود. گل نخســت بــازی را رامیرس در 
دقیقه 4 برای چلسی به ثمر رســاند اما در دقیقه 45 
فیلیپ کوتینیو کار را به تســاوی کشاند. در نیمه دوم 
نیــز کوتینیو )74( و کریســتین بنتکــه )۸3( دو گل 
دیگر به ثمر رســاندند تا لیورپول به بردی ارزشمند در 
ورزشگاه استمفورد بریج دســت یابد.لیورپول با این 
برد 17 امتیازی شــد و موقتا در رده هفته جدول قرار 
گرفت. چلســی نیز با متحمل شدن ششمین باخت 
فصــل در یازده بازی، در امتیاز یــازده باقی ماند. این 
تیم فعال پانزدهم است.بدین ترتیب آقای خاص که 
بدترین روزهای مربیگری خود را با چلسی سپری می 
کند برابر آقای معمولی هم شکست خورد تا در آستانه 

برکناری از چلسی قرار گیرد.

همه نگران بهداد
هنوز جامعه ورزش ایران از شــوک مصدومیت بهداد سلیمی خارج 
نشــده است. در فاصله کمتر از یک سال به المپیک ریو و در آستانه 

رقابت های جهانی وزنه برداری بزرگترین شــانس کســب مدال 
کاروان ایران مصدوم شــد و حاال هــر روز اخبار جدیدتری 

از میزان مصدومیت اش منتشــر می شود. او در تازه ترین 
مصاحبه خود اعالم کرده که هم مینیســک و هم رباط 

صلیبی دست اش را باید جراحی کند.

بحرانخودساخته!
آیا کسی توان مهار مربی پرتغالی را دارد؟

باشگاه استقالل تهران با انتشار بیانیه ای نسبت به اظهارات 
و بیانیه اخیر کارلوس کی روش علیه مهدی رحمتی شدیدا 
واکنش نشــان داد در بیانیه این باشگاه آمده است: "در پی 
اظهارات غیرمســئوالنه کارلوس کی روش درباره مهدی 
رحمتی کاپیتان استقالل و عدم مدیریت الزم در برخورد با وی 
در فدراسیون فوتبال، باشگاه استقالل بیانیه ای را صادر کرد. 
متن بیانیه به شرح زیر است: سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
در طول یک هفته ای که پشت سر گذاشته ایم چندین و چند 
مصاحبه انجام داده و بیانیه های متعدد صادر کرده است؛ 
مصاحبه ها و بیانیه هایی که با تندترین الفاظ نگاشته و به زبان 
آورده شده است. توهین، تحقیر، از بروز عصبانیت گرفته تا 
خشم، گویا کی روش این روزها بیش از هر زمان دیگری به 

آن چیزی شبیه شده که خوِد واقعی اوست.
کارلوس کی روش مدتهاست که ارکان مختلف فوتبال ایران 
را از جمله دبیرکل فدراسیون، بازیکنان و مسئوالن ورزش 
کشور را به تمسخر گرفته و متاسفانه هیچگاه او خودش را 
ملزم به پاسخگویی ندانسته است. او در آخرین اظهاراتش در 
مورد کاپیتان استقالل مطالب سخیفی را در ساعاتی از شب 
و با محتوای عجیب عنوان کرده که باعث تعجب از احوال 
کی روش و رنجش میلیون ها تن از هواداران استقالل شده 
است. ســرمربی تیم ملی می تواند از نظر فنی یا سیستم مد 
نظر خودش بازیکنی را دعوت یا از بازیکنی چشم پوشی کند 

