
چهار فرضیه درباره سقوط هواپیمای روسی 
با گذشت دو روز از سقوط یک هواپیمای »ایرباس 321« روسی در صحرای سینای مصر، هنوز عامل دقیق 
این حادثه مشخص نشده است. در این شرایط، گزارش برخی منابع حکایت از آن دارد که بر اساس 
یافته های جدید، احتمال تروریستی بودن این واقعه قوت گرفته است. اظهارات امروز یک مقام روس، این 
فرضیه را بیش از پیش تقویت کرده است. الکساندر نرادکو، رئیس آژانس فدرال هوانوردی روسیه تأیید کرده 

صفحه 4که هواپیمای مذکور، در حال پرواز و در ارتفاع باال »تکه تکه« شده است ...

سرنوشت بشار اسد برای ایران موضوع اساسی است

برای گفت وگوی دوجانبه با آمریکا درباره سوریه مجوز نداریم
معاون وزیر خارجه کشورمان درباره حضور ایران در نشست های آتی وین درباره سوریه گفت: این امر به روند این گفت وگوها بستگی دارد، ایران علی القاعده 

در گفت وگویی شرکت می کند که نتیجه بخش و کمک کننده به راه حل سیاسی در سوریه باشد. حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور 
خارجه روز دوشنبه درباره نشست اخیر وین گفت: این نخستین جلسه در نوع خودش بود که همه کشورهایی که طرف های اصلی در زمینه موضوع سوریه 

هستند، در آن حاضر شدند، چه کشورهایی که نقش سازنده ای ایفا می کنند، همچون جمهوری اسالمی ایران و چه برخی از کشورهایی که نقش غیر سازنده 
و منفی دارند. امیرعبداللهیان درخصوص خبرهای درز کرده از نشست وین مبنی بر فهرست ارائه شده از سوی روسیه درخصوص گروه هایی از مخالفان 

صفحه ۷صفحه ۵صفحه ۲سوری که می توانند در نشست آتی شرکت کنند، اظهار داشت: در جلسه وین یکی از موضوعاتی که مورد توجه قرار گرفت اختالف نظر  ...

بابــک زنجانــی در دفاعیات روز 
شــنبه خود در دادگاه ادعا کرد که 

می تواند یک  ...

رئیــس ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریزی ضمن اعالم رشــد 

اقتصادی شش ...

مهمترین ماجــرای این روزهای 
فوتبــال ما اختــالف کی روش و  

علیرضا اسدی ...

زنجانی 
بدهی اش را 
صاف کرده ؟

سه قاعده برای 
جلوگیری از 

نفوذ

همه اختالف 
 اسدی و 

کی روش

جوانانکمتجربهدرشتگوبهجایینمیرسند
صفحه ۲
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زنجانی بدهی اش را صاف کرده است؟
بابک زنجانی در دفاعیات روز شنبه خود در دادگاه ادعا کرد که می تواند یک  میلیارد و ۹۶۸ میلیون یورو ضمانت نامه از یک 
بانک بسیار معتبر تا روز دوشنبه واریز کند. قاضی پرونده نیز دیروز از مذاکرات وکالی خارجی زنجانی با او خبر داد و گفت انتظار 
می رود باتوجه به این موضوع مسئله ای که زنجانی روز گذشته عنوان کرده است، به واقعیت بپیوندند. حاال امروز وکیل مدافع 
بابک زنجانی ادعا کرده است که بخشی از بدهی موکلش تسویه شده است.  کوهپایه زاده اظهار کرده است که طی نامه ای 
رسمی که از سوی معاون دادستان تهران و مسئول رسیدگی و سرپرستی اموال زنجانی رسما به دادگاه اعالم شده، اموال 
داخلی زنجانی که به شرکت نفت منتقل شده است، مبلغ دو هزار و ۶00 میلیارد تومان برآورد شده است. به گفته او کل مبلغ 

واریزی شــرکت نفت از طریق بانک مرکزی یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو بوده که از این مبلغ، ۶۶0 میلیون یورو توسط شرکت نفت برداشته 
شده است.  ادعای وکیل بابک زنجانی درحالی مطرح شد که ساعتی بعد وکیل و سخنگوی وزارت نفت این موضوع را رد کردند. مهدوی وکیل وزارت نفت 
در این خصوص گفت: »مطرح شدن تسویه بدهی بابک زنجانی مغلطه است و تاکنون وجه نقد یا ضمانتی از این فرد بابت تسویه بدهی دریافت نکرده ایم«. 
به گفته ا. تاکنون از هیچ مرجع رسمی وغیررسمی، حتی به صورت شفاهی پرداخت بدهی این شخص به آن ها اعالم نشده است. او همچنین گفت که در 
رابطه با اموالی که در اختیار شــرکت ملی نفت قرار گرفته که بعدا به تملک درآید، هم دیناری به تملک شرکت ملی نفت در نیامده است و در مرحله ارزیابی 
قرار دارد.  همچنین محمدعلی کریمی، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در این مورد گفت که بانک مرکزی وصول بدهی بابک زنجانی را تایید نمی کند و 

اگر او چنین ادعایی دارد، مدارک آن را از بانک کارگزار که مدعی وصول این مبلغ است، برای بررسی صحت و سقم آن در اختیار بانک مرکزی قرار بدهد.

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست
سید عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده  هسته ای کشور در صفحه اینستاگرامش از سخنان روز گذشته رهبر 
انقالب درباره تیم مذاکره تقدیر کرد. عراقچی ذیل عکسی مربوط به مذاکرات هسته ای و جمله ای از بیانات روز گذشته 
رهبری، نوشــت: »سر ارادت ما و آستان حضرت دوســت/ که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست«. در تصویری که این 
دیپلمات عالی رتبه  کشورمان در اینستاگرامش گذاشته، این جمله رهبر انقالب دیده می شود: »وزارت خارجه با توجه به 
اهداف و وظایف خود به خوبی فعال است و به خصوص در تجربه اخیر مذاکرات هسته ای آقای دکتر ظریف و همکاران شان 
آزمون خوبی از ســر گذراندند«.  گفتنی است روز گذشــته آیت الله خامنه ای در دیدار با وزیر امور خارجه و سفرا و کارداران 

جمهوری اسالمی، تعبیر رزمندگان و جنگ آوران خطوط مقدم در عرصه بین الملل را شایسته شغل و شأن مسئوالن و کارکنان وزارت خارجه خواندند و تاکید 
کردند: »وزارت خارجه با توجه به اهداف و وظایف خود به خوبی فعال است و به خصوص در تجربه اخیر مذاکرات هسته ای، آقای دکتر ظریف و همکارانشان 
آزمون خوبی، از ســر گذراندند«. رهبر انقالب با تحسین تالش و جدیت تیم مذاکره کننده، احساس قدرت و نشستن در مقابل شش قدرت جهانی و دفاع 
از اهداف و تثبیت حضور و وجود خود به طرف های مقابل را از جمله نقاط قوت مذاکره کنندگان کشورمان در مذاکرات هسته ای خواندند. ایشان، تدین را 
مهم ترین نقطه قوت دکتر ظریف خواندند و افزودند: »بنده مکرر برای شما عزیزان دعا می کنم«. رهبر انقالب همچنین با اشاره به اینکه در اجرای برجام 
نیز باید نکات مهم و مورد نظر را دنبال کرد، تصریح کردند: »تحقق این موارد نیز امکان پذیر است، همچنان که آقای رئیس جمهور نیز به بنده گفتند دستیابی 

به برخی از نتایج ابتدا باورپذیر نبود، اما شما ایستادید و ما هم ایستادیم و ممکن شد«.

هجمه ها را به دل نگیرید
یادگار گرامی امام خمینی با اشاره به عالقه و اعتماد 
بی ســابقه مردم و مجموعه حاکمیت بــه وزیر امور 
خارجه و همکارانش گفت: کار بزرگ، هم محبوبیت 
زیاد و هم سختی های بزرگ دارد؛ همانطور که امام 

راحل ما نیز از دل مصائب به عظمت رسیدند.
حجت االســالم و المســلمین سید حســن خمینی 
در دیدار با وزیر امور خارجــه، مدیران این وزارتخانه، 
سفرا و مسئوالن نمایندگی های جمهوری اسالمی 
ایران در خارج از کشــور اظهار داشت: به جرأت می 
توان گفت که دستگاه سیاست خارجی ایران در هیچ 
دوره ای، به اندازه امروز مــورد اعتماد مردم و جامعه 

اسالمی مان نبوده است.
وی با بیان اینکه اعتماد ملی به دستگاه دیپلماسی و 
شخص وزیر امور خارجه سرمایه ای بزرگ برای آنان 
فراهم کرده است، افزود: وقتی نظرات اقشار مختلف 
جامعه را می شنویم، متوجه می شویم که محبوبیت 
آقای دکتر ظریف و اعتماد مردم به توانایی ایشان که 
طبعا اعتماد به همکاران ایشان هم هست، بی سابقه 
اســت که توأمان بودن این دو )اعتماد و محبوبیت( 

نکته بسیار مهمی است.
وی ادامــه داد: در کنــار این واقعیــت، اعتماد مقام 
معظم رهبری نیز امر بسیار مهمی است و من سراغ 
ندارم که ایشان در مورد هیچ مجموعه کارگزاری در 
نظام چنین تعابیری را داشته باشند؛ نمونه این تعابیر 
را در دیدار رمضانی امســال ایشــان که چهار صفت 
مؤمن، متدین، غیور و انقالبــی را برای تیم مذاکره 
کننده به کار بردند، بیانات شان در دیدار اخیر و مقاطع 

مختلف دیگر می توان شنید.
سید حسن خمینی اعتماد مجموعه حاکمیت و مردم 
به سکانداران دیپلماسی کشور را نعمتی بزرگ خواند 
و خطاب به آنان گفت: امید بســتن جامعه به توانایی 
های شما مســئولیت را نزد خدا و خلق او بیشتر می 
کند، زیرا مــردم انتظار دارند همت شــما، با توجه به 
تجربــه ی چند دهــه کار در جمهوری اســالمی به 

ثمر بنشیند.
وی ســپس برخی هجمه ها به دســتگاه سیاســت 
خارجی کشــور را مورد اشــاره قرار داد و با بیان اینکه 
ممکن است گل محبت مردم خار دشنام را هم در پی 
داشته باشد، به خاطره ی یکی از یاران امام اشاره کرد 
و گفت: یکی از یاران امام نقل می کند که در سالهای 
اول مبارزه یک روز صبح از پشت منزل ایشان عبور می 
کردم که اعالمیه ای حاوی ناسزاهای فراوان به امام 
را مشاهده کرد؛ وقتی وارد منزل شان شدم ایشان را 
در حال وضــو گرفتن لب حوض دیدم؛ امام در حالی 
که از زیر ابرو مرا نگاه می کردند، متوجه شدند که آن 
برگه اعالمیه را در دســت دارم، سپس گفتند خودم 
صبح وقتی برای قدم زدن رفته بــودم آن را دیدم اما 
آن را نکندم وسپس گفتند نهضت بدون فحش ندن 

به جایی نمی رسد!
ســید حســن خمینــی تصریــح کــرد: کار بــزرگ 
ســختی های خود را دارد اما باید دلی بزرگ داشت و 
تهمت ها و هجمه هــا را دل نگرفت؛ زیرا دنیا دو روز 

است و همه تمجیدها و هجمه ها از بین می رود.

جوانان کم تجربه درشت گو به جایی نمی رسند
رئیس جمهور:  عقب نشینی از اصول راهی در دستگاه دیپلماسی ندارد

حســن روحانی رئیس جمهور کشــورمان صبح امروز)دوشنبه( در جمع سفرا و 
نمایندگان سیاسی ایران در خارج از کشور حسن روحانی روز دوشنبه در همایش 
سفرا و روسای دفاتر و نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور 
اظهارداشــت: امروز وزارت خارجه تبلور استقالل، منطق و قدرت ملی است و 
به هر میزان که کادر وزارت خارجه، ورزیده تر و سازماندهی آنان هوشمندانه تر 
باشد و برنامه ریزی ها بر مبنای اهداف نظام و واقعیت جهان و نحوه تأثیرگذاری 
سخن و رفتار ما بر افکار عمومی باشد، بهتر می توانیم به اهداف خود دست یابیم.

عقب نشینی از اصول، راهی در دستگاه دیپلماسی ندارد
رئیس  جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه »عقب نشینی از 
اصول، راهی در دستگاه دیپلماسی ندارد«، گفت: احترام جهان به دیپلماتهای 
ما، احترام به عظمت ملت ایران اســت و امــروز وزارت خارجه در قلوب ملت ما 

جایگاه ویژه ای دارد.
روحانی با اشــاره به اینکه قدرت سیاسی در تعامل سازنده با جهان خود را به رخ 
جهانیان می کشد، افزود: تنها تعامل برد – برد به نتیجه می رسد، اما باید در این 
تعامــل مراقب چارچوب ها و اصول خود باشــیم و نباید از اصول و هویت دینی، 

ملی و عزت خود کوتاه بیاییمّ.
رئیس  شــورای عالی امنیت ملی اظهار داشــت: اگر تعامل سازنده با جهان به 
خوبی و با حفظ اصول انجام بگیرد، قدرت سیاســت خارجی تبلور بیشتری پیدا 

خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که وقتی دولت یازدهم فعالیت 
خود را آغاز کرد،  نرخ رشد منهای ۸/۶ درصد و نرخ تورم باالی 40 درصد بود، 
گفت: کاهش تورم، کنترل رکود و بازگشت اقتصاد به نقطه پیش بینی پذیر، پیام 

محکم و موثر دولت به طرف های مذاکره کننده بود.

دوره ایران هراسی به سر آمده است
روحانی افزود:  از سوی دیگر به دنیا  ثابت کردیم که دوره ایران هراسی به سر آمده 
اســت و این را با ارائه پیشــنهاد طرح  »جهان عاری از خشونت و مبارزه با افراط 
گری« Wave که به صورت اجماعی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به 

تصویب رسید، در عرصه عمل نیز به منصه ظهور رساندیم.
رئیس  جمهور با تأکید بر این که »برجام پیروزی عظیم سیاسی ملت ایران است«، 
اظهارداشت: با شکرگذاری این پیروزی اســت که نعمت خدا افزون می شود، 
این دستاورد نه متعلق به دولت یازدهم یا وزارت امور خارجه بلکه متعلق به ملت 

بزرگ و شایسته ایران اسالمی است.

برجام، پیروزی تاریخی ملت ایران است
روحانی در تشریح دستاورد بزرگ کشور در عرصه هسته ای و سیاست خارجی و با 
تاکید بر اینکه  وزیر خارجه و تیم مذاکره کننده فرزندان سربلند و قاطع ملت ایران 

و از بهترین سرمایه های مدیریتی کشور هســتند، خاطرنشان کرد:  واداشتن 
شورای امنیت به لغو ۶ قطعنامه ظالمانه و همچنین تثبیت و ارتقای حقوق هسته 

ای، پیروزی تاریخی ملت ایران است.
رئیس  جمهور ادامه داد:  این توفیق از آن ملت ایران بود که آن را در خرداد سال 
۹2 تحت عنوان تعامل سازنده در یک رقابت آزاد مورد تأیید قرار داد و اعالم کرد 
که معنای انقالبی بودن باور عملی به اســتقالل، آزادی و جمهوری اســالمی 

است.
وی سعادت همه انسان ها را آرمان جمهوری اسالمی ایران دانست و  گفت: بر 
این اســاس و بر طبق نص قانون اساسی انقالبی بودن یعنی خواستن سعادت 
برای همــه مردم جهان که البته مســلمانان بعنوان خانواده بزرگ اســالمی و 

همسایگان ما در این بین جایگاه ویژه ای دارند.
رئیس  جمهور در ادامه با بیان این که برای توفیق در مذاکرات هسته ای گام اول 
این بود کــه بتوانیم آرامش را به اقتصاد کشــور بازگردانده و وضعیت اقتصادی 
پیش بینی پذیر ایجاد کنیم، افزود: مسأله دیگر این بود که چه ساز و کاری برای 

شروع تعامل سازنده با جهان در پیش بگیریم؟
روحانی با تشریح بخشی از مسیر ســخت مذاکرات ، اظهارداشت: سرانجام با 
یاری و حمایت مســتمر مقام معظم رهبری، کمک رؤســای قوای مقننه و قوه 
قضاییه، نمایندگان ملت، اعضای  شــورای عالی امنیت ملی، سازمان انرژی 
اتمی و از همه مهمتر ایســتادگی و مقاومت ملت شــریف ایران برجام به فرجام 

رسید.
وی با ابراز امیدواری نسبت به این که با اجرای برجام در عرصه سیاست خارجی 
و اقتصاد تحولی ایجاد شــده و مردم از ثمرات آن بیشتر بهره مند شوند، گفت: 
ما مطابق با چارچوب های موجود و بویژه مالحظات مقام معظم رهبری اجرای 
برجام را به پیش می بریم و تالش ما برای آغاز مراحل اجرایی نیز ناشی از آن است 

که هزینه کمتری از جیب مردم در اثر تداوم تحریم ها صرف شود.
روحانی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: تجربه برجام و رویکرد برد – برد که در 
آن طرف های مذاکره بتوانند احساس توفیق در مذاکرات کنند، یک الگو برای 

حل مشکالت در جهان است.
رئیس  جمهور اظهارداشــت: در نتیجه برجام نه تنها حقوق هســته ای خود را 
حفظ کرده ایم بلکه با تأیید آن از جانب شــورای امنیت سازمان ملل توانسته ایم 

این حقوق را ارتقا بخشیم.
روحانی تصریح کرد: همه این دستاوردها کاماًل عزتمندانه به دست آمده و تیم 
هســته ای ما همواره ســربلند و قاطع و البته با اتکا بر مبانی حقوقی و منطقی، 
حقوق ملت را پیگیری و استیفا کرده اند و این نکته ای است که طرف های مذاکره 

کننده و حتی دشمنان ما به آن معترفند.
رئیس  جمهور تبدیل برجام به الگویی برای حل مشکالت منطقه ای و بین المللی 
را خواسته بسیاری از کشــورهای دیگر عنوان کرد و گفت: امروز مسایل بسیار 
مهمــی در منطقه داریم که هــر روز تداوم آنهــا فقط به نفع رژیمــی مثل رژیم 

صهیونیســتی اســت و اگر صلح، ثبات، امنیت و آرامش یــک روز و حتی یک 
ساعت زودتر در منطقه برقرار شود، این به ضرر رژیم صهیونیستی و به نفع همه 

ملت های منطقه است.
روحانی با تاکید بر اینکه »برای ما مهم است که از ریخته شدن خون حتی یک 
بیگناه  در منطقه پیشــگیری کنیم«،  اظهارداشــت: قبال هم اعالم کرده ایم 
حاضریم مذاکره کنیم منوط به آن که نتیجه این مذاکرات برقراری ثبات و امنیت 
در کشورهای منطقه باشد. رئیس  جمهور تصریح کرد: ما در قبال ریختن خون 
و آواره شدن برادران مسلمانمان مســئولیم و نباید اجازه دهیم حتی خون یک 

بیگناه به زمین ریخته شود.

