
تحریم ها برود، می  فهمیم چقدر مشکل داشتیم
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در گفتگویی به تاریخچه برنامه های هسته ای ایران می پردازد و به نکاتی اشاره 
می کند که شاید برای اولین بار بیان می شود. جنگ تمام شده بود. نیروگاه با موشک عراقی ها آسیب دیده و 
گنبد آن سوراخ شده بود و امنیت نداشت. باید کارهایی را انجام می دادیم که کار نیروگاه را جدی گرفتیم. در 
این مقطع یک نفر از نیروهای فنی و اجرایی هسته ای خیلی همکاری و به آقای امراللهی کمک  کرد و بنا شد 

صفحه ۲غنی سازی را شروع کنیم. برای اولین غنی سازی  در جایی که در امیرآباد درست کردند ...

مخالفان دولت، این بار سفر جک استراو را دست مایه مخالفتشان قرار دادند

ایران گردی سیاستمدار انگلیسی
هفته پیش بود که یکی از کاربران توییتر وقتی داشت در خیابان فردوسی تهران قدم می زد، جک استراو را در حال گشت و گذار در این خیابان دید و 

عکسی از او را در حسابش منتشر کرد. ساعاتی پس از انتشار عکس بود که خبر به سرعت در شبکه های اجتماعی و سایت های خبری پخش 
شد و گمانه زنی ها درخصوص سفر وزیر خارجه پیشین و نماینده فعلی پارلمان انگلیس که اتفاقا از حامیان پروپاقرص توافق هسته ای است، 

شروع شد و مخالفان دولت دور جدیدی از انتقادات خود را متوجه روحانی و ظریف کردند. مخالفانی که پس از حصول توافق منتظر 
اتفاقی هستند تا آن را دست مایه ای برای مخالفت هایشان قرار دهند و این گونه در عرصه سیاسی حضور داشته باشند. عنوان 

صفحه 7صفحه 5صفحه 4مخالفت ها این بار »افزایش ترددهای مشکوک به ایران« و »پروژه نفوذ در قالب گردشگری« است ...

با نهایی شدن حکم اعدام شیخ نمر 
باقر النمر، روحانی شیعه عربستانی، 

نام این چهره مبارز ...

هرچنــد هنــوز بحــران در بازار 
خودروهای داخلی پا برجا اســت 

و رکود در  ...

هرچنمد اسناد منتشر شده حکایت 
از آن دارد که باوئرمان با تیم سابق 

خود در روسیه ...

اعتراضات به 
تأیید حکم 

اعدام شیخ نمر

موج دوم 
بحران خودرو 

در راه است؟

 باوئرمان جایی 
نرفته نرخ قرارداد 

خود را باال برد!

همه نقل قول هایم درباره برجام صحیح بود
صفحه ۲

گاهی چیزهایی نفی می شود که انسان دچار حیرت می شود
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دوشنبه 4 آبان ماه 1394 2

پایان مطالعه پرونده »بابک زنجانی« 
وکیل مدافع بابــک زنجانی از اتمــام مطالعه پرونده موکلش خبر داد.رســول کوهپایه زاده با اشــاره بــه اینکه مطالعه 
پرونده موکلش امروز به پایان رســیده اســت، گفت: با وجود اینکه پرونده بســیار حجیم و ســنگین است، ولی اکنون 
 در نقطه ای هســتیم که بــا توجه به مطالبی که در کیفرخواســت مطرح شــده، آمادگی الزم را برای دفاع شایســته از

 موکل داریم.
وی درباره اینکه آیا جلسه چهارم دادگاه موکلش روز شــنبه )9 آبان ماه( علنی برگزار می شود یا خیر؟ گفت: مطلبی در 
این زمینه به ما نگفته اند، ولی به دلیل اینکه اصل بر این اســت که دادگاه علنی برگزار شود و سه جلسه دادگاه نیز علنی 

برگزار شد، فکر می کنم جلسه بعدی به صورت علنی برگزار خواهد شد، مگر اینکه غیرعلنی بودن آن را اعالم کنند.
کوهپایه زاده درباره درخواستش مبنی بر ارجاع پرونده موکلش به کارشناس رسمی دادگستری گفت: تشخیص این موضوع بر عهده دادگاه است، اما 

فکر می کنم که هر زمان دادگاه تشخیص داد این کار انجام می شود.
وی افــزود: از آنجــا کــه موضــوع تخصصــی و فنی اســت، یکــی از درخواســت های ما این اســت کــه کارشــناس مســتقل و بی طــرف درباره 
موضــوع اظهــار نظــر کنــد. بــه دلیــل اینکــه بانــک مرکــزی در پرونــده ذی نفــع اســت اظهارنظــر کارشناســان بانــک مرکــزی در پرونــده 
 وجاهــت قانونــی نــدارد. اگــر دادگاه تشــخیص دهــد کــه بــرای کشــف واقعیــت پرونــده بــه کارشــناس رســمی دادگســتری ارجاع شــود، 

مناسب تر است.

مراجع تقلید: درباره حکم اعدام شیخ نمر سکوت نمی کنیم
آیت الله مکارم شــیرازی با صدور بیانیه ای در مورد اعالم حکم اعدام شــیخ نمر توســط مقامات سعودی این اقدام را 
محکوم کرد. در این بیانیه آمده اســت: بر اســاس اخبار واصله، مقامات عربستان ســعودی در تصمیمی نابخردانه و 
خطرناک فرمان، اعدام عالم برجســته عربستانی، شیخ نمر باقر النمر و برخی از شــیعیان مظلوم کشور خود را صادر 
کرده اند. آیت الله النمر که ســه ســال قبل به گناه امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از حقوق شهروندان کشورش به 
ویژه شیعیان محروم مناطق شرقی عربستان بازداشت شده بود، اینک در سایