
شام ترکی با طعم فرانسوی!
نشست دو روزه سران کشورهای عضو گروه 20 )جی 20( در حالی از دیروز در آنتالیا ترکیه آغاز شد که 
همچون نشست بین المللی وین برای حل و فصل بحران سوریه، سایه وقایع تروریستی جمعه شب پاریس 
بر سر این کنفرانس نیز سنگینی می کند. به این ترتیب، در شرایطی که وقایع جاری بین المللی سبب شده 
دستور کار این نشست تا حد زیادی به سوی یافتن راه های برای مبارزه با تروریسم در کشورهای مختلف 

صفحه 4جهان معطوف شود، مطابق روند معمول کنفرانس های مشابه، اعتراض هایی نیز در ترکیه  ...

قیمت دالر از 3600 گذشت

تالطم  عجیب در بازار ارز
از روزهای گذشته قیمت انواع ارزها در بازار افزایش یافت.این افزایش قیمت ها سؤال هایی در ذهن مردم ایجاد کرده است. اینکه چرا قیمت ها با وجود 
بهبود مناسبات بین المللی در مسیر رشد قرار گرفته است، در شرایطی که مردم تصور می کردند قیمت ارز روند با ثبات و حتی کاهشی به خود می گیرد 

تا حدودی افزایش یافت. اما این مهم آهنگ کندی داشت و به اعتقاد مسئوالن دولتی نگران کننده نیست. آنها معتقدند با توافق در مذاکرات و لغو 
تحریم ها که تا چند ماه آینده رخ می دهد مردم نسبت به وضعیت آینده خوش بین شدند به همین دلیل تقاضا برای خرید ارز افزایش یافته است.
در این میان تولید کنندگان هم از مشتریان پروپا قرص ارز های بازار شدند چرا که می خواهند بعد از چند سال سکون، فعال شوند و ظرفیت تولید 

صفحه 7صفحه ۲صفحه 3بنگاه های صنعتی خود را افزایش دهند. با چنین اتفاقی بر مشتریان ارزهای بازار افزوده شده است. مردم نیز به نوبه خود  ... صفحه 5

لمســلمین  ا و حجت االســام 
در  یــی  طبا طبا ســیدمهدی 

گفت وگویی  ...

معاون وزیر خارجــه گفت: بدون 
تردید در همه کشــورهای منطقه 

دارای نفوذ معنوی ...

تیم ملی ایران روز ســه شــنبه به 
مصاف تیم ملی گوام می رود. سوای 

حاشیه هایی  ...

می خواهند بین 
هاشمی و رهبری 

را به هم بزنند

در کشورهای 
منطقه نفوذ 

معنوی داریم

بازی با گوام؛ 
گودبای پارتی 

مستر کی روش؟!

دو مـتهم شاکی و مدعی
صفحه ۲ زنجانی: از طریق ارتش چین 7 دکل خریدم!/ مرتضوی: شما هم شکایت کنید!
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اگر برجام افتخار نیست حتماً فشارهای روی ملت افتخار است
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برخی انتقادات که به رئیس جمهور می شود، اظهار کرد: ما برای حل مشکالت مردم و 
کشور باید این مسائل را تحمل کنیم و نباید از کوره در برویم و ناراحت شویم؛چراکه آمده ایم مشکالت را حل کنیم. اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تعیین اولویت های کشور مهمترین کار دولت در ابتدای فعالیت های خود 
بود، اظهار کرد: اصلی ترین مسأله ای که نسبت به مسائل کشور در اولویت قرار داشت موضوع تعامل با دنیا و حل مسأله 
ایران با قدرت های دنیا بود که دولت توانست این اولویت را با سربلندی و افتخار تمام کند و تیم مذاکره کننده نیز به گونه ای 
عمل کرد که ایران به همه اهداف مورد نظر خود دست یابد. وی با اشاره به اظهارات رییس قوه قضاییه که گفته بود کجای 

این کار افتخار دارد، با طرح این پرســش که اگر این نتایج افتخار نیست حتمًا فشارهای روی ملت افتخار است، اظهار کرد: در همه نظرسنجی هایی که 
درباره توافق هســته ای صورت گرفته است بیش از 85 درصد مردم از این موضوع حمایت کرده اند. مراجع، مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسالمی 
نیز این توافق را تأیید کرده اند. جهانگیری با تأکید براینکه حل مسائل اقتصادی کشور در اولویت بعدی دولت یازدهم قرار گرفت، اظهار کرد: در دوره گذشته 
اقتصاد کشور با آسیبی جدی مواجه شد که دولت یازدهم با توجه خاص به سیاست های کلی اصل 44 درصدد رفع این مشکالت برآمد. معاون اول رئیس 
جمهور با تأکید بر اینکه پیامد اصلی سیاست های اصل 44 این است که سقفی برای پرواز بخش خصوصی در کشور وجود ندارد، افزود: در کشور همگان 
به این واقعیت رســیده اند که راهی جز ورود بخش خصوصی به اقتصاد وجود ندارد. در همین راســتا نیز بخش خصوصی باید خود را آماده کند تا اقتصاد را 

در دست گرفته و با اشتغال زایی و یافتن شرکای خارجی کاری قابل عرضه در عرصه بین الملل انجام دهد. شرایط قانونی نیز برای این اقدامات وجود دارد.

بررسی »پردیس بان« در مجلس
ســخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: پرونده شــرکت پردیس بان در کمیسیون اصل 90 بررسی و مقرر شد تا 
هیأتی از کمیســیون اصل 90 موضوع را پیگیری و به بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی و قضایی در ارتباط با پرونده 
این شرکت بپردازند. مصطفی افضلی فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی با اشاره به جلسه کمیسیون 
اصل 90 به منظور شــکایت سهامداران پروژه پردیس بان گفت: در این جلسه که با حضور نمایندگان مجلس و شکات 
برگزار شد احمد توکلی نماینده مردم تهران در تشریح وضعیت پروژه پردیس بان و صاحبان آن عنوان کرد که این افراد 
از عناوین حکومتی و نام مســئولین دولتی سوءاســتفاده می کند و موجبات وارد آوردن ضرر و زیــان را به مردم فراهم 

می کند و حقوق مردم را ضایع می کند.
وی افزود: نماینده شاکیان در این جلسه گفتند که قوه قضائیه شکایت شاکیان پروژه پردیس بان را نمی پذیرد و دفتر قضایی در تهران می گوید به دلیل 
اینکه محل اجرای پروژه در مشهد اســت و دستگاه قضایی مشهد نیز عنوان می کند به دلیل اینکه محل سکونت شما در هر جا که هست در آنجا باید 
موضوع را پیگیری کنیم و محل وقوع جرم نیز تهران و استان قزوین است از رسیدگی به پرونده سر باز می زند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس 
اظهار داشت: صاحبان پروژه پردیس بان از نام کمیسیون اصل 90 در سایت خود سوءاستفاده کردند که اقدام آنها این حق را برای کمیسیون محفوظ 
می دارد که موضوع را از طریق دســتگاه قضایی پیگیری کند. افضلی فرد خاطرنشــان کرد: این اشکال و ایراد به ســازمان صدا و سیما وارد است که 

متأسفانه پیش از اینکه پروژه پردیس بان مستندات و مجوزهای قانونی را اخذ کند رپورتاژهای تبلیغاتی آن را پخش می کرد.

 فضای مجازی 
می تواند بستر نفوذ باشد

وزیــر اطالعــات تصریح کرد کــه رشــد، بالندگی و 
پیشرفت کشور در گرو وفاق، همدلی و همزبانی مردم 

و مسئوالن است .
حجت االسالم والمسلمین علوی در نهمین جلسه 
شــورای اداری استان کردســتان با بیان این مطلب 
افزود: مردم استحقاق دارند که با همدلی و همزبانی 
به خدمت آن ها بپردازیم و طعم شیرین خدمات نظام 

را حس کنند.
وی با اشــاره به اینکه مردم نباید احســاس کنند که 
مسئوالن در سایه برخی اختالفات و منازعات سیاسی 
از خدمت کردن به آن ها بازمانده اند، افزود: فلسفه 
وجودی مســئوالن خدمت به مــردم و فعالیت برای 

آنان است.
علوی تاکید کــرد که باید همه تــوان و انرژی خود را 
در راســتای خدمت به مردم به کار گیریم و در جهت 

مخالف مصالح مردم و نظام اسالمی گام برنداریم.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود به مسأله نفوذ 
دشمن به عنوان یکی از هشدارهای راهبردی مقام 
معظم رهبری اشــاره کرد وگفت: در شــرایط کنونی 
جامعه که کشور بیشــتر در معرض آسیب است باید 
مراقب باشیم و کسانی را که در راستای اهداف دشمن 

حرکت می کنند شناسایی کنیم.
علوی با اشــاره بــه اینکه ارتباط ما بــا جامعه جهانی 
الزمه پیشرفت و توســعه بیشتر کشور است گفت: » 
در کنار این مهــم باید عناصر نفوذ و منافذی را که در 
پوشــش فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، هنری 
و ... بخواهند به نظام در راســتای منافع خود ضربه 

بزنند بشناسیم.
وی ادامه داد: دستگاه های اطالعاتی کشور به این 
بلوغ اطالعاتی و اشراف رسیده اند که هر نوع حضور 

اتباع بیگانه به منزله نفوذ نیست.
وی افــزود: یکــی از برکت هــای داشــتن تعامل با 
ســایر ملت ها و حضور آن ها در کشــور این است که 
تبلیغات دروغیــن غرب درخصوص جهان اســالم 

افشا می شود.
وزیر اطالعات با اشاره به اینکه عرصه فضای مجازی 
می تواند بستری برای نفوذ دشمن باشد گفت: نظام 
اطالعاتی کشور به این مسأله که چه کسانی با حضور 
خود در کشــور به دنبــال فعالیت ســالم اقتصادی، 
علمی پژوهشی هســتند و چه کسانی دنبال اهداف 

دیگر می باشند، اشراف کامل دارد.
وی با اشــاره به اینکه در بســیاری از کشــورها امروز 
صدای انفجار و کشت و کشتار می آید گفت: با درایت 
و هدایت هوشمندانه مقام معظم رهبری و نیز همدلی 
و هم زبانی دستگاه های اطالعاتی، امنیتی، نظامی 
و قضایی اهداف دشــمن در اقدامات تروریســتی در 

ایران اسالمی محقق نخواهد شد.
علــوی گفــت: ما بایــد اخالق نبــوی را کــه همان 
مهربانی و گذشــت اســت ســرلوحه امور خود قرار 
دهیــم و با همدلی و هم زبانی بــه این آرمان رهبری 

لبیک بگوییم.

دو متهم شاکی و مدعی
زنجانی: از طریق ارتش چین 7 دکل خریدم!/ مرتضوی: شما هم شکایت کنید!

امروز دو یار غار احمدی نژاد، دو چهره ای که آن ها را این روزها در ارتباط با اتهام 
های فســاد اقتصادی می شناســیم، هم زمان ولی در دو دادگاه جدا محاکمه 
شدند. بابک زنجانی و سعید مرتضوی که اتفاقا به واسطه وجود شاکی مشترک 
نامشــان در پرونده یکدیگر هم هســت و در دادگاه ها و دفاعیاتشان از یکدیگر 
اســم می برند.  امروز نهمین جلسه پرونده میلیارد نفتی برگزار شد و او همچون 
جلسات قبل بار دیگر به جای دفاع از خود، به اتهام زنی به شاکیانش ادامه داد؛ 
درواقع زنجانی دارد به گونه ای همان تکنیک »من از شــما سوال می کنم...« 
را که احمدی نژاد در مواجهه با ســوال ها استفاده می کرد، حاال در دادگاهش 
به کار می برد. سعید مرتضوی هم که از اتهامات کهریزک و بخش قبلی پرونده 
تامین اجتماعی تقریبا جان سالم به در برده است، امروز اولین جلسه از دادگاهش 
درخصوص بخش دوم شکایات تامین اجتماعی برگزار شد. دادگاه مرتضوی اما 
همچون دادگاه های پیشینش غیرعلنی او بود، ولی او نیز مثل همیشه در پایان 

دادگاه در جمع خبرنگاران حاضر شد و از آنچه در دادگاه گذشته است، گفت.

زنجانی برای نصب دستگاهی ساده، 16 میلیون پول گرفت
در ابتدای نهمین جلســه دادگاه متهمان فســاد نفتی، وکیل بانک مســکن و 
همچنین نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی اظهارات خود را بیان کردند. 
وکیل بانک مسکن با اشاره به اینکه بابک زنجانی گفته علیه بانک مسکن حکم 
گرفته و این بانک یک میلیارد دالر جریمه شده است، اظهارات وی کذب محض 

خواند و گفت این بانک محکومیتی ندارد.
او همچنین مدعی شد که متهم نفتی برای نصب دستگاهی 16 میلیون و 500 
هزار تومان از بانک مســکن گرفته است، در حالی که نصب این دستگاه مانند 

قرار دادن یک دستگاه لب تاپ روی میز و زدن فیش آن به برق بوده است.

کرسنت خیانت است، یا داشتن چند شناسنامه؟
بابک زنجانی در جلسه امروز نیز مانند جلسات قبل بخشی از دفاعیاتش را به اتهام 
زنی و جوســازی علیه وزارت نفت پرداخت. او در ابتدا با بیان اینکه وکیل شرکت 
نفت او را به دزدی متهم کرده است، گفت که از او به دلیل هتک حرمت شکایت 
می کند. زنجانی در ادامه با اشاره به اینکه وکیل شرکت نفت گفته است او چندین 
کپی شناســنامه و سوءســابقه در خصوص صدور چــک بالمحل و قبول چک 
مسروقه است، اظهار کرد: کرسنت، جهاد سازندگی، فروش نفت به هند و بانک 
آسیا را باز کنم، معلوم می شود داشتن 3 کپی شناسنامه خیانت است یا خسارت 
۲0 الــی 30 میلیارد تومانی به کشــور.  متهم ردیــف اول پرونده نفتی همچنین 
درمورداظهارات وکیل بانک مسکن گفت: این فرد موجب هتک حرمت من شد 
و پرونده هایی را نبش قبر کرده که دارای حکم قضایی قطعی بوده و مختومه شده 

است و وقتی پرونده ای مختومه می شود٬ دوباره به آن باز نمی گردند.

حراست وزارت نفت از سابقه من خبر داشت
زنجانی در مورد سابقه خود و بســتن قرارداد با وزارت نفت  گفت که وزارت نفت 

حراســت دارد و حراست می دانسته اســت او چه ســوابقی در پرونده اش دارد. 
متهم نفتی در ادامه نیز تصریح کرد: کســی کــه کار بزرگ انجام می دهد حتما 
دچار مشکالت حقوقی و اتهامات مختلف می شود. من هم انسانم و پیامبر خدا 

نیستم که عاری از هرگونه خطا باشم.
او با بیان اینکه به وزارت نفت کمک کرده اســت که محموله های نفتی در انبار 
مالزی تخلیه شــود و او این کار را تنها طبق قانون ترانزیت انجام داده اســت، 
گفت: چندین بار به وزیر نامه نوشتم که این مدارک را به آقای »م. ش« برسانید 

اما تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است.  

مگر من جان کری هستم و تحریم ها دست من بوده؟
بابک زنجانــی در ادامه ادعای جدیدی کــرد و از ایمیلی از ســوی معاون یک 
وزارتخانه به خود صحبت کرد: معاون یک وزارتخانه با هماهنگی وزیر نامه ای 
را به آقای »ش« ارســال کرد که این نامه از طریق ایمیل امن به من ارسال شد 
که در آن نامه عنوان شــده بود چون SCT تنها روزنه نظام اســت، هیچ یک از 

اسنادش در جایی ثبت نشود.
او همچنیــن در اظهار نظری دیگر گفت: اداره خزانه داری وزارت نفت به دلیل 
بدهی سپاه به دنبال من بود و به همین خاطر با آقای »د« به سوئیس سفر کردم، 

من از سپاه طلبکار بودم و به همین خاطر هم به من حواله داده بودند.
زنجانی در ادامه درخصوص پارس جنوبی نیز گفت: من که وظیفه نداشتم پارس 
جنوبی را برایتان حفظ کنم، شــما طوری حرف می زنید که انگار من جان کری 

هستم و تحریم ها دست من است. 

از طریق ارتش چین 7 دکل خریدم!
متهم نفتی در ادامه تاکید کرد پارس جنوبی زمانی می تواند کار کند که دسترسی 
آن به ذخایر دریایی فراهم شــود، چرا که بدون نفت کاری نمی تواند انجام دهد 
و این کار نیاز به دکل دارد، قطر، عربســتان و امارات بیش از چندین دکل دارند 

اما ایران دکلی نداشت.
زنجانی در ادامه مدعی شد که به همین علت، در سال 88 به چین رفته و 7 دکل 
نفتی را از طریق ارتش چین از یک شرکت امریکایی خریده که سال 90 سه دکل 
به کشور فروخته شد و در حال حاضر هم یک دکل صفر کیلومتر در حساب های 

ایزو به وزارت نفت تحویل داده است.

شما هم شکایت کنید!
اما سعید مرتضوی پیش تردر ماجرای انتصاب غیرقانونی اش به ریاست سازمان 
تأمین اجتماعی به ٤٦ میلیون تومان رد مال و یک سال حبس که شش ماه آن، 
تعلیقی است، محکوم شــده بود. اما بخش دیگری از این پرونده شامل فروش 
167 شرکت زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی، پرداخت پول 
به نمایندگان یا معاون اول احمدی نژاد و برخی دیگر از اشخاص حکایت داشت 
در بازپرسی مانده بود و حاال بعد ازچند ماه به جریان افتاده است. مرتضوی امروز 

به سه اتهام محاکمه شــد: تصرف غیرقانونی در اموال دولت، نسبت دادن امر 
غیرواقع به دیگری و ورود غیر قانونی به منزل کسی بدون اجازه محاکمه شد.