جوانان کم تجربه به جایی نخواهند رسید
وی در ادامه با تحلیل شرایط منطقه ای، خاطرنشان کرد:  جوانان کم تجربه در 
یکی از کشورهای منطقه، با درشت گویی در برابر بزرگان به جایی نخواهند رسید.
رئیس  جمهور با بیان اینکه شک نداریم مســایل سوریه، یمن و بحرین راه حل 
سیاســی دارد و رســیدن به این راه حل تنها با تعامل سازنده امکان پذیر است، با 
اشــاره به روند تحوالت در یمن گفت: اگر نگاه عربستان در مسایل کلی منطقه 
به واقعیت ها نزدیک  شود و دست از مداخالت بردارند، در شرایط جدید بسیاری 
از معضــالت از جمله در روابط را می توان حل و فصل کرد و بازگشــت ریاض از 

مسیر غلط، راه را برای همکاری باز خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود در جمع ســفرا و روسای دفاتر نمایندگی 
جمهوری اســالمی ایران در خارج از کشور با اشــاره به بهره برداری اقتصادی 
در شرایط پسابرجام و در آینده پســاتحریم، خاطر نشان کرد: متأسفانه اقتصاد 
کشور در دهه های گذشته بر پایه نفت بوده، اما امروز با توجه به آنچه برای دولت 
در سیاســت های ابالغی تعیین شده این اســت که در برنامه ششم باید رشد ۸ 
درصدی داشته باشیم و دســتیابی به این میزان رشد نیازمند 150 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری سالیانه است.
روحانی با بیان اینکه در سرمایه گذاری و ورود تکنولوژی به ایران همه کشورها 
می توانند حضور داشــته باشــند، اظهار داشــت: تولیدات داخلــی با تقاضای 
داخلی رونق نمی یابد و ما نیاز به  تقاضای خارجی هم داریم و سفرا باید با تالش 
خود، بازارهای هدف را از دیگر کشــورها شناســایی و امکان حضور فناوران و 

متخصصان کشور برای مشارکت در پروژه های خارجی را نیز ایجاد کنند.
رئیس  جمهــور با بیان اینکه »شــرط حضور ســرمایه گذاران خارجــی در ایران 
انتقال تکنولوژی و مشــارکت و ایجاد بازار بزرگتر خارجی برای فناوران کشــور 
اســت«، گفت: امروز توان تولیــدات ما در کاال و خدمات به گونه ای اســت که 
می توانیم به دیگر کشورها صادر کنیم و با مشارکت آنها در بخش های گوناگون 
فعالیت نماییم. روحانی با اشــاره به اینکه دیپلماسی اقتصادی از ارکان تحقق 
اقتصاد مقاومتی اســت ، گفت: ما امروز نیازمند دیپلماســی علمی، فرهنگی،  

اقتصادی، رسانه ای و حتی فضای مجازی هستیم.

واکنش روزپیگیری روز

ایراناجرایبرجامراآغازکردهاست
رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران اعالم کرد: ایران اجرای برجام را با کاهش تعدادی از سانتریفیوژهای غنی ســازی اورانیوم آغاز کرده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز 
)دوشــنبه( در گفت وگو با خبرگزاری کیودو ژاپن گفت: ما اقدامات مقدماتی را آغاز کرده ایم. وی اضافه کرد : ما در حال کاســتن از تعدادی از ســانتریفیوژها در تاسیسات هسته ای نطنز هستیم. با این 
حال اجرای کامل توافق هســته ای به زمان احتیاج خواهد داشت. پیشتر خبرگزاری تاس گزارش داد که در خالل ســفر صالحی به توکیو، وی گفت و گوهایی را درباره ی همکاری در امنیت هسته ای 

برگزار خواهد کرد.
در خالل آخرین مذاکرات در ماه اکتبر بین محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و فومیوکیشــیدا وزیر خارجه ژاپــن در تهران دو طرف بر افزایش همکاری ها درباره ی تکنولوژی ها و امنیت 
هسته ای توافق کردند. در 14 ژوئیه 2015 گروه 1+5 ) شامل 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل، ایاالت متحده، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه و آلمان ( و ایران درباره ی برنامه هسته ای 

این کشور به برنامه جامع اقدام مشترک دست یافتند.

سیاسی
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برای گفت وگوی دوجانبه با آمریکا درباره سوریه مجوز نداریم
سرنوشت بشار اسد برای ایران موضوع اساسی است

معاون وزیر خارجه کشورمان درباره حضور ایران در نشست های آتی وین درباره 
ســوریه گفت: این امر به روند این گفت وگوها بستگی دارد، ایران علی القاعده در 
گفت وگویی شرکت می کند که نتیجه بخش و کمک کننده به راه حل سیاسی در 
سوریه باشد. حســین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه 
روز دوشنبه درباره نشست اخیر وین گفت: این نخستین جلسه در نوع خودش بود 
که همه کشورهایی که طرف های اصلی در زمینه موضوع سوریه هستند، در آن 
حاضر شدند، چه کشورهایی که نقش سازنده ای ایفا می کنند، همچون جمهوری 

اسالمی ایران و چه برخی از کشورهایی که نقش غیر سازنده و منفی دارند.

واکنش ایران به ارائه لیست مخالفین 
امیرعبداللهیان درخصوص خبرهای درز کرده از نشســت وین مبنی بر فهرست 
ارائه شــده از سوی روسیه درخصوص گروه هایی از مخالفان سوری که می توانند 
در نشست آتی شرکت کنند، اظهار داشت: در جلسه وین یکی از موضوعاتی که 
مورد توجه قرار گرفت اختالف نظر بر سر اینکه چه گروه هایی تروریست هستند و آیا 
فقط داعش و النصره هستند و یا گروه های دیگری را شامل می شود. لذا قرار شد 
که راجع به این موضوع رایزنی ها ادامه پیدا کند و با توجه به قطعنامه های سازمان 

ملل و واقعیت صحنه لیستی از گروه های تروریستی ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: اما در خصوص معارضه و شناسایی معارضه در گذشته بین 
روسیه و برخی کشورها صحبت های اولیه شده که چه گروهی می تواند به عنوان 

معارضه مورد شناسایی قرار گیرد.
معاون وزیر خارجه تأکید کرد: حتی روس ها لیستی را هم در این رابطه به ما دادند، 
ولی ما این مســأله را جزو حقوق مردم و حکومت ســوریه می دانیم و برای تعیین 
لیستی به عنوان معارضه وارد این بحث نشدیم و معتقدیم برای آینده سوریه همه 
گروه های ســوری و از جمله معارضه باید حضور داشته باشند و در گفت وگوهای 
فراگیر با دولت سوریه نقش آفرینی کنند. امیرعبداللهیان در پاسخ به این سؤال که 
آیا ایران نظری درباره این فهرستی که روسیه ارائه داده است دارد، اظهار داشت: ما 
به دوستانمان در روسیه گفتیم ضرورتی نمی بینیم که بخواهیم نسبت به لیستی در 

خصوص معارضه سوریه اظهار نظر کنیم، این حقوق سوری هاست.

مشورت نظامی ایران به روسیه
وی همچنین درباره اینکه آیا در عملیات جاری روســیه برای حمله به گروه های 
تروریستی در ســوریه هماهنگی عملیاتی بین ایران و روسیه در این زمینه وجود 
دارد و آیا اتاق عملیات مشترکی برای حمله به تروریست ها دارند، گفت: در موضوع 
مبارزه با تروریسم به ارتش و حکومت ســوریه از طریق مستشاری مشورت های 
الزم را می دهیم. در عین حال این مشورت ها را به دوستانمان در روسیه هم ارائه 
می دهیم، اما در نهایت این ارتش سوریه و نیروهای عمل کننده روسی هستند که 
در هدف قرار دادن داعش اقدام نهایی را به عمل می آوردند، ولی ما از اقدام مسکو 
علیه تروریسم در سوریه حمایت می کنیم و نقش کمک کننده برای روسیه داریم.

اصرار عربستان بر تعیین سرنوشت اسد 
امیرعبداللهیان درباره موضع وزیر امور خارجه عربســتان درباره بشار اسد رئیس 
جمهور سوریه گفت: در جلسه مشکل اساسی عادل جبیر وزیر خارجه عربستان 

ســعودی این بود که اواًل از روند دموکراتیک حمایت نمی کرد و اصرار داشت این 
جلسه به جای مردم ســوریه در خصوص سرنوشت رئیس جمهور قانونی سوریه 
یعنی آقای بشار اسد تصمیم بگیرد. وی افزود: از نکات عجیب در جلسه آن بود 
که عربستان سعودی و برخی کشورها اصرار داشتند که موضوع بشار اسد نباید از 
طریق انتخابات و رای مردم مورد توجه قرار بگیرد، بلکه در این جلسه و یا در یک روند 
سیاسی انتقالی باید تضمین داده شود که بشار اسد از قدرت کناره گیری خواهد کرد.

معاون وزیر خارجه خاطرنشان کرد: وزیر خارجه جمهوری اسالمی صراحتًا با این 
موضوع در جلسه مخالفت کردند، چالش های جدی را بر سر این موضوع داشتیم و 
در نهایت یک بندی در بیانیه پایانی آورده شد مبنی بر اینکه این مردم سوریه هستند 

که نسبت به آینده کشورشان تصمیم خواهند گرفت.

افزایش تعداد مستشاران نظامی ایران در سوریه
امیرعبداللهیان تأکید کرد: اما راجع به ادعایی که وزیر خارجه عربستان دارد مبنی 
بر اینکه جنگجویان ایرانی باید ســوریه را ترک کنند، اواًل در سوریه ما جنگجویی 
نداریم بلکه مستشاران نظامی در سوریه داریم که به درخواست دولت سوریه برای 
مبارزه با تروریســم در این کشور حضور دارند، و در هفته های اخیر نیز به صراحت 
اعالم کردیم که تعداد مستشاران نظامی خود را به تناسب افزایش تحرکات میدانی 
روسیه برای مبارزه با تروریسم در سوریه افزایش داده ایم و اینکه جمهوری اسالمی 
ایران چگونه در مبارزه با تروریسم در سوریه عمل می کند هیچ ارتباطی به عربستان 

سعودی و کشور دیگر نخواهد داشت.

سرنوشت بشار اسد برای ایران موضوع اساسی است
معاون وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به این سؤال که آیا همچنان موضوع بشار 
اسد خط قرمز جمهوری اسالمی ایران است، اظهار داشت: برای ما بحث آینده 
سیاسی سوریه و بحث آقای بشار اسد به عنوان رئیس جمهور سوریه یک موضوع 
اساسی و مهم است، در این جلسه هم مجادالت فراوانی بر سر این موضوع شد و 
در نهایت به صراحت اعالم کردیم و در بیانیه پایانی نیز قید شد، اواًل جدول زمان 
بندی شده ای که برخی از کشورها اصرار داشتند به عنوان روند انتقالی در آن جدول 
تکلیف زمان خروج آقای بشار اسد را تعیین کنند از دستور کار جلسه کنار گذاشته 
شد و در بیانیه پایانی اجازه داده نشد چنین جدولی تصویب شود، ثانیًا ما معتقدیم 
موضوع آقای بشار اسد و آینده سیاسی سوریه صرفًا به مردم سوریه و انتخاب مردم 
ســوریه بازمی گردد و هیچ کشوری نه ایران، نه عربستان سعودی، نه آمریکا و نه 

دیگران حق ندارند که به جای مردم سوریه تصمیم بگیرند.

وزیر خارجه عربستان رفتارهای غیر متوازنی از خود بروز می دهد
امیرعبداللهیان درباره خبرهای منتشر شده مبنی بر درگیری لفظی ظریف و جبیر 
در نشست وین گفت: متأسفانه عادل جبیر، در حوزۀ سیاست خارجی عربستان 
سعودی، رفتارهای غیر متوازنی از خود بروز می دهد که در شأن یک وزیر خارجه 
نیست. وی افزود: در جلســه وین، جبیر پس از آنکه در ارائه استدالِل منطقی از 
خواســته هایش از این جلســه ناتوان ماند و پس از آن که مشاهده کرد جمهوری 
اسالمی ایران با استدالل های منطقی، پیشنهادات خود را در بیانیه پایانی گنجاند، 
شروع به مطرح کردِن ادعاهایی بی اســاس و کذب کرد که برای چندمین بار در 

سطح رسانه ای مطرح می شد. او مدعِی دخالت ایران در برخی کشورهای منطقه 
شد. ظریف، در واکنشی صریح، پاسخی محکم به وی داد و همچنین شواهدی 

از اقدامات نادرست عربستان سعودی را بیان کرد.

 وزارت خارجه مجوز گفت وگوی دوجانبه درباره سوریه
 با آمریکا ندارد

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به این سؤال که »با 
توجه به وجود زمینۀ گفت وگوی ایرانی – آمریکایی و ایرانی – فرانســوی و ... درباره 
مساله هسته ای، طی دو سال گذشــته، آیا امکان اجرای این مدل در خصوص 
مساله سوریه نیز وجود دارد؟ گفت: در خصوص مسائل منطقه و مسائل سوریه، 
هیچ گفت وگوی مستقیمی بین تهران و واشنگتن وجود ندارد و مقامات ارشد کشور 
اساسًا هیچگونه مجوزی به وزارت امور خارجه نداده اند. وی در عین حال اظهار 
داشت: گفت وگو با چهار عضو دیگر شورای امنیت و اتحادیه اروپا برای پیگیری 
راه حل سیاسی برای مساله سوریه، مورد توجه جدی و در دستور کار ماست. ضمن 
این که امتداد اصلی این گفت وگوها، در منطقه اســت و گفت وگو با منطقه، مورد 

نظر جمهوری اسالمی ایران است.

ایران و روسیه در کلیات دیدگاه مشترک و در جزئیات دیدگاه 
نزدیک به هم دارند

امیرعبداللهیان ســپس تصریح کرد: تهران و واشــنگتن، در خصوص مسائل 
منطقه، هیچ برنامه و دستور کاری برای گفت وگوی مستقیم ندارند.

معاون وزیــر خارجه درباره پیشــنهاد ایران و روســیه برای حل بحران ســوریه، 
خاطرنشان کرد: دیدگاه های ایران و روسیه در خصوص راه حل سیاسی در قبال 
بحران سوریه، دیدگاه های مشترک در حوزه کلیات و دیدگاه های نزدیک به هم 
در جزئیات است و تفاوت فاحشی بین نگاه تهران و مسکو وجود ندارد و در بسیاری 
از حوزه ها خطوط قرمز مشترکی هم داریم و ثانیًا هر دو طرف در این جلسه تالش 
کردیم آنچه را در چارچوب ایده های سیاسی مورد قبول ماست و در راهبرد مشترکی 
که در قبال سوریه دنبال می کنیم، در هرگونه بیانیه پایانی مورد توجه قرار بگیرد که 

به مقدار زیادی هم این اتفاق رخ داد.

خطوط قرمز ایران برای حل بحران سوریه
امیرعبداللهیان درباره راهبرد ایران برای حل بحران ســوریه گفت: اواًل این مردم 
سوریه هستند که باید تصمیم بگیرند و نقش مردم سوریه در هر روند سیاسی باید مورد 
توجه جدی قرار بگیرد. ثانیًا این رویه ای که در 5 سال گذشته برخی کشورهای منطقه 
و خارج از منطقه دنبال کردند مبنی بر اینکه با اســتفاده از تروریست ها و اقدامات 
مسلحانه یک حکومت مشروع را سرنگون کنند، یکی از خطوط قرمز ما است. چه در 
مورد سوریه و یا هر کشور دیگر این نمی تواند یک روش معقول و پسندیده ای در منطقه 
باشد. در خصوص آینده سیاسی سوریه هم مبنای ما فقط انتخاب مردم سوریه است. 
وی افزود: لذا تصور می کنیم که در هرگونه حل سیاسی در سوریه گفت وگوی ملی 
بین نمایندگان حکومت و طرف های مختلف سوری از جمله معارضه معتقد به راهکار 
سیاسی، مبارزه جدی با تروریسم و رسیدن به یک قانون اساسی جدید مورد تأیید مردم 

سوریه می تواند مبنای خوبی برای خروج از این بحران باشد.

مذاکراتهیچجاازچارچوبخارجنشد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تالشها و زحمات تیم دیپلماسی برای احقاق حقوق مردم برحسب توانایی هایشان تقدیر کرد و گفت: مذاکرات محدود بود و در هیچ جا از چارچوب خود خارج نشد. محمد حسین 
صفارهرندی افزود: برجام واقعیتی که هرچه بوده کاستی و ضعف ها در کنار نقاط قوت به جایی رسیده است و به قانون تبدیل شده که شورای نگهبان بر آن مهر تایید زده و رهبر با قبولی مشروط آن را پذیرفته است. 