اما حق توهین به شخصیت هیچ بازیکنی را ندارد. آیا این همه 
حاشیه و بیانیه و توهین مستقیم آن هم با چنین ادبیاتی نشان 
از شخصیت کی روش است؟ شــاید بتوان گفت کی روش 
متاسفانه این بار پس از درخشش مهدی رحمتی دیگر بهانه 
فنی را برای عدم دعوت از او بالموضوع دیده و در تنگی قافیه 
گرفتار شــده و شعری بی قافیه ســروده است و متاسفانه به 
تخریب شخصیت رحمتی روی آورده است که همین شیوه، 
تصور قبلی از اصولگرا بودن او را به شــدت زیر ســوال برده 
است و حتی کسانی که تا به حال تصوری از اصول کی روش 
داشتند حاال تا حد زیادی در این موضوع دچار تردید شده اند. 
در حقیقت کی روش با توهین هایش، خودش و انگیزه هایش 
را زیر ســوال برده و مردود کرده است. به عبارت دیگر شعور 
اجتماعی و اخالق انســانی حکم می کند که به عنوان یک 
مهمان خارجی به ایرانی و فرهنــگ ایرانی احترام بگذارد. 
حضور کی روش در تیم های بزرگ اروپایی نه تنها برای وی 
شخصیتی ایجاد نکرده بلکه توهم بزرگ آن، ایشان را احاطه 
کرده است. با تمام احترامی که برای جایگاه سرمربی تیم ملی 
ایران قایلیم اما کی روش پایش را از گلیم خود فراتر گذاشته و 

لقمه ای بزرگ تر از دهان خود را برداشته است.
اکنون زمان آن فرا رسیده که بدانیم رفتارهای عوامفریبانه 
این فرد مثل به دست گرفتن پرچم ایران و یا درگیری با مربی 
تیم حریف و یا داور مســابقه همگی زشــت و ناپسند بوده و 

خیلی از ما فقط به خاطر عرق ملی چشمهای مان را به روی 
واقعیت بستیم. از فدراســیون فوتبال و کارلوس کی روش 
انتظار می رود اظهارات سخیف سرمربی تیم ملی را تکذیب 
یا پس گرفته و از باشــگاه، ســید مهدی رحمتی و هواداران 
میلیونی اســتقالل پوزش بطلبد. در صورت ادامه این گونه 
صحبت ها و بکاربردن ادبیات ناشایست از سوی سرمربی 
تیم ملی، باشگاه استقالل ضمن پاسخگویی و برخورد قانونی 
با این گونه هتاکی ها، ملی پوشان خود را در اختیار این گونه 
شــخصیت ها قرار نخواهد داد! اگر چه به نظر می رسد که 
پشت هیاهوی روزهای اخیر ســرمربی تیم ملی تاکتیکی 
نهفته اســت که قصد دارد بهانه هایی را بــرای خروج از تیم 
ملی ایران فراهم کند. اظهارات کی روش درباره رحمتی آنجا 
شگفت انگیز است که به نظر می رسد برای انتخاب بازیکنان 
توسط سرمربی تیم ملی ، فاکتور سومی هم دخیل است که 
آن را رحمتی اجرا نکرده اســت ! هنگامی که گفته می شود 
رحمتی شــخصیت الزم برای حضور در تیــم ملی را ندارد، 
عمال به ده ها مربی ایرانی که نظر مخالف سرمربی تیم ملی 
را دارند، توهین شده است. یادمان نمی رود مربیان بزرگ و 
با شخصیتی مانند علی دایی، حسین فرکی ، غالمحسین 
پیروانی و افشین قطبی یا برانکو ایوانکوویچ در تیم ملی بعنوان 
ســرمربی با ســید مهدی رحمتی کار کرده اند و همگان از 

شخصیت وی به نیکی یاد کرده اند.

بیانیه باشگاه استقالل در واکنش به حرف های کی روش علیه رحمتی

بازیکن به تیم ملی نمی دهیم اگر ...