اولین جلسه از دور جدید دادگاه سعید مرتضوی نیز را خود سعید مرتضوی خارج از 
دادگاه با خبرنگاران در میان گذاشت. اما در ابتدا و هنگامی که مرتضوی شروع به 
گفتن بخشی از دفاعیاتش کرد، مصطفی ترک همدانی وکیل جمعی از کارگران 
در این پرونده با اعتراض خطاب به وی گفت:  شما مسائل محرمانه دادگاه را قرار 

نیست منتشر کنید. مرتضوی هم با خنده پاسخ داد: شما هم شکایت کنید!

فروش شرکت به زنجانی کذب محض است
مرتضوی با رد اتهامات خود در همه زمینه ها، درخصوص فروش 167 شرکت 
تامین اجتماعی به بابک زنجانی گفت: از ابتدا که این موضوع در مجلس قرائت 
شد گفتیم موضوع کذب محض هست و اصال چنین چیزی وجود خارجی ندارد 
و پس از اینکه تبلیغات زیادی بر روی موضوع انجام شد و از لحاظ مالی به عنوان 
سوء استفاده کالن موضوع را تلقی کردند، آن را به بازپرس دادسرای کارکنان 
دولت که پرونده به یکی از شــعبات آن ارجاع شده بود، گفتیم و از وی خواستیم 
که موضوع را از تامین اجتماعی اســتعالم کند و اگر یک شــرکت واگذار شده، 

سند واگذاری و سند انتقال آن را ارائه کنند.
دادستان سابق تهران ادامه داد: ما از بازپرس خواستیم که از شرکت ها بپرسند 
که صورت جلسه انتقال و واگذاری اسناد و مدارک کجا است و آن را ارائه دهند. 
بازپرس به موضوع رســیدگی کرد و آن را استعالم کرد و در نهایت متوجه شدند 
بحث فروش و واگذاری شرکت ها کامال بی اساس است و در رابطه با این موضوع 
بازپرس قرار منع پیگرد صادر کرد و گفت که هیج فروش و واگذاری در رابطه با 
شرکت های تامین اجتماعی رخ نداده و از اساس موضوع کذب محض است.

مرتضوی به جای دفاع، شعر خواند!
امــا ترک همدانی درخصوص ایــن دادگاه گفت: متاســفانه مرتضوی به جای 
بیان دفاعیات خود با شعرخوانی و دکلمه خوانی وقت دادگاه را گرفت. مصطفی 
ترک همدانی با بیان اینکه در این جلسه پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده 
دادستان و شکایت پالیزدار و حاج محمود عطار متهم برای بیان دفاعیات خود 
در جایگاه قــرار گرفت، اظهار کرد: در پی شــعرخوانی های متهم دادگاه ناچار 
در ســاعت 1۲:30 پایان جلسه را اعالم کرد و زمان جلســه بعدی 16 دی ماه 

مشخص شد.
وکیل جمعی از کارگران در پرونده مدیر عامل ســابق سازمان تامین اجتماعی و 
تحقیق و تفحص از این ســازمان عنوان کرد: مرتضوی در جمع خبرنگاران در 
پایان جلسه دادگاه مطالبی را گفت که ارتباطی به پرونده نداشت و بیشتر مربوط 
به یک سری اســناد محرمانه دولتی بود طرح چنین مطالبی به شکل ناقص و 
خارج از جلســه دادگاه با توجه به اینکه جلســات دادگاه غرعلنی است٬ درست 
نبود. وی همچنین اظهارات مرتضوی در مورد بازرسی از منزل دو تن از شاکیان 

پرونده را خالف واقع دانست.

پیگیری روزواکنش روز

در همه کشورهای منطقه نفوذ معنوی داریم
معاون وزیر خارجه گفت: بدون تردید در همه کشــورهای منطقه دارای نفوذ معنوی هستیم. حســین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه، در سخنانی درباره تحوالت و مقاومت 
منطقه در دانشگاه صنعتی شریف افزود: اما این نفوذ به معنای مداخله ما در کشورهای منطقه نیست. او در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آتش بس به پیشنهاد ایران در بیانیه پایانی و جمع بندی مذاکرات 
وین درباره سوریه گنجانده شده است گفت:  بله موضوع آتش بس با پیشنهاد روشن و صریح آقای ظریف در بیانیه پایانی گنجانده شد. این مقام وزارت خارجه ایران در ادامه با اشاره به تحوالت در غرب 
آسیا و منطقه خاطرنشان کرد: آن چه در منطقه به ویژه در رابطه با پدیده بیداری اسالمی شاهد هستیم این است که برخالف نظر برخی که معتقدند بیداری اسالمی و یا همان بهار عربی شکل نگرفته 
است، ما با تمام وجود در رفت و آمدهای مان به منطقه بیداری اسالمی یا بهار عربی را لمس کرده ایم و این پدیده را به برکت انقالب اسالمی تحکیم و تعمیق اندیشه های بنیاد گذار انقالب اسالمی 
)امام خمینی )ره(( و ادامه مســیر توسط مقام معظم رهبری می دانیم. امیرعبداللهیان ادامه داد: این مسیر توسط شهدای گرانقدر انقالب، دفاع مقدس و نیز مدافعان حرم ادامه یافته 

است. آن ها کمک کرده اند تا انقالب اسالمی این فرصت را پیدا کند تا در منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا نفوذ خاص معنوی پیدا کنند.

سیاسی
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مردم ساالری اگر واقعی نباشد، 
فریبکاری به وجود می آید

می خواهند بین هاشمی و 
رهبری را به هم بزنند

رئیس قوه مقننه در سخنانی در همایش ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسالمی ایران در دانشگاه عالی دفاع ملی با 
اشاره به رشــد اقتصادی، نرخ تورم و میزان بیکاری در کشور گفت: ساختار قدرت ملی ما قوی است اما اقتصاد ما ناتوان 
است. علی الریجانی در این سخنان با تاکید بر اینکه اقتصاد ما نیاز به جراحی دارد، تصریح کرد که نباید در هر موضوعی 

از ظرفیت انسجام بخش رهبری استفاده کرد. 

نباید ساختار قدرت ملی ما قوی باشد و اقتصادمان ناتوان
الریجانی در این ســخنان با اشــاره به تأثیرات حوزه اقتصاد در ســاخت درونی قدرت اظهار داشــت: ما در حوزه اقتصاد 
چالش های متعددی داریم،  ما در یک ارزیابی کلی بعد از انقالب رشد اقتصادی مان متوسط سه درصد بوده است، وضعیت 
بیکاری 1۲ درصد و نرخ تورم حدود ۲0 درصد بوده است که این وضعیت نشان می دهد ساختار اقتصادی ما مشکل دارد. 

وی با بیان این آمارها تاکید کرد: ما نمی توانیم بگوییم ساختار قدرت ملی ما قوی است، اما اقتصاد ما ناتوان است. 
رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به سخنی از شهید مطهری مبنی بر اینکه »اگر جامعه ای از اقتصاد سالم برخوردار نباشد، 
نمی تواند به آرمان های متعالی اسالمی دست یابد«، گفت: باید این سخن شهید مطهری را با طال نوشت. چرا که اقتصاد 

سالم اقتصاد زاینده و مبلغ است و به تعبیر مقام معظم رهبری درون زا و برون گراست.

همه جا نباید از ظرفیت رهبری استفاده شود
الریجانی در ادامه با تأکید بر لزوم جراحی بخش هایی از اقتصاد کشور گفت: باید ساماندهی برای انسجام در کشور برای 
جراحی به وجود آید البته اگر راهی غیر از این هســت، گفته شود. وی ادامه داد: ممکن است بگوییم چون در رأس قانون 
اساسی رهبری وجود دارد و رهبری حرف آخر را می زند بنابراین می توان انسجام ایجاد کنیم، این حرف، حرف کاملی نیست، 
مقام معظم رهبری حتما عنصر انسجام بخش در کشور هست و یک موضوع قدرتمند برای تنظیم امور هست اما همه جا 
نباید از این ابزار استفاده کرد. به گفته الریجانی در مسائلی مانند موضوع هسته ای و ملی باید حتما از جایگاه رهبری خط 
گرفته شود، اما این حسن نیست که همه جا از این ظرفیت استفاده شود، این ظرفیت باید همه جا بماند بنابراین باید ساز و 

کارهای درونی سامان یابد.
الریجانی همچنین گفت: حتی در بحث دموکراسی مردم ساالری دینی که بخش مهمی در استحکام قدرت ملی کشور 

است، باید به این وجه توجه شود اگر آسیب هایی در این زمینه وجود دارد برطرف شود.

دموکراسی را باید همراه با سازوکارهای آن بپذیرید
رئیس مجلس در بخش دیگری از این سخنان به اهمیت تشکیالت و ساختار در سیستم دموکراسی تاکید کرد و گفت: اگر 
فرمت استفاده از دموکراسی را در نظر می گیریم باید ساز وکار آن را نیز قبول داشته باشیم و تشکیالت کار درازمدت و آبرومند 
در این رابطه انجام می دهد. افرادی ممکن است حرف هایی بزنند، رأی بیاورند و بعد بروند و کسی نمی تواند تعقیب شان کند اما 
تشکیالت می گوید می خواهم برای صد سال بمانم.  الریجانی تصریح کرد: تشکیالت آبروی خود را به دست آدمی که حرف 
پوپولیستی بزند و برود، نمی دهد بنابراین باید در چارچوب در حوزه های مختلف اقتصاد، فرهنگ و سیاست حرف زده شود.
وی با بیان اینکه باید یک ادب سیاسی حاکم شود، افزود: وقتی تشکیالت در جامعه ای رشد پیدا نمی کند برخی افراد با نگاه 
موقت به جامعه می نگرند و سرنوشت کارهایشان را به رأی گره می زنند و اگر رأیشان کم بشود تأمل می کنند، اما اگر ساختار 

وجود داشته باشد نخبگان مسائل را برای مردم شرح می دهند و اساتید دانشگاه موضوع را توجیه می کنند.

در امربه معروف و نهی از منکر نباید منتظر دستگاه های دولتی بود
الریجانی در ادامه به اهمیت فرهنگ اشاره کرد و گفت: در حوزه فرهنگ راهکارهای بخشنامه ای و دستوری وجود ندارد. 
وی امر به معروف و نهی از منکر را یک عامل صیانت بخش و بهترین روش برای ایجاد رفتار سالم در جامعه خواند و با اشاره 
به اینکه این موضوع وظیفه شرعی ماست که در قانون اساسی هم آمده است، گفت: ما از این موضوع غفلت داریم یا گاهی 
خجالت می کشیم در مورد آن صحبت کنیم، در حالی که باید این موضوع در فرهنگ عمومی ما باشد و نباید حتماً  در این 

مسئله منتظر دستگاه های دولتی باشیم.

حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی طباطبایی در گفت وگویی مفصل با یک هفته نامه به پرسش های متنوعی پاسخ داده 
است. این استاد اخالق در این گفت وگو نظرات جالبی درباره آیت الله هاشمی، روحانی، ظریف، آیت الله مصباح و موضوع 
حصر بیا کرده است. حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی طباطبایی در خصوص هاشمی با بیان اینکه او همیشه رهبری 
را دوست داشــته گفت: من با جرأت می گویم امروز بهترین دوست آیت الله خامنه ای که دروغ نگوید و دلش برای ایشان 
بتپد، آقای هاشمی است. طباطبایی درخصوص انگ هایی که به هاشمی می زنند، از طرح تقابل هاشمی و رهبری گفت و 
اظهار کرد: من در مالقات های خصوصی ارادت و توجه به رهبری را کامل دیده ام. حیفم می آید که آنقدر با هاشمی برخورد 
بد می شود. زیرک ها فهمیده اند و می خواهند این دو بزرگوار را جدا کنند. در واقع طرح تقابل هاشمی و رهبری، بحثی است 

که به رهبری دروغ بگویند و می خواهند از این طریق بین این دو شخصیت را بهم بزنند.
امام برای هاشــمی گوسفند کشت: طباطبایی در ادامه به رابطه هاشمی و امام اشاره کرد و گفت: امام خمینی 
خیلی به آقای هاشمی عالقه مند بودند و اعتماد داشت. کارهایی که امام برای آقای هاشمی کردند، بی سابقه بود. امام 
برای آقای هاشمی پس از ترور نافرجام، گوسفند کشتند. وی تاکید کرد که قدیمی ترین آخوندی که در خانه آقای خمینی 

رفت و آمد داشت، آیت الله هاشمی بود و این موضوع به زمانی بازمی گردد که کمتر کسی امام را می شناخت. 
ورود مصباح به سیاســت، مطلوب نیســت : این استاد اخالق در پاسخ به پرسشی درباره مصباح یزدی گفت: 
ایشــان شــخصیتی است که ورودش به حوزه سیاسی مطلوب نیست و خوب است که به عرصه سیاست ورود نکنند. در 
واقع، از نظر من، ورود آقای مصباح به عرصه سیاســی در درجه اول به خودشان لطمه می زند. وی درباره مقایسه سابقه 
انقالبی مصباح یزدی و هاشمی تاکید کرد: اگر ما بخواهیم سابقه انقالبی آقای هاشمی را زیر سؤال ببریم، باید سابقه 
خیلی از علمای قم را زیر ســؤال ببریم. همگان می دانند که فاصله ســابقه آقای هاشمی و آقای مصباح و امثال ایشان 

انقدر زیاد است که ما نمی توانیم آن را زیر سؤال ببریم.
اظهارات سیاسی مصباح نگران کننده است: طباطبایی با بیان اینکه روزی که بحث انقالب شد، اکثر این آقایان 
مخالف بودند. حاال که انقالب رشد کرده، همه می گویند ما هستیم، گفت: البته خود آقای مصباح منکر آن نیست که 
قبل از انقالب حضور نداشته است. راحت بگویم، آقای مصباح چون سابقه سیاسی انقالبی نداشتند، مخالفت می کردند. 
وی با تاکید بر اینکه مصباح از نظر حوزوی علمی فردی محترم است، گفت: ولی در مسایل انقالبی چرخش داشتند و 
گاه نیستند و حتی در مسایل روز کشور هم مطالبی می گویند و تغییر موضع می دهند. باور می کنید دلم می سوزد  ایشان آ

مطالب 84 تا 9۲ و 93 ایشان را در عالم سیاست بررسی کنید، این بسیار نگران کننده است.
خطر بزرگ، تندروهایی هســتند که به نــام والیت فقیه عمل می کنند: طباطبایی در مورد انجمن حجتیه 
گفت: انجمن حجتیه دیگر توانی برای ادامه کار ندارد. در واقع امروزه، اشخاصی هستند که این اصطالح را برای نابودی 
دیگران به کار می برند. وی تاکید کرد که اکنون خطر بزرگی که وجود دارد، تندروهایی هستند که تمام اقداماتشان را تحت 
عنوان والیت فقیه انجام می دهند و چون این کار خطر دارد، ما ناچاریم برای حفظ کیان والیت فقیه، عملکرد این افراد 

را به طریقی خنثی کنیم تا به اصل رهبری آسیبی نرسد.
منتقدان روحانی نمی توانند پیشرفت ها را باور کنند: حجت االسالم طباطبایی در مورد دولت یازدهم گفت: هر 
دولتی نقد دارد، منتها کسانی که از آقای روحانی انتقاد می کنند طرفداران دولت قبل هستند. این ها واقعًا متحیرانند و نمی توانند 
پیشرفت ها را باور کنند. وی با بیان اینکه روحانی فردی نخبه، تحصیلکرده و با سابقه انقالبی درخشان است، اظهار کرد: البته 
من نقد هایی به ایشان دارم و در جای خود بیان کردم، ولی در کل ایشان انتخاب خوبی بودند که مردم درست شناسایی کردند.

حمایت های رهبری از ظریف، نظیر نداشــته است: این استاد اخالق درباره محمدجواد ظریف با بیان اینکه 
ظریف عملکردش از همه وزرا بهتر بود درخصوص توهین ها یی که به او می شود، گفت: درخت مثمرثمر سنگ می خورد، 
یعنی آدم های مفید را غالبًا می زنند. طباطبایی تاکید کرد آن هایی که به ظریف حمله می کنند، چیزی دیگری بلد نیستند 
و با بن بست روبرو هستند. او با بیان اینکه  حمایت های رهبری از ظریف به هیچ وجه نظیر نداشته است، گفت: به نظر 
من، دلواپســان ظریف را رها نمی کنند و به کار خود ادامه می دهند، چون دوســت دارند سروصدا شود. آدمی که چیزی 
ندارد جز شلوغ کاری، کار دیگری ندارد.  طباطبایی در پاسخ به پرسشی درباره حصر نیز اظهار کرد: این موضوع مربوط 
به مســئوالن رده باال می شــود. با این حال، بنده از روز اول هم گفتم حصر هرچه ادامه پیدا کند به ضرر نظام است. البته 

تصمیم گیران دالیلی دارند که امیدوارم موفق باشند.

خط قرمز ما برای داعش 40 کیلومتر است
فرمانــده نیروی زمینی ارتش گفت: برگزاری رزمایش ها برای دشــمنانی که ما را تهدید می کنند، بازدارنده اســت و دشــمنان بدانند ســربازان والیت انگشتانشــان روی ماشــه اســت و در صورت 
خیــال خام تهدیــد و تجاوز با پاســخ کوبنده مواجه می شــوند.وی در ادامه گفت: امــروز با چهره ای جدید از تهدیدات دشــمن روبه رو هســتیم که گروه هــای تکفیری و تروریســتی بازگیران اصلی 

ایــن تهدیدات هســتند و در این راســتا تاکتیک ها و ســالح هایی را نیــروی زمینی ارتش تهیــه کرده که نشــان از توانایی ایران دارد.پوردســتان تاکید کــرد: ما آمادگــی الزم را داریم تا این 
تهدیدها را قبل از اینکه به مرزهای کشــور نزدیک شــوند از بین ببریم، همچنین اســتراتژی و راهبرد ما این اســت که داعش در صورت حمله، در خارج از مرزهای کشــور نابود شــود 
و ایــن در صورتی اســت که از خط قرمز 40 کیلومتــری ما عبور کند.فرمانده نیروی زمینی ارتش در پاســخ به ســئوالی مبنی بر حضور مستشــاران ارتش در ســوریه و عراق نیز گفت: 

 ماموریتی که ســتاد کل نیروهای مســلح برای ماموریت های مستشــاری تعریف کرده برای ســپاه قدس اســت اما این آمادگی در ارتش وجود دارد تا در صــورت نیاز در این مناطق 
حاضر شود. 