هرندی درتحلیلی پیرامون روند اجرای برجام از احتمال کشمکش بین کشورمان و آمریکا در خصوص چگونگی اجرا شدن برجام سخن گفت و افزود : تالش و تقال برای نزدیک شدن به آمریکا، اضمحالل 
و تباهی به دنبال دارد.

صفار هرندی با تجلیل از روز 13 آبان افزود: هر ســال در سالروز 13 آبان و تسخیر النه جاسوسی بحث ضرورت بازنگری در اتفاقات سال 5۸ به میان می آید که نظرات متفاوتی در ارتباط با سرشاخ 
شــدن با آمریکا و یا ضرورت پایان یافتن گسست با آمریکا مطرح می شود. وی خاطرنشان کرد: موضوعی که تکرار می شود این است که اگر ارتباط را با آمریکا برقرار کنیم اتفاقات بزرگی می افتد 

و گشایشهای بسیاری از پس آن ایجاد می شود درحالیکه اینها تنها یک گمانه است.

بحث درباره سرلیستی زود است
یــک عضــو شــورای هماهنگــی جبهــه 
اصالحــات گفت : برای صحبــت کردن و 
بحث درباره سرلیستی اصالح طلبان وقت 
هست و االن زود اســت که به آن بپردازیم. 
فرج کمیجانی با اشاره به جلسه اخیر شورای 
هماهنگــی جبهه اصالحــات اظهار کرد: 

اصل بحث ها بر مسئله انتخابات استان ها و سامان دهی آن ها معطوف بود، 
چراکه می خواهیم با شناسایی قدرت و ضعف عملکردمان در استان ها نقاط 
ضعف را برطرف کنیم و نقاط مثبت را به ســایر استان ها تسری دهیم. او در 
عین حال تاکید کرد که مهم آن است که چهره های شاخص اصالح طلب 
کنار هم در یک لیست قرار بگیرند. به گفته کمیجانی اول باید مشخص شود 
چه کسانی مایل هستند تا در انتخابات شــرکت کنند و بعد از آن به موضوع 

سر لیستی بپردازیم.

»مرگ بر آمریکا« ایجاد شغل هم می کند
رییــس ســتاد برگــزاری مراســم 13 آبان 
گفت: این روز حامل پیام انقالب اســت که 
استکبارستیزی بهترین شیوه صلح و امنیت 
در جهان محســوب می شود. کاشانی پور با 
بیان اینکه برخی تالش می کنند این شبهه 
را ایجاد کنند که این امرخالف واقع است و 

اوباما هم گفت شعار برای ایرانی ها امنیت و شغل ایجاد نمی کند، تاکید کرد: 
استکبارستیزی برای ایجاد شغل است و ما باید با کسانی که امنیت و ایجاد 

اشتغال ما را نشانه رفته اند، مقابله کنیم. 
او با بیان این جمله رهبری که »مگر استکبارســتیزی تعطیل پذیر اســت« 
تاکید کرد: آن هایی که برجام را آغازی بر پایان مرگ برآمریکا دانستند، علم 
کافی ندارند؛ چرا که آمریکا به واســطه توطئه های جدید و استیصالش پای 

میز مذاکره آمده است.

شورای نگهبان دقت کند
رئیــس فراکســیون اهــل ســنت مجلس 
درخصوص تحقیقات محلی شورای نگهبان 
گفت: وحشــتی که دارم مربوط به تخریب 
برخــی از همین ســربازان انقالب بــر پایه 
گزارش هایی غیرمســتند اســت. عابد فاتح 
اظهار کرد: تا جایی که خبــر دارم، تعدادی 

باالیی از این گزارش های خصمانه از ســوی افرادی مغــرض علیه افراد به 
نهادهای تصمیم گیر درباره تایید صالحیت کاندیداهای انتخاباتی ارســال 
می شود. رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس تصریح کرد که مراجع چهارگانه 
گزارش هایی که در اختیارشان قرار می گیرد، تا زمانی که حقیقت گزارش ها به 
اثبات نرسیده، مطلقًا نباید این گزارش ها را معیار قرار دهند. او همچنین گفت 
این شورا بهتر است با دقتی دوچندان عملکرد نمایندگان فعلی را بررسی کند 
و اگر هر کدام از نمایندگان مرتکب تخلفی شدند، صالحیت شان تایید نشود.

آمریکا به دنبال فتنه نفوذ 
پس از برجام است

فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنانی در نخستین 
گردهمایــی ضدآمریکایی پــس از توافق بــا عنوان 
»دوران بزن دررو تمام شده است« در دانشگاه تهران، 
نســبت به فتنه »نفوذ« در کشور هشدار داد و گفت: 
»اگر این باور در فکر مردم ایجاد شــود که در مساله 
هسته ای توافق شد پس در مسایل دیگر هم می شود 

توافق کرد، این یک خطر و فتنه است«.

عده ای انقالب و مقاومت را قبول ندارند
ســردار سرلشــکر محمدعلــی جعفــری در ابتدای 
سخنانش گفت: عملکرد همه ما انقالبی نیست اما 
مجموع همه حرکتها بخصوص در سیاست خارجی، 
انقالبی است و طبق فرمایش حضرت آقا اگر اینگونه 
نبود، نفوذی وجود نداشــت. به گفتــه جعفری آنچه 
دشــمنان از ابتدای انقالب تــا االن دنبال آن بودند 
این اســت که ما دســت از انقالب برداریــم که ما از 
دشــمن انتظار داریم ولی از آنها که ادعای خودی و 
راه امامی می کنند نه. جعفری تاکید کرد که عده ای 
هســتند که این مسیر انقالب و مقاومت و ایستادگی 

را قبول ندارند.
سرلشــگر جعفری در بخش دیگری از سخنانش به 
بیــان چهار فتنه بــزرگ پس از انقــالب پرداخت که 
ملت ایــران از همه این فتنه ها ســربلند بیرون آمده 
اســت و االن نیز در فتنه چهارم هســتیم.. او جنگ 
تحمیلی را فتنه نخســت خوانــد و درخصوص فتنه 
دوم که فرهنگی سا سیاســی امنیتی بود گفت:  درر 
دهــه دوم انقالب، با تفکری کــه بعضا در حاکمیت 
هم نفوذ داشت مواجه شــدیم که می گفت »انقالب 
اســالمی تا کی؟« و یا اینکه معتقد بــود دیگر نیازی 
به ادامه انقالب نیســت. جعفری به سال 7۸ و فتنه 
آن مقطع در دانشــگاه اشــاره کرد و فتنــه ۸۸ را نیز 
دنباله فتنه ســال 7۸ اما در شــکلی دیگر دانســت 
 و گفــت: فتنــه ۸۸ به مراتــب حتــی خطرناک تر از 

جنگ تحمیلی بود.

 آمریکا به دنبال فتنه نفوذ 
پس از برجام است

فرمانده کل سپاه، فتنه چهارم را فتنه نفوذ دانست و 
تاکید کرد موضوع هســته ای تنها یک بهانه است و 
هدف دشمن نیست و مهم برای آنها این بود که ایران 
را پای میز مذاکره بکشــانند. به گفته او آمریکایی ها 
بیشــتر از ما خواهان اجرای برجام اند چون به دنبال 
پس از برجام هستند. جعفری تاکید کرد: اگر این باور 
در فکر مردم ایجاد شود که در مساله هسته ای توافق 
شد پس در مسایل دیگر هم می شود توافق کرد، این 
یک خطر و فتنه اســت. او همچنین گفت که به نظر 
می رسد فتنه ای که از پس از برجام شروع خواهد شد، 

طوالنی باشد و ممکن است چند سال طول بکشد.

 آمریکا به جای حمله نظامی، 
جنگ عقیدتی را دنبال می کند

جعفــری در ادامــه تاکیــد کرد کــه ایران کشــوری 
نیســت که بشــود به آن تجاوز کرد و بعــد کنار رفت 
و اعــالم آتش بــس کــرد و امریکایی ها بــه خوبی 
می دانند که دوران بــزن دررو در مقابــل ایران تمام 
شــده اســت. وی افزود: آن ها می داننــد اگر حمله 
محدودی به مراکز هسته ای ما کنند، اینقدر امکان 
پاســخگویی برای ما در خلیج فارس و منطقه وجود 
دارد که دســت بــه ایــن کار نمی زنند لــذا به همین 
دلیل جنــگ نیابتــی را در 10 ســال اخیر آغــاز و و 
 برای مقابله با انقالب اســالمی، جنــگ عقیدتی را 

دنبال کردند.

نامه نیوز نوشت: »کارگزاران، اصالح طلبان را دور می زنند؟«
کارگزاران سازندگی که چندان عالقه ای به بازیگر بودن در تئاتر انتخابات مجلس ندارند و به دنبال کارگردانی این صحنه سیاسی هستند، 

دوست ندارند عارف سرلیست اصالح طلبان در انتخابات مجلس دارد.

 تدبیر و امید: »چرا زنجانی به جای شاکی نشست؟«
علی رغم انتظاراتی که به صورت طبیعی در روند محاکمه هایی این چنینی وجود دارد و به اعترافاتی از طرف متهم و افشای متهمان می 

انجاد، در جلسات اخیر بابک زنجانی در دادگاه به جای شاکی نشست.

 رجانیوز نوشت: »تعجیل دولت برای جمع آوری سانتریفیوژها«
اقدام خودسرانه دولت در برچیدن سانتریفیوژهای نطنز در شرایطی صورت گرفته که هنوز کمیته بررسی اجرای برجام که طبق فرمان رهبر 

انقالب قرار بود شکل بگیرد، تشکیل نشده و روال داخلی انجام تعهدات طی نشده است.

 فرارو نوشت: »بحران استمرار روحانی«
دولت آقای روحانی چه فکری برای استمرار خود کرده است؟ او برای هر دو جناح دولت جنینی به شمار می رود و بر خالف دولت آقای 

هاشمی، این ترکیب فراجناحی، هیچ سودی به حال وضعیت استمرار نخواهد داشت.

 صراط نیوز نوشت: »دام آمریکا، ترکیه و عربستان برای ظریف«
شواهد نشان می دهد هدف اصلی آمریکا و عربستان از حضور ایران در گفت و گوهای سوریه، پیدا کردن راهی برای موافقت ایران با کنار 

رفتن بشار اسد است.

عکس روزسایت نگار

درحالی که روز گذشته 
یکی از نمایندگان، 
به خواب رفتن 
مجلسی ها و انتشار 
عکسشان را مایه وهن 
مجلس خوانده بود، 
امروز حمید رسایی در 
مجلس خوابید!

خبرنامه
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رصدخانه

چهار فرضیه درباره سقوط هواپیمای روسی 
تحقیقات درباره علت سقوط »ایرباس 321« در مصر ادامه دارد

با گذشت دو روز از سقوط یک هواپیمای »ایرباس 321« روسی در صحرای 
ســینای مصر، هنوز عامل دقیق این حادثه مشخص نشده است. در این 
شــرایط، گزارش برخی منابع حکایت از آن دارد که بر اســاس یافته های 
جدید، احتمال تروریستی بودن این واقعه قوت گرفته است. اظهارات امروز 
یک مقام روس، این فرضیه را بیش از پیش تقویت کرده اســت. الکساندر 
نرادکو، رئیس آژانس فدرال هوانوردی روســیه تأییــد کرده که هواپیمای 
مذکور، در حال پرواز و در ارتفاع باال »تکه تکه« شده است. از سوی دیگر، 
الکساندر اسناگوفسکی، رئیس شرکت هوایی »متروجت« که هواپیمای 
مذکور را در مالکیت داشــته، ضمن بیان اینکه هیچ پیامی مبنی بر نقص 
فنی میان خدمه پرواز و برج مراقبت رد و بدل نشده، استدالل کرده که به 
این ترتیب، تنها دلیل منطقی می تواند این باشــد که یک »عامل خارجی« 
باعث ســقوط هواپیما شــده باشد. یک ســخنگوی دولت روســیه نیز در 
گفت و گو با »بی بی سی« اظهار داشته فرضیه اقدام تروریستی، به عنوان 

یکی از گزینه های احتمالی در این ماجرا مطرح است. 
به این ترتیب، کارشناســان اکنون بیشتر بر این احتمال تمرکز کرده اند که 
ســقوط هواپیمای مذکور، به علت بمب گذاری در آن بوده باشــد؛ هرچند 
گروه تروریستی داعش در همان روز ســقوط اعالم کرد که این هواپیما را 
با موشک هدف قرار داده، اما کارشناسان اشاره می کنند با توجه به ارتفاع 
باالی پرواز، داعش سالحی که بتواند چنین هواپیمایی را هدف قرار دهد، 
در اختیار ندارد. روزنامه »دیلی میل« در گزارشــی که ساعاتی پیش درباره 
آخرین وضعیت تحقیقات این حادثه منتشر کرده، فرضیه بمب گذاری در 
هواپیما را جدی تر از دیگر فرضیه ها دانسته و می نویسد از آنجا که خلبان، 
پیش از ســقوط هواپیما پیامی مبنی بر اعالم وضعیت اضطراری ارســال 
نکرده و از سوی دیگر، الشه هواپیما به سمت بیرون خم شده، این احتمال 

هست که بمبی در درون آن منفجر شده باشد.
بر این اساس، از زمان اعالم سقوط هواپیمای مذکور تاکنون، سه فرضیه 
درباره آن مطرح شده که تاکنون درباره هیچ یک از آن ها اظهارنظر قطعی 
و رسمی نشده است. فرضیه نخســت، به احتمال وجود »نقص فنی« در 

هواپیمای سقوط کرده اشاره می کند. نخســت وزیر مصر ساعاتی پس از 
سقوط هواپیما اظهار داشت که وجود نقص فنی، محتمل ترین دلیل برای 
این واقعه محسوب می شود؛ اما در عین حال اشاره کرد تأیید این امر، نیاز 
به تحقیقات بیشتری دارد. با این حال، حسام کمال، وزیر هوانوردی مصر 
اندکی بعد اعالم کرد هیچ نشــانه ای مبنی بر وجود مشکل در هواپیمای 
مذکور مشــاهده نشــده و گزارش های اولیه مبنی بر اینکه خلبان پیش از 
ســقوط درخواست فرود اضطراری به دلیل مشــکالت فنی داشته، قابل 
تأیید نیســت. با این وجود، همسر کمک خلبان این پرواز اظهار داشته که 
همســرش پیش از پرواز، در گفت و گویی تلفنی با وی، از وضعیت هواپیما 
شــکایت کرده بود. در مقابل، شرکت هواپیمای روســی مسئول این پرواز 
تأکید کرده که هواپیمای مذکور کاماًل آماده پرواز بوده و گزارشی مبنی بر 

وجود مشــکل در آن، در کار نبوده اســت. هرچند گزارش شده که دم این 
هواپیما در سال 2001 در هنگام فرود در قاهره آسیب دیده بوده، اما شرکت 
روســی اشاره کرده که این مشــکل همان زمان برطرف شده و از آن زمان 

تاکنون، مسئله ای در این خصوص وجود نداشته است.
فرضیه دوم، مبتنی بر احتمال دخیل بودن خطای انسانی در واقعه سقوط 
هواپیما است. با این وجود، شرکت هواپیمای روسی اشاره کرده که والری 
ِنموف، خلبان این پرواز، بیش از 12 هزار ســاعت تجربه پرواز داشــته که 
3۸۶0 ســاعت آن با »ایرباس 321« بوده و به همین ســبب، هیچ دلیلی 
برای اینکه بتوان خطای انسانی را عامل ســقوط هواپیما دانست، وجود 
ندارد. البتــه جعبه های ســیاه هواپیما که هر دوی آن ها یافت شــده اند، 
مشــتمل بر گفت و گوهای خلبان و کمک خلبان در کابین هواپیما است و 

بررسی آن می تواند مشخص کند که آیا عامل خطای انسانی نقشی در این 
واقعه داشته است یا خیر. 

فرضیه سوم، سقوط هواپیما به دلیل اصابت یک موشک زمین به هوا به آن 
اســت. هرچند داعش ساعتی پس از سقوط هواپیما مدعی شد شاخه این 
گروه در مصر، با شلیک موشک هواپیمای روسی را ساقط کرده است، اما 
کارشناســان امنیتی در این ادعا تردید وارده کرده اند. با این وجود، بررسی 
دقیق تر الشــه هواپیما و اجزای باقیمانده از آن، می تواند به بررســی این 
فرضیه به طور دقیق یاری برساند. هرچند ویکتور سوروچنکو، مقام ارشد 
هوانوردی روســیه نیز تأیید کرده که هواپیما در آسمان متالشی شده، اما 
در عین حال گفته هنوز برای رســیدن به نتیجه در این زمینه زود اســت. 
باید اشــاره کرد که هواپیما، در ارتفاعی بســیار باالتر از برد موشــک های 
داعش در پرواز بوده اســت. از ســوی دیگر، کارشناسان ضمن ابراز تردید 
دربــاره نقش آفرینی داعش، اشــاره می کنند که دلیلی ندارد شــاخه این 
گروه در مصر با دســت زدن به چنین اقدامی، خطر یک انتقام بین المللی 
 را به جــان بخرد؛ آن هم در شــرایطی که اکنون مبــارزه اصلی این گروه، 

با دولت مصر است. 
در نهایــت، چهارمین فرضیه که در حال حاضر از بقیه جدی تر اســت، به 
احتمال بمب گذاری در هواپیما اشــاره می کند. با این حال، هنوز شواهد 
محکمی درباره اینکه بمبی در این هواپیما وجود داشــته، به دست نیامده 
اســت. افزون بر این، نکته ای که جای ســوال دارد، این است که چطور 
بمب گذا احتمالی توانسته موانع امنیتی شدید فرودگاه »شرم الشیخ« مصر را 
پشت سر بگذارد. پروفسور مایکل کالرک، مدیرکل موسسه خدمات متحده 
سلطنتی انگلیس درباره این موضوع می گوید با توجه به اینکه گزارش های 
اولیه، حاکی از »دو تکه شدن« هواپیما بوده، این امر می تواند بیانگر انفجار 
یک بمب باشــد، نه خطای انسانی و نقص فنی. به این ترتیب، اکنون این 
فرضیه بیــش از بقیه فرضیه ها قــوت گرفته و درباره آن بحث می شــود. 
هرچند، تأیید این امر نیز نیازمند بررسی دقیق الشه هواپیما و اجزای آن و 

همچنین محل سقوط هواپیما است.