ورزش
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آن کس که لوای عشق بر دوش آید
با نیستی ابد هم آغوش آید

گر صور دمند و گر مسیحا آرند
این کشته نه مستی ست که با هوش آید

)عرفی شیرازی، قرن دهم، رباعیات(

اعدام به جرم خیانت به زبان فارسی؟!
غالمحسین سالمی مترجم و ویراستار است. او در گفت وگو با ایسنا حرف هایی زده که دل ما را خنک 

کرده است. گزیده ی از سخنان جسورانه او را با هم مرور کنیم:
»واژه ای که حرف های »گچ، پژ« دارد هرگز نه تنوین می گیرد و نه با »الف« و »ت« جمع می شود، 
چــون این کلمات مهر ایرانی بودن دارند. این واژه هــا را نمی توانیم با »الف« و »ت« جمع ببندیم و 
به آن ها تنوین بدهیم. برای مثال »پیشــنهاد« که یک واژه ایرانی است، »الف« و »ت« نمی گیرد. 
یا گزارش . اگر کســی به این کلمه ها »الف« و »ت« اضافه کرد و مثال نوشــت »پیشــنهادات« یا 
»گزارشات« باید او را به جرم خیانت به زبان فارسی اعدام کرد! کلمه هایی مثل پیشنهاد و گزارش 
که متاســفانه در صدا و سیما بی شمار با »الف« و »ت« جمع بسته می شوند باید با »ها« جمع بسته 
شــوند. یا مثال واژه ناچار، هرگز تنوین نمی گیرد و اگر کســی به آن تنوین بدهد باید او را هم به جرم 
خیانت به زبان فارسی اعدام کرد! چون این واژه حرف »چ« دارد و به روشنی می گوید من فارسی و 
ایرانی هســتم. در این جا می توانیم از واژه های به ناچار یا از سر ناچاری استفاده کنیم. اخیرا هم مد 

شده است واژه خیلی فارسی خواهش را می گویند خواهشا، که این هم از آن غلط های زیادی است!
بســیاری از این اشتباه ها از سوی گزارشگرها و گوینده های اخبار در تلویزیون رخ می دهد . بعضی 
وقت ها اخبار تلویزیون من را دیوانه می کند. تا به حال 500 بار هم به تلویزیون زنگ زده ام و اشتباه ها 

را گفته ام. آن ها هم ظاهرا شنیده اند اما هیچ گاه رعایت نمی کنند. 
برای تلویزیون متاسفم که گویندگانش حتی شعر حافظ را هم غلط می خوانند و جالب این  است که 
بارها همان غلط را تکرار می کنند. خود من سه بار برای غلط خواندن یک شعر از سوی یک هنرپیشه 
و مجری به تلویزیون زنگ زده ام اما هر بار به من گفته  شد، بله بله درست می گویید؛ ولی باز همان 
خانم هنرپیشه که خیال می کند بسیار فهمیده هم هست، شعر را اشتباه می خواند! اصال انگار که 

در آن دستگاه عریض و طویل صدا و سیما یک نفر نیست که به این امور رسیدگی کند !
در ایران بسیاری از مترجمان خیلی از واژه ها را نمی شناسند، حتی نویسندگان خوب و درجه یکمان 

نیز اشتباه های فاحش زیاد دارند.

نقش ویراستار در موسسه های انتشاراتی بزرگ دنیا از جمله گالیمار در فرانسه بسیار مهم است. 
برای مثال اگر من به عنوان یک نویسنده یک کتاب داستان به این ناشر بدهم و از او بخواهم آن 
را منتشر کند مسئول این انتشارات آن را به ویراستار ادبی انتشاراتش می دهد و این ویراستار ادبی 
اســت که تصمیم می گیرد کتاب من قابل چاپ است یا نه. اگر قابل چاپ باشد آن وقت روی جلد 
نام ویراستار نوشته می شود و این نوشته شدن نام ویراستار بر روی جلد تمام آثار ادبی آن موسسه 
انتشــاراتی در آینده بــه اعتبار این آثار اضافــه می کند؛ چون مخاطب با خــود می گوید حتما این 
نویسنده یک گوهری در نوشته اش داشته که این ویراستار حاضر شده کتاب او را ویراستاری کند 
و این موضوع یعنی فروش و مخاطب بیشتر. اما متاسفانه در ایران به این موضوع توجه نمی کنند 