تله انفجاری یک مامور را به شهادت رساند
فرمانداری قصرقند »انفجار تله انفجاری به 
کار گذاشته شــده در مسیر خودروی نیروی 
انتظامی در شهرســتان قصرقند و شهادت 

یک مامور انتظامی را تایید کرد.
فرمانــداری قصرقنــد اعالم کــرد: در پی 
انفجار ایــن تله که در فاصلــه 6 کیلومتری 

شهرســتان قصر قند کار گذاشته شــده بود یک نفر از عوامل انتظامی این 
شهرســتان به درجه رفیع شهادت نائل شــد اما این حادثه مجروحی در پی 

نداشت. در حال حاضر بررسی این حادثه در دستور کار قرار گرفته است.
گروهبان یکــم حامد حاتمی مامــوران یگان امداد انتظامی شهرســتان 
قصر قند به منظور تامین امنیت در حال گشــت زنی در محور قصر قند به 
جکیگور بود که در پل پاسک در مسیر خودروی گشتی پلیس تله انفجاری 

منفجر شد.

تالش برای جلب رضایت مطهری
وکیل علی مطهری از تالش متهمان حادثه 

شیراز برای جلب رضایت موکلش خبر داد.
مصطفــی ترک همدانی با اشــاره به پرونده 
حادثه شیراز و حمله به علی مطهری عنوان 
کرد: منتظر صدور حکم پرونده هستیم البته 
متهمان پرونــده در این مدت تالش زیادی 
دارند تا رضایت آقای مطهری را جلب کنند.

وی افزود: متهمان بارها درخواست اعالم رضایت از سوی موکلم را مطرح 
کردنــد. آقای مطهــری هم اعالم کرد تنها در صورت مشــخص شــدن و 
شناسایی دستوردهندگان این حمله حاضر است به متهمان پرونده یا همان 

حمله کنندگان کمک کند.
ترک همدانی خاطرنشــان کرد: موکلم تمایل به اعالم رضایت دارد اما باید 

شرایطی که عنوان کرده نیز فراهم شود.

کمیسیون برجام دیگر وجود ندارد
یک نماینده اصالح طلب مجلس شــورای 
اسالمی گفت: آقایان کاری کردند که همه 
دنیا را علیه کشورمان بســیج کردند. حاال 
می گوینــد چرا همــه قطعنامه هــای علیه 
ایران برداشته نمی شود.مسعود پزشکیان 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در مورد سوال 

مجلس از ظریف٬ عنوان کرد: این آقایان دســت بردار نیستند٬ البته برخی 
سواالت از گذشــته باقی مانده اســت ولی یک عده ای می خواهند به هر 
بهانــه ای٬ دولت را اذیــت کنند.وی در واکنــش به اظهــارات زاکانی در 
مورد اینکه فعالیت کمیسیون ویژه بررســی برجام ادامه دارد٬ تاکید کرد: 
کمیسیون برجام دیگر فعال نیســت. البته یک نماینده می تواند بر اجرای 
برجام نظارت داشــته باشــد اما از نظر مجلس دیگر کمیسیونی برای این 

کار وجود ندارد.

 24 ساعته 
در حال تولید قدرت هستیم

جانشــین فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــالب 
اســالمی گفت: ما ۲4 ســاعته در حال تولید قدرت 
جدید هســتیم و آنقــدر آزمایش های تســلیحاتی و 
سیســتم های دفاعی مان زیاد شــده است که برای 
جلوگیری از نظامی شــدن فضای افکار عمومی از 

انتشار و رسانه یی کردن آنها خودداری می کنیم.
ســردار حســین ســالمی صبح امــروز در همایش 
اســتحکام ســاخت درونی قدرت ملــی جمهوری 
اسالمی ایران که در دانشگاه عالی دفاع ملی در حال 
برگزاری است با بیان این که نظریه ی بنیانی دکترین 
نظام سلطه بر تســلط بر جهان، تعمیم دادن منطق 
قدرت به جریان امور اســت، گفت: جهان سلطه در 
پی این اســت که مناســبات میان دولت و ملت ها را 
بر مبنای قــدرت قرار دهد و مفاهیــم نظیر آزادی و 
سرنوشــت ملت ها نیز همگی در پرتو ساختار قدرت 
جهانی معنا شود. جهانی که در آن حق با کسی باشد 
که قدرتمندتر است و این منطق، منطق نظام سلطه 

برای تسلط بر جهان است.
وی افزود: پروژه های ملت سازی آمریکا یی ها بر این 
مبنا استوار است که ســاختمان شخصیت و هویت 
ملت ها توسط آنها به تصویر کشیده شود و همه مردم 
واقعیت را آنگونه ببینند که آنها می خواهند و عدالت 

نیز آنگونه معنا شود که آنها تصویر می کنند.
وی ادامه داد: مبارزه ملت فلسطین برای دستیابی 
به حقوق از دست رفته خود از سوی قدرت های نظام 
سلطه تروریسم معنا می شود و در عین حال حمالت 
رژیم صهیونیستی به این ملت مظلوم مشروع تلقی 

می گردد.
وی با اشاره با اینکه در نظام سلطه امنیت آن چیزی 
اســت که در غرب معنا می شود، اظهار کرد: کشتار 
جمعی مــردم در ویتنــام و ژاپن توســط آمریکا یک 
موضوع عادی و رایج در عرصه بین الملل است اما در 
عین حال سایر ملت ها نمی توانند از انرژی صلح آمیز 
هسته ای استفاده کنند و این جهانی است که غرب 

توصیف می کند.
فرمانده جانشین ســپاه پاسداران با اشاره به انقالب 
اســالمی ایران و تأثیر آن بر معادالت جهانی اظهار 
کرد: در مقابل این منطق امام خمینی )ره( انقالبی 
کردند تا این رویه را در ســلطه جهانی حاکم بود، فرو 
بپاشانند و نظم کهن قدرت ها را در هم بشکنند و در 
عین حال قدرت را تحت فرمان اســتقالل و آزادی 

قرار دهند.
وی ادامه داد: در منطــق انقالبی امام خمینی )ره( 
قدرت باید ازآن کسی باشد که حق است نه آنکه حق 
با کسی باشد که قدرتمند است. وقتی این دو منطق 
که یکی منطق قدرت و دیگری قدرت منطق است در 
برابر یکدیگر قرار می گیرند مقابله و تعارض راهبردی 
کــه در جنبه های اقتصادی، فرهنگــی، اجتماعی 
و نظامی وجود دارد رخ نشــان می دهــد و این آغاز 

تعارض این دو منطق با یکدیگر است.
ســالمی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: 
روند تضعیف و تجزیه ملت ها و دولت های مسلمان 
و عقب مانده نگه داشتن آنها،  استراتژی نظام سلطه 
اســت و از طرف دیگر پیگیری یک روند ژئوپلیتیک 
برای وحدت یکپارچه امت مسلمان استراتژی است 

که توسط انقالب اسالمی پیگیری می شود.
او با تأکید بر اینکه ما بــرای مقابله با ائتالف جهانی 
قدرتمند نیازمند قدرت هســتیم، اظهار کرد: برای 
مقابلــه با ایــن ائتالف جهانــی بر علیــه ملت های 
مسلمان نیازمند قدرت هستیم و با ضعف نمی توان 
بر غرب و انســجام جهانی علیه ملت های مسلمان 

غلبه کرد.

خبرآنالین نوشت: »شورای نگهبان، در شطرنج انتخاباتی اصالح طلبان چه نقشی بازی می کند؟«
روشی که برخی چهره های شاخص سیاسی برگزیده اند، البی با شورای نگهبان درباره کاندیداهای خاص است. البی ای که در دوره های 

پیش در موارد متعددی جواب داده است.

 نامه نیوز نوشت: »فراکسیون هاشمی ها در مجلس دهم؟«
محسن و فاطمه هاشمی می توانند امید داشته باشند که راه پدر را در نمایندگی مجلس ادامه دهند. شاید بتوان گفت که هاشمی ها در 

مجلس آینده می توانند یک فراکسیون را به نام خود ثبت کنند.

پارس نیوز نوشت: »رقیب دوم اصولگرایان«
باید نگران نفوذ دشمن در اردوی اصولگرایان باشیم؛ تا مبادا کسانی که دیروز در اوج آشوب 78 خط مقدم دفاع از نظام بودند؛ امروز مکرر 

مسیر نقض اوامر ولی فقیه را طی کنند.

 رجا نیوز نوشت: »آیا عمر برجام ۲4 آذر به پایان می رسد؟«
آمانو علی رغم ارائه دسترسی ها بی نظیر از سوی ایران قصد ندارد گزارش خود را به گونه ای تنظیم کند که منجر به مختومه شدن موضوع 

PMD بشود.

عکس روزسایت نگار

پیکر شهید مدافع حرم 
حضرت زینب)س( سید 
مصطفی موسوی صبح 
دوشنبه بیست وپنجمین 
آبان ماه از مسجد باب 
الحوائج )ع(در میدان 
شهید رجایی تشییع شد. 
شهید سید مصطفی 
موسوی جوان ترین 
شهید مدافع حرم در سن 
بیست سالگی شامگاه 
پنجشنبه ۲1 آبان توسط 
تروریست های تکفیری 
در استان حلب سوریه به 
شهادت رسیدند.

خبرنامه
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رصدخانه

شام ترکی با طعم فرانسوی! 
مبارزه با تروریسم، مهمترین محور نشست »جی 20« در ترکیه

نشست دو روزه سران کشورهای عضو گروه ۲0 )جی ۲0( در حالی از دیروز 
در آنتالیا ترکیه آغاز شــد که همچون نشســت بین المللی وین برای حل و 
فصل بحران سوریه، ســایه وقایع تروریستی جمعه شب پاریس بر سر این 
کنفرانس نیز سنگینی می کند. به این ترتیب، در شرایطی که وقایع جاری 
بین المللی سبب شده دســتور کار این نشست تا حد زیادی به سوی یافتن 
راه های برای مبارزه با تروریسم در کشورهای مختلف جهان معطوف شود، 
مطابق روند معمول کنفرانس های مشــابه، اعتراض هایــی نیز در ترکیه 
نسبت به برگزاری آن صورت گرفته است. اعتراض هایی که به سبب باال 
رفتن سطح هشدار امنیتی در ترکیه و البته دیگر کشورها، با برخورد سخت 
و بعضًا خشــن پلیس ترکیه مواجه شده است. در مجموع، به نظر می رسد 
برجسته شدن مجدد موضوع تروریسم بین المللی، سبب شده تمرکز اصلی 
این نشســت بیش از اینکه به مانند همیشه بر مســائل مربوط به اقتصاد 
جهانی، توسعه و موضوعات مشابه باشد، به یافتن راه حلی مشترک برای 

رهایی از شر آفت تروریسم تغییر یابد.
بر اســاس گزارش رســانه ها، نشســت ســران گروه ۲0 روز یکشنبه در 
آنتالیای ترکیه با اســتقبال رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهوری این 
کشــور به عنوان رئیس دوره ای گروه از رهبران کشورهای شرکت کننده 
و عکس یادگاری آن ها، آغاز شد. نشست به میزبانی ترکیه برگزار می شود 
و در آن، رهبران گروه به جز فرانســوا اوالند، رئیس جمهور فرانســه که 
به خاطــر حمالت پاریس برنامه ســفر خود به ترکیه را لغــو کرد، حضور 
دارند. به دنبال مراسم اســتقبال، اردوغان، باراک اوباما، رئیس جمهور 
آمریکا، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراســیون روســیه، شی جین 
پینــگ، رئیس جمهور چیــن، آنگال مرکل، صدراعظــم آلمان، بان کی 
مون، دبیرکل سازمان ملل، دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، ملک 
سلمان، پادشاه عربســتان و دیگر اعضای گروه، در مقابل دوربین قرار 
گرفته و عکس یادگاری گرفتند. در این عکس، در سمت راست اردوغان، 
رئیس جمهور آمریکا و در طرف چپ وی، رئیس جمهور چین قرار داشتند 
که ریاست دوره ای گروه ۲0 را در سال ۲016 میالدی عهده دار خواهد 

شد. به دنبال این مراسم، نشست »توسعه اقتصادی و تغییرات اقلیمی« 
با سخنان اردوغان شروع شد.

در کنار نشست سران، برای اولین بار با ابتکار ترکیه گروه بانوان گروه ۲0 نیز 
تشکیل شده که امینه اردوغان، همسر رئیس جمهوری ترکیه، در نشستی 
به نام بانوان پناهجو در آن شــرکت داشت. احمد داوداوغلو، نخست وزیر 
ترکیه که حضور کم رنگی در نشســت دارد، پیش از ضیافت شــام دیشب 
اردوغان برای رهبران کشــورها، یک میهمانی برای رهبران و همسران 
رهبران کشورهای شرکت کننده ترتیب داد. بر اساس گزارش خبرگزاری 
جمهوری اسالمی از نشست »جی ۲0«، موضوع تروریسم، آوارگان سوری 
و بحران پناهجویــان، موضوعات اصلی گفت وگوی ســران گروه ۲0 در 
مراسم شام دیشب بود که به میزبانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری 
ترکیه در شهرک توریســتی بلک در نزدیکی آنتالیا برگزار شد. مراسم شام 

دیشب گروه ۲0 پشت درهای بسته برگزار شد و آنچه که از سخنان اردوغان 
در این مراسم به رسانه های ترکیه درز کرده، نشان می دهد، بحران سوریه 
که وارد پنجمین ســال خود شــده و در ارتباط با آن گسترش فعالیت های 
تروریســتی و تروریســت های خارجی و موضوع میلیون ها آواره سوری و 

حمالت خونبار پاریس، اجازه نداد شام نوش جان سران گروه ۲0 شود.
گاه و روزنامه نگاران شرکت کننده در نشست آنتالیا می گویند این  ناظران آ
اولین باری است که یک موضوع فرا اقتصادی، به عنوان موضوع اصلی 
نشست ســران گروه ۲0 مطرح می شود که البته نقش حمالت پاریس در 
این مســئله نیز بســیار تعیین کننده بوده اســت. به باور کارشناسان روابط 
بین الملل، توافقات حاصل شــده در دومین نشســت وین که در آســتانه 
نشست سران گروه ۲0 در آنتالیا برگزار شد نیز خود مهمترین عامل در قرار 
گرفتن موضوع تروریسم در سوریه در دستور کار نشست سران کشورهایی 

بوده که خود 95 درصد تجارت جهان، 85 درصد اقتصاد جهانی و بخش 
عمده تجارت سالح را در اختیار دارند. اما آنچه که قابل توجه است، رویکرد 
مخفیانه ترکیه در اصرارهای خود مبنی بر لزوم برکناری بشار اسد در فرآیند 
حل بحران سوریه است. اردوغان در سخنان خود در ضیافت شام دیشب 
ادعا کرد که کشورش از سال 1970 میالدی با معضل تروریسم دست به 
گریبان اســت و از دید ترکیه، هیچ فرقی بین »پ.ک.ک«، »پ.ی.د« و 
داعش و یا دیگر ســازمان های تروریستی نیست و ترور، دین، ملیت ندارد 
و مبــارزه یکی با دیگری واقعیت و ماهیت تروریســتی بودن آن ها را از بین 
نمی برد.  امــا حمایت و یا اســتفاده آمریکا و به نوعی روســیه از نیروهای 
مقاومــت مردمی حزب اتحــاد دمکراتیک ســوریه )پ.ی.د( در مبارزه با 
داعش، برای آنکارا که پ.ی.د را به عنوان یک شاخه پ.ک.ک دانسته و 

سازمان تروریستی ارزیابی می کند، مسئله ساز است.
موضوع تروریســم به ویژه در محور ســوریه و عــراق، مهمترین موضوع 
دیدارهای دوجانبه رهبران کشورهای شرکت کننده در اجالس گروه ۲0 
نیز بود. اوباما و پوتین دیشب بیش از نیم ساعت درباره بحران سوریه گفت 
وگو کردند. خبرگزاری آناتولی گزارش داد که این دیدار، بیش از 35 دقیقه 
به طول انجامید و یک مقام کاخ سفید این گفت  گو را سازنده ارزیابی کرده 
است. این مقام کاخ سفید گفته دو رئیس جمهور به طور عمده بر موضوع 
متوقف کردن درگیری ها در ســوریه و حمالت اخیر در پاریس پرداختند. 
به گفته همین مقام، رهبران دو کشــور با اشاره به نتایج مهم نشست دوم 
وین، بر لزوم پیگیری نتایج به دســت آمده در این نشست، متوقف کردن 
درگیری ها، پیشــبرد مذاکرات بین دولت ســوریه و معارضان ســوری با 
میانجی گری سازمان ملل و نیاز سوریه به دوران گذار سیاسی تأکید کردند. 
به هر حال، نشست سران گروه ۲0 امشــب با سخنران شی جین پینگ، 
رئیس جمهور چین که در سال ۲016 میالدی ریاست دوره ای این گروه را 
از ترکیه تحویل می گیرد، خاتمه خواهد یافت. این نخستین باری است که 
ترکیه ریاســت دوره ای این گروه را برعهده گرفته و میزبان نشست سران 

گروه ۲0 می شود.