پیروزیقاطعحزبعدالتوتوسعهدرانتخاباتترکیه
شــب گذشــته، با به پایان رسیدن شمارش آرای انتخابات پارلمانی در همه حوزه های انتخاباتی در ترکیه، نتایج اولیه آرا اعالم شد. بر اساس این نتایج، حزب عدالت و توسعه به رهبری احمد داوداوغلو، توانسته در جهشی قابل توجه نسبت 
به قبل و بر خالف اغلب پیش بینی ها، اکثریتی قابل توجه از آرا را به خود اختصاص دهد.  منابع خبری ترکیه گزارش می دهند که بر پایه نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات پارلمانی حزب عدالت و توسعه توانست با 4۹.4 درصد آرا، از بقیه 

احزاب پیشی بگیرد. پس از عدالت و توسعه، به ترتیب احزاب جمهوری خواه خلق با 25.4 درصد، حرکت ملی با 12 درصد و دموکراتیک خلق ها با 10.5 درصد قرار گرفته اند. 
این نتایج، یک موفقیت بزرگ و تا حدی غیرمنتظره برای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و حزب وی، یعنی حزب عدالت و توســعه اســت که در دور قبلی انتخابات در ماه ژوئن، تنها موفق به کسب حدود 40 درصد از آرا شده بود. 
این تغییر قابل توجه در آرا ســبب شده، شماری از تحلیلگران در فضای مجازی، اقدام اردوغان در جلوگیری از تشکیل ائتالف و برگزاری انتخابات مجدد را کاری زیرکانه ارزیابی کنند. گفتنی است درصد شرکت کنندگان در این انتخابات، 
۸5.1 درصد گزارش شده است، در حالی که در دور قبلی انتخابات در ماه ژوئن، ۸۶.4 درصد واجدین شرایط شرکت کرده بودند. احمد داود اوغلو، نخست وزیر ترکیه در پی پیروزی حزب حاکم »توسعه و عدالت« در انتخابات پارلمانی این 

کشور اعالم کرد که نتایج انتخابات، یک نوع پیروزی برای دموکراسی محسوب می شود. با این حال، در پی اعالم نتایج، مردم در مناطق کردنشین به خیابان ها ریخته و به این نتایج معترض شدند. 

مردم قازان روسیه برای یادبود قربانیان سقوط هواپیما در شبه جزیره سینا شمع 
روشن کردند.

شادی طرفداران حزب عدالت و توسعه 
در انتخابات ترکیه از اعالم نتایج این 

انتخابات.

خانواده های اهل کره جنوبی، پس از چند دهه دوری، اجازه دارند به مدت 72 ساعت با خویشاوندان خود در کره شمالی 
دیدار کنند.

بخشی از برگزاری مراسم جشن هالووین 
در »بانکوک« پایتخت تایلند!

 اعزام نیروی زمینی آمریکا 
به سوریه اشتباه است

آمریکا با وارد کــردن نیروی زمینی در عراق و ســوریه نمی تواند به 
شکســت داعش کمک کند و تنها خود را بــا عواقب و هزینه های 
پیش بینی نشده مواجه می سازد. راهبرد کنونی آمریکا علیه داعش بین 
دو جزء وابسته معلق باقی مانده است. یک راهکار، استفاده از نیروی 
نظامی قدرتمند آمریکا، اما به شکل محدود آن است. دومی کمک از 
کشورهای منطقه به منظور پذیرش مسئولیت جنگ زمینی با داعش 
است. این مدل عمل گرایانه تنها زمانی تحقق خواهد یافت که آمریکا 
به شدت خویشتن دار باشد و به طور مستقیم، مداخله نظامی نداشته 
باشــد. این راهکار به آمریکا اجازه می دهد انعطاف پذیر باشد.

  انتقال تروریست های داعش 
به اوکراین

ایگور کواسنیوک، کارشناس مرکز مطالعات راهبردی اوکراین در 
روسیه اظهار داشته افراد مسلحی از داعش برای مبارزه با نیروهای 
مردمی به اوکراین انتقال داده شــده اند. وی در این زمینه گفته: 
»شــمار تندروها در خط مواجهه بین جمهوری های دونتســک 
و لوگانسک اوکراین روبه افزایش اســت. ما معتقدیم شماری از 
تروریست های داعش از خاورمیانه به دونباس انتقال داده شده اند 
تا بجنگند. آن ها کار دیگری به جز جنگیدن بلد نیستند«. به گفته 
این کارشــناس، افراد مســلح از مرز ترکیه عبور کرده و پس از آن 

به رومانی رسیده اند و از آنجا، از طریق دریا به اوکراین آمده اند.

  ادعاهای وزیر اماراتی 
علیه ایران

انور قرقاش، وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجه ادعاهایی را 
علیه ایران مطرح کرده و گفته نفوذ ایرانی ها منجر شد حوثی ها 
دولت و نهادهــای دولتی یمــن را تضعیف کننــد. وی افزوده 
امارات تحمل نخواهد کرد که یمن به کشور شبه نظامیان مانند 
حزب الله که مورد حمایت ایران اســت، تبدیل شــود. این مقام 
اماراتی در ادامه اظهار داشــته: »یمن برای چهار دهه یکی از 
بزرگترین دریافت کنننــدگان کمک های امارات متحده عربی 
بود. این کشور با وجود این کمک ها، از قدیم به دالیلی، کشوری 
بی ثبات بوده است. آنچه امسال تغییر کرد، نفوذ ایرانی ها بود«.

درخواست سرکرده القاعده برای 
مقابله با ایران و روسیه

ایمن الظواهری، سرکرده گروه تروریستی القاعده، از حامیان این 
گروه خواست برای مقابله با تهدید غرب و روسیه در سوریه و عراق 
متحد شــوند. وی در پیام صوتی منتشر شــده در اینترنت گفت: 
»آمریکایی ها، روس ها، ایرانی ها، علوی ها و حزب الله در جنگ 
علیه ما هماهنگ هستند. آیا ما قادر به توقف جنگ بین خودمان و 
هدایت تمام تالش هایمان علیه آن ها نیستیم«؟ ناظران از این پیام 
صوتی به عنوان تازه ترین نشانه دال بر وحدت بیشتر بین القاعده و 
گروه تروریستی داعش یاد کرده اند. به نظر می رسد این پیام به تازگی 

و پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه ضبط شده باشد.

بین الملل
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سه قاعده برای جلوگیری از نفوذ
توضیحات نوبخت در مورد اقدامات دولت در عرصه سرمایه گذاری

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی ضمــن اعالم 
رشــد اقتصادی شش ماهه نخســت امسال گفت: طبق 
برآوردهای انجام شــده مجموع خسارت ســیل در شهر 
ایــالم ۶00 میلیــارد تومان و در کوهدشــت 200 میلیارد 

تومان بوده است.
بــه گزارش فــارس، محمــد باقر نوبخــت با بیــان اینکه 
رشــد اقتصادی کشور در شــش ماه اول امسال براساس 
برآوردهای اولیه یک درصد بوده است، اظهارداشت: هر 
چند که این عدد مطلوب دولت نیســت، اما نسبت به رشد 

منفی ۶.۸ درصدی سال۹1 نرخ بهتری است.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم به رشــد مطلوب اقتصادی 
برســیم باید تالش یبشتری انجام شود و از همین رو بسته 
سیاســتی جدید تدوین شــد و بانک مرکزی با ابزار پولی و 
سازمان مدیریت با ابزار مالی برای افزایش رشد اقتصادی 
اقدام خواهند کرد. براســاس بررسی ها در شش ماهه اول 
امسال رشد بخش کشاورزی 5.7 درصد، صنعت و معدن 

منفی 1.1 درصد و خدمات 0.۹ درصد بوده است.
نوبخــت درخصوص برخــی نگرانی های نســبت به نقود 
دشمن بعد از رفع تحریم ها به حوزه اقتصادی و هشدار مقام 
معظم رهبری نسبت به واردات کاالهای خارجی و به ویژه 
آمریکایی، گفت: ما سال های در تحریم بودیم و هم اکنون 
که درهای ارتباط اقتصادی را باز کردیم باز هم جمهوری 
اسالمی هستیم و با همان اهداف و ارزش ها و مقام معظم 

رهبری به درستی هشدار دادند االن که قرار است ارتباط 
وســیعی داشــته باشــیم برخی موارد را رعایت کنیم زیرا 

باالخره بدخواهانی نسبت به آرمان های ما وجود دارد.
وی افزود: از سوی آمریکا ادبیات سخیفی می شنویم که 
با ارزش ها و فرهنگ ما ســازگاری ندارد، ما این مراقبت ها 
را داریم و البته وجه اصلی این مساله باید در حوزه فرهنگ 

انجام شود.
ســخنگوی دولت با بیــان اینکه سیاســت های دولت در 
حوزه جذب ســرمایه گار خارجی مشخص است، تصریح 
کرد: ما در ســه عرصــه قاعده را تعریــف کردیم، به جای 
ســرمایه گذاری نقدی، سرمایه گذاری مســتقیم خارجی 
باید انجام شــود و که آثار مثبت آن افزایش تولید و اشتغال 

جوانان است.
وی ادامه داد: دوم ســرمایه گذار خارجــی باید فناوری نو 
بیاورد و آنها ایران را بازار مصرف نبینند. خیلی از مصنوعاتی 
که در داخل با مشــارکت خارجی ها تولید می شود، قابلیت 
فروش در کشورهای همسایه را دارد. سوم باید در به دست 
آودرن بازارهای خارجی برای فروش محصوالت تولیدی 

به ایران کمک کنند.
نوبخت در خصوص خبر منتشــر شده مبنی بر راه اندازی 
اینترنت ملی در ایران از سوی یک شرکت آمریکایی، گفت: 
چنین مساله ای صحت ندارد؛، در حال حاضر از کشورهای 
مختلفی از جمله آمریکا آمادگی برای ســرمایه گذاری در 

ایران وجود دارد و البته مقام معظــم رهبری تاکید کردند 
کاالهای مصرفی آمریکایی وارد نشــود و دغدغه ایشــان 

بسیار بجا است.
وی اضافه کرد: اما ما انتظار داریم همه به ما کمک کنند 
و به گونه ای بحث نشــود که سرمایه گذار خارجی به بحث 
ســرمایه گذاری در ایران ورود نکنــد؛ خودمان خودمان را 
تحریم نکنیم. قبول کنیم که سرمایه گذار خارجی نیازمند 

یک اطمینان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه عده ای 
ممکن است تشــخیص دهند که سرمایه گذاری خارجی 
به معنای نفود در ایران اســت، گفــت: مدتی پیش رئیس 
جمهور یکی از کشــورها می خواست به ایران بیاید و دلیل 
اینکه صحبت هایی کرده بود، عــده ای اعالم کردند این 
فرد نباید به ایران بیاید و اگــر بیاید اما به خیابان می آییم و 
اعتــراض می کنیم؛ اتفاقا آن رئیس جمهــور آمد و با مقام 

معظم رهبری هم دیدار کرد.
وی تصریــح کرد: مالک بایــد قانون باشــد و همه به آن 
احترام بگذارند. اگر مشکلی وجود داشته باشد و مصداقی 
از تخلف و نفوذ دیده شود گزارش های دستگاه ها به مقام 
معظم رهبری و دولت می رسد؛ ما باید از فرصتی که بعد از 
رفع تحریم ها به وجود می آید استفاده کینم و اگر مشکلی 
به وجود بیاید مقام معظم رهبری هر جا احســاس کنند با 

صرات اعالم می کنند.

سخنگوی دولت با اشــاره به فرمایشات اخیر مقام معظم 
رهبری اظهارداشــت: ایشــان گفتند علت اینکه رضایت 
حاصل شــد )بــرای انجام مذاکــرات( برای ایــن بود که 
تحریم ها برداشته شود. بنابراین به گونه ای نشود که تحریم 

برداشته شود اما تنوانیم از مزیت آن استفاده کنیم.
وی در پاســخ به این ســوال که اقدامات دولــت در حوزه 
اقتصاد مقاومتی چگونه بوده با توجه به اینکه مقام معظم 
رهبری از روند اجــرای آن ابراز نارضایتــی کردند، گفت: 
تکالیف دستگاه های برای سال های ۹3 و ۹4 مشخص 
شــد و گام هایی در ای زمینه برداشــتیم اما اینکه بگوییم 
اقتصاد مقاوم شــد، چنین اتفاقی رخ نداد. اقتصادی که 
سال های سال وابسته به نفت است را نمی توان یک شبه 

از نفت جدا کرد و مالیات را جایگین آن کرد.
نوبخت با بیان اینکه وصول مالیات هم مشکالت خاص 
خود را دارد، تصریح کرد: عدم رضایت مقام معظم رهبری 
واقع بینانه است ایشان نسبت به پیشرفت کار عدم رضایت 
داشتند و در همین راستا ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی 
به ریاســت معاون اول رئیس جمهور تشکیل و یک برنامه 

مشخص تدوین شد.
وی با تاکید بر اینکه برنامه تدوین شده با اساس چهارچوب 
مدنظــر مقــام معظم رهبــری بوده اســت، گفــت: این 
سیاست ها حاوی مســائلی اســت که هیچ عقل سلیمی 

مخالف آن نیست.

جزئیاتجدیدکارتاعتباری10میلیونیخریدکاال
مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی 
از اجــرای »طــرح کارت اعتباری 
کاالی ایرانــی« ظرف حــدود یک 
هفته آینده خبر داد. عباس هاشمی 
افزود: در ایــن طرح خریداران می 
تواننــد با دریافــت کارت اعتباری و 
مراجعه به فروشــگاه هــای اعالم 

شده نسبت به خریداری کاالهای با کیفیت ایرانی اقدام 
کنند. وی نرخ ســود این نوع از تسهیالت را 12 درصد 
اعالم کرد و افزود:  فــاز اول این طرح که با همکاری 
بانک مرکزی انجام می شــود مشمول حقوق بگیران 
و بازنشســتگان دولتی خواهد بود. وی تاکید کرد: در 
این طرح کاالها از لحــاظ کیفیت، قیمت و دوام و نیز 
خدمات پس از فروش گزینش شــده هســتند و بدین 
ترتیب با امکان انتخاب کاال ازجانب مشتریان فضای 

رقابتــی عادالنه ای بــرای فروش 
ایجاد می شود.

هاشــمی اعتبار ایــن کارت ها را از 
زمان دریافت تا آغاز فرایند خرید دو 
ماهه اعالم کرد و گفت: باز پرداخت 
اقساط کاالهای خریداری شده در 
این طرح طی 24 قسط تعیین شده 
است. این مقام مســوول همچنین اعالم کرد: برای 
جلوگیری از هر گونه تخلف شناسه تولید کننده، شناسه 
کاال و مرکز فروش مشــخص و خریــد بصورت کاماًل 
شفاف و به واسطه تراکنش ها قابل انجام است که پول 
مستقیم به حساب واحد تولیدی واریز می شود. به گفته 
هاشــمی این طرح  به صــورت کارت اعتباری و حتما 
برای خرید کاالی ایرانی اســت و بر اساس شیوه نامه 

طرح ، هر شخص می تواند تنها یک کارت تهیه کند.

جزئیاتتازهازتخلفاتنفتیدراوپک
با وجــود توافق اعضــای اوپک به 
منظور حفظ سقف تولید 30 میلیون 
بشکه ای نفت این سازمان اما تولید 
نفــت اوپــک از مــرز 32 میلیون و 
200 هزار بشکه فراتر رفت و در این 
بین، عربستان بیشــترین افزایش 
تولید را داشــته است. پایگاه خبری 

»بلومبرگ« اعالم کرد: تولید نفت اعضای ســازمان 
اوپــک در ماه گذشــته میــالدی یعنی اکتبــر با روند 
افزایشی روبرو شــد و علت اصلی آن به روند افزایشی 
تولید نفت لیبی و عربستان نســبت داده می شود. در 
همین حال، تولید نفت اوپک در ماه گذشته میالدی 
740 هزار بشکه افزایش یافت و به 32 میلیون و 211 
هزار بشــکه در روز رسید، این در حالی است که در ماه 
قبــل از آن یعنی جوالی میزان تولیــد نفت اوپک 32 

میلیــون و 137 هزار بشــکه در روز 
ثبت شده بود.

همچنیــن تولید نفت ایــران در ماه 
گذشته میالدی 100 هزار بشکه در 
روز کاهش یافت و به رقم 2 میلیون 
700 هزار بشکه رسید. این در حالی 
است که در نشست اعضای اوپک 
در ماه ژوئن )شــهریورماه(، 12 اعضای این سازمان 
توافق کردنــد که تولید نفــت اوپک را بــه 30 میلیون 
بشکه در روز کاهش دهند اما از ماه ژوئن سال گذشته 
میالدی این رقم هر ماه متجاوز از 30 میلیون بشــکه 
گزارش شــده است. همچنین عربســتان سعودی به 
عنوان بزرگترین تولید کننده نفت اوپک، تولید خود را 
در ماه گذشته میالدی ۸0 هزار بشکه در روز افزایش 

داد و به 10 میلیون و 3۸0 هزار بشکه رسید.