و خریداری ندارد.
من این موضوعات را می گویم اما امیدی ندارم که اتفاقی بیفتد؛ چرا که به قول شــاعر، گوش اگر 

گوش تو و ناله اگر ناله من/ آن چه البته به جایی نرسد فریاد است.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

گذر از بیهودگی در »روزی مثل امروز«
یادداشتی بر آخرین رمان ترجمه شده پتر اشتام

 »زمان در گریز است،  ســاعت ها در شتاب اند/ و کسی نمی تواند آنها را باز ایستاند/ روزگار تو هم 
سپری خواهد شــد/ همچون پرواز سریع یک پرنده« )روزی مثل امروز، ص 64(. این چند سطر 
از یک سرود ساده مذهبی که از سال ها پیش در ذهن و خاطر »آندرآس« شخصیت اصلی رمان 
»روزی مثل امروز« مانده، یکی از نشانه های راهنما برای درک روح کلی و متفاوت رمان و زندگی 
و  روحیه پیچیده »آندرآس« به شمار می رود. محور مفهومی و معنای مرکزی این رمان بازمی گردد 
به رسوب نوعی برداشت و تلقی شبه فلسفی از »نیهلیسم« )نیست انگاری( و »اگزیستانسیالیسم« 
)اصالت وجود( که در هستی و موجودیت »آندرآس« با احساس خأل، تنهایی و سرخوردگی های 

کتمان شده بروز می کند.
»پتر اشتام« داستان نویس سوئیسی که از همان آغاز رمان »روزی مثل امروز« می توان تاثیرپذیری 
فعالش را از »آلبر کامو« ـ نویســنده بزرگ فرانســوی و خالق رمان هــای »بیگانه« و »طاعون« ـ 
دریافت،  در کاربرد صناعت داستان نویســی البته راه مستقل و یگانه خود را می رود. این نویسنده 
به لطف قریحه نیرومند و مجموعه ای از تجربه های عینی و ذهنی در عرصه اندیشــه و اندیشــه 

تخیلی شده، به ایجاز در روایتگری روی آورده است.  
»آندرآس« مردی است میانسال و مجرد که از 1۸ ســال قبل کشورش را ترک کرده و در فرانسه 
کار و زندگی می کند. او زبان و ادبیات آلمانی درس می دهد و توانســته است آپارتمانی کوچک در 

پاریس بخرد تا بتواند برای »خود« زندگی کند.
رمان از نظرگاه سوم شخص  شروع می شود: »آندرآس« صبح های خالی را دوست داشت. وقتی 
با فنجانی قهوه در دستی و سیگاری در دست دیگر کنار پنجره می ایستاد و به حیاط نگاه می کرد ـ  
حیاط خلوتی کوچک و مرتب ـ  به هیچ چیز دیگر فکر نمی کرد،  جز آنچه می دید... هیاهوی شهر 

آنچنان به گوش نمی رســید. صــدای یکنواخت عبور 
و مــرور اتومبیل ها، صدای پرندگان در دوردســت ها و 
صدای کامالً  واضح باز و بسته شدن پنجره ای شنیده 
می شــد. این حالت بی دغدغه فقط چنــد دقیقه دوام 
داشت. هنوز ســیگارش را تا آخر نکشــیده بود که یاد 
شــب پیش افتاد. نادیا از او پرسیده بود که چه درکی از 
احســاس خأل دارد. گفته بود که این احســاس زمانی 
به خودش دســت می دهد کــه به او توجه نمی شــود 
و کمبود عشــق و جای خالی کســانی را که از دســت 
داده اســت حس می کند،  جای خالی ای که زمانی پر 
بوده یا می توانست پر شــود، کمبودی که خودش هم 
نمی توانســت آن را توصیــف کند. آنــدرآس به او گفته 
بــود که نه تصــور به خصوصی از احســاس خأل دارد و 

نه عالقه ای به این گونه مفاهیم مبهم و ناملموس...
»پتر اشــتام« که نشان داده اســت در جهان داستانی 
خود،  شــخصیت هایش را به درستی شــناخته است، 