تشدید حمالت هوایی فرانسه علیه داعش در سوریه 
جنگنده های فرانسه، مواضع تروریست های داعش را در شهر رقه سوریه هدف حمالت هوایی قرار دادند. به گزارش وزارت دفاع فرانسه، در حمالت روز یکشنبه، یک اردوگاه آموزشی و یک پست فرماندهی متعلق به تروریست ها در شمال 
رقه نابود شــد. در بیانیه این وزارتخانه آمده است: »داعش از اولین هدفی که نابود شد به عنوان پســت فرماندهی، مرکز جذب نیرو و همچنین انبار تسلیحات و مهمات استفاده می کرد. هدف دوم نیز اردوگاه آموزشی تروریست ها بود«. بر 

اساس این بیانیه، 1۲ فروند جنگنده، شامل 10 فروند بمب افکن از پایگاه های هوایی در اردن و امارات متحده عربی به سوی سوریه پرواز کردند و ۲0 بمب روی اهداف مورد نظر انداختند.
فرانســه این عملیات را با همکاری واشنگتن و در راســتای ائتالف ضد داعش تحت رهبری امریکا انجام داد. این ائتالف از ژوئن ۲014 حمالت هوایی خود را در عراق و اندکی بعد در سوریه آغاز کرد. این عملیات در حالی آغاز شد که تنها 
چند روز از حمالت تروریســتی خونین پاریس، پایتخت فرانسه می گذرد. گروه تروریستی داعش تهدید کرده چنانچه فرانسه به حمالت هوایی خود ادامه دهد، این گروه نیز به حمالت تروریستی خود در این کشور اروپایی ادامه خواهد داد. 
تروریست های داعش که گفته می شود بسیاری از آن ها ابتدا در سال ۲01۲ در اردن تحت آموزش  سازمان اطالعات مرکزی امریکا )سیا( قرار گرفتند، در حال حاضر کنترل بخش های گسترده ای از عراق و سوریه را در اختیار دارند و در 

این مناطق جنایات هولناکی مرتکب شده اند که از جمله آن ها می توان به قتل عام مردم شیعه، سنی، کرد و مسیحی اشاره کرد.

حمله نیروهای مخفی رژیم صهیونیستی در لباس مبدل فلسطینی ها.

بحران در بروندی پس از انتخابات 
ریاست جمهوری .

تیراندازی شب گذشته در خیابان "سنت مارتین" واقع در ناحیه دو پاریس رخ داد و مقام های پلیس اعالم کردند که یک زن در 
این خیابان از ناحیه شکم هدف گلوله قرار گرفت.

اعتراض اتحادیه جوانان ترکیه به 
سفر باراک اوباما.

 ۲0 نفر در طراحی حمالت پاریس 
دست داشتند

مقامات اروپایی جستجویی بین المللی را برای یافتن جوان ۲6 ساله 
خطرناکی که گفته می شود به همراه دو برادرش در ماجرای حمالت 
پاریس دست داشته، آغاز کرده اند. این تصور نیز در حال شکل گیری 
است که شبکه بزرگ تری از تروریست ها، متشکل از ۲0 نفر، نقشه 
حمالت پاریس را طرح ریزی کرده بودند. گفته می شود دستکم 8 
مهاجم در سه جوخه مرگ به طور مستقیم حمالت روز جمعه را که 
به 11 سپتامبر فرانسه مشهور است، به اجرا درآورده اند. شش نفر از 
آنها کمربندهای انفجاری خود را منفجر کرده اند و یک نفر هم در 

تیراندازی نیروهای پلیس کشته شده است. 

 نتایج نشست وین مطابق خواست 
دولت سوریه بود

دو نشست وین، برخالف دو نشست ژنو، بسیار امیدوارکننده بودند. 
دولت سوریه از نتایج نشست اخیر وین، برخالف نتایج و تصمیمات 
نشست های ژنو، استقبال کرد. در نشست وین بر سر برنامه زمانی 
برای برگزاری نشست بین نمایندگان مخالفان سوریه و دولت این 
کشور تا ماه ژانویه توافق شد؛ نشستی که به منظور تصمیم گیری 
درباره تشــکیل دولت انتقالی طی یک دوره شش ماهه و برگزاری 
انتخابات در 18 ماه برگزار خواهد شد. هرچند دولت سوریه در نشست 
وین شرکت نداشت، اما ایران و روسیه،  حضور داشتند و دولت دمشق 

بر همین اساس به تصمیمات ژنو روی خوش نشان داد.

 هشتگ »مسلمانان تروریست 
نیستند« در صدر توئیتر

هشــتگ »مســلمانان تروریست نیســتند«، روز گذشــته برای 
دومین روز متوالی، در صدر بیشــترین هشــتگ های منتشــره 
شده در »توئیتر« قرار گرفت. این هشتگ در واکنش به حمالت 
تروریستی داعش، در صدر رده بندی هشتگ های روزانه )برای 
دومین روز پیایی( قرار گرفته اســت. این هشتگ در شرایطی در 
فضای مجازی و به ویژه توئیتر مورد استقبال قرار گرفته که در پی 
حمالت تروریســتی اخیر در وین، نگرانی هایی مبنی بر احتمال 
بروز برخوردهای خشونت آمیز با مســلمانان بروز کرده و به ویژه 
مسلمانان فرانسه نسبت به این موضوع احساس نگرانی می کنند. 

 هشدار قبلی مقامات عراقی درباره 
حمالت پاریس

مقامــات اطالعاتی عراقی، پیش از وقایع اخیر پاریس نســبت 
بــه احتمــال وقــوع حملــه تروریســتی در کشــورهای غربی 
هشــدار داده بودند. مقامــات بلندپایه اطالعاتــی عراق، یک 
روز پیش از حمــالت مرگبار جمعه شــب در پاریس به اعضای 
ائتــالف آمریکایی ضد داعــش درباره حمــالت قریب الوقوع 
تروریست های این گروه هشدار داده بودند. دستگاه اطالعاتی 
عراق پیامی را مخابره کرده بود مبنی بر اینکه ابوبکر البغدادی،  
چند روز پیش از حمالت پاریس دســتور حمله به کشــورهای 

ائتالف در حال جنگ علیه داعش را صادر کرده بود.

بین الملل
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تالطم عجیب در بازار ارز 
قیمت دالر از 3600 گذشت

از روزهای گذشته قیمت انواع ارزها در بازار افزایش یافت.
این افزایش قیمت ها ســؤال هایی در ذهــن مردم ایجاد 
کرده اســت. اینکه چرا قیمت ها با وجود بهبود مناســبات 
بین المللی در مســیر رشد قرار گرفته اســت، در شرایطی 
که مردم تصور می کردنــد قیمت ارز روند بــا ثبات و حتی 
کاهشی به خود می گیرد تا حدودی افزایش یافت. اما این 
مهم آهنگ کندی داشــت و به اعتقاد مســئوالن دولتی 
نگران کننده نیســت. آنها معتقدند با توافق در مذاکرات و 
لغو تحریم ها که تا چند ماه آینده رخ می دهد مردم نســبت 
به وضعیت آینده خوش بین شــدند به همین دلیل تقاضا 

برای خرید ارز افزایش یافته است.
در این میــان تولید کنندگان هم از مشــتریان پروپا قرص 
ارز های بازار شــدند چرا که می خواهند بعد از چند ســال 
ســکون، فعال شــوند و ظرفیت تولید بنگاه های صنعتی 
خود را افزایش دهند. با چنین اتفاقی بر مشتریان ارزهای 
بازار افزوده شــده اســت. مردم نیز به نوبه خود سهمی در 
خرید ارز دارند. به اعتقاد کارشناســان در فصل تابســتان 
مســافرت های خارجــی افزایش پیــدا می کند لذا رشــد 

تقاضایی که اکنون در بازار رخ داده طبیعی است.
فعاالن بازار ارز هم که در بطن ماجرا هستند وضعیت بازار 
را عادی می بینند و می گویند قیمت ها نوســان شــدیدی 
ندارد و از همه مهم تر اینکه بازار با کمبود ارز روبه رو نیست. 

همین رویه باعث شــده اســت که هیــچ مجموعه و حتی 
کارشناسی خواســتار حضور و برخورد دولت نشود. دولت 
هم نمی خواهد مانند دوره های گذشته در بازار دخالت کند 
و تمایل دارد قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا کنترل شود. 
قابل پیش بینی بود که نرخ ها تا حدودی با رشد مواجه شود 
اما این امر کاماًل موقتی است و مجددًا قیمت ها به نرخ ارز 

مبادله ای نزدیک خواهد شد.
در همیــن زمینــه وزیــر اقتصــاد در حاشــیه همایش 
استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسالمی 
ایران در دانشــگاه دفــاع ملی در جمــع خبرنگاران،  در 
مورد علت نوســانات نرخ ارز عنوان کرد: این نوســانات 
فصلی بــوده و آنچه همکاران در بانــک مرکزی تحلیل 
دارند با توجه به نزدیک بودن تقاضا در ژانویه که باال رفته 
اســت و نیز افزایش تقاضای ارز از ســوی اتباع خارجی 
در بازار محسوس اســت و فکر می کنیم تغییرات جدی 
در بازار رخ نداده و در فصول ســال شاهد نوسانات نرخ 

ارز هستیم.
وزیر امــور اقتصاد و دارایی در پاســخ به ســؤال که آیا این 
موضوع ارتباطــی به خروج ارز از کشــور بــه دلیل صدور 
ویزای اربعین می تواند باشد، اظهار داشت: مجموعه ای 
از این عوامل به صورت فصلی تقاضای ارز را افزایش داده 
و فکر نمی کنیم قابل مالحظه باشد. آنچه برای ما در بازار 

ارز مهم بوده ثبــات پایدار بوده و اینکــه جلوی التهابات و 
تالطم آن گرفته شود.

با این حال کارشناســان معتقدند که کاهــش قابل توجه 
شاخص قیمت ســهام در بازار بورس و هجوم سهامداران 
برای عرضه ســهام و پیشــگیری از ضرر بیشتر به معنای 
انتقال بخشــی از نقدینگی فعال در این بــازار به بازار ارز و 
ســایر بازارهاســت. به بیانی دیگر آن روی ســکه افزایش 
عرضه ســهام در بازار بورس افزایش منحنی تقاضا برای 
ارز و احتماال مسکن اســت. بنابراین در روزهای آینده باید 
انتظار رونق معامالت در بازار مســکن و افزایش احتمالی 
قیمت آن را هم داشت. چنانچه تجربه سال های گذشته 
نشان می دهد نقدینگی وقتی از بازاری به بازار دیگر حرکت 

می کند موجی جدید در بازار مقصد ایجاد می کند.
 علت اقتصادی دیگر افزایش قیمــت حامل های انرژی 
اســت که از چندی پیش اعالم شــده و جامعــه در انتظار 
آن بود. چنانچه تجربه ســال های گذشته نشان می دهد 
معموال به دنبــال تعدیل قیمت حامل هــای انرژی، همه 
قیمت های دیگر نیز افزایش می یابند. دلیل این امر، هم اثر 
واقعی چنین افزایشی بر هزینه تولید کاالها و خدمات است 
و هم اثر »شــاخص بندی« قیمت ها با یکدیگر. به محض 
افزایش قیمت انرژی که به طور متوســط 14 درصد از کل 
هزینه تولید در اقتصاد کشور و بیش از 70 درصد را در برخی 

از رشته فعالیت ها، مانند حمل و نقل و کوره های آجرپزی 
دارد، قیمت ها به سمت باال تغییر می کنند.

اما درکنار این، برخی فعاالن بازار ارز عنوان کردند که یکی 
از دالیل رشد دیروز اقدام عمدی برخی صرافان در نفروختن 
دالر بــرای مقابله با دســتورالعمل نظارتــی بانک مرکزی 
جهت ساماندهی صرافی ها بوده است. در این راستا برخی 
صرافی ها به طور همزمان از فروختن ارز خودداری کرده و 
نوعی شایعه در بازار رواج داده اند که موجب سکته خوردن 

قیمت ها شده است.
برخی دیگر از فعاالن صنفی نیز رشد دیروز قیمت ارز را به 
خاطر قانون جدید مالیاتی و اختیار ســازمان امور مالیاتی 
برای سرکشی به حســاب ها دانســته و ابراز کردند برخی 
صاحبان درآمدهای بزرگ در روزهای اخیر اقدام به بیرون 
کشــیدن موجودی شــان و تبدیل آن بــه دالر کرده اند که 

همین امر باعث رشد قیمت ها شده است.
به نظر می رســد یکی از عامالن افزایــش قیمت ارز خود 
دولت باشد. دولت سیاست  رشــد صادرات غیرنفتی را در 
برنامه خود دارد و از آنجا که برای صادرکننده قیمت باالی 
ارز صرفه اقتصــادی دارد، قیمت ارز در حــد معقول نگاه 
داشته می شــود. بنابراین باید منتظر روزهای آینده بود که 
وضعیت ارز در ایران به سرنوشت سال های 90 و91 تبدیل 

خواهد شد یا خیر؟

طلب 80 هزار میلیاردی بانک مرکزی
گرچــه بدهــی بانک هــا بــه بانک 
مرکزی در چند ماه اخیر در مســیر 
کاهشــی قــرار گرفته ولــی آخرین 
تغییرات بیانگر کند شدن روند تسویه 
این طلــب بانک مرکزی اســت.به 
گزارش ایسنا، آخرین آمار اعالمی 
از ســوی مدیرکل اقتصادی بانک 

مرکزی حاکــی از بدهی 80.6 هــزار میلیارد تومانی 
بانک ها به بانک مرکزی در پایان شــهریور ماه امسال 
اســت.گرچه اکرمی توضیحاتی در رابطه با این تغییر 
ارائه نکرده ولی بررسی ترازنامه خرداد ماه بانکها که از 
ســوی بانک مرکزی منتشر شده است نشان می دهد 
که بدهی 80.6 هزار میلیاردی فعلی بانکها نســبت 
به پایان ســال گذشته حدود چهار درصد کاهش یافته 
است.این در حالی است که اضافه برداشت بانک ها و 
بدهی آنها به بانک مرکزی که طی سالهای اخیر روند 
رو به رشدی طی کرده از سال 139۲ تاکنون حدود 30 

هزار میلیارد تومان افزایش داشته 
و از 53 هــزار میلیارد بــه بالغ بر 80 
هزار میلیارد تومان رسیده است. با 
این وجود در سال جاری تا حدودی 
رویه اضافه برداشــت بانک ها تغییر 
کــرده و در نیمه اول امســال حدود 
5000 میلیارد تومان از آن کاســته 
شده است.اما در همین دوره شش ماهه ابتدایی سال 
میزان کاهش بدهی نیز با نوســان همراه بوده به گونه 
ای که در پایان سه ماهه اول از حدود 85 هزار میلیارد 
به 81 هزار میلیارد تومان رســیده ولی در انتهای ســه 
ماهه دوم تنها ریزش حدود500 میلیون تومانی داشته 
است.بر این اساس روند تســویه بدهی های بانک ها 
به بانک مرکزی در بین دو فصل اول و دوم ســال کند 
شده اســت چرا که درصد کاهش در خردادماه نسبت 
به اسفند سال گذشته 5.5 درصد ولی در شهریور ماه 

نسبت به اسفند حدود چهار درصد بوده است.

خیانتی بزرگ به نام غارت آب
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور 
آب، خاک و صنایع گفت: در دولت 
گذشــته بالغ بر 300 هزار حلقه چاه 
غیرمجاز احداث شد و از سوی دیگر 
نیز بدون نظارت، چندین برابر مجوز 
از چاه های مجاز آب برداشــت شد 
و میلیارد هــا مترمکعــب آب از این 

طریق هدر رفت که می تــوان از آن به خیانتی بزرگ و 
"غارت منابع آبی کشــور" نــام برد.علی مراد اکبری در 
گفت وگو با خبرنگار ایســنا، اظهار کرد: از سال 1384 
تا ســال 139۲ براســاس اطالعات و آمار از سازمان 
بازرســی کل کشــور 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز در 
کشــور احداث شــد، در حالی که از ابتدای انقالب تا 
سال 1384 تنها 100 هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث 
شــده بود که ســبب شــد میلیارد ها مترمکعب آب از 
ســفره های زیرزمینی برداشت غیرمجاز و بیش از حد 
صورت بگیرد و خیانتی بزرگ کــه همان غارت منابع 

آبی اســت، انجام شود.وی افزود: 
وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو 
مصمم  هستند در شرایط کنونی در 
راستای حفظ و تعادل آب سفره های 
زیرزمینی برنامه و عملیات مدونی در 
این زمینه انجام دهند که می توان به 
مسدود کردن چاه های غیرمجاز و 
کنترل برداشت از چاه های مجاز به اندازه تعیین شده 

اشاره کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع 
ادامــه داد: در حــال حاضــر حدود 800 هــزار حلقه 
چــاه وجود دارد که 400 هزار حلقــه آن مجاز و مابقی 
غیرمجاز است و ساالنه بالغ بر ۲0 میلیارد مترمکعب 
آب از طریــق چاه هــای غیرمجــاز و برداشــت های 
غیرمجاز از چاه های مجاز، غارت می شــود که سطح 
ســفره های زیرزمینی به همین میزان نیز کاهش پیدا 

می کند. 