انتقاد »پژو« از خودروهای 
بی کیفیت ایرانی

ژان کریستوف کمارد مدیر امور منطقه آفریقا و خاورمیانه 
پژو که به تازگی به ایران سفر کرده است گالیه هایی دارد 
که باعث شد بعد از مدت ها سکوت خود را بشکند و در 
مورد همکاری با ایران و افقی که برای این بخش متصور 
است شفاف صحبت کند. او از این امر گالیه داشت که 
صحبت هایی که اخیرًا در رسانه های ایران در مورد پژو 
مطرح می شود تنها به دلیل مصاحبه کذب از سوی یک 

نشریه فرانسوی است.
یکی از نشــریه های این کشــور اروپایی اعالم کرده 
بود که »مدیرعامل گروه پژو ســیتروئن گفته اســت 
این شرکت به طور رسمی شــرایط مذاکرات با ایران 
خودرو را اعالم خواهد کرد تا طرف ایرانی خود را تحت 
فشــار قرار دهد. در واقع پژو می خواهــد به اقدامات 
تحریک آمیز ایران خودرو در زمینه شــراکت دوباره 
با پژو پایان دهد.« کمارد بــا صراحت اعالم کرد این 
گفته ها تنها سوء تعبیر است و هیچ زمان مدیران پژو 
چنین اظهار نظری در مورد ایــران و همکاری های 
مشترک نداشــتند و نخواهند داشت.اگر دیدگاه پژو 
نسبت به ایران این گونه بود قطعًا این شرکت پای میز 

مذاکره حاضر نمی شد.
وی که از این رسانه فرانسوی دل پری داشت خطاب 
به ایرانیان گفت: صحبت هایی که اخیرًا از سوی پژو 
درباره همکاری با خودروســازان ایرانی مطرح شده 
است صحت ندارد و در حقیقت برداشت های اشتباه 
است و مخالفان پژو می خواستند کاری انجام دهند 
که دومین تولید کننده خودرو در اروپا ضربه بخورد و 

نتواند فعالیت های خود را توسعه دهد.
مدیــر امور منطقه آفریقــا و خاورمیانه پــژو که برای 
امضای قرارداد بین ایران خودرو و سایپا حداقل ۹بار 
به ایران آمده است یادآور شد: خوشبختانه مذاکرات 
با خودروسازان ایرانی پیشــرفت خوبی دارد و به نظر 
می رسد تا یک سال و نیم آینده حداقل 3 محصول به 

روز پژو وارد ایران خواهد شد.
وی از اینکه خودروهای قدیمی و حتی بی کیفیت در 
ایران تولید می شود ابراز تأسف کرد و اظهار داشت:در 
طول دوره همکاری یعنی قبل از تحریم ها ما بارها به 
خودروســازان ایرانی پیشــنهاد دادیم که تکنولوژی 
خودروهــای جدیــد را وارد کننــد و محصوالتی را به 

دست مردم برسانند که برای آنها جذاب باشد.
از پیشنهاد ما استقبالی نشد و به همین دلیل می بینیم 
که خودروهایی تولید می شــود که برخی از آنها تولید 
سال 2001 اســت. قطعًا این خودروها نمی تواند نیاز 
مــردم را برآورده کند. لذا هیچ دلیلــی وجود ندارد که 

مدرن ترین محصوالت خودرویی وارد ایران نشود.
وی در مصاحبــه خــود بارهــا گفــت نمی خواهم به 
گذشــته برگردم باید آینده را ساخت و برای آن برنامه 
ریزی دقیقی داشــت. قبل از تحریم ها هر دو کشور 
ســود بردند و در مدت قطع همکاری هر دو کشــور 
ضرر کردند، در حقیقت مسائل سیاه و سفید نیست. 
وی اظهار داشت:ما حاضر هستیم با ایران در زمینه 
انتقال تکنولوژی،کاهش مصرف ســوخت،خدمات 
پس از فروش و ارتقای امنیت خودرو همکاری کنیم. 
وی در مــورد اینکه ایــران خودرو تقاضــای غرامت 
از پژو کرده اســت به یک جمله بســنده کرد و گفت: 
مجرم باید غرامت دهد. ما به دلیل مشکالت مالی با 
جنرال موتورز امریکا شریک شدیم لذا به اجبار باید از 
قواعد بین المللی پیروی می کردیم. همین امر باعث 
خروج پژو از ایران شــد. وی با بیان اینکه یک شرکت 
خودروساز که با ایران همکاری می کرد مجبور شد ۹ 
میلیارد دالر جریمه پرداخــت کند به همین جهت ما 
به عنوان یک بنگاه اقتصادی نمی توانســتیم چنین 

ریسکی را بکنیم.

رصدخانه

واردکنندگان خودرو با ارز دارو در آستانه محاکمه
با صدور کیفرخواست پرونده 
واردات خــودرو بــا ارز دارو، 
شــرکتهای واردکننــده ای 
کــه ارز دارو را دســتمایه 
سودجویی خود قرار داده اند، 
در یک قدمی محاکمه قرار 
گرفته انــد و بر این اســاس 

باید دادگاه این پرونده برگــزار و حکم متهمان 
صادر شــود. این در حالی اســت که منتقدان 
خواستار معرفی شرکتهای واردکننده ای که با 
ارز دارو خودرو وارد کرده اند، شــده اند. اقدامی 
که در آینده می تواند صورت گیرد و با صدور حکم 
قطعی دادگاه، از نظر حقوقی امکان اعالم نام 

مجرمان این پرونده وجود 
خواهد داشت. قرار گرفتن 
پرونــده واردات خودرو با ارز 
دارو در مراحــل نهایی خود 
در حالی اســت که پیش از 
این برخی زمزمه ها حکایت 
از واردات یکی از برندهای 
چینی با اســتفاده از ارز دارو داشت، با این حال 
فرهاد احتشام زاد - رییس انجمن واردکنندگان 
خودرو - در گفت وگو با ایسنا واردات این خودرو 
با استفاده از ارز دارو را تکذیب کرده و البته نسبت 
به شرکت هایی که اقدام به واردات خودرو با ارز 
دارو کرده بودند نیز اظهار بی اطالعی کرده بود.

جزئیات وام ۲۵ میلیونی خودرو
بنابر آخرین شــرایط تعیین 
شده- که ممکن است تغییر 
نیز داشته باشد- متقاضی 
خرید خودرو بــا مراجعه به 
خودروســاز ابتدا 20 درصد 
مبلغ خودرو را به طور نقد در 
اختیار شرکت مربوطه قرار 

می دهــد و ۸0 درصد مابقــی در قبال دریافت 
چک طی 7 ســال و با ســود 1۶ درصد قســط 
بندی می شــود. خودروساز اسناد فروش یعنی 
چک های دریافتــی را جمــع آوری و به بانک 
طرف قرارداد ارائه می کنــد تا در مقابل فروش 
اقساطی که خود انجام داده مبلغ نقد دریافت 

کند. بنابراین مجموع مبلغ 
ارائه شــده به بانک از سوی 
خودروساز با سود 1۶ درصد 
تنزیــل می شــود یعنی 1۶ 
درصد کل مبلــغ که همان 
۸0 درصد باقی مانده قیمت 
خودرو است از آن کسر شده 
و مابقی در اختیار خودروســاز قــرار می گیرد. 
در این شــرایط اگر گیرنده تســهیالت کل وام 
25 میلیــون تومان را دریافت کنــد باید هر ماه 
با پرداخــت حــدود 4۹5 هزار تومان قســط، 
تســهیالت دریافتی را برگرداند. این وام با سود 

17 میلیون تومانی تسویه می شود.

قبوض آب و برق یکی می شوند
مدیرعامــل شــرکت توزیع 
برق تهران گفت: با بررسی 
هــای انجــام شــده در پی 
تجمیع قبــوض آب و برق 
هســتیم. ســید محمــد 
هاشمی مدیرعامل شرکت 
توزیع بــرق تهــران اظهار 

داشت: با بررسی های انجام شده در پی تجمیع 
قبوض آب و برق هســتیم. مدیرعامل شرکت 
توزیع برق تهران افــزود: این موضوع ازطریق 
برگزاری جلســاتی در پژوهشــگاه نیرو در حال 
بررسی است تا هزینه های مالی و زمانی کاهش 
یابد. ایــن تجمیع باید به صــورت پایلوت انجام 

شود و باید برای اجرایی شدن 
آن فرهنگ ســازی شود که 
البتــه کار ســختی اســت و 
امیدواریــم که بــه تدریج جا 
بیفتــد. وی تصریــح کرد: 
حــدود 30 درصد از شــبکه 
توزیع برق تهران فرسوده بوده 
که برای بازسازی نیاز به هزار میلیارد تومان دارد. 
وی با بیان اینکه میزان مصرف برق بسیار باالتر 
از میزان هزینه ها اســت اظهار داشت: درکل 
کشور از بابت فروش برق 10هزار میلیارد تومان 
درآمد و 30 هزار میلیارد تومان هزینه داریم. که 
این میزان درآمد یک سوم هزینه های ما است.

اقتصاد
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پنجره

پوشش هایی علیه بدن!
برای حفظ سالمتمان، چه بپوشیم؟

خدیجه رمضانی- لبــاس از جنبه های متفاوتی بر افراد تاثیرگذار اســت؛ مثل 
تأثیرات اخالقی، جسمی، روانی و اجتماعی و دینی… در این میان گاهی افراد 
فراموش می کنند که اصوال لباس برای چه چیزی ساخته شده است. آیا اصوال 
لباس و نوع آن با سالمت روحی و روانی ارتباط دارد یا تنها کاربرد لباس صیانت 

از جسم ما در برابر گرما و سرما می باشد؟
گاهی در جامعه دیده می شــود که افراد لباس ها و حتــی کفش هایی بر تن و بر 
پا می کنند که پزشــکان و متخصصان، پوشــیدن آن ها را مضر برای سالمتی 
می دانند.  اگر در بین اقشار مختلف جامعه بخصوص جوانان دقت کرده باشید، 
می بینید که پوشــیدن لباس های تنگ و جین های فاق کوتاه انتخاب بیشــتر 
افراد مدپسند است، اما باید گفت پوشــیدن شلوار و لباس های تنگ و چسبان 
ســالمتی را به خطر می اندازند. چیزی که این افراد هرگز بدان فکر نکرده و در 
صورت هشدار دادن به راحتی هم قبول نمی کنند؛ چرا که سالمتی خود را فدای 

لذت آنی مد می کنند.
با نگاهــی به مجموعه ای از روایات در کالم معصومیــن و آیات در قرآن کریم، 

از رسول به این رهیافت می رســیم که قرآن کریم و مجموعه احادیثی 
خــدا و اهل بیت )ع( برای پوشــش و نوع آن فلســفه ای را 
مطرح کرده اند. در قرآن کریم در ســوره اعراف آمده است 

که لباس را به شــما ارزانی داشتیم تا عیوب خود را بپوشانید و 
زینت شما باشــد که می توان با اســتناد به این دو هدف را 
برای لباس بیان کرده »عیب پوشی، خودآرایی«. سئوالی 
که بر اساس این سخن گرانقدر مطرح می شود این است 

که خودآرایی و زینــت در مردان و زنان و بخصوص زنان تا چه 
جایگاهی است؟

جواب دین مقدس اسالم کامال واضح و مشخص است. 
هر چیزی که بخواهد ســالمتی جسمی و روحی انسان را 

به خطر بیندازد ممنوع می باشد. در مقوله زینت هم اینگونه 
می باشد. زن می تواند در درون خانواده هر نوع آرایشی که بخواهد 
برای اهل خانه و خانواده داشته باشد ولی در اجتماع خطوط قرمزی 

وجود دارد که حتما این خطوط باید رعایت شود.
از جملــه لباس هایی کــه در جامعه گاهی بر تن برخــی از افراد دیده 

می شــود، لبــاس تنگ و چســبان اســت. لباس هایی ماننــد برخی از 
شلوار ها که دور کمر بیش از حد تنگ دارند، این شلوار ها عضالت ناحیه 

شکم را که پوشش محافظ اندام های حیاتی بدن هستند، منقبض می کند 
و مشــکالتی از قبیــل کاهش جریان مایعــات لنفاوی، عملکرد نامناســب 
سیســتم ایمنی بدن و گردش خون ضعیف را منجر می شود، چیزی که این 
افرادی که این پوشــش را بر تن دارند هرگز بدان فکــر نکرده اند. عالوه بر 

معایب و مضراتی که گفته شد، پوشــــیدن شـــــلوارهای تنگ بر سیستم 
اعصاب محیطی فشــار وارد کرده و باعث احساس سوزش و گزگز 

در ناحیه پا ها می شود.
برخــی از متخصصــان بر ایــن باورند افــرادی که بصــورت مدام از 

شلوارهای تنگ و چســبان اســتفاده می کنند، به مرور منجر به یک 
اختالل عصبی شبیه به تونل کارپال در استخوان ران می شود. عالوه بر نکات 

گفته شــده، لباس تنگ، عروق پوست را تحت تأثیر قرار داده و در قسمت هایی 
مانع گردش صحیح خون می شود، به خصوص اگر تنگی لباس در ناحیه لگن،   
زانو، سینه و حلقه آســتین ها باشــد. همین اختالل جریان خون باعث   همان 
عارضه شــایع لباس های تنگ می شود، یعنی احســاس کوفتگی و خستگی. 

البته گاهی این تنگی به حدی زیاد می شــود که قســمت هایی از پوســت کبود 
می شود یکی دیگر از مشــکالت لباس های تنگ مشــکالت گوارشی است. 
همچنین پوشیدن لباس زیر تنگ، باعث افزایش احتمال ابتال به عفونت مثانه 

در خانم ها می شود.
آنچه گفته شــده، صرفا بخش بســیار کوتاهی از مضرات پوشیدن لباس های 
نامناسب می باشد که متاسفانه امروزه در جامعه بسیار شایع می باشد. آیا تا حاال 
فکر کرده ایم که پوشــش خوب و مناسب عالوه بر اینکه می تواند در برابر سرما 
و گرما بدن ما را محافظت کند باید عامل ســر زندگی و شادابی و نشاط ما باشد. 
در این باره پزشــکان توصیه های بسیار زیادی دارند و جالب تر از آن احادیثی از 

معصومین درباره نوع پوشش می باشد.
با نگاهی به آموزه های اسالمی به این نتیجه می رسیم که اسالم از مردان و زنان 
می خواهد پوششی انتخاب کنند که در شأن یک فرد مسلمان و در شأن جامعه 
اسالمی باشد. پوششی انتخاب کنند که هنگام حضور زن در جامعه و اجتماع 
یک حریم امنیتی برای وی ایجاد شــود و همچنین مانع تحریک انســان های 

هوسباز نگردند.
با این حال آموزه های دینی از انســان می خواهد بجــز مواقعی که غم و اندوه 
در وی راه پیدا کرده، از پوشش هایی که به روح و جان وی آرامش می بخشد 
استفاده کند. در حدیث معروفی از پیامبر بزرگ اسالم )ص( آمده: 
»نگاه کردن به سبزه باعث افزایش نور چشم می شود.« 
این افزایش نور چشم به واســطه طراوت و شادابی 
پنهان در رنگ ســبز طبیعت اســت کــه به روان 
ما انســان ها انتقال پیدا می کنــد. از این رو 
برخی صاحــب نظران توصیــه می کنند 
پوشــش های نزدیک بــه رنگ های 
طبیعت در روح و جان انسان تاثیر 

مثبت می گذارد.
از  زنــان  امــروزه عمومــا 
کفش های پاشــنه بلند 
اســتفاده می کنند، 
کــه ارتفاع آن ها 
و  یــک  ز  ا

نیــم اینچ تا 4 اینچ متغیر اســت. کفش هایی با پاشــنه بســیار بلنــد، به عنوان 
مثــال بلند تر از پنــج اینچ، معموال تنها به دالیل خاص زیبا شــناختی پوشــیده 
می شــوند و کاربردی نیســتند. روزگاری کودکان خردســال آرزوی پوشــیدن 
کفش هــای پاشــنه بلند را در ســر داشــتند غافــل از اینکــه مادرانشــان این 
 کفش هــا را می پوشــند در حالــی کــه نمی دانند ســالمت خــود را بــه خطر 

انداخته اند.
پیشینه اســتفاده از کفش های پاشنه بلند در کشــور فرانسه می باشد که در آن 
کشور، ســوار کاران اسب برای اینکه وقتی سوار اسب شــدند و پا هایشان را در 
حلقه های زین اســب وارد کردند بــرای اینکه بتوانند به راحتی به اســب برای 
تند رفتن نهیب بزنند از این کفش اســتفاده کردند. اما به مرور زمان استفاده از 
این کشــور در بین نجبای فرانسه نماد تزیینی پیدا کرد. با گذر زمان کفش های 
مختلفی که دارای پاشــنه های بلند هســتند، در جامعه ایران مرســوم شدند. 
امروزه کفش های پاشــنه بلند، صندل هــا و چکمه های تزیینــی مختلفی در 
بازارهای مختلف قابل دسترسی هستند. اما در این میان، توجه به نکاتی حائز 

اهمیت است.
اولین نکته این است که این نوع کفش قد را بلند تر می کند و به برخی حس اعتماد 
به نفس بیشتری می دهد، اما در زمان پوشیدن این نوع کفش ها آناتومی صحیح 
بدن دچار تغییر می شــود و چون عضالت پا از حالت عادی کشــیده تر می شود 
مشــکالتی مثل کمر دردهای مچ و زانو را ایجاد می کند، شــدید و همین طور 
واریس و پیچ خوردگی و شکستگی از دیگر عوارض این نوع کفش ها می باشند.
متخصصان ارتوپدی درباره مضرات کفش های پاشــنه بلند که ارتفاع بیش 
از 3 تا 4 سانتی متر داشــته باشند، بر این اعتقاد هســتند که باعث افزایش 
قوس کمر، خم شــدن زانو ها و افزایش قوس گردن و ســتون فقرات پشتی 
می شــوند که می تواند باعث درد شدید نواحی کمر، زانو و گردن شود. کوتاه 
شدن طول عضالت پشــت ســاق پا نیز می تواند از دیگر معایب استفاده از 
این نوع کفش ها باشد؛ به این معنا که طول عضالت پشت ساق پایش کوتاه 
می شــود. نتیجه این عارضه از بین رفتن قوس کف پاســت که معموال خود 
فرد متوجه کف پای صاف خود نمی شــود، اما حتما کمردردهای ناشــی از 
آن آزارش خواهد داد. یکی دیگر از عوارض کفش پاشــنه بلند، فشار بیشتر 

به زانوهاست.
همچنیــن باید توجه داشــت که در کنار صدمات جســمی که از اســتفاده این 
نوع کاال ها حاصل می شــود، جدا شــدن پاشــنه از کفش، خود عامل دیگری 
اســت که باعث تحمیل هزینه های اضافــی بر مصرف کننــده می گردد. فرو 
رفتــن ناخن بــه داخل گوشــت، یکی دیگــر از عوارض پوشــیدن کفش های 
 تنــگ و نــوک باریک و ضایعه شــایعی اســت کــه بیشــتر برای شســت پا 

پیش می آید.
نکته دیگر و پایانی این بحث که بســیار مهم هم می باشد، این است 
که یک زن در جامعه جوری باید پوشــش کند جوری باید کفش 
بپوشــد که باعث تحریک افراد بخصوص مــردان نگردد. 
متاســفانه گاهی دیده می شــود که افراد در محــل کار در 
ادارات و حتــی نهادهای دولتی کفش های با پاشــنه های 
بلند انتخاب می کننــد و با حرکات خودشــان و جایگاه 
خود به عنوان یک فرد مسلمان زیر سوال می برند. 
بنابرایــن حفظ ارزش های اســالمی و حفظ حیا و 
 نجابت در انتخاب پوشش برای زنان بسیار ضروری

 می باشد.