تصویری از خاطره دور از آندرآس،  قوی ترین نشــانه برای درک روانشناســی خاص شــخصیت 
محوری رمانش به دســت می دهد. آندرآس در موجاموج خاطرات، کودکی اش را به یاد می آورد 
که یک روز زمســتانی،  در جنگل پوشــیده از یخ و برف زانو می زند و شمعی را که با خود دارد،  روی 

برف و یخ می کارد و روشن می کند. 
پایان رمان،  بدون آن که  تکان دهنده باشد،  به گونه ای منطقی شکل می گیرد و درواقع در ناتمامی 

تمام می شــود و تأثیری تفکربرانگیز و ماندگار در ذهن خواننده به جا می گذارد. )منبع: ایبنا(

فکرهای آزاد در صدر مشروطه
احمــد بهمنیار 9 بهمــن 1262 خورشــیدی در کرمان 
چشــم به جهان گشــود. پــس از مرگ پدر، مســئولیت 
حوزه علمیه وی را به عهده گرفت. سال 1326 هجری 
قمری روش تدریس جدید را برگزید و در همان مدرســه 
پدر، مدرسه ای چهارکالسه به نام »تربیت« تأسیس کرد 
که بعدها به نام مدرســه »سعادت« نامگذاری شد. او از 
پیشــگامان جنبش مشــروطیت بود و در انتشار روزنامه 
»کرمان« همــکاری می کرد. در ســال 1329 هجری 

قمری روزنامه »دهقان« را تأســیس نمود و زان پس به نام احمد دهقان معروف شــد. پس از فتح 
تهران و شکســت محمدعلی شــاه، کرمانی ها پرچم حزب دموکرات را باال بردند. بهمنیار یکی از 
معروف ترین کسانی اســت که در تقویت این حزب مؤثر بود. اعضای این حزب 24 جمادی االول 
1334 قمری دســتگیر و تعدادی از آنها از جمله احمد بهمنیار به سوی فارس فرستاده شدند. او 
یکســال و دو ماه و هفت روز در زندان کریم خانی شیراز در بند بود. پس از آزادی از زندان روزنامه 
»فکر آزاد« را منتشــر کرد. از سال 131۸ با عالمه علی اکبر دهخدا در تنظیم لغت نامه همکاری 
داشت. در سال 1321 خورشــیدی به عضویت پیوسته فرهنگســتان ایران انتخاب شد.حاصل 
پنجاه و دوســال کار مداوم در عمر هفتاد و چهارســاله احمد بهمنیار، آثار و تألیفاتی اســت که به 
برخی از آنها اشــاره می شود: تصحیح اسرارالتوحید فی مقامات شــیخ ابی سعید، تصحیح تاریخ 

بیهق، تصحیح األبنیه عن الحقایق االدویه و...
احمد بهمنیار 12 آبان 1334 خورشــیدی درگذشــت. پیکر او را طبق وصیتش بــه کربال بردند و در 

وادی ایمن به خاک سپردند.

 از فسیل هایی که آمریکا پس داد 
تا بنزین یورو 4 در اهواز

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از آغاز توزیع بنزین یورو 4 در اهواز 
و بازپس گیری فســیل های ایرانی از آمریکا پس از چند دهه مناقشــه خبر داد. دکتر معصومه ابتکار 
روز یکشــنبه در جلسه »گروه مدیران رسانه و دانشجویان علوم سیاســی«، با اشاره به دو خبر خوش 
محیط زیســتی دولت برای مردم، ضمن ابراز خرســندی از بازپس گیری فســیل های مراغه پس از 
سال های طوالنی، گفت: این فسیل ها متعلق به دوران های مختلف زمین شناسی است و از جمله 
ارزشمندترین فسیل های جهان است که پیش از پیروزی انقالب برای مطالعه به آمریکا فرستاده شده 
بود و در دانشگاه هاروارد نگهداری می شد، ولی بنا به دالیلی بازپس گیری آنها با مشکل مواجه شده 
بود. معاون رئیس جمهور افزود: مناقشه محیط زیســتی طوالنی مدت ایران و آمریکا در خصوص 
استخراج، جمع آوری و کدگذاری نمونه های سایت فسیلی مراغه منجر به تنظیم و پیگیری شکایت 
ایران از آمریکا در دادگاه الهه و طی روند حقوقی بســیار پیچیده و دشــواری برای بازپس گیری این 