احتمال لغو واردات خودرو 
به مناطق آزاد

دبیر شــورای هماهنگی مناطق آزاد گفت: ژیگول 
بازی با ماشین های 500 میلیون تومانی هدف ما در 
منطقه آزاد اروند نیســت. نمی خواهم به وزیر کشور 
تعرض کنم ولی کار اســتاندارش، غیرقانونی اســت 
و بدم نمی آید کــه واردات خودرو به مناطق آزاد را لغو 
کنیم؛ خودرو بــه چه دردمــان می خورد.اکبر ترکان 
اظهار کرد: هر منطقه ای یــک نوع کارکردی دارد؛ 
محور کســب و کار منطقه آزاد کیش گردشــگری، 
محور کســب و کار منطقه آزاد قشــم صنایع انرژی، 
محور کســب و کار چابهار ترانزیت و محور کســب و 
کار اروند، صنعت نفت است که در قلب صنعت نفت 
ایران و عراق قرار دارد. حوزه خزر نیز محور کســب و 
کار انزلی است، ارس محور کسب و کار قفقاز است و 
محور کســب و کار ماکو کار با ترکیه است. هر یک از 
این مناطق یک محور کسب و کار دارند ولی در نهایت 

در سایر حوزه ها وارد می شوند. دبیر شورای 
ترکان در پاســخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه کدام 
یک از مناطق خوب پیــش نرفته اند، گفت: اآلن در 
چابهار گیر داریم چون مجتمع پتروشــیمی در حال 
ساخت داریم ولی خط گاز باید به آنجا برسد که اکنون 
وزارت نفت این کار را شروع کرده است. تا این خط گاز 

به آنجا نرسد پتروشیمی هم راه نمی افتد.
وی در مورد تردد خودروهای اروند در کل خوزستان 
و فرهنگ این مصرف گرایی گفــت: ما با اینکه یک 
ســرمایه داری در منطقه بتواند یک ماشین مناسب 
خــودش را بخــرد موافق هســتیم ولی اینکــه تردد 
خودروها به کل استان و ســرزمین مادری گسترش 
پیدا کنــد مخالفیــم و قانون هــم مخالــف این کار 
اســت.ترکان گفت: تردد خودروهــای اروند در کل 
استان خوزستان در حوزه من نیست، این ماشین ها 
می توانســتند در محدوده منطقه آزاد تــردد کنند نه 
در ســرزمین اصلی و کل اســتان، نفع ما در تردد این 
خودروها در کل استان نیســت منطقه آزاد اروند که 

خود خودرو وارد نمی کند.
مشــاور رئیس جمهور گفت: من نمی خواهم به وزیر 
کشور تعرض کنم ولی استاندار نباید این تردد را به کل 
استان تسری می داد. من اصاًل بدم نمی اید واردات 
ماشین را در مناطق آزاد لغو کنیم این خودروها چیزی 
را در مناطق آزاد حل نمی کند.تــرکان در واکنش به 
صحبــت مجری مبنی بــر اینکــه واردات خودرو به 
نفع شما اســت، گفت: اصاًل به نفع ما نیست که این 
ماشــین ها به فروش برســد چون منطقــه آزاد اروند 
خودش ماشــین وارد نمی کند و ما در هیچ کســب و 
کاری اجازه ورود مدیران خود را نمی دهیم بلکه فقط 
در مناطق آزاد بســتر الزم را برای فعالیت بنگاه های 
خصوصــی فراهم می کنیــم. یعنــی آن هایی که در 
مناطــق آزاد نمایندگی خودرو دارنــد مدیران ما نبوه 
و بخــش خصوصی هســتند. من موافــق رفتن این 
ماشین ها به سرزمین اصلی در هیچ کدام از مناطق 

آزاد نیستم.

رصدخانه

61 هزار تن تخم مرغ صادر شد
مدیرعامل اتحادیه سراسری 
تولید کنندگان مرغ تخم گذار 
با بیــان اینکــه متقاضیان 
تخم مــرغ صادراتــی بــه 
قیمت هــای پاییــن عادت 
کرده اند، گفت: در حالی که 
امسال 61 هزار تن تخم مرغ 

صادر شده است اما به محض واقعی شدن قیمت 
تقاضا کاهش می یابد.رضا ترکاشوند مدیرعامل 
اتحادیه سراسری تولید کنندگان مرغ تخم گذار 
میهن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس، گفــت: اگر چه قیمت تخم مرغ در چند 
روز گذشته افزایش یافته اما هنوز این محصول 

به قیمــت واقعی نرســیده 
اســت.وی با بیان اینکه در 
۲0 ماه گذشته قیمت عرضه 
تخم مرغ زیر قیمت واقعی 
بوده اســت، افزود: در حال 
حاضر هر کیلوگرم تخم مرغ 
درب مرغداری بطور متوسط 
3800 تومان است. مدیرعامل اتحادیه سراسری 
تولیدکنندگان مرغ تخم گذار میهن تصریح کرد: 
براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت مناسب 
برای عرضه تخم مرغ درب مرغداری بین 3800 
تا 4۲00 تومان است که در حال حاضر قیمت این 

محصول در کف قرار دارد.

 ۲.5 میلیون تومان حداقل معیشت خانوار کارگری
فراکسیون کارگری  عضو 
مجلس گفت: در جلســه 
امروز فراکســیون عنوان 
شــد حداقــل نیــاز یــک 
خانــواده 4 نفــره کارگری 
ماهانــه  زندگــی،  بــرای 
۲.5 میلیون تومان اســت 

کــه قــرار شــد کارشناســی الزم در مــورد 
 حداقــل دســتمزد کارگــران بــر ایــن مبنا 

صورت گیرد.
نادر قاضی پور در گفت  وگــو با فارس، اظهار 
داشــت: موضوع حقوق و دستمزد کارگران 
در ســال 95 در جلســه امــروز فراکســیون 

کارگــری مجلــس، مورد 
و  گرفــت  قــرار  بررســی 
عنــوان شــد کــه حداقل 
حقــوق مــورد نیــاز برای 
یــک خانــواده 4 نفــره با 
احتســاب بیمــه و مالیات 
حدود ۲.5 میلیون تومان 
اســت.وی ادامه داد: بر این مبنا قرار شــد 
کارشناســی الزم در این مورد انجام شــود تا 
ببینیم حداقل حقوق کارگران در ســال 95 
چه میــزان باید تعیین شــود.در حال حاضر 
 حداقل حقــوق کارگران 750 هــزار تومان 

است.

وام ۲5 میلیونی خودرو ُمسکن است!
بازرگانــی  اتــاق  رییــس 
تهران تصریح کرد: بسته 
جدید اقتصادی به عنوان 
ُمسکن درنظر گرفته شده 
که تا پایان ســال تقاضا را 
تحریک کند امــا مطمئنا 
این اقدامات، دوای اصلی 

بــرای خروج از رکود نیســت. از ســوی دیگر 
پرداخــت وام ۲5 میلیونــی خریــد خــودرو 
 هم یک ُمســکن کوتــاه مدت بــرای اقتصاد 

است.
مسعود خوانســاری در گفت وگو ایسنا، ضمن 
ارزیابی پرداخــت وام ۲5 میلیونی برای خرید 

خودرو و تاثیر آن بر خروج از 
رکود اقتصادی گفت: این 
اقدامــات در شــرایط فعلی 
یک ُمســکن کوتــاه مدت 
برای اقتصاد است، چراکه 
در حــال حاضــر مشــکل 
اصلی کاهش تقاضاســت.
وی افــزود: بــه دلیــل نبــود تقاضــا، دولت 
بســته جدیــد را بــه عنــوان یک ُمســکن در 
نظر گرفته اســت تــا بتواند حداکثر تــا پایان 
ســال تقاضا را تحریک کند امــا مطمئنا این 
 اقدامــات دوای اصلــی برای خــروج از رکود 

نیست.

اقتصاد
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پنجره

رسانه ملی تهدیدگر سالمت خانواده!
نگاهی به مقوله عشق و خیانت در سریال های تلویزیونی

پرستو علی عسگرنجاد- از همان بعدازظهر جمعه 11 مهر سال 1337 که اولین 
برنامۀ تلویزیون ملی ایران روی آنتــن رفت، خانواده های ایرانی عضو تازه ای را 
در جمع خانوادگی خود پذیرفتند: تلویزیون. شئ کوچک تازه واردی که قریحۀ 
ناب ایرانی، نام مناســبی برای آن انتخاب کرده بــود؛ جعبۀ جادو. جعبه ای که 
به یک ســال نکشیده، چشم ها را مسحور شگفتی های خودش کرد و آرام آرام، 
همــه عادت کردند البه الی گفتگوهای روزمره، به هنگام صرف شــام یا حتی 
در مهمانی هایشان هم صدای آن را در پس زمینه داشته باشند. عضو جدید به 
ســرعت جایش را میان خانواده ها باز کرد و سیاست های دولت ها هم به کمک 

آمد تا این جادوگر بزرگ، به مهم ترین رسانۀ فرهنگی تبدیل شود.
این بزرگ ترین رسانۀ جمعی، جدای از تمام کارکردهای خبری و اطالع رسانی، 
رسالت بزرگی بر دوش دارد که »ارتقای فرهنگ و هنر مخاطبین« است و چند 
دهه ای است که برای انجام این رسالت، از ابزار ویژه ای بهره می برد. سریال ها 
و فیلم های سینمایی و تلویزیونی را بی اغراق می توان شگفت انگیزترین جادوی 
تلویزیون دانست. سازه های بصری مهیجی که می توانند در هر زمان ممکن، 
بیشترین تعداد مخاطب را با خود همراه کنند، او را بخندانند یا بگریانند و بی آن که 
گاهش رخنه کنند. ابزارهایی که قادرند خوراک  احساس کند، در ضمیر ناخودآ
فرهنگی مدنظر سازندگان خود را به هنرمندانه ترین و پوشیده ترین شکل ممکن 

وارد ذهن مخاطبین کنند.
در این میان، انتظار می رود رسانه ای که در خط مقدم جبهۀ فرهنگی یک کشور 
اسالمی مشغول فعالیت است، از کارآمدترین ابزاری که در دست دارد، در جهت 
معرفی آرمان هــا و ارزش های فکری جامعه اش اســتفاده کند. انتظار می رود 

این رســانۀ ملی، با بهره گیــری از جاذبه های 
بصری و زبان گویــا و اثرگذار هنر، با 

کمک ســریال ها و فیلم هایی 
که مخاطبین از هر قشــری را 
با خود همراه می کنند، ســطح 
فرهنگی مــردم را ارتقا دهد و 
آنان را با ارزش های مذهبی-

ملی شان همراه کند.
امــا متاســفانه آن چــه در دو 
دهــۀ اخیــر شــاهد بوده ایم، 
روندی بســیار متفاوت با روند 
مطلوب و موردانتظار از رسانۀ 
ملــی بــوده اســت. فیلم ها و 
سریال هایی که قشر زیادی از 
جامعۀ ایرانــی را به خود جذب 
می کننــد، نه تنهــا رویکردی 
آموزنده و اسالمی ندارند، بلکه 
با تمسک به آموزه های غربی و 

الگوبرداری از جوامع دین گریز 
و مصرف گرای اروپایــی، در پی 

تخریب باورهــای ملی-مذهبی 
مردم هســتند. گرچه در بسیاری از 

موارد عوامل تولید کنندۀ این فیلم ها و 
سریال ها، خود افرادی متدین و اخالق مدار 

هســتند، اما بی مالحظگی ها و بی دقتی هایی 

که به هنگام تولید اثر به خرج می دهند موجب می شــود اثری متفاوت با آن چه 
برای یک جامعۀ دین محور مناسب است، تولید کنند و ای بسا خود از پیامدهای 
منفی اثرشــان بی اطالع باشند. در پرانتز باید اشــاره کرد نقد یک اثر، به معنای 
نقد سازندۀ آن نیست و بنا نیست این دسته از هنرمندان را افرادی معاند اسالم 
و انقالب بدانیم، بلکه نویســنده تنها بر آن اســت تا با اشاره به برخی جنبه های 
منفی ســریال ها و فیلم های تولیدشده در دو دهۀ معاصر، عوامل ساخت آن ها 
را به جزئی نگری و دقت بیشتری در روند کارشان دعوت کند. در ادامه به برخی 

از این آثار اشاره می کنیم:

شمعدونی
این ســریال که »سروش صحت« آن را در 50 قســمت کارگردانی کرده است، 
تابســتان سال 94 از شبکۀ سوم سیما پخش شــد. علی رغم زبان طنز موفق و 
هنرمندانۀ این سریال که بسیاری از معضالت اجتماعی را به خوبی مورد انتقاد 
قرار داده است، فضاسازی خانوادگی آن چندان موفق نیست. در این سریال با 
شخصیتی مواجهیم )»عطا« با بازی حسن معجونی( که گرچه پدر، سرپرست 
و ولی خانواده اســت، با او مانند پســربچه ای نابالغ و کم خرد برخورد می شود. 
همســر دوم عطا دائمًا به او و روابطش شک دارد و بر سر کوچک ترین مسائل، 
بی آن که جلوه ای از زن ایرانی صبور و خانواده دوســت در او نمایان باشد، قهر 
می کند، همســرش را از خانه بیرون می اندازد و حتــی از فرزندش می خواهد با 
پدرش حرف نزند. رفتار بی مالحظه و نامناسب این زن موجب می شود فرزندش 
در موارد متعدد، رفتار درستی با پدرش نداشته باشد و برای او شأن و منزلتی قائل 

نباشد. گرچه این امر منجر به خلق موقعیت های طنزآمیز می شود که حتی شاید 
مخاطب را بخنداند، اما در باطن، مرد ایرانی را شخصیتی بی دست وپا، سست و 

ضعیف نشان می دهد که قادر به ادارۀ امور خانوادۀ خود نیست.

انقالب زیبا
آخرین اثر »بهرنگ توفیقی« را شاید بتوان کاری تمامًا در خدمت آرمان های 
نظام و انقالب دانســت. انقالب زیبــا ضمن به تصویر کشــیدن زندگی زوج 
جوانی به نام های زیبا )با بازی آزاده صمدی( و حامد )با بازی علیرضا کمالی(، 
روایتگر زندگی یکی از شــکنجه گران ســاواک بود که پس از سال ها به ایران 
بازگشــته بود تا فتنۀ تازه ای بر پــا کند. گرچه در این ســریال، در موارد متعدد 
شــاهد بر حق بودن آموزه های اسالم و انقالب هستیم، اما باز هنگام بررسی 
مسائل خانوادگی در می یابیم که کمیت سریال لنگ است. زیبا، تازه عروسی 
اســت که همسری بســیار متدین و مذهبی دارد که به او عالقه مند است، اما 
در طول ســریال، بارها و بارها می بینیم که به محض وقــوع هر اتفاقی، زیبا 
اولین مقصر را حامد می داند و به او مشکوک می شود. بنیان زندگی خانوادگی 
آن ها بسیار سست است و بارها شاهد دعواها و اختالف نظرهای شدید میان 
این زوج هســتیم. کار تا آن جا پیش می رود که در قســمت پایانی، بعد از اتمام 
تمام ماجراها و مصائبی که بر زیبا گذشــته اســت، او حتی بر سر ادامۀ زندگی 
مشــترکش با حامد مردد اســت! آیا این به واقع تصویر حقیقی زن مســلمان 
ایرانی اســت که همسرش را ولی خود می بیند و در ســخت ترین شرایط به او 
تکیه می کند؟ آیا در جامعۀ ایرانی زن به این آســانی بنیان خانوادگی خود را بر 
هم می زند و به فکر کنار گذاشتن همسرش می افتد؟ 
گیریم زیبا بــا بحران های جدی روانی-عاطفی 
مواجه شــده باشــد و حامد هم در این میان، 
بی تقصیر نباشــد؛ اما آیا ایــن دلیلی کافی 

برای حذف بنیان خانواده است؟

دلنوازان
ایــن ملــودرام خانوادگی که بــه کارگردانی 
»حسین سهیلی زاده« ساخته شد، سریالی 
بــود بــا هــدف آسیب شناســی معضالت 
خانوادگی و شــکاف میان نســل ها؛ اما به 
جای آن کــه بتواند با نگاهــی هنرمندانه و 
ظریــف به این آسیب شناســی بپــردازد، به 
بیانی ســطحی و شعاری بســنده کرده و نه 
تنها الگوی مناسبی ارائه نکرده، بلکه خود به 
مجالی برای نشان دادن الگوهای خانوادگی 
غلط تبدیل شده است. گرچه ازدواج بهزاد و 
یلدا، ازدواجی غیرمنطقی و صرفًا احساســی 
بوده اســت، اما پس از ازدواج، یلدا با خیانت 
به همســر خود، او را دچار مشــکالت مالی و 
خانوادگی فــراوان می کند. ســهیلی زاده بنا 
داشته با نگاهی منتقدانه به مقولۀ ازدواج های 
خیابانی، عواقب آن ها را نشان دهد؛ اما استفاده 
از ابزاری مانند خیانت و دروغ، روش مناســبی برای 

این انتقاد نیست.

عوارض استفاده از کفش های پاشنه بلند
فارس- متخصصان ارتوپدی معتقدند در زمان استفاده از کفش های پاشنه بلند، مرکز ِجرم بدن 
به سمت جلو جابه جا شده و در نتیجه مفصل ران و ستوان فقرات در یک راستا قرار نمی گیرند و 
براساس زاویه پاشنه کفشی که می پوشید میزان انقباض و کشیدگی ماهیچه ساق پا نیز تغییر 
می کند و به همین نســبت منجر به فشــار بیشــتر به این ماهیچه ها و همچنین کشیده شدن 
زردپی آشیل خواهد شد و در نتیجه فرد درد بیشتری را در پاشنه پای و کمر احساس خواهد کرد.
به گفته این متخصصان  پوشیدن کفش هایی که پاشنه های نسبتًا بلند دارند یا این که سرپنجه 
آن ها به گونه ای است که انگشتان پاها به هم فشرده می شوند، باعث افزایش ضخامت بافت 
مجاور عصب ها در بین انگشتان سوم و چهارم شده و در نتیجه برآمدگی، یا ورم عصبی ایجاد 
شــده، انگشتان پاها دردناک یا بی حس می شوند. بد شکلی انگشتان پاها نیز از دیگر عوارض 

نامطلوبی است که پوشیدن این  مدل از کفش های پاشنه دار به همراه خواهند داشت.