تاثیرات زیانبار کم خوابی
مهر- وقتی برای مدت کمی می خوابید مغزتان به درستی عمل نمی کند. شخصی که احساس 
کم خوابی می کند احساس مثبتی در چهره خود ندارد و حتی در صورت ابراز مثبت بودن، چهره 
ای خنثی از خود نشان می دهد. آنها حتی دیگران را نیز شاد و خوشحال نمی پندارند زیرا ذهن 

آنها توانایی تشخیص احساسات مثبت را نیز از دست می دهد.
یکی دیگر از اتفاقاتی که به علت کم خوابی روی می دهد خواب های کوتاه مدت به اندازه 30 
ثانیه آن هم در روز بعد اســت.در طول این مدت کوتاه چشــمان برخــی افراد همچنان باز می 
ماند اما شــخص چیزی مشــاهده نمی کند و حالت نابینایی به وی دســت می دهد. تحقیقات 
نشــان می دهنــد که در طول این خواب هــای کوتاه مدت مغز به ســرعت و به صورت کامال 
 غیرقابل کنترل  به خواب می رود. این حالت به ویژه در هنگام رانندگی امری بســیار خطرناک 

به حساب می آید.

پوسیدگی دندان با مصرف چیپس و پفک  
فارس-  پروین خادم متخصص دندانپزشــکی ترمیمی و زیبایی گفت: بحث پوسیدگی دندان 
ششــم کودکان، یکی از مشــکالتی که در جامعه با آن درگیری هستیم، چرا که خانواده ها فکر 
می کنند این دندان شــیری اســت و برای همین به درستی از آن مراقبت نمی کنند، در صورتی 
که این دندان، دندان اصلی اســت و باید به خوبی از آن مراقبت کرد و پوســیدگی آن مشکالت 

بسیاری را تا آخر عمر به همراه خواهد داشت.
وی افزود: الزم است که روش های پیشگیری از بیماری های دهان و دندان به مردم آموزش 
داده شــود مثل اینکه مســواک زدن نباید کمتر از سه دقیقه طول بکشد و استفاده از نخ دندان 
باید به صورت مداوم انجام شود.مصرف چیپس و پفک چندین برابر زیان بارتر از مصرف شکالت 
اســت و این مواد به علت چســبندگی زیادی که دارند بیشــتر باعث پوسیدگی دندان می شود و 

الزم است به کودکانمان آموزش دهیم که بعد از مصرف چیپس و پفک حتمًا مسواک بزنند.

علل ابتال به خار پاشنه
ایســنا- دکتر غالمرضا زمانی متخصص جراحی و الپاروســکوپی گفت: خار پاشنه، زایده ای 
اســتخوانی است که در اســتخوان پاشنه پا پدید می آید. گاهی در این استخوان، یک زایده خار 
مانند تشکیل می شود که دردناک شده و می تواند در راه رفتن اختالل ایجاد کند. اضافه وزن، 
افزایش ناگهانی وزن در دوران بارداری، صاف بودن کف پا، التهاب مفاصل کف پا، پوشــیدن 

کفش نامناسب و ایستادن به مدت طوالنی از علل بروز این بیماری است.
خار پاشنه در اثر التهاب فاسیای کف پا ایجاد می شود. فاسیای کف پا، یک باند پهن است که 
در کف پا از پاشنه تا انگشتان پا کشیده می شود، اگر به هر علت، فاسیا ملتهب می تواند باعث 
رسوب کلسیم در محل اتصال فاسیا به پاشنه پا شود. این رسوب غیرطبیعی کلسیم، به شکل 
یک زائده کوچک خارمانند اســت که به آن خار پاشــنه گفته می شود. خار پاشنه به خودی خود 

دردناک نیست بلکه درد، ناشی از کشیدگی فاسیا است.

آیاخواصفلفلرامیدانید؟
جام نیوز- کارشناسان اعتقاد دارند 
مصرف فلفــل و اضافه کــردن آن 
در رژیم غذایــی می تواند به عاملی 
موثر جهت مبارزه با بیماری سرطان 
تبدیل شــود.ترکیب کپسایسین که 
در فلفل وجــود دارد می تواند در اثر 
حرارت مواد غذایی افزایش پیدا کند 

و سبب محافظت از بدن در مقابل ابتال به سرطان شود. 
بررسی ها نشان می دهد، بر اساس تحقیقات مصرف 
فلفل و غذاهای تند می تواند خطر ابتال به سرطان روده 
را کاهش دهد. کارشناســان اعتقاد دارند کپسایسین 
سبب تحریک غشــاء سلولی پوســته بیرونی محافظ 

تومور سرطانی می شــود.تنها یک 
دوز به میزان کافی از کپسایســین 
می تواند ســبب جدا کردن غشــاء 
ســلولی و تجزیــه آن و وادار کردن 
سلول ســرطانی به خودکشی شود. 
کارشناســان تا زمان ساخت داروی 
ضد سرطان به افراد توصیه می کنند 
در غذاهــای خــود از فلفل اســتفاده کننــد. مصرف 
فلفل ســبب حفظ ســالمتی به خاطر تقویت سیستم 
ایمنی، زیبایی پوســت و مو، از بین بردن میکروب ها و 
باکتری های مضر گوارشی،  کاهش حساسیت به مواد 

غذایی و تقویت حس شامه می شود.

آشناییبافوایدنمکدریا
شــفا آنالین- نمک دریایی دارای 
مــواد معدنــی و عناصــر طبیعی و 
مفیدی اســت که در ســلول های 
پوســتی یافت می شوند. این باعث 
می شود که این نمک، ماده طبیعی 
عالــی بــرای مصــارف درمانــی و 
محصــوالت زیبایــی باشــد. مواد 

معدنــی موجــود در نمــک دریایــی دارای خاصیت 
جوان کنندگی پوســت اســت که از دیرباز شــناخته 
شده اســت. آبتنی در آب های شور مانند آب دریاچه 
ارومیــه یا حمام بــا آب حاوی نمک ایــن دریاچه، به 
حفظ رطوبت و جوانی پوست کمک می کند. حمام با 

این نمک به بهبود عملکرد دفاعی 
پوســت هم کمک می کند و زبری 
و تــورم ســطح پوســت را برطرف 
می سازد.  مطالعات نشان داده که 
اثر ضدالتهابی نمک دریا به وجود 
منیزیم باال در آن مربوط می شود. 
نمــک دریا باعث خروج ســموم از 
منافذ پوســت و بهبود جریان خون می شود و به این 
ترتیب، به سم زدایی بدن کمک می کند.نمک دریایی 
حاوی گوگرد اســت که به پاک کردن پوست و درمان 
مشکالت پوســتی همچون آماس پوســت و اسکار 

کنه کمک می کند. آ

به سواالت جنسی کودکان 
چگونه پاسخ دهیم؟

شــفا آنالین- والدین الزم اســت که مراقب واکنش 
های خود در جواب به ســوال های جنسی کودکان 
باشند چرا که اگر جواب ندهند یا واکنش تندی نشان 
دهند، کودک جواب را از منابع دیگر پیدا خواهد کرد 
و ایــن واکنش می توانــد در تعامل ســازنده بین والد 
و کودک تاثیر بگــذارد یا اگر والدیــن دروغ بگویند و 
بعدها کودک متوجه شــود که والدین دروغ گفته اند 
باز هم می توانــد در تعامل و اعتماد کودک به والدین 

خدشه وارد کند.
پس الزم اســت که اگر کودک سوالی پرسید، جوابی 
که والدین می دهند، دقیق، مختصر و متناســب با 
شرایط سنی و درک شــناختی و ذهنی کودک باشد.
توصیه ما به والدین این اســت که اگر کودک ســوال 
هایی را در زمینه جنســی مطرح کــرد، به هیچ وجه 
مضطرب، نگران و عصبی نشــوند. واکنش والدین 
هنگام رویارویی با سوال های جنسی کودکان بسیار 

مهم است.
بــه این مثــال توجــه کنیــد؛ کودکی از پــدرش می 
پرســد: »پدر می خواهم در مــورد به دنیــا آمدنم از 
شما ســوال بپرسم.« پدر با شــنیدن این جمله کمی 
مضطــرب می شــود و از کودک می خواهــد کنار او 
بنشیند. سپس پدر شــروع می کند به توضیح دادن 
در مورد نحوه تشــکیل جنین و رشــد کودک در رحم 
مادر. در واقع پــدر به صورت کامــل اطالعاتی را در 
اختیــار فرزندش قرار می دهد امــا در پایان صحبت 
های پــدر، کودک مــی گویــد: »من منظــورم این 
نبود. دوســت من در یک بیمارســتان بــه دنیا آمد و 
 من هم می خواســتم بدانم دقیقا در چه بیمارستانی 

متولد شدم؟«
مانند ایــن مثالی کــه برایتان زدیم ایــن خیلی مهم 
است که تا کودک در مورد موضوعی خاص از والدین 
ســوال نپرســیده، آنها توضیحی در مــورد جزییات 
ندهند. به همین دلیل اســت که آموزش زودهنگام 
کــودکان در مورد مســائل جنســی باعث می شــود 
آنها اطالعات ســنگینی را در ذهن شــان بســپارند 
که قابلیت هضم آن را نداشــته باشند. این کار باعث 
 بروز اضطراب و حتی خشــم کودک نسبت به والدین 

می شود.
اگر کــودکان خیلی دیــر از والدین شــان اطالعاتی 
در زمینه جنســی دریافت کنند باعث می شــود این 
اطالعات را یا از دوســتان و همساالن خود به دست 

آورند یا مورد تمسخر واقع شوند.
وقتی می خواهید ســوال های جنســی کــودکان را 
جواب دهید باید جواب تان متناســب با شرایط سنی 
کودک و همچنیــن درک او از جوابی باشــد که به او 
می دهید. جــواب ها نبایــد پایان باز یا خیلی بســته 
داشــته باشــد. جواب دادن به کودک را به آینده ای 
نامعلــوم موکول نکنید و او را بی جــواب نگذارید. در 
جواب دادن به ســوال کودک مهم اســت که بدانیم 
منظــور کــودک از مطرح کــردن آن ســوال خاص 
دقیقا چه بوده اســت؟باید بدانیــم میزان اطالعات 
او در زمینــه موضــوع هــای جنســی تا چــه اندازه 
 ای بــوده و ما اجــازه داریم چه میــزان اطالعات را 

به او بدهیم.

سالمت
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مهمترین ماجرای این روزهای فوتبال ما اختالف کی روش و  علیرضا اســدی 
است. کافی است آرشیو روزنامه ها و ســایت ها را در روزها، هفته ها و ماه های 

قبل جستجو کنید تا شاهد مصاحبه ها و بیانیه هایی در این خصوص باشیم.

شروع ماجرا
علیرضا اســدی از بهمن ماه سال گذشــته به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال 
انتخاب شد تا جایگزین نبی در این پســت باشد. بازیکن سالهای دور تیم های 
راه آهــن و اکباتان که در زمــان دهداری پیراهن تیم ملــی را نیز برتن کرده بود 
عهده دار وظیفه ای مهم در فدراســیون فوتبال شــد. با حضور اسدی قرار شد 
دیگری خبری از »کشــوی جادویی« آقای دبیرکل نباشــد که به نظر می رسد 
تا کنون چنین مســاله ای رخ داده اســت. چند ماه بعد و در اســفند ماه، اسدی 
بزرگترین قدم خود را برداشــت و آن بازخواســت ســرمربی تیم ملی ایران بود. 
کارلوس کی روش در این ســالها که روی نیمکت تیم کشــورمان می نشیند از 
ادبیات خاصی اســتفاده و حق به جانب صحبت کرده بود اما این بار داســتان 
فرق می کرد. طرفی که مقابل کی روش نشســته؛ فوتبالیســت ســالهای دور 
تیم ملی و تحصیلکرده ای بود که رســما اعالم کــرد که از نتایج تیم ملی راضی 
نیســت. در جلسه 4 ســاعته بین دبیرکل فدراســیون فوتبال و ســرمربی تیم 
ملی ، اســدی ضمن مقایســه کارنامه دوران کــی روش و برانکــو در تیم ملی،  
اعالم کرده بود که  این ســرمربی پرتغالی خواســته ها را برآورده نکرده اســت. 
پس از این ماجرا کی روش مصاحبه ای علیه اســدی انجــام داد. البته قرار بود 
 چند مــاه قبل کنفرانس های مطبوعاتی جداگانه برگزار شــود که این مســاله 

منتفی شد.

پشت پرده ارجاع پرونده چیست؟
در ماه هــای اخیر تیم ملی در مســابقات مقدماتی جام جهانــی 201۸ و جام 
ملتهای 201۹ آسیا نتایج دلخواهی کسب نکرد تا باز هم  شاهد مصاحبه هایی 
از کی روش و دکتر اسدی باشیم. سرمربی تیم ملی اعتقاد داشت که تجار باید به 
این تیم کمک کنند در حالی که دبیرکل فدراسیون معتقد است اینکه چه کسانی 
باید به تیم ملی کمک کنند را فدراســیون مشــخص می کنــد نه فرد دیگری! 
اوج ماجــرا در هفته های اخیر به زمانی بر می گردد که کی روش در برنامه ۹0 
اعالم کرد علیرضا اسدی  پرونده خانبان و آقاجانیان را به کمیته اخالق ارجاع 
داده اســت!  البته این مساله از سوی دبیرکل فدراســیون رد شد ضمن اینکه 

وی سرمربی تیم ملی را به مناظره دعوت کرد. دبیرکل فدراسیون 
فوتبال در گفت وگو با تسنیم در خصوص اینکه بحث 

مناظره اش با کی روش به کجا کشــید و در اصل 
موضوع مناظره چه خواهد بود، گفت: »بحث 

ســر این اســت که مهمترین رکن اجرایی 
فدراسیون دبیرکل است و کسی جز علی 
کفاشــیان که رئیس فدراسیون فوتبال 
اســت نمی تواند برای دبیــرکل تعیین 
تکلیف کند که چــه پرونده ای را ارجاع 
بدهد یا ابالغ کند. هیچ کس نمی تواند 
بگوید که شما تیرتان را به کجا شلیک 
کنید ضمــن اینکه به ایــن بنده خدا 

)کارلوس کی روش( اطالعات اشــتباه داده شده چرا که پرونده او قبل از ورود 
من به فدراســیون به جریان افتاده بود!« از طرف دیگر حســین آبانگاه عضو 
سابق کمیته اخالق فدراسیون فوتبال در مورد اینکه پرونده کی روش را اسدی 
به کمیته اخالق فرســتاد یا نبی دبیر سابق فدراسیون،  به فارس گفت: »کلید 
این ماجرا از زمانی زده شــد که کی روش با بی بی ســی مصاحبه کرد و صحبت 
از لباس های تقلبی آل اشــپورت در تیم ملی را به میــان آورد. به همین خاطر 
حراســت وزارت ورزش نامه ای نوشت و خواســتار پیگیری این مسئله شد زیرا 
بازتاب منفی زیادی در رســانه های جهان پیدا کرده بود. مهدی محمدنبی نیز 
در پیرو آن نامه به ســپهر مسئول حقوقی فدراسیون نامه ای می نویسد و سپهر 
به ما اعالم می کند که در جریان این مســئله نیســت و آن را از سر خودش باز 
می کند. نامه سپس توسط نبی به کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال می رود که 
ترابیان هم می گوید من در جریان مســئله آل اشپورت نیستم. در همین حین 
نبی دبیر فدراســیون تغییر پیدا می کند و پرونده به کمیته اخالق می آید.« وی 

در مورد درگیری کی روش با اسدی که بحث اول فوتبال ایران شده، 
گفت:»آقای کــی روش روزی 14 میلیون تومان از 

فوتبال ایران می گیــرد و بعد این اجازه را 
به خــودش می دهد کــه به همه 

توهیــن کند و هــر کاری 
کــه می خواهــد انجام 

بدهد. ایــن در حالی 
است که طبق یکی 
از بندهــای قرارداد 
کــی روش او حــق 
مصاحبه با رسانه ها 
را ندارد مگــر اینکه 

مجوز کتبی از رئیس 
فوتبــال  فدراســیون 

داشته باشد. کی روش 
طبق قــراردادش فقط 

می توانــد در حین تمرین 
در مورد مســائل 

تمرین تیم ملی صحبت کند اما اکنون شــاهد این هســتیم که او هر روز علیه 
شــخصیت های معتبر فوتبال ایران صحبت می کند و به آنها می تازد. یک روز 
به مایلی کهن می توپد روز دیگر شــخصیت بازیکنی مثل رحمتی را زیر ســوال 

می برد.«

همه علیه اسدی
اتفاقــی که البته در این بین دیده می شــود خط و خطوطی اســت که به کی 
روش و دیگــر اعضــای کادر فنی تیم ملی داده می شــود چرا کــه  بجز کی 
روش، دستیاران وی نیز در این خصوص صحبت کرده اند.  صدای اعتراض 
ســیدجالل حســینی کاپیتان تیم ملی نیز روز گذشته شــنیده شد و ماجرای 
پیراهن هــای تیم ملی را برایمان زنده کرد. پیش از شــروع جام جهانی، کی 
روش از کیفیت پایین البسه آل اشــپورت گفت و متاسفانه این مساله بازتاب 
جهانی هم پیدا کرد. به تبع کی روش، بازیکنان تیم ملی نیز در این خصوص 
مصاحبه کردند ولی به یکباره همه چیز گل و بلبل شــد. حاال پس از یکســال 
از ماجرا مشخص شــده ســرمربی تیم ملی با دریافت 100 هزار 
دالر مصاحبه های خــود را فراموش کرده اســت. البته 
یکبار دیگر نیز  بازیکنان تیم ملــی متحد بودند.  بعد 
از بازگشــت تیم ملی از برزیل و در فرودگاه، همه 
بازیکنان خواســتار باقی مانــدن کی روش در 
تیم ملی شــدند. حاال هم بعید نیســت پس از 
مصاحبه سیدجالل حســینی، سایر اعضای 
تیم ملی علیه اســدی، مصاحبــه کنند. نکته 
جالب ماجرا اینجا اســت که کــی روش نباید 
علیــه مســئولین ورزش ایــران صحبــت 
کنــد و از کفاشــیان نیــز اخطاری در 
این خصــوص گرفته ولــی بازهم روز 
گذشــته مصاحبه و اعالم کرد اسدی 
را نمی شناســد! دکتر اســدی البته این 
 بــار اعالم کرد با آرامش بــه کار خود ادامه

 خواهد داد!