فسیل ها شد که خوشبختانه این موضوع پایان خوشی داشت.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بااعالم اینکه به زودی این فسیل ها به ایران آورده خواهد شد، 
ادامه داد: در نظر داریم برای رونمایی از این فسیل ها مراسمی با حضور محققان ایرانی و آمریکایی 
برگزار کنیم. وی تصریح کرد: بخشــی از فســیل های بازپس گیری شده که طی هفته های آینده به 
ایران می رسد به موزه تاریخ طبیعی و بخشی به مرکز تحقیقات فسیل شناسی مراغه منتقل خواهد شد. 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت گفــت: به رغم اینکه ســایت مراغه یکی از ارزشــمندترین 
سایت های تحقیقات فســیلی است و در دولت هشــتم اقدامات زیادی برای تبدیل آن به یک مرکز 
تحقیقاتی صورت گرفته بود، متاسفانه ســال ها با غفلت و بی توجهی مواجه شد ولی خوشبختانه در 

حال حاضر اقدامات جدیدی برای ایجاد این مرکز تحقیقاتی در حال پیگیری و انجام است.
ابتکار همچنین با اشــاره به برنامه های دولت برای کاهش آلودگی هوا در اســتان خوزستان به ویژه 
بهبود کیفیت هوای اهواز، اعالم کرد: روز گذشــته برنامه ریزی نهایی برای انتقال و توزیع ســوخت 
بنزین یورو 4 از ماه آینده در شهر اهواز صورت گرفت و توزیع بنزین یورو 4 در این شهر از امروز آغاز شد 

و ظرف یک ماه آینده بنزین یورو 4 در سراسر اهواز توزیع می شود.
معاون رئیس جمهور اظهار کرد: به دلیل نبود زیرساخت های مناسب در حوزه پاالیشگاهی تا کنون 

توزیع بنزین یورو 4 در اهواز مقدور نبود و اکنون با تالش بسیار این امکان میسر شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: این در حالی اســت که توزیع گازوئیل یورو 4 در اهواز، 
همچون گذشته ادامه خواهد داشت. ابتکار با یادآوری تالش ها و اقدامات صورت گرفته در راستای 
مقابله با آلودگی هوا در کشــور به ویژه در راســتای توزیع بنزین استاندارد در کشور پس از مصوبه 10 
اردیبهشت ماه 1393 هیات دولت، گفت: با حذف بنزین آلوده پتروشیمی در کشور و تالش و همراهی 
وزیر نفت و مجموعه های مرتبط به ویژه پاالیشگاه ها، تاکنون کالن شهرهای بسیاری از بنزین یورو 
4 برخوردار شــده اند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت در خاتمه ابراز امیدواری کرد: به زودی 

سراسر کشور از بنزین یورو 4 استاندارد بهره مند شوند. )منبع: ایسنا(

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

کار جدید رخشان بنی اعتماد کلید خورد
رخشــان بنی اعتماد و مجتبی میرتهماسب مجموعه 
فیلم های مستند »کارستان« را با هدف روایت تصویری 
زندگی کارآفرینــان ایرانی می ســازند. بــه فیلم های 
مستند»کارستان« پروژه ای سینمایی- مستند با ابعاد 
ملی است که با مشــارکت بنیاد توسعه کارآفرینی زنان 
و جوانان و حضور مستندســازان شاخص در قالب 17 
فیلم مســتقل از زندگی کارآفرینان موفق ایرانی که در 
بخش خصوصی فعالیت می کنند، با جذب حمایت های 