فواید عجیب مسواک زدن در تاریکی
باشــگاه خبرنگاران- کارشناسان برای بدست آوردن یک خواب مالیم و عمیق به افراد توصیه 
 می کنند دندان های خود را قبل از خواب در نور کم و یا حتی تاریک در حمام مسواک زنند.گفتنی 
اســت، پژوهشگران هشــدار می دهند نور مصنوعی مانند نور چراغ باعث مهار هورمون خواب 
می شــود و ســبب بی خوابی و بدخوابی افراد می شود. نور ناشی از چراغ های روشن حمام باعث 
بی خوابی در افراد می تواند شود. کارشناسان علت را در انجام مسواک به عنوان آخرین کار قبل 
از خواب می دانند که باعث می شود نور زیادی وارد چشم ها شود و به تبع آن فرد دچار بی خوابی 
و افزایش سطح هوشیاری ذهن شود. از جمله دیگر اقدامات جهت جلوگیری از بی خوابی را عدم 
مصرف نوشیدنی های حاوی کافئین چون قهوه، خوردن غذاهای پرچرب و دارای ادویه زیاد در 
ساعات پایانی شب، عدم استفاده از تلفن همراه، تبلت و رایانه حداقل دو ساعت قبل از خواب و 
همینطور عدم مطالعه دروس سخت بویژه دروس فنی چون محاسبات ریاضی و فیزیک می دانند.

خشکی و ترک پا در پاییز را جدی بگیرید
شــفا آنالین- جلیل صداقت پیشه متخصص پوســت و مو گفت: علت خشکی و ترک کف پا، 
کم شدن چربی پوست است. برای درمان خشکی و ترک کف پا باید از کرم ها و پمادهای چرب 
اســتفاده کنیم و از حالت آسیب دیده در بیاوریم.وازلین به دلیل مواد سازنده ای که دارد؛ چربی 
موجود در آن در الیه های خطوط پوست می ماند که باعث می شود دوده های هوا را می گیرد و 
پوســت را بدشکل می کند.  وی افزود: برای قسمت هایی که پوست ضخیم تری دارد هرچقدر 
کرم چرب تر باشــد مانند کف پا از کرم های چرب تر مناســب تر اســت و برای پوست های دیگر 
از کرم های دیگری اســتفاده شود.اشتباهی که بعضی از افراد در خصوص خشکی وجود دارد 
این اســت که تصور می کنند با آب زدن و خیس کردن آن قســمت؛ خشکی برطرف می شود در 
حالی که در خصوص پوســت این گونه نیســت و آب بیشتر چربی پوست را می گیرد و پوست را 

خشک تر می کند.در پوست نقطه مقابل خشکی پوست؛ چربی است. 

فواید مصرف جوانه  عدس
فارس- مرتضی صفوی متخصص 
تغذیــه گفــت: در شــرایط عــادی 
کربوهیدرات هــا دارای کالری زیاد 
بوده ولی جوانه ها با وجود اینکه در 
گروه غذایــی کربوهیدارت ها قرار 
می گیــرد ولی کالری کمی داشــته 
و بــرای کســانی که قصــد کاهش 

وزن دارند مصرف جوانه ها توصیه می شــود. جوانه ها 
دارای انــواع ویتامین همچــون ویتامین B1۲ بوده و 
برای کم خونی حاد مصرف جوانه بســیار موثر اســت.
جوانه هــای گنــدم، عدس، مــاش و یونجه سرشــار 
از ویتامیــن و پروتئیــن بــوده ولی کالری کمــی دارند 
همچنین ویتامین C و E در آنها به وفور یافت می شود.

مصــرف جوانه هــا به دلیــل اینکه 
حــاوی ویتامیــن E اســت بــرای 
درمــان نابــاروری و پیشــگیری از 
بیماری هــای قلبــی، عروقــی و 
سرطان موثر اســت. جوانه عدس 
حاوی تمام اســیدآمینه ها اســت 
و برای کودکان توصیه می شــود، 
همچنیــن جوانه ماش در چین غــذای اصلی بوده و 
به طور کلی مصرف جوانه ها بــه ویژه جوانه گندم در 
رشد ســلول های مغزی بســیار موثر است و کودکان 
و دانش آمــوزان جهت افزایش یادگیری بهتر اســت 
اســتفاده از جوانــه عــدس را در برنامــه غذایی خود 

داشته باشند.

طرز تهیه نوشیدنی سرشار از کلسیم
تســنیم- علیرضا عباســیان عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران گفت: بهترین نوشیدنی برای 
افراد دچار دردهای مفصلی شربت 
سکنجبین اســت و بهترین سبزی 
ریحان، گشــنیز یا جعفری اســت، 
همچنین ســاالد کلم از میان انواع 

دیگر ساالد بسیار مناسب تر است. مصرف ژله ساده یا 
خربزه به عنوان ِدسر و ترشی ِکبر یا سیرترشی بهترین 
مواد غذایی است که این افراد می توانند گاهی اوقات 

با غذای خود مصرف کنند
وی افزود: به جای چای سیاه افراد مبتال به دردهای 
مفصلــی می تواننــد دمنــوش بابونــه، بادرنجبویه و 

اســطوخودوس مصــرف کنند چرا 
که طبــع این گونــه دمنوش ها گرم 
اســت و بــرای کاهــش دردهای 
اســتخوانی این افراد مفید اســت. 
میان شیرینی ها، شیرینی نخودچی 
یا نارگیلی و از میان تنقالت انجیر، 
مویــز، گــردو، چلغــوزه، نخودچی 
و میــان میوه هــا ســیب، گالبــی و "به" بســیار مفید 
است.شــیر داغ و زنجبیــل نوشــیدنی مفیــد بــرای 
افــراد دچار دردهــای مفصلی اســت به ایــن ترتیب 
کــه یــک لیــوان شــیر داغ و یــک قاشــق عســل و 
 یک قاشــق مرباخــوری پــودر زنجبیل را بــا یکدیگر 

مخلوط کنند.

 آیا »اضطراب« 
همیشه بد است؟

ایسنا- سیدعبدالله احمدی قلعه روان شناس گفت: 
رابطه اضطراب با ســالمت و کارایــی فرد یک رابطه 
خطی نیســت. یعنی افراد باید حــدی از اضطراب را 
داشته باشــند تا کارایی خوبی داشــته و زندگی شان 
روی روال منظم باشــد، اما اگر این میزان بیشــتر از 
حد نرمال شــود کارایی فرد را مختل کرده و بازدهی 

او را پایین می آورد.
وی ادامه داد: اضطراب مانند نمک غذاست، یعنی 
مقداری از آن برای بهتر شدن غذا الزم است، اما زیاد 
شدن آن می تواند غذا را خراب و طعم آن را شور کند. 
در واقع می توان گفت اضطراب تا حدی مفید اســت 
و افــرادی که هیچ اضطرابی ندارنــد، راحت در خانه 
می خوابند و هیچ کاری انجام نمی دهند. اما افرادی 
که در زندگی فعال هســتند و احســاس مســئولیت 
می کنند همیشــه تا حــدودی اضطــراب در مقابل 
کارهای خود دارند و در واقع همین اظطراب مثبت، 

شخص را به فعالیت و کار وادار می کند.
وی افــزود: تشــخیص این که اضطراب مــا در چه 
حدی است و این که آیا این اضطراب مفید است یا آثار 
منفی روی کارمان دارد، گاهی مشــکل است. برای 
تشخیص بین این دو حالت بهترین کار این است که 
دقت کنیم و ببینیم به واسطه اضطرابی که داریم کار 
و مســئولیت مان را خوب انجام می دهیم یا برعکس 
آن صدق می کند؛ چراکه اگر اضطراب مان بیش از 
اندازه شده و منجر به ســلب آسایش دائمی ما شود، 

دیگر مفید نیست.
وی تصریح کرد: برخی افراد همیشه در کارهایشان 
اضطــراب دارنــد و همیــن اضطراب هــم موجب 
پیشرفت کاری شــان می شــود. این افراد کمال گرا 
هســتند و معموال از خود انتظــار باالیــی دارند و به 
سادگی احســاس رضایت نمی کنند. به همین دلیل 
همیشه تا حدی اســترس و تنش دارند؛ در حالی که 
باید از انتظارات شان کم کنند یا این که افکار مزاحم 
اضطراب آور را از ذهن خود بیرون کنند؛ چراکه مدام 
در آینده زندگــی کرده و آن را بد و وحشــتناک تصور 

می کنند.
وی افزود: هرکســی به روشی با اضطراب های خود 
مقابله می کند. برخی ترجیــح می دهند از کنار آن رد 
شــوند، برخی هم از آن فرار می کننــد و عده ای نیز 
ترجیح می دهند با اضطراب هایشان رو در رو شده و با 
آن مقابله کنند؛ در واقع فرار و اجتناب از موقعیت های 
اضطراب زا نه تنها درمان کننده نیست، بلکه ممکن 

است آن را تشدید کند.
وی بیان کرد: اســترس نیز معمــوال در دو معنی به 
کار می رود. یک زمــان به عنوان عامل ایجادکننده و 
محرک اضطراب و گاهی بــه معنای خود اضطراب 
مســتعمل می شــود. در واقع یکی از عالیم استرس 
همان حالت های اضطرابی اســت که ممکن است 

فرد را از حالت تعادل خارج کند.
وی گفت: اضطراب زمانی بروز می کند که شــرایط 
استرس زا در زندگی فرد بیش از حد طول بکشد یا به 
شکل مکرر رخ دهد. در این حالت دستگاه عصبی فرد 
نمی تواند به مرحله مقاومت پایان بخشــد، در نتیجه 
بدن فرســوده و در برابر بیماری های جسمی و روانی 

آسیب پذیر می شود.

سالمت
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تیم ملی ایران روز سه شنبه به مصاف تیم ملی گوام می رود. سوای حاشیه هایی 
کــه قبل از این مســابقه و در روزهای گذشــته اتفاق افتاده، خبــر مهمتری در 
خصوص این بازی به گوش می رسد. گفته می شود کی روش بعد از دیدار با گوام 

از تیم ملی جدا می شود و قراردادش را یک طرفه فسخ می کند.

کارنامه مربیان خارجی
سرمربی ســابق تیم رئال مادرید دوازدهمین مربی چشم رنگی فوتبال ایران به 
حساب می آید. پیش از کی روش 11 مربی خارجی روی نیمکت تیم ملی نشستند: 
1- فرنچ مزاروش مجارستانی چهارمین سر مربی تیم ملی فوتبال ایران بودکه در 
6 بازی، تیم را همراهی کرد و به 3 برد ، یک تساوی و دو باخت رسید.۲- گئورگی 
سوچ دومین ســرمربی مجارســتانی بود که ســرمربیگری تیم ملی را به عهده 
گرفت.3- زدراکو رایکوف نهمین ســر مربی تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ این 
تیم بوده است. رایکوف صربســتانی به مدت دو سال سر مربیگری این تیم را به 
عهده گرفت و از ســال 1347 تا 1349 ســر مربیگری تیم ملی فوتبال جوانان و 
بزرگساالن را به عهده گرفت. رایکوف با تیم ملی فوتبال درجام بین المللی دوستی 
در سال 1347 نتایج خوبی گرفت اما در ســال 1348 در جام عمران منطقه ای 
عملکرد خوبی نداشت و مغلوب ترکیه شــد. این نتایج در زمانی به دست آمد که 
انتظــارات از تیم ملی ایران پس از قهرمانی در جام ملتهای آســیا 1968 فزونی 
یافته بود.4- ایگورنتو از مسکو بعد از محمد بیاتی به روی کار آمد. این سر مربی 
که اهل مسکو بود، به عنوان بازیکن فوتبال باشگاه اسپارتاک مسکو نیز فعالیت 
کرده بود و در ســال 1971 تا 1975 مهمان تیم ملی فوتبــال ایران بود.5- دنی 
مک لنن مربی اسکاتلندی بود که از سال 135۲ تا 1353 سکان تیم ملی ایران را 
بر عهده گرفت.6- فرانک اوفارل بازیکن سابق فوتبال و مربی ایرلندی است که 
سال های 1974 تا 1976 سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران را برعهده گرفت. 
7- اســتانکو پوکله پوویچ مربی فوتبال کروات است و در فوتبال ایران مربیگری 
تیم ملی فوتبال ایران و دو باشگاه مطرح پرسپولیس و سپاهان را برعهده داشته 
است. 8- والدیرویرا مربی برزیلی است که هم اکنون در لیگ برتر فوتبال بحرین 

مربی باشگاه فوتبال بحرین است.موفقیت وی در ایران به خاطر مربیگری 
تیم ملی فوتبال ایران در برابر تیم ملی فوتبال استرالیا بود که منجر به صعود 
تیم ایران به جام جهانی فرانسه در ســال 1998 شد. 9- تومیسالو ایویچ 
مربی فوتبال اهل کرواسی بود. او سابقه مربیگری تیم ملی فوتبال ایران را 

پیش از جام جهانی 1998 فرانســه بر عهده داشت.10-میروسالو بالژویچ 
معروف به چیرو مربی فوتبال کروات، بوسنیایی و فوتبالیست پیشین یوگسالوی 

بــود. بالژویچ در دی ماه 1391 از دنیای مربیگری خداحافظی کرد. او گفته بود 
مایل بود مربیگری خود را در ایران به پایان برساند. چیرو همچنین از ایران به عنوان 
وطن دوم خود یاد می کرد.11- برانکو ایوانکوویچ بازیکن سابق و مربی فوتبال 
کروات است. برانکو سر مربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال ۲006 
بود. او همچنین تیم فوتبال امید ایران را در بازی های آســیایی ۲00۲ قهرمان 
کرد. وی در مقطع دیگری قهرمانی مســابقات فوتبال غرب آسیا ۲004 را از آن 
تیم ملی ایران کرد. همچنین تیم ملی فوتبال ایران در این زمان مقام ســوم جام 

ملت های آسیایی ۲004 را کسب کرد.

نتایج رسمی  ایران و کی روش
تیم ایران همراه با سرمربی موزامبیکی االصل خود در رقابت های رسمی از جمله 

مقدماتی جام جهانی و جام ملتها و دیدارهای مرحله نهایی این رقابت ها شرکت 
کرده است. پیروزی 6 بر صفر تیم ملی مقابل بحرین و گوام در تهران و برد یک بر 
صفر برابر کره جنوبی در ازبکستان از بهترین نتایج تیم ایران در این سالها بوده 
است ولی شکست یک بر صفر تیم کی روش مقابل لبنان برای همیشه در تاریخ 
ثبت شد. تیم کشورمان تا پیش از این مقابل لبنان گلی دریافت نکرده بود اما با 
کی روش برابر این تیم هم گل دریافت کرد و هم تن به شکســت داد. البته تیم 
ایران در مقدماتی جام جهانی ۲014 در تهران مقابل ازبکستان نیز با نتیجه یک 
بر صفر شکست خورد. برتری های خفیف ایران مقابل تایلند و مالدیو با نتایج ۲ بر 
یک یا یک بر صفر و نیز از نتایج و ضعیف کی روش به حساب می آید. دو تساوی 
یک بر یک مقابل تیم های کویت و ترکمنســتان از جمله نتایج دور از انتظار تیم 
ملی به همراه مربی ســابق رئال مادرید است. در جام جهانی اگرچه باخت  تیم 
کشــورمان مقابل آرژانتین در لحظات پایانی،  شادی را برای مردم ارمغان آورد 
اما باخت سه بر یک مقابل بوسنی نتیجه تلخی بود که در کارنامه ثبت شد تا تیم 
ایران نتیجه ای بهتر از ادوار گذشته ثبت نکرده باشد. در جام ملتهای آسیا تیم 
کی روش با باخت مقابل عراق در ضربات پنالتی از گردونه مسابقات کنار رفت. 

در رقابت های غرب آســیا و در حالی کــه ایران قهرمان 
بالمنازع این مســابقات بود تیم ملی 

به همراه کــی روش حذف 
و ضعیــف  شــد 

نتایج تیم  ترین 
در  کشورمان 
مسابقات  این 

رقم خورد.

بازی های دوستانه
تیم ملی با سرمربیگری کی روش توانسته نتایج خوبی در معدود بازی های 
دوســتانه خود داشته باشــد که از جمله می توان به پیروزی مقابل شیلی در 
فروردین ماه گذشــته اشاره کرد اما در این مســابقات تدارکاتی نتایج ضعیف 
هم رقم خورده اســت. اولین شکســت ایران در دیدارهای دوستانه به بازی 
مقابل آلبانی بر می گردد. شکســت ســه بر یک تیم کشورمان مقابل عمان 
را می توان ضعیف ترین نتیجه در زمان مربیگری کی روش دانســت. نکته 
منفی دیگــر اینکه تیم ایران همراه با این ســرمربی خود نتوانســته در برابر 

اردن پیروز شود.

وضعیت کی روش
آنچه گفته شد خالصه ای از نتایج تیم ملی است که به همراه کی روش به ثبت 
رسیده اســت. اگر چه تیم ملی  برد های خوبی داشته ولی  نتایج بدست آمده 
در برخی  از دیدارها در شــان نام کشورمان نبوده است. نکته قابل توجهی که 
در این بین منتقدان کی روش آن را بارها تکرار کرده اند عدم تناسب دستمزد 
و کارایی این مربی مشــهور است. ســرمربی ایران در جام بیستم جهانی جزو 
گرانترین مربیان به شــمار مــی آمد اما نتایج بدســت آمده مورد توجه 
منتقدین قــرار نگرفت. البتــه مرخصی های طوالنــی مدت این 
مربی و نحوه تماشــای مســابقات لیــگ، نیز صدای 
اهالــی فوتبــال را درآورده بــود. به 
هر حال باید دید جدایی 
کی روش از تیم ملی 
ایران پس از دیدار 
با گــوام تــا چه 
اندازه صحت 

دارد!

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

مسووالن فدراسیون گوام 
برای دیدار با ایران ظرفیت 
ورزشگاه را با نیمکت های 
فلزی افزایش دادند.

تیتر دو

در انتظار ایمیل لوزانو و 
آناستازی

سرپرســت تیم ملــی والیبال در خصــوص انتخاب 
سرمربی جدید این تیم گفت: ما منتظر ایمیل نهایی 
لوزانو و آناستازی هستیم و هر کدام اعالم کنند زودتر 

به ایران می آیند سرمربی تیم ملی می شوند.
امیــر خوش خبــر در واکنــش به اینکه یک ســایت 
لهستانی عنوان کرد فدراسیون ایران با آناستازی به 
توافق رسیده است، گفت: این خبر صحت ندارد ولی 
امروز بــه احتمال فراوان تکلیف ســرمربی تیم ملی 

مشخص خواهد شد.
وی در این باره ادامه داد: قرار است لوزانو و آناستازی 
ایمیل نهایی را برای فدراسیون ارسال کنند و هر کدام 
که در ایمیــل خود اعالم کنند زودتر به ایران خواهند 
آمد ســرمربی تیم ملی می شــوند. من فکر می کنم 

امروز تکلیف سرمربی تیم ملی مشخص می شود.