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

دیدار تیم های والیبال 
شهرداری ارومیه و سایپا در 
هفته سوم لیگ برتر والیبال

تیتر دو

شانس باالی سهراب برای 
حضور در مسابقات جهانی 

دبیر فدراســیون و ز نه بر د ار ی می گوید برای حضور 
قطعی سهراب مرادی در مســابقات جهانی منتظر 
تاییدیه هیات رییسه فدراسیون جهانی هستند، اما با 
این حال شــانس او برای وزنه زدن در آمریکا بین ۸0 

تا ۹0 درصد است.
حســین مقامی درباره حضور قطعی سهراب مرادی 
در مســابقات و ز نه بــر د ار ی قهرمانی جهــان، بیا ن  
کرد: با توجه به این که نام او در لیســت نهایی نفرات 
حاضر در مســابقات جهانــی وجــود دارد،۸0 تا ۹0 
درصد خوش بین هســتیم که بتواند در این ر قا بت ها 
شرکت کند. البته تاماش آیان اعالم کرده که موضوع 
ســهراب مرادی را در جلســه هیات رییســه مطرح 
می کند و در صورت موافقــت اعضا، اجازه حضور او 

در مسابقات جهانی داده می شود.
وی ا دا مــه  داد: مــا تمام شــرایطی که بــرای اعزام 
ســهراب مرادی باید وجود داشــته باشــد را فراهم 
کرده ایــم و او 100 درصــد در کنار تیم به مســابقات 
جهانی اعزام می شود. پس از برگزاری اولین نشست 
هیات رییسه فدراسیون جهانی در صورتی که تاییدیه 
حضور مرادی در مسابقات جهانی گرفته شود، او هیچ 

مشکل خاص دیگری ندارد.
مقامی در پاســخ به این پرســش که زمــان برگزاری 
نشست هیات رییسه فدراســیون جهانی مشخص 
اســت؟ گفت: نشست هیات رییســه در مجارستان 
برگزار می شود در غیر این صورت قبل از کنگره فنی 

مسابقات در کشور آمریکا برگزار خواهد شد.
او در پاسخ به پرســش دیگری مبنی بر این که چقدر 
می توان امیدوار بود هیات رییســه با حضور سهراب 
مرادی در مسابقات جهانی موافقت کند، بیا ن  کرد: 
نظر شخصی من این است که از آنجایی که تعدادی 
از قهرمانان جهان و المپیک نظیر بهداد سلیمی، ایلیا 
ایلین، لیائو هائو، حضور ندارند برای این که ســطح 
مسابقات کاهش پیدا نکند فکر می کنم هیات رییسه 
اجازه دهد و ز نه بر د ار ان خوب دیگری مانند سهراب 
مرادی یا افراد دیگری که وضعیتی مشــابه او دارند، 

در مسابقات حضور داشته باشند.
دبیر فدراســیون و ز نه بر د ار ی درباره آخرین وضعیت 
بهداد ســلیمی نیز گفت: در جلســه ای که با حضور 
رییس فدراســیون پزشکی ورزشی برگزار شد، با نظر 
مساعد خود ســلیمی تصمیم بر این شد که در داخل 
ایــران عمل کند و پــس از این که التهــاب زانوی او 
برطرف شد زمان عمل مشــخص می شود. در مورد 
این که چه کســی او را جراحی خواهد کرد باید بگویم 
رازی و کیهانی هر دو نفر آنها از پزشکان خوبی هستند 
که برای جراحی در نظر گرفته شده اند، اما در نهایت 
تصمیم گیری به خود سلیمی واگذار شده و قرار است 

در یکی، دو روز آینده نظر خود را اعالم کند.

 اخراج والیبالیست ایرانی
  از برزیل به خاطر 

حرکت غیراخالقی
سایت World volley مدعی شد والیبالیست تیم 
پیکان به دلیل رفتار غیراخالقی از جام باشگاه های 
جهان اخراج شده است. این ســایت به نقل از منابع 
نزدیک به کمیته  برگزاری مســابقات نوشــته است 
که این بازیکن بــه یکی از خدمتکاران هتل مرکوری 
در شــهر بلوهوریزنته برزیل آزار غیراخالقی رسانده 
اســت و دوربین واقع در آسانسور این صحنه را ضبط 
کرده اســت که به دنبال آن این بازیکن از مسابقات 
باشــگاه های جهــان اخراج شــده و از بــازی با تیم 
UPCN نتوانست دیگر تیمش را همراهی کند. این 
اتفاق در برخی رســانه های خارجی بازتاب داشــته و 

سایت پل ست اسپورت نیز به آن اشاره کرده است.

تمجید اللوویچ از حضور زنان 
ایران در مسابقات جهانی

اتحادیه جهانی کشتی در گزارشــی به اولین حضور 
زنان ایرانی در مسابقات جهانی اشاره کرد و نوشت: 
فدراســیون کشــتی ایران اوایــل این مــاه ده ها زن 
ورزشــکار ایرانی را به مســابقات قهرمانــی جهانی 
گراپلینگ 2015 در آنتالیای ترکیه فرستاد. اتحادیه 
جهانی کشتی در این باره نوشت: این اولین بار است 
که زنان ایرانی در مســابقات کشــتی جهانی شرکت 
می کنند. اعزام زنان کشــتی گیر ایرانی به مسابقات 
جهانی آنتالیا در حالی اتفاق افتاد که تابستان امسال 
زنان ورزشکار در ایران در مسابقات کشتی با کمربند 
آسیا شرکت کردند. پیش از اعزام شدن به مسابقات 
جهانی گراپلینگ، زنــان ایرانی در یک کمپ 12 روز 
تمرین کردند. با وجود این که زنان کشتی گیر ایرانی 
تجربه زیادی ندارند توانســتند از این موقعیت برای 
پیدا کردن تجربه بیشتر بهره مند شوند. نناد اللوویچ، 
رییس اتحادیه جهانی کشــتی نیز در این باره گفت: 
تمامی رشته های کشــتی از جمله کشتی المپیکی، 
گراپلینگ ، کشــتی با کمربند و کشتی ساحلی همه 
اینها هدفشان گردآوری ورزشکاران و نزدیک کردن 
آنها به هم اســت. فدراســیون کشــتی ایران سخت 
تالش کرد تا بتواند حضور زنان ایرانی در مسابقات را 
افزایش دهد. ما متوجه این تالش شــده ایم و آنها را 

تشویق می کنیم.

احسان حدادی: نوبتی هم 
باشد نوبت طالی ماست

نایب قهرمان المپیک لندن گفت: من هر زمانی که 
سختی کشیدم به مدال رســیده ام و مطمئن هستم 
اگر خوب تمرین کنم و سختی بکشم باز هم می توانم 
مدال آور باشم. احسان حدادی در نشست خبری خود 
بعد از انتخاب کیم بوخونســف به عنوان مربی اش تا 
بازی های المپیک ریو درباره حضور دوباره این مربی 
روس در ایران، گفت: باید از آقای کیهانی تشکرکنم 
که کیــم را راضی کــرد تا بار دیگــر به ایــران بیاید و 
مربیگری مــن را برعهده بگیرد. در این مدت من هر 
کاری که انجام دادم کیم راضی نشــد اما خوشحالم 
که این اتفاق صورت گرفت. حــدادی گفت: من به 
روزهای اوجــم برمی گردم اما قول مدال را نمی دهم 
ولی تمام تالشــم را انجام می دهم تا بهترین نتیجه  
را در ریو بگیــرم. قبل از المپیک لنــدن روزانه هفت 
ساعت تمرین می کردم و برای ریو 10 ساعت تمرین 
می کنم. در تمرینات هیچ اشتباهی انجام نمی دهم 
تا اتفاق خوبــی در ریو برای ما بیفتد؛ چــرا که نوبتی 

هم باشد نوبت ماست و من باید مدال طال را بگیرم.

محرم جانشین فرکی!
بار رفتن حســین فرکی از سپاهان حاال خبر می رسد محرم نویدکیا بر نیمکت این 
تیم تکیه زده اســت. بازیکنی که در این فصل باالترین اختالفات را با ســرمربی 

جدا شــده تیم داشــت و ماه ها در تمرینات حاضر نمی شــد حاالت با 
رفتم سرمربی جانشین او شده است. مدیرعامل سپاهان می گوید 
مسئولیت فنی سپاهان در بازی با راه آهن به نویدکیا واگذار شده 
اســت. اصغر باقریان درباره اینکه گفته می شود مسئولیت فنی 
ســپاهان در بازی مقابل راه آهن به محرم نویدکیا واگذار شــده 
است گفت:  بله این موضوع صحت دارد و ما از محرم خواستیم 

که این بازی را مدیریت کند و مجید بصیرت و قاســم زاغی نژاد 
هم ازکنار زمین به او کمک می کنند. او در پاسخ به این 

ســوال که آیا امکان دارد محرم پس از این بازی هم 
هدایت ســپاهان را بر عهده بگیرد گفت: نه ما در 
حال بررسی گزینه ها هستیم و از محرم خواستیم 
فقط این بازی را به کمک دستیاران حسین فرکی 

مدیریت کند.

همه اختالف اسدی و کی روش
درگیری کش دار سرمربی تیم ملی و دبیرکل فدراسیون

دور برگشــت مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا سه شنبه 
شب با برگزاری ۸ دیدار آغاز می شود که در حساس ترین دیدار 
رئال مادرید باید در خانه پذیرای پاری سن ژرمن فرانسه باشد؛ 
دیداری که می تواند برای تعیین سرگروه نقش مهمی ایفا کند.

 رئال مادرید - پاری سن ژرمن شاختار - مالمو
رئال مادرید، صدرنشین لیگا سه شــنبه شب باید در خانه با 
قضاوت مارک کالتنبرگ انگلیسی از پاری سن ژرمن پذیرایی 
کند؛ دیداری که برای تعیین سرگروه اهمیت بسیار زیادی دارد. 
دو تیم در بازی رفت خود که دو هفته پیش در پاریس فرانسه 
برگزار شــد به تســاوی بدون گل رضایت دادند. در آن دیدار 
مادریدی ها تیم برتر میدان بودند اما نتوانستند از برتری شان 
استفاده کنند تا به تساوی بدون گل برسند. رئال مادرید خاطره 
خوبی از تقابل با پاری سن ژرمن ندارد. آنها در سال 1۹۹2 در 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان برابر پاری سن ژرمن 
متحمل شکست سنگینی شده و از دور رقابت ها کنار رفتند. 
البته در سال 1۹۹4 نیز دو تیم برابر هم به میدان رفتند که پاری 
سن ژرمن با تک گل ژرژ وه آ توانست تیم ویسنته دل بوسکه 
را شکست دهد. در دیگر دیدار این گروه شاختار در حالی باید 

برابر مالمو به میدان برود.
 منچستریونایتد - زسکا آیندهوون – ولفسبورگ

سرنوشت گروه دوم لیگ قهرمانان بسیار پیچیده است و هر 

4 تیم از شانس صعود به مرحله بعد برخوردارند. در چهارمین 
هفته منچســتریونایتد باید در خانه به مصاف زســکا برود. 
منچستر که با 4 امتیاز در رده سوم گروه قرار دارد در حالی برابر 
زســکا به میدان می رود که دو تیم در دیدار رفت در روسیه به 
تساوی یک بر یک رسیدند. هر دو تیم 4 امتیاز کسب کرده اند 
و دیدار این هفته آنها در اولدترافورد اهمیت بســیار ویژه ای 
برایشــان خواهد داشــت. بازی های اخیر منچستر با انتقاد 
همراه بوده و بازیکنان این تیــم در امر گلزنی ناکام بوده اند. 
پس از تساوی برابر منچستر سیتی و همین طور تساوی برابر 
میدلزبورو در جام اتحادیه که با شکســت در ضربات پنالتی 
همراه بود، یونایتدها این هفته در لیگ برتر برابر کریســتال 
پاالس به تساوی بدون گل رضایت دادند تا بیش از 270 دقیقه 
نتوانسته  باشند گلزنی کنند. در دیگر دیدار این گروه ولفسبورگ 

در هلند مهمان آیندهوون است. 
 آستانه – آتلتیکو مادرید بنفیکا – گاالتاسرای

با دو دیدار دیگر سرنوشت گروه سوم لیگ قهرمانان اروپا تا حد 
زیادی مشخص خواهد شد. یکی از آسان ترین گروه های این 
دوره از رقابت ها که در آن آتلتیکو مادرید با دو برد و یک شکست 
توانسته است در صدر جدول قرار گیرد. "روخی بالنکو" باید در 
چهارمین دیدار خود در این مرحله برابر آستانه قزاقستان به 
میدان برود؛ تیمی که در دیدار رفت توانســت برابر آن به برد 

پرگلی برسد و با 4 گل صاحب برتری شود. البته آتلتیکو مادرید 
در این هفته می توانســت رقابت خود را همراه رئال و بارسا در 
صدر جدول لیگا ادامه دهد ولی توقف در خانه الکرونیا باعث 
شــد تا این تیم در رده ســوم لیگا بماند و اختالفش را با صدر 
جدول بیشتر ببیند. در دیگر دیدار این گروه بنفیکا باید در خانه 

از گاالتاسرای پذیرایی کند. 
سویا – منچسترسیتی مونشن گالدباخ – یوونتوس

یکی از دیدارهای حســاس ایــن مرحله در اندلــس برگزار 
می شود؛ جایی که تیم ۶ امتیازی منچسترسیتی که با شکست 
برابــر یوونتوس کار خود را آغاز کرد و بــا دو برد برابر گالدباخ 
و سویا به ۶ امتیاز رسید برابر ســویایی به میدان می رود که 3 
امتیاز از دیدارهای قبلی کسب کرده و در این دیدار محکوم به 
برد است. شکست سویا در این دیدار عمال باعث خواهد شد تا 
سیتی به عنوان تیم صعود کننده کارش را جلو ببرد. به همین 
گاه  خاطر شاگردان اونای امری به خوبی از اهمیت این دیدار آ
هستند. در دیدار رفت در حالی که سیتی یک بر صفر از حریف 
خود عقب بود ابتدا گل تساوی را به ثمر رساند و در دقیقه ۹0 
نیز کوین دی بروین توانست یکی از بازی های خوب خود در 
این فصل را با گل همراه کند و تیمش را به برد برساند. در دیگر 
دیدار این گروه یوونتوس 7 امتیازی به آلمان سفر خواهد کرد 

و برابر گالدباخ به میدان خواهد رفت. 