مردمی تهیه و تولید می شود. بنی اعتماد که به همراه میرتهماسب در دو سال گذشته برنامه های خود را 
معطوف به تولید این مجموعه کرده، اهمیت ساخت این مجموعه را آشنایی مردم با زندگی کارآفرینان 
دانست و آن را به عنوان یک مسئولیت اجتماعی برشمرد و افزود:» روشن نبودن چشم اندازی برای 
آینده کاری در بین جوانان، نومیدی و میل به رفتن از کشور به امید دستیابی به موقعیت های بهتر، 
مسئله جدی جوانان ماست. به تصویر کشیدن دیدگاه و تفکر و تجربه های باارزش کارآفرینان می تواند، 
منظری تازه از نگاه به زندگی و آینده و نقش افراد در توسعه ملی و پیشرفت کشور را ترسیم کند.« به 
اعتقاد او و مجتبی میرتهماسب مخاطبان اصلی این مجموعه جوانانی هستند که تالش می کنند 
از میان الگوهایی موجود در جامعه راهی برای آینده خود پیدا کنند.  کارستان براساس برنامه ریزی 
انجام شده میان گروه اجرایی متشکل از رخشان بنی اعتماد و مجتبی میرتهماسب با بنیاد توسعه 
کارآفرینی زنان و جوانان در دو فاز قرار است تهیه شود. فاز نخست که به گفته میرتهماسب شامل 5 

فیلم از زندگی 5 کارآفرین است که در نیمه راه خود قرار گرفته است.

در حاشیه نامه  خوانندگان پاپ به رئیس جمهور 
علی لهراســبی می گوید خواننده هایــی که به رئیس 
جمهور ایران نامه نوشــته اند، امیدوارنــد تغییری در 
فضای موسیقی کشــور رخ دهد. در روزهای گذشته 
همزمان با قوت گرفتن شــایعاتی مبنی بر ممنوع  کار 
شدن 24 خواننده پاپ که آثارشــان در »رادیو جوان« 
بازنشر شــده بود، 14 خواننده موسیقی پاپ دست به 
کار شدند و به رئیس جمهور نامه نوشتند. در این نامه، 
خوانندگان پاپ از کمبود امکانات و نگاه تبعیض آمیز 

بین موســیقی ســنتی و پاپ و توزیع نامتناســب امکانات گالیه کرده اند. علی لهراســبی درباره  
حاشیه های نگارش این نامه گفته است: نامه ای که ما به رئیس جمهور محترم نوشتیم، اصال در 
مورد ممنوع  کاری نیست، البته حاشیه هایی ایجاد شد و حرف هایی زده شد، اما ماهیت کلی نامه 
در این مورد است که یک  سری خواننده معروف به دنبال نگاه منسجم تری به موسیقی پاپ هستند.  
لهراســبی در پاسخ به این سوال که چرا به آقای روحانی نامه نوشتید پاسخ داده است: فکر کردیم 
نامه نوشتن به رئیس جمهور ایده خوبی است و از این طریق بهتر می توانیم مطالباتمان را پی گیری 
کنیم. با آمدن آقای جنتی به وزارت ارشاد اوضاع نسبت به قبل بهتر شده است، اما هنوز عدم توازن 
در موسیقی ما وجود دارد که امیدواریم با نگاه مثبت رئیس جمهور، شرایط برای موزیک پاپ هموارتر 
شود. امیدواریم اتفاقات خوبی بیفتد چون هدف همه ما نویسندگان نامه به رئیس  جمهور، دلسوزی 
برای هنر مملکت مان است. ما دوست داریم در کشور خودمان کار کنیم و مطمئنًا مسئوالن هم 

دلشان می خواهد این اتفاق بیفتد. امیدواریم یک قراری گذاشته شود و نظمی به امور داده شود.

روزی مثل امروز
نویسنده: پتر اشتام

مترجم: مریم مؤیدپور 
نشر افق
شمارگان: هزار و ۱۰۰ نسخه
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