آناستازی تا پایان فصل ۲017 با گدانسک 
قرارداد دارد

سخنگوی باشــگاه گدانسک لهستان در واکنش به 
اخبار اخیر مبنی بر توافق احتمالی آندره آ آناســتازی 
با فدراســیون ایران گفت: این مربی تــا پایان فصل 
۲017 - ۲016 با ما قرارداد دارد. انتخاب ســرمربی 
جدید تیــم ملی والیبال ایران همچنان ســوژه منابع 
خبری لهستانی اســت و در حالی که اعالم شده بود 
امروز دوشنبه فدراسیون کشورمان به طور رسمی از 
بین رائول لوزانو و آندره آ آناستازی یک نفر را به عنوان 
سرمربی رسمی تیم ایران معرفی می کند رسانه های 

لهستانی هر لحظه خبر تازه ای را مخابره می کنند.
سایت dziennikbaltycki.pl در گزارشی تازه به 
این موضوع پرداخته و با سخنگوی باشگاه گدانسک 
که هدایت آن را آندره آ آناســتازی بــر عهده دارد نیز 
گفتگویی تازه انجام داده است. در این گزارش آمده 
اســت که ایران به طور حتم با اسلوبودان کواچ قطع 
همکاری کرده و جالب اینکه توافق اولیه خود با لوزانو 

و آناستازی را نیز منتشر کرده است.
میخال رودنیکی سخنگوی باشگاه گدانسک در این 
باره گفت: ما از این موضوع خوشــحال هســتیم که 
چنین مربــی بزرگی را در تیم خود داریم و البته از این 
موضــوع تعجب نکرده ایم چرا که آناســتازی یکی از 
بزرگترین مربیان جهان است. با این حال وی تا پایان 
فصل ۲017 - ۲016 با ما قرارداد دارد و از حضور در 

تیم گدانسک احساس خوبی دارد.
وی درباره احتمال حضور همزمان آناســتازی در دو 
تیم عنــوان کرد: در این باره به ما اطالعات رســمی 
داده نشده اســت و به خوانندگان خود این موضوع را 

اعالم خواهیم کرد.

ژابی آلونسو به تیم فوتبال 
لیورپول بازمی گردد

هافبک اســپانیایی تیم فوتبال بایــرن مونیخ پس 
از پایــان قراردادش بــا این تیم بــه لیورپول بازمی 
 گردد. از قرارداد ژابی آلونســو با بایــرن مونیخ یک 
ســال دیگر باقی مانده اما به نظر می رســد یورگن 
کلوپ نظر مســاعدی بر روی به خدمت گرفتن این 
بازیکن دارد. آلونســو 33 ســاله همچنین از سوی 
باشــگاه های قطری و آمریکایی مــورد توجه واقع 
شده اســت.  این هافبک باســابقه در سال ۲009 
از لیورپول راهی رئال مادرید شــد و با این تیم حتی 
به عنوان قهرمانی رقابتهــای لیگ قهرمانان اروپا 
دست پیدا کرد.  آلونســو در مدت زمان حضور پنج 
ســاله اش در لیورپول به یک عنوان قهرمانی جام 
حذفی، سوپر جام و یک لیگ قهرمانان اروپا دست 

پیدا کرد.

 دیه گو مارادونا 
معده اش را کوچک کرد!

اسطوره فوتبال آرژانتین تحت عمل جراحی »بای 
پــس« معده و یا همــان کوچک کــردن معده قرار 
گرفت. دیه گــو مارادونا در بیمارســتانی در شــهر 
ماراکایبو در ونزوئال تحت ایــن عمل قرار گرفت و 
اکنون به گفته پزشــکان معالج، در وضعیت خوبی 
به سر می برد. کارلوس فیلیپ شا، یکی از پزشکان 
تیــم جراحی، گفــت: حال مارادونا خوب اســت و 
وی در وضعیت روحی مســاعدی به ســر می برد.  
بازیکن پیشــین تیم ملی آرژانتین کــه با این تیم به 
عنوان قهرمانی جام جهانی در سال 1986 دست 
پیدا کرد یک دهه قبل نیــز تحت چنین عملی قرار 
گرفتــه بود.  مارادونــا که رابطه خوبــی با حکومت 
سوسیالیســت ونزوئــال دارد 1۲ روز دیگــر در این 
کشــور می ماند. اســتعمال مواد مخدر، پرخوری و 
الــکل چیزی نمانده بود که در ســال ۲000 منجر 
به مرگ این اسطوره فوتبال شود.  مارادونا در سال 
۲010 هدایت تیم ملی فوتبال آرژانتین را بر عهده 
داشت. نام وی از ســوی بعضی از محافل حتی به 
عنوان یکی از نامزدهای جانشــینی ســپ بالتر بر 
 مســند فدراســیون بین المللی فوتبــال، فیفا، نیز

 شنیده می شد.

 لیونل مسی 
به آرسنال می رود

رســانه های انگلیســی خبر داده اند لیونل مســی 
با انعقــاد قراردادی بــه ارزش 600 هــزار پوند در 
هفته به آرسنال می رود. مشــکالت مالیاتی ستاره 
بارســلونا با این تیم به پایان نرســیده و این بازیکن 
مــی خواهد در لیگ برتــر فوتبال انگلســتان و آن 
هم در آرســنال بازی خود را دنبــال کند. مترو خبر 
داده گزینه مســی بــرای بازی در انگلســتان، تیم 
فوتبال آرســنال اســت. به این بازیکن یک زندگی 
اشــرافی در لندن هم وعــده داده اند. بــر پایه ای 
اس پی ان، مبلغ آزادســازی این بازیکن از ســوی 
باشگاه بارسا 175 میلیون پوند است و این موضوع 
می تواند کار انتقال را به اما و اگر بکشــد اگرچه تیم 
های منچســتریونایتد، منچسترســیتی و چلســی 
برای جــذب ایــن بازیکن ابــراز تمایــل کرده اند. 
مســی از ســال ۲004 تا بــه حــال در 3۲1 بازی، 
۲89 گل برای بارســلونا به ثمر رســانده است. این 
بازیکــن هر گونه عنوانــی را با این تیــم از آن خود 
 کرده از جمله کســب چهار توپ طــال و ۲5 عنوان

 قهرمانی.

شاعر فوتبال
دیدار خیریه چند شب پیش یاران بکام و ستارگان 

فوتبال جهان یک چهره استثنایی در دل خود جا 
داده بود. رونالدینهوی برزیلی که بار دیگر نشان 
داد از خیلی از بازیکنان حال حاضر فوتبال دنیا 
آماده تر است و چه حیف که دیگر در سطح اول 
فوتبال جهان نیســت. رونالدینهــو را خیلی ها 
شــاعر فوتبال می نامند. بازیکنی که شــاید به 

اندازه این روزهای مســی و رونالدو در مرکز توجه 
رسانه های جهانی نبود اما تکنیک ناب و نبوغ و 

جنونی که در ساق هایش وجود دارد خیلی ها 
را شیفته کرده بود.

بازی با گوام؛ گودبای پارتی مستر کی روش؟!
شایعاتی با طعم واقعیت

صبح امروز جلسه ای میان مدیران باشگاه های لیگ برتری 
فوتبال، معاون وزیر ورزش، رییس ســازمان لیگ و علی 
کادمی ملی فوتبال برگزار شــد تا پیرامون  کفاشــیان در آ

مســائل داوری بحث و تبادل نظر شود. در این 
جلسه که حدود 6 ساعت به طول انجامید و در 
پایان نارضایتی خبرنگاران رابه همراه داشــت، 
بحث اصلی به مشــکالت داوری برمی گشت. 
در وقت اول جلسه مدیران هر یک از باشگاه ها 
نقطــه نظرات خود را درباره اشــتباهات داوری 
و مشــکالت موجود در قضاوت هــای فوتبال 
مطرح کردنــد و در نهایت همه بــه این نتیجه 
رســیدند که باید از جامعه داوران حمایت شــود 
تا داوران بتوانند با آرامش بیشــتری در بازی ها 
حاضر شــوند. پــس از صحبت هــای مدیران 
باشــگاه ها درباره داوران، نصرالله سجادی نیز 

گفت که مــن هم معتقدم باید از عملکــرد داوران حمایت 
شــود. او تاکید کرده که تا آخر این جریان را دنبال می کند 
و حمایت هــای الزم برای آموزش بیشــتر داوران را انجام 

خواهد داد.
در ادامه و پس از صرف ناهار، بحث حق پخش در دستور 
کار جلســه قرار گرفت و ایــن بار بدون حضور ســجادی 

مدیران باشــگاه ها دغدغه های خود پیرامون حق پخش 
و معضل برگزاری منظم رقابت ها لیگ را مطرح کرده اند. 
در پاسخ مهدی تاج نیز توضیحاتی را درباره این موضوع و 

همین طور بحث اسپانسرینگ مطرح کرده است. او با رد 
تخفیف 40 میلیاردی به شرکت ایران نوین، ابراز امیدواری 
کرده تا ســازمان لیگ هرچه زودتر طلبش را از این شرکت 

وصول کند.
با توضیحات تاج، مدیران باشگاه ها که هر کدام جداگانه 
نظرات خــود را پیرامون این موضوع مطــرح کرده بودند 

اعالم کردند که از توضیحات ارائه شده قانع شده اند. البته 
برخی از مدیران باشــگاه ها انتقادات تندی را به ســازمان 
لیگ وارد کردند اما در پایان این بحث مقرر شــد تا بررسی 
بیشتری درباره درآمدزایی لیگ و وصول طلب 
حق پخــش و اسپانســرینگ رقابت های لیگ 
انجام پذیرد. در این میان برخی مدیران اعتقاد 
داشــتند که صداوســیما باید هرچه زودتر حق 

پخش تلویزیونی را پرداخت کند.
در این جلسه هم چنین برخی مدیران انتقاداتی 
را نیز درباره ی برنامه های لیگ و تعطیلی های 
بیش از اندازه مسابقات مطرح کردند با این حال 
رییس سازمان لیگ در پایان گفت که برای سال 
آینده قبل از اینکه برنامه مسابقه ها تدوین شود، 
با مدیران باشــگاه ها و مربیــان تیم های لیگ 
برتری و همین طور سرمربیان تیم های ملی و 
امید جلسه ای مشترک را برگزار می کند تا برنامه ای تدوین 

شود که هیچ یک از عناصر فوتبال از آن ناراضی نباشند.
هم چنین در پایان این هم اندیشــی بر طبــق اعالم قبلی 
روابط عمومی سازمان لیگ قرار بود نشست خبری برگزار 
شود که بدلیل عدم هماهنگی روابط عمومی این سازمان 

خبرنگاران این نشست خبری را تحریم کردند.

در جلسه مدیران باشگاه ها با سجادی، کفاشیان و تاج چه گذشت؟

ورزش
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ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست
گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست

خلق را بیدار باید بود از آب چشم من
وین عجب کان وقت می گریم که کس بیدار نیست...
)شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، قرن هفتم، غزلیات(

دلم برای موراکامی می سوزد /  نامه ای سرگشاده به مترجمی جوان 
خانم معصومه عباسی نتاج عمرانی

مترجم محترم رمان 1Q48 نوشته هاروکی موراکامی 
شــما را ندیده ام و امیدوارم هرگز نبینم چون نمی دانم اگر ببینمتان با شما چگونه برخورد خواهم 
کرد. مطمئن نیستم بتوانم بر خشم خود غلبه کنم و دهان به ناسزاگویی به شما و انتشارات »آوای 
مکتوب« باز نکنم. خانم عزیز! شما که اندک دانشی از زبان فارسی ندارید، با چه جراتی رمان سه 
جلدی »1Q48« اثر نویســنده نامدار هاروکی موراکامی را ترجمه کرده اید و بی آنکه آن را حتی به 

یک ویراستار درجه سه بسپارید منتشرش کرده اید؟ 
اگــر به خود بنده بــود هرگز ترجمه بــی ارزش و پر از غلط شــما را نمی خریدم. متاســفانه یکی از 
دوســتانم به جبران محبتی کــه به او کرده بــودم 60 هزار تومان پــول بی زبان را حــراِم ترجمه 
شــما کرده و این کتاب را به من هدیه داده اســت. اگــر این کتاب هدیه نبود مطمئن باشــید آن 
را روانه ســطل کاغذ باطلــه منزل یا محــل کارم می کردم. ترجمه شــما آنقدر مخدوش اســت 

و چنــان مشــحون از غلط ها و اشــتباهات فاحش اســت کــه نه بــرای موراکامی بیچــاره آبرو 
می گذارد نه برای خود شــما. اگر کســی از این نویســنده اثر دیگری نخوانده باشد و تنها وصف 
او را شــنیده باشــد و از اقبال بدش، ترجمه شــما اولین مواجهه اش با این نویســنده باشد، حتما 
از خود خواهد پرســید این مرد برای چه به شهرت رسیده اســت؟ و احتماال تا پایان عمر به سراغ 
 هیچ کتاب دیگری از موراکامی نخواهد رفت. شــما و ناشــرتان چه توجیهی برای انتشــار چنین 

اشتباهاتی دارید:  
ـ آُامامه می دید که محوطه پارک اضطراری به باجه های تلفن زرد رنگ اضطراری که برای تماس 

با مسئولین بزرگراه می باشد تجهیز شده است. )ص 19(
ـ آُامامه تالش کرد که از شیشــه جلوی اتومبیل جایی که راننده نشــان می داد را پیدا کند تا اینکه 
فضایی در سمت چپ دو الین جاده که ماشین های خراب می توانستند بایستند را دید. )ص 18(

ـ مسئولین بزرگراه تنها اخباری که به نفع منافعشان باشد را اعالم می کنند. )ص 17(

جمالتی که از ترجمه شما نقل کردم آنقدر غلط اند که ترجیح می دهم از ذکر دالیل غلط بودنشان 
بپرهیزم. آنقدر می دانم که شــما اگر زبان فارســی را در حد کتاب های فارسی دوره راهنمایی بلد 

بودید، مرتکب چنین اشتباهاتی نمی شدید. 
خانم محترم! عاجزانه از شــما می خواهم یا دست از سر زبان فارسی بردارید یا اگر قصد دارید به 
کار ترجمه ادامه دهید کمی جدی تر باشید و شیوه مترجمان نامدار این مرز و بوم را سرمشق خود 
گاهی از زبان مبدأ و تسلط به زبان مقصد است.  قرار دهید. شرط نخست برای ترجمه یک متن، آ
گاهی شما از زبان مبدأ نمی توانم قضاوت کنم اما نثر ترجمه شما نشان می دهد زبان  درباره میزان آ
فارسی را حتی در حد فارسی رایج در فضای مجازی هم نمی شناسید. دلم برای فارسی می سوزد. 
دلم برای آن 60 هزارتومان پول بی زبان می ســوزد. دلم برای موراکامی می سوزد... اگر این نامه 
را خواندیــد لطفا به واژه هایی چون انصاف، وجدان، و تعهــد فکر کنید. بدون چنین صفاتی هیچ 

کاری را نمی توان درست انجام داد.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

روزگار سپری شدة فن شعر ارسطو 
»شعر و تجربه« نوشته ویلهلم دیلتای منتشر شد

نشــر ققنوس کتاب »شــعر و تجربه« )نقادی هنر( نوشــته ویلهلم دیلتای را با ترجمه منوچهر 
صانعی دره بیدی منتشــر کرد. نســخه اصلی این کتاب را دانشــگاه پرینستون به سال 1985 
منتشــر کرده اســت. کتاب »شــعر و تجربه« جلد پنجم مجموعه 6 جلدی گزیــده آثار ویلهلم 
دیلتای اســت کــه جلد اول تــا چهارم آن را پیش از این همین ناشــر به چاپ رســانده اســت. 
ویراســتاران آثــار دیلتای این جلد را »شــعر و تجربــه« نامیده انــد. محتوای ایــن کتاب، نقد 
ادبــی یا به عبارتــی نقد هنر اســت. دیلتای، خود در نوشــته هایی که در این جلد چاپ شــده، 
نقد خود را به تقلید از ارســطو، فن شــعر نامیده و در واقع شــعر و تجربه او، جایگزین فن شعر 
ارســطو اســت. ادعای این محقق این اســت که دوران فن شعر ارسطو ســپری شده و چون 
 هــر زمانی نیاز به تدوین یک فن شــعر خاص خود دارد، باید برای این زمان فن شــعر جدیدی 

نوشت.
این اثر، دو بخش اصلی با نام های »فن شعر« و »شــعر و تجربه زیسته« دارد که پیش از آنها، 
مقدمــه مترجم، پیشــگفتار بر کل مجلدات، یادداشــت ویراســتاران بر جلد پنجم، فهرســت 

اختصارات و مقدمه بر جلد پنجم درج شده است.
بخش »فن شــعر« شــامل 3 قســمت با این عناوین است: »تخیل شــاعر؛ عناصر فن شعر«، 
»ســه دوره زیبایی شناســی جدید و وظیفه کنونی آن«، و »قطعاتی برای فن شعر«. هرکدام از 
این قســمت ها خود به فصول مختلف تقســیم می شــوند. در بخش دوم نیز که »شعر و تجربه 
زیسته« نام دارد ۲ قسمت دیگر از مطالب کتاب با عناوین »گوته و تخیل شعری« و »فردریش 
هولدرین« چاپ شده اند. گفتنی است مولف این کتاب ویلهلم دیلتایـ  متولد 19 نوامبر 1833 
و درگذشــته به تاریخ 1 اکتبر 1911ـ مورخ، جامعه شــناس، روان شــناس و فیلسوف آلمانی ، 

و از بنیان گــذاران جامعه شناســی تفهمی اســت. او 
با پوزیتیویســم مخالفــت کرد و معتقد بــود نمی توان 
علوم انســانی را در قالــب تجربه ریخــت. اصطالح 
هرمونتیک را نخســتین بار او بــه کار گرفت. بحث از 
بنیادهای فلســفی علوم انسانی نخستین بار در تاریخ 
علوم انســانی غرب با انتشــار کتاب »مقدمه بر علوم 
انســانی« ویلهلم دیلتای در سال 1883 مطرح شد. 
نگاه او به مباحث فلســفه علوم انســانی ذیل پارادایم 
هرمنوتیک قرار می گیرد که در واکنش به پوزیتیویسم 
شکل گرفت. او رسالت کتابش را نیز »تثبیت اهمیت 
و استقالل علوم انسانی در مقابل سلطه تحمیل شده 
دیــدگاه علوم طبیعــی در تفکــر فلســفی« می داند. 
دیلتای در کنار شــالیرماخر و گادامر، یکی از اضالع 
مثلــث هرمنوتیک مدرن مطرح به شــمار می آید. او 
برای نخســتین بار هرمنوتیک را بنیاد روش شناختی 
علــوم انســانی معرفی کرد و کوشــید این علــوم را از 

ســیطره پوزیتیویســم برهاند. دیلتای بــا توجه به ویژگی هــای کنش انســانی و معنادار بودن 
کنش های آدمیــان، به تفاوت موضوعات علوم انســانی و علوم طبیعی پــی برد. ماکس وبر، 
جامعه شــناس آلمانی، با تأثیرپذیری از دیلتای توانســت نوع جدیدی از جامعه شناسی را بنیان 
گذارد که کمتر از علــوم طبیعی الگو می گرفــت. مترجم این کتاب نیز دکتــر منوچهر صانعی 
دره بیدیـ  متولد 13۲5ـ  پژوهشــگر فلسفه و استاد گروه فلســفه دانشگاه شهید بهشتی است 

که از او تا کنون تالیفات و ترجمه های بســیاری منتشر شده است.