لشگر پاریسی در مادرید

ورزش
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دل در پی عشِق دلبران است هنوز
وز عمِر گذشته در گمان است هنوز

گفتیم که ما و او به هم پیر شویم
ما پیر شدیم و او جوان است هنوز
)عبید زاکانی، قرن هشتم، رباعیات(

»نوآوری های نوآورانه و نوآور« در هنرآنالین
البد توقع بی جایی اســت. اگــر بی جا نبود خالفش اثبات نمی شــد. تقصیر من اســت که دلم را 
بی خود و بی جهت به جاهایی که نباید و به کســانی که نباید خــوش می کنم. هنرآنالین از جمله 
خبرگزاری هایی اســت که از بدو تاســیس مخاطبش شــدم. از آنجا که گردانندگانش همه اهل 
هنر و ادب اند توقع داشتم خطاهای رایج رســانه ای را در آنجا یا نبینم یا کمتر ببینم اما دیدم و دم 
نزدم. گفتم کارشان را تازه شروع کرده اند و حواسشان نیست، کم کم بر کار مسلط می شوند و این 
غلط های ریز و درشت می روند پی کارشان و هنرآنالین آنطور که برازنده نام اوست فارسی را پاس 
خواهد داشت اما دریغا دریغ که با گذر زمان دریافتم در هنرآنالین هم اصل درست نویسی غریب 
مانده و دوســتان هنرمند نیز به سادگی از کنار آن گذشته اند و می گذرند. نکته تاسف بار این است 
که هنرآنالین عالوه بر اغالط دســتوری، گرفتار غلط های امالیی هم هســت؛ غلط هایی که با 
هیچ بهانه ای نمی توان توجیهشان کرد و بنده جز بی اطالعی و کم دانشی نویسندگان نمی توانم 

علت دیگری برایشان پیدا کنم. به چند نمونه از غلط های فاحش این خبرگزاری دقت کنید: 

ـ »در این نمایش ابداعاتی نوآورانه و خالق پیش بینی شده«.
یکی بیاید به مــن بگوید »ابداعاتی نوآورانه و خالق« دقیقا چیســت و از چه طریق می توان آن را 
»پیش بینی« کرد؟ ابداع، به معنی نوآوری است. خالق هم به نوعی از نظر معنایی با »نوآور« پهلو 
می زند. پس معنی دقیق عبارت یادشده می شود: »نوآوری های نوآورانه و نوآور«. اینکه دوستان به 
چه اعتباری در این عبارت سراسر حشو، برای واژه ابداعات یکبار از قید )نوآورانه( و یکبار از صفت 

گاه است. )خالق( استفاده کرده اند معلوم نیست و احتماال فقط خداوند از راز این »نوآوری« آ
ـ »در این کارگاه های یک هفته ای، که باحضور کارگردان ایتالیایی ریکاردو ونوچینی برگزار می شود 

تمرینات در غالب تئوری و عملی  ارائه می گردند«. 
دلم می خواهد ســرم را بکوبم به دیوار وقتی می بینم همکاران ارجمندم فرق »غالب« و »قالب« 

را نمی دانند.
ـ »مهدی پاکدل می گویــد وقتی همه چیز ضرب االجلی و لحظــه ای رخ بدهد مخاطب اعتماد 

خودش را به رسانه ملی از دست می دهد«.
»ضرب االجلی«؟؟؟؟ منظورشــان حتمــا »ضرب العجلی« بوده. بیچاره مهــدی پاکدل که این 
غلط فاحش امالیی از زبان او نقل شــده. یکی نیست به خبرنگار محترمی که با پاکدل گفت وگو 
کرده بگوید: برادر/ خواهر عزیز! جان هرکه دوســتش داری یک نسخه از فرهنگ امالیی زبان 
فارســی تهیه کن و بگذار روی میز کارت و هنگام نوشتن، از سر لطف، به سواد خودت شک کن 
و کلمات را آنطور که می شــنوی ننویس و برای اطمینــان از امالی یک واژه، به فرهنگ امالیی 

زبان فارسی مراجعه کن.
نمونه هایی از این دست نه تنها در هنرآنالین که در دیگر رسانه های مکتوب و مجازی ما بسیارند. 
وظیفه ما جماعت بیچاره ویراستار این است که این غلط ها را ببینیم، حرص بخوریم، تذکر بدهیم 
و در نهایت دســت به دعا برداریم که: خداوندا یا جان ما را بستان یا روزنامه نگاران این مرز و بوم را 

با زبان فارسی مهربان کن. آمین!س

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

رنج های بزرگ، آرزوهی کوچک 
نگاهی به »صداهای مراکش« اثر الیاس کانِتّی برنده جایزه نوبل

کتاب »صداهــای مراکش« اثر الیاس کاِنّتی )برنده نوبل ادبــی 1۹۸1( با ترجمه محمود حدادی، 
شامل 14 بخش با نام های »تماشای شترها«، »سوق ها«، »ندای کورها«، »ُتف مارابو«، »سکوت 
خانه و خلوت بام ها«، »زنی در پشــت میله ها«، »دیــدار در مالح«، »خانوده َطّحــان«، »نقاالن و 

عریضه نویسان«، »انتخاب نان«، »تهمت«، »لذت خر«، »شهرزاد« و »جثه ناپیدا« است.
الیاس کانتی نویسنده آلمانی زبان قرن بیستم، با آن که در دورانی پر جنگ و آشوب زندگی می کرد، 
زندگی ظاهری به نسبت آرامی داشت، سفرهایش همه در اروپا انجام گرفته است و آن هم به ضرورت 
مهاجرت. تنها یکبار به خارج از اروپا سفر کرده است، و آن هم برای دیدار از شهر مراکش -یا حمراه- 
پایتخت پیشین کشور مراکش، در سال 1۹54 و در روزگاری که این کشور هنوز مستعمره فرانسه بود. 
کانتی در اصل اسپانیایی است، اما کودکی را در بلغارستان گذرانده است و جوانی را در آلمان و اتریش. 
آلمانی، زبان هنری اوســت و نه زبان مادری اش. دوران فاشیسم را هم در انگلستان و سوئیس سر 
کرده است و به نوعی جهان وطن اســت. در ادبیات آلمانی جایزه بوشنر را برده است که آلمانی ها از 
نوبل معتبرترش می دانند. ضمن آن که نوبل را هم برده است. اما فارغ از این ظواهر، او متعلق به دوران 

طالیی رمان آلمانی زبان، در نیمه اول قرن بیستم است، در ردیف هاینریش مان، موزیل و بروخ... 
وی با اینکه در پرتو اسطوره، دین و افسانه پژوهی شناختی در خور از ملت های جهان داشت، در این 
سال بیش و کم تصادفی و به همراه یک گروه فیلم ساز انگلیسی از انگلستان برای چند هفته به شهر 
مراکش رفت. اما بیشــتر از یک دهه بعد، یعنی در سال 1۹۶۸ بود که به یادداشت هایش از این سفر 

پیراستی نهایی داد و مجموعه صداهای مراکش را به شکل حاضر به چاپ رساند.
»صداهای مراکش« اگر چه از آثار کم حجم کانتی اســت با این حال همه نشــانه های جهان بینی 
او، و ویژگی های دیگر آثارش را بســا برجسته تر و بی غش تر در خود دارد. به گفته مترجم این کتاب: 

»وقتی کتاب را می خوانیم، دوست داریم تصور کنیم این 
گاه نویسنده بوده که او را به این سفر واداشته است؛  ناخودآ
چون تصاویری بســیار انســانی از این سیاحت به دست 
می دهد، همراه چه هــم دردی تکریم آمیزی در وصف 
مردم کوچه و بازار با آن محرومیت های بزرگ و آرزوهای 
کوچک شــان. همذات پنداری او با مردم شهر مراکش 

بسیار دلنشین است«.
حدادی درباره مضمون آثار کانتی نیز معتقد است: »زبان 
او اشرافیت پرتجمل نثر توماس مان را ندارد، ولی سادگی 
پرحشــمت و دلنشــینی دارد. با این حال آثار او را بیش از 
سبک کالم، از موضوع و مضامین مشترکشان می شود 
به جــا آورد. نفی مرگ، نقد قدرت خــودکام، باریک بینی 
پرشفقت در زندگی بینوایان، و توجه به مظلومیت حیوان ها 
در دنیایی که به ســیطره انســان درآمده اســت، همه از 

موتیف های پربسامد آثار اوست«.
در بخش »ندای کورهــا«ی این مجموعه می خوانیم: 

»سعی می کنم گزارشی بدهم، و همین که خاموش می شوم می یابم که هنوز هیچ چیز نگفته ام. 
یک جوهــره بی اندازه تابناک در من به جا می ماند و کالم را به ســخره می گیرد. آیا این جوهره آن 
زبانی است که در محل نمی فهمیم و حال باید که رفته رفته در ُکنه وجودم نهفته بیاید؟ در این سفر 
رویدادها، تصویرها و صداهایی بود که مفهوم شــان بعدها در درون آدمی شــکل می گیرد و کالم 
نه گنجایشــی برای آن ها دارد و نه توان آن که خالصه شان کند، بلکه در آن سوی کالم جا دارند و 

عمیق تر و چند معنی تر از آن اند.« 

حقوقدان موسیقی دوسِت رادیو ایران
 داوود پیرنیا سال 127۹ شمسی در تهران متولد شد. پس 
از آموزش مقدماتی در خانه برای ادامه تحصیل و فراگیری 
زبان فرانسه وارد مدرسه سن لویی تهران شد. بعدها برای 
ادامه تحصیالت در رشته حقوق به سوئیس رفت. پس از 
فراغت از تحصیل در رشته حقوق، به وطن مراجعت کرد 
و وارد کارهای دولتی شد. او مؤسس کانون وکال در ایران 
بود. پس از انتقال از وزارت دادگســتری به وزارت دارایی، 
اقدام به تأســیس اداره آمار در ایران کرد. در ســال 1325 

شمســی هنگامی که احمد قوام نخست وزیر شد او را مدیر کل بازرسی نخست وزیر کرد و پس از چند 
ماه معاون نخست وزیر شد. پس از سقوط دولت قوام مشاغل دولتی را کنار گذاشت و با میراثی که از 
پدر به او رســیده بود، به مطالعه در زمینه موســیقی ایران پرداخت و به جمع آوری آهنگ های اصیل 

ایرانی مشغول شد.
پیرنیــا پایه گذار و مدیر برنامــه رادیویی گل ها در رادیو تهــران )بعدها رادیو ایران( در ســال 1335 و 
در پی آن برنامه گل های رنگارنگ، برگ ســبز، یک شــاخه گل و گل های صحرایی بود. نخســتین 
برنامه های کودکان رادیو هم از کارهای او به شــمار می آید. او توانســت نظر مقامات سازمان برنامه 
و بودجــه را بــه اهمیت ترویج موســیقی اصیل ایرانی جلب کنــد و پس از اختصــاص اعتبار، اقدام 
به تشــکیل ارکســتری با شــرکت نوازندگان، خوانندگان و آهنگســازان صاحب نــام آن دوره کرد. و 
اینگونه نطفه گل ها در آشــفته بازار موســیقی ایران بسته شــد. آغاز پخش برنامه گل های رنگارنگ 
 در ســال 1334 از رادیو تهران حاصل کوشــش وی بود. داوود پیرنیا در یــازده آبان 1350 در تهران 

درگذشت.

من می فروشم پس هستم
شهداری تهران بخشی از بوستان شقایق سعادت آباد را فروخت

شهرداری تهران این روزها در کش و قوس مالی شــدیدی به سر می برد. قبال دعوا بر سر این بود که 
چرا تراکم می فروشــد، کم کم ماجرا بــه تخریب باغ ها و واگذاری پروانه ســاخت آنها به قیمت های 
نجومی رســید و اکنون ظاهرا فروش پارک ها و بوســتان ها در دســتور کار قرار گرفته. شــهرداری 
تهــران پیش از این به خاطر مجوزهایی که برای قطع درختــان و تغییر کاربری اراضی داده بود بارها 
مورد پرســش اعضای شورای شهر قرار گرفته اســت. حاال چند وقتی است که دیواره هایی از جنس 
آهن، نارنجی و آبی، بخشی از بوســتان شقایق، پارکی بزرگ و زیبا در شمال تهران را محصور کرده. 
دیواره هایــی که قبال نبود و حاال ســاکنان این محله می خواهند بدانند شــهرداری چرا این بخش از 
پارک را فروخته است. آنها می پرسند: کجای دنیا شهرداری، پارک را برای ساخت و ساز می فروشد؟ 
برخی با تاســف می گویند تنها مکان عمومی این محله از تهران که در آن می شود نفس کشید و قدم 
زد، قطعه قطعه مانند کیکی که در جشن تولد مسئوالن شهرداری بریده می شود، به کام برج سازان 
می رود. مشــاهدات عینی و تصاویری که به دســت ما رسیده نشــان می دهد این بخش از بوستان 
شقایق ســعادت آباد  را شرکتی خصوصی که بیشتر ســهامداران آن از یک خانواده اند، تصرف کرده 
و قرار است در آن ســاختمانی 13 طبقه ساخته شود. استعالم از شــهرداری منطقه 2 تهران نشان 
می دهــد این نهاد نه تنها بــا غیرقانونی بودن این واگذاری مشــکل ندارد، بلکــه به صراحت اعالم 
کرده که هیچ گونه تخلفی در این ساخت وســاز صورت نگرفته اســت و »مورد نظر شــهروند محترم 
ملك مجاور پارك شــقایق به مالکیت یک شــرکت ســهامي خاص و داراي پروانه تخریب و نوسازي 
به شــماره 2002۹031 مورخ ۹3/12/0۶ شــامل 13 طبقه )ســه طبقه زیرزمیــن + همکف + ۹ 
طبقه مســکوني( و در حال حاضر در مرحله شــروع گودبرداري و فاقد تخلف مي باشد«. اینطور که 
پیداست، باغ فروشی، تراکم فروشی، واگذاری ملک موقوفه برای فعالیت های فرهنگی )ساختمان 
فرهنگسرای دکتر عظیمی به شرکت آهاب(، تپه خواری و اخیرا نیز حرف و نقل هایی که در حسابرسی 
 شرکت های وابسته به شــهرداری تهران پیش آمده، بخش هایی از عملکرد پرسش برانگیز این نهاد 

در سال های گذشته است.
مشخص نیست چرا شهرداری تهران به خود اجازه می دهد بخش هایی از فضای سبز عمومی را برای 
مصارفی که مشخص نیست، به بخش خصوصی واگذار کند تا در این پارک ها، ساختمان ساخته شود. 
نیاز نیســت برای محاسبه سودی که بابت این ساخت و ساز نصیب این شرکت ها می شود به ماشین 
حساب و کامپیوتر مراجعه کنید، چرتکه اندازی سر دستی به هر شهروندی گوشزد می کند ساختمانی 
که با چشم انداز پارک شقایق سعادت آباد و کوه های پربرف البرز مرکزی باال بیاید، هر طبقه اش چقدر 
قیمت می خورُد؛ قیمتی به بهای از دست رفتن پارک محل زندگی و تفریح شهروندان مظلوم تهرانی.

)منبع: خبرآنالین(

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

»فارس« و »تسنیم« به نمایشگاه نمی آیند
صبــح امــروز نشســت مطبوعاتی بیســت و یکمین 
نمایشــگاه مطبوعات، با حضور معــاون مطبوعاتی 
و اطالع رســانی، وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و 
جمعی از خبرنگاران برگزار شد. در این نشست، معاون 
مطبوعاتی وزارت ارشاد از افتتاح نمایشگاه مطبوعات 
با حضــور بیش از ۶00 رســانه خبــر داد و گفت: این 
نمایشگاه از شنبه 1۶ آبان به مدت یک هفته در محل 
مصالی تهران برگزار خواهد شد. حسین انتظامی از 

حضور صنایع مرتبط با رســانه مثل صنایع چاپ و کاغذ و توزیع و صنایع انفورماتیک در نمایشگاه 
امسال خبر داد و حضور آنها در نمایشگاه را عامل تعامل و هم افزایی قلمداد کرد. او گفت: این تجمع 
سالیانه رسانه ها  با کمک و همراهی خود رسانه ها و تشکل های صنفی، طراحی و برگزار خواهد شد. 
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد »نقد منصفانه، پاسخ مسئوالنه« را شعار نمایشگاه امسال اعالم کرد 
و گفت: شعار نمایشگاه امسال در واقع مکمل شعار نمایشگاه سال گذشته یعنی »آزادی مسئوالنه« 
است. معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در بخش دیگری از این نشست و در پاسخ به سوال خبرنگار 
صدا و ســیما در مورد تحریم نمایشگاه مطبوعات از سوی برخی رسانه ها گفت: دوره تحریم  تمام 
شده است. انتظامی در مورد علت عدم شرکت خبرگزاری »فارس« و »تسنیم« گفت: این سوالی 
اســت که باید از خودشان بپرسید. در این نمایشــگاه طبق وظایفمان فضایی برای همه رسانه ها 
فراهم کردیم اما برخی در این نمایشگاه شرکت نکردند. بعضی از رسانه ها به دلیل مشکالت مالی 

در نمایشگاه شرکت نکردند و رسانه های محلی و استانی هم محدودیت های دیگری داشتند.

آیا محصوالت استیو جابز اعتیاد آورند؟
بازیگر فیلم تحسین شده »استیو جابز« گفت ویژگی های 
اعتیاد آور دستگاه های ساخت شرکت اپل باعث نگرانی 
او می شود. کیت وینسلت بازیگر بریتانیایی »تایتانیک« با 
اشاره به اینکه شبکه های اجتماعی باعث از دست رفتن 
کنترل والدین بر فرزندان می شود، گفت از بیم آسیب دیدن 
عزت نفس فرزندانش اجازه استفاده از این گونه  سایت ها 
را به آنها نمی دهد. این بازیگر در یک مصاحبه با نشریه 
ســاندی تایمز گفت: پدر و مادرها باید استفاده فرزندان 

خود از تکنولوژی هایی مانند شبکه های اجتماعی را محدود کنند. وینسلت با اشاره به اینکه شبکه های 
اجتماعی تاثیری چشمگیر بر عزت نفس زنان جوان دارند، گفت: »مردم در شبکه های اجتماعی خود 
را به شکلی در می آورند که مورد پسند همگان قرار گیرند. این دیدگاه به کجا ختم می شود؟ بیماری هایی 
مانند اختالل خوردن یکی از عواقب آن اســت.« او اضافه کرد: »در خانه ما هیچ رسانه ی اجتماعی 
حضور ندارد.« بازیگری که پس از درخشش در »تایتانیک« به شهرت رسید، اعالم کرد با درخواست 
دخترش برای بازکردن یک حساب کاربری در اینستاگرام مخالفت کرده و به او گفته به اشتراک گذاشتن 
عکس های شخصی همانند از دست دادن خاطرات است. او که خود مادر سه فرزند است، خطاب به 
دیگر والدین گفت دستگاه های دیجیتال همراه را از کودکان خود بگیرند، »بگذارید بچه ها از درخت ها 
باال بروند.« وینسلت در ادامه درباره کیفیت اعتیاد آور محصوالتی که استیو جابز خلق کرده، گفت : 
»مردم در حال کارکردن با این محصوالت می خوابند.« تندترین انتقاد وینسلت خطاب به خانواده هایی 
بود که زمانی را که قرار اســت کنار هم باشــند، مدام مشــغول کارکردن با موبایل های خود هستند.
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