می میرم به جرم آنکه هنوز زنده بودم 
محمدتقــی جواهــری گیالنــی؛ مشــهور بــه شــمس 
لنگرودی، شاعر و پژوهشــگر، ۲6 آبان سال 13۲9 در 
لنگرود بــه دنیا آمــد. وی در خانــواده ای مذهبی بزرگ 
شد. پدرش آیت الله جعفر شــمس لنگرودی امام جمعۀ 
لنگــرود بود. دوره دبســتان و دبیرســتان را در لنگرود و 
دورۀ دانشــگاه را در رشــت گذراند. لنگرودی ســرودن 
شــعر را از دهه 1350 آغاز کرد و نخستین دفتر شعرش 
با نام »رفتار تشــنگی« در ســال 1355 منتشر شد. وی 

پس از انتشــار مجموعه های »قصیده لبخند چاک چاک«، »خاکســتر و بانو« و »جشــن ناپیدا« 
در دهه 1360 به شــهرت رســید. در ســال های پرتب  و تاب دهه 1360 از او چهار مجموعه شعر 
منتشر  شد؛ سپس حدود 10  سال را به ســکوت  گذراند و سرانجام در سال 1379، مجموعه شعر 
»نت هایی بــرای بلبل چوبی« را به بازار کتاب عرضه کرد. در دهه 1380 »ســال های ســکوت و 
کم کاری« را جبران کرد؛ در این ســال ها هشــت مجموعه شعر از او منتشر  شــد که برخی از آنها 
 عبارتند از: »پنجاه وســه ترانه عاشــقانه«، »رســم کردن دست های تو« و »شــب، نقاب عمومی

 است«. 
شــمس لنگرودی عالوه بر شــاعری، یکی از بهترین پژوهشــگران تاریخ ادبیات معاصر اســت. 
مجموعه چهارجلدی »تاریخ تحلیلی شــعر نو« گواهی اســت بر این مدعا. این شــاعر گیالنی که 
صدایی خوش دارد، اخیرا در عرصه تئاتر و ســینما نیز ورود کرده است. »رباعی محبوب من« که 
مجموعه ای اســت از بهترین رباعیات فارســی از رودکی تا نیما از دیگر آثار قابل تامل اوســت. از 

شــمس لنگرودی رمانی نیز منتشر شده است که »رژه بر خاک پوک« نام دارد.

بوی تند الکل در مشام خرمشهری ها
مشــکالت ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی، هنوز در جای جای خرمشهر به خوبی دیده می شود 
و این شهر و مردم آن هنوز نتوانسته اند با برخی مشکالت ناشی از این جنگ، خداحافظی کنند ولی 
در کنار این موارد برخی مشکالت هست که ارتباطی به جنگ ندارند و به قولی در مدت اخیر به مردم 
خرمشهر تحمیل شــده است. گردوغبار یکی از آن مشــکالت غیرمرتبط با جنگ است که به علت 
نامهربانی های صورت گرفته با محیط زیست و طبیعت، عرصه زندگی را بر مردم خوزستان و خرمشهر 
تنگ کرده اســت. حاال باید یک بوی تند و زننده را نیز به مشکالت مردم خرمشهر اضافه کرد. مدتی 
اســت که گاه گاه بویی نامطبوع در هوای خرمشــهر می پیچید که نارضایتی مــردم و حتی واکنش 
مراجع ذی صالح را در پی داشــته اما در اطراف شهرک صنعتی خرمشــهر بویی عادی و همیشگی 
است. این بوی تند در مدت اخیر در مناطق مرکزی شهر همواره شامه مردم را نوازش کرده که رئیس 

محیط زیست خرمشهر علت آن را تغییر جهت وزش باد به سمت شهر عنوان می کند.
این بو در برخی شــب ها و حتی در ســاعاتی از روز به قدری شــدت می یابد که مــردم مناطق مرکزی 

خرمشهر را کالفه می کند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت خرمشهر به منشــأ این بوهای نامطبوع اشاره و اظهار می کند: 
منشأ این بوی نامطبوع، شرکت الکل سازی مســتقر در شهرک صنعتی خرمشهر است. رضا جاوید 
تصریــح می کند: با وجود مراجعات و تذکرات فراوان، این کارخانه به تعهدات خود در رابطه با کنترل 
آالیندگی توجه نکرده است. در آزمایش های به عمل آمده از پساب این کارخانه میزان اکسیژن مورد 
نیاز شیمیایی )COD( پساب این کارخانه 14 هزار و ۲00 است در صورتی که استاندارد آن 100 است 

و اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی )BOD( آن نیز نزدیک به 10 هزار بوده که استاندارد آن 50 است.
وی ادامه می دهد: پســاب این کارخانه 1۲0 مترمکعب در روز اســت که رقم بســیار بزرگی است و 

گالن های تبخیری شهرک صنعتی خرمشهر به هیچ عنوان جوابگوی آن نیست.
وی در ادامه اظهار می کند: براســاس مطالعات انجام گرفته و موارد مشــاهده شده، ادامه این روند 
مطابق قانون ممنوع اســت و تهدیدی جدی علیه ســالمت مردم و محیط زیست تلقی می شود و به 
همین دلیل درخواســت مجازات کیفری نیــز داده ایم. جاوید بیان می کند: در پــی ارجاع پرونده به 
دادستانی، این پرونده به دادیاری شــعبه اول دادگاه انقالب خرمشهر محول شد که به اتفاق دادیار 
بازدیدی از الکل ســازی داشــته ایم و وی اتفاقات را از نزدیک مشــاهده کرد. رئیــس اداره حفاظت 
محیط زیست خرمشهر از متوقف شدن روال قانونی پرونده به دلیل مراجعه نکردن مدیرعامل کارخانه 
خبر می دهد و می گوید: طبق اظهارات دادیار، برای تکمیل پرونده و انتقال به دادگاه و برای طی شدن 
روال قانونی نیاز به حضور مدیرعامل کارخانه و ثبت اظهارات وی است که مدیرعامل مراجعه نکرده و 
این امر صورت نگرفته است. رئیس اداره حفاظت محیط زیست خرمشهر از بی توجهی سازمان منطقه 
آزاد اروند به نامه نگاری های اداره محیط زیســت خرمشهر در این خصوص خبر می دهد و می گوید: 
چندین بار با ســازمان منطقه آزاد اروند مکاتبه کرده و اعالم کرده ایم که گالن های تبخیری شهرک 
صنعتی خرمشهر دچار نشتی و شکستگی شده است و حجم بسیاری از پساب به محیط زیست اطراف 
تخلیه می شود اما این ســازمان تاکنون جواب هیچ کدام از نامه های ما را نداده و این تخلیه پساب و 

انتشار آلودگی ها همچنان ادامه دارد. )منبع: مهر(

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

»دونده« ی دهه ی شصت ایران در ایتالیا
فیلم سینمایی »دونده« به کارگردانی امیر نادری و از 
موفق ترین آثار ســینمای ایران ۲4 و ۲5 آبان 1394 
در تورین ایتالیا به نمایش گذاشــته شد. تماشاگران 
ایتالیایــی این اثر امیــر نادری را که در ســال 1364 
بــا تهیه کنندگی کانون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان تولید شــده اســت، طی دو روز در ســینما 
»ماســیمو« موزه ملی ســینما شــهر تورین به تماشا 
نشستند. فیلم »دونده« طی همه  این سال ها عالوه بر 

انتخاب به عنوان یکی از شاخص ترین آثار سینمای ایران از سوی منتقدان سینما موفقیت های 
بســیاری را در جشنواره ها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان تجربه کرده است. در این میان 
کسب جایزه »بالن طالیی« از جشنواره فیلم »سه قاره نانت« کشور فرانسه در سال 1985 و نیز 
جایزه منتقدان بین المللی از جشنواره »ملبورن« کشور استرالیا در سال 1987 به همراه حضور در 
جشنواره های متعدد بین المللی در کارنامه درخشان این فیلم ثبت شده است. »دونده« روایت گر 
داســتان »امیر« نوجوان تنها و بی سرپرستی است که در یك لنج به گل نشسته زندگی اش را به 
سختی می گذراند و حتی قادر به خواندن و نوشتن نیست. او به کشتی، هواپیما، قطار و هر چیزی 
که او را از آن محیط دور کند عالقه نشــان می دهد و میل عجیبی به شــرکت در مســابقه های 
مختلفی دارد که بچه های هم سن و سالش ترتیب می دهند. عشق به آموختن و عشق به دویدن 
با میل پیروزی درهم می آمیزد و او را به ســوی موفقیت در همه عرصه ها می برد. گفتنی اســت 
امیر نادری، زاده 7 خرداد 13۲4 آبادان، از کارگردانان تاثیرگذار سینمای معناگرای ایران است.

بی قراری برای بازگشت به پاریس 
خواننــده ایرلندی گــروه موســیقی »یــو ۲« درباره 
حمالت تروریســتی پاریس که بیش از 1۲0 کشــته 
بر جای گذاشــت و باعث لغو شدن کنسرت آنها شد، 
سخن گفت. بونو در گفت وگویی با یک برنامه رادیویی 
ایرلندی از جمعه شــب پرحادثه پاریس صحبت کرد 
و گفت: »پس از وقوع حمــالت تیم امنیتی ما درها 
را بستند و گروه را به ســالمتی از محل تمرین خارج 
کردند. ما از در پشتی به هتل رفتیم. دور تلویزیون جمع 

شده بودیم و ناباورانه شاهد اتفاقات آن شب بودیم.« او در این برنامه اعالم کرد که کنسرت »یو 
۲« به خواست خودشان لغو نشــده و این کار به دستور مقامات فرانسوی صورت پذیرفته است. 
این خواننده در ادامه با اشــاره به تلفات زیاد حمله به کنســرت موســیقی گفت: »هر کدام از ما 
می توانستیم به جای قربانیان حادثه در آن کنسرت باشیم. برای من و شما این موقعیت آشنایی 
اســت و مفهوم بی رحمانه این کشتار بسیار آزاردهنده اســت و این همان چیزی است که از سر 

من بیرون نمی رود.«
بونو ادامه داد : »موســیقی خیلی اهمیت دارد. من فکر می کنم که »یو ۲« هم نقشی برای ایفا 
کردن دارد و من تا زمان بازگشت به پاریس و اجرای برنامه لحظه شماری می کنم. احساس من 
از پیامی که هواداران موســیقی به ما می دهند، این است که تروریست ها دستور کار ما را تعیین 
نمی کنند. آنها زندگی ما را ســازمان دهی نخواهند کرد.« پس از حمالت جمعه شب در پاریس 

گروه موسیقی »فو فایترز« نیز ادامه تور اروپایی خود را لغو کرد.

شعر و تجربه )نقادی هنر(
مولف: ویلهلم دیلتای 
مترجم: منوچهر صانعی دره بیدی
انتشارات ققنوس
شمارگان: هزار و 3۲0 نسخه
قیمت: 45 هزار تومان 
5۹۸ صفحه 

طرح: Yuriy Kosobukin/ اوکراین چرا چرا به دلم تسلیت نگفت کسی؟/ شبی که فاتحه خواندم سر مزار خودم... 



به گزارش روابط عمومی رویداد شــهر ایده آل، ششــمین نمایشگاه و همایش شــهر ایده آل طی روزهای 
دهم الی ســیزدهم دی ماه ســال جاری در جزیره کیش برگزار می گردد. مهــدی عاطفی مدیر اجرایی این 
رویداد اعالم نمود: طی برگزاری ششــمین نمایشــگاه شهر ایده آل، شــهرداری ها ضمن بازدید و حضور 
در این نمایشــگاه در بخش های فضای سبز، زیبا سازی، مبلمان شــهری، ترافیک و حمل و نقل شهری و 
 همچنین ارائه فرصت های ویژه سرمایه گذاری برای جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای آنها شرکت 

خواهند نمود.
وی همچنین در خصوص ششمین همایش شهر ایده آل اظهار کرد:

ششمین دوره این رویداد با هدف ارائه پروژه های برتر شهرداریهای کشور و همچنین مدیریت سرمایه گذاری 
مشترک در شهرداری ها برگزار خواهد شد.

مدیر اجرایی رویداد شهر ایده آل افزود: این همایش فرصت مناسبی است تا پژوهشگران و صاحب نظران 

با ارایه راهکارهای مناسب زمینه های اجرایی شدن طرح های مبتکرانه و خالق را در اختیار شهرداری ها و 
شــوراهای اسالمی شهرها  قرار دهند. و همچنین سازمان ها و واحدهای زیر مجموعه شهرداری ها، نتایج 

پروژه های قابل عرضه به سایر شهرها در سطح ملی را در این نمایشگاه ارائه نمایند.
ســازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بعنوان متولی امر مدیریت، خدمات، عمران و حمل و نقل شهری 

از رویداد فوق الذکر حمایت و پشتیبانی بعمل آورده است.
عاطفی با بیان اینکه در حوزه مدیریت شهری نیازمند فرهنگ سازی و ارائه آموزش های تخصصی در سطح 
شهرداری ها هستیم، ابراز امیدواری نمود با برگزاری چنین همایش ها و گردهمایی های تخصصی، دست 
انــدرکاران این حوزه با الگوهای مدیریتی روزآمد و کاربــردی و همچنین مدیریت صحیح پروژه ها، کاهش 
هزینه ها و اســتفاده از توان بخش خصوصی برای ســرمایه گذاری در پروژه های عمران شــهری بیش از 

پیش آشنا شوند. 

برگزاری اولین جشــنواره برترین عملکرد شهرداری ها در حوزه های حمل و   
نقل، آتش نشانی، پسماند و فضای سبز، بر اساس شاخص های جایزه جهانی 
بهترین تجارب و راهبردهای )best practice( ســازمان اسکان بشر ملل 

)UN- HABITAT( متحد
چهارمین جشنواره طرح های برگزیده دهیاری های سراسر کشور  

ششــمین همایش شــهر ایده ال  همراه با معرفی منتخبین اولین جشنواره   
برتریــن عملکــرد شــهرداریها و چهارمین جشــنواره طرح هــای برگزیده 
دهیاری هــا  )best practice(  در تاریــخ 1۲ و 13 دی ماه ســال جاری در 

سالن همایش های بین المللی خلیج فارس جزیره کیش برگزار می گردد.
رویکرد امسال ارائه برترین عملکرد شهرداری ها در حوزه های حمل و نقل،   

آتش نشانی، پسماند و فضای سبز می باشد

شــهرداریها بــا حضور در ایــن همایش بــا برترین پروژه های اجرا شــده در   
شــهرداریها آشنا شده و راه کارهای اجرایی این پروژه ها در شهرهای خود را 

آموزش می بینند.

اهداف همایش های شهر ایده آل :
ایجاد بستر مناسب جهت هم افزایی علمی در حرکت به سمت شهر ایده آل  

ارتقاء سطح دانش کیفی نزد مدیران شهری در زمینه تفکر ایده آل  
زمینه ســازی برای تحقــق ظرفیت های بالقوه و بالفعل مثبت شــهروندان   

)سرمایه های انسانی و اجتماعی(

مشــارکت در ایجاد یک تمدن پیشــرفته جهانی )جهان شــهر و شهر های   
جهانی(

ارتبــاط هماهنــگ با محیط زیســت در همه تراز های شــهری )واحد های   
مسکونی و تجاری، خیابان ها و شوارع، پارک ها و میادین، ...

بهــره برداری بهینه از ظرفیت های موجود در زیســت بوم )انرژی، امکانات   
طبیعی، ...(

به حداقل رساندن زمینه های خطرخیزی مختص جوامع مدرن  
ارائه خدمات تکنولوژیک با باال ترین کیفیت به شهروندان  

ایجاد بستر مناســب جهت بهره گیری مدبرانه از تکنولوژی های پیشرفته،    
متوسط و تراز پائین  در طراحی و ساخت سازه ها و زیر ساخت های شهری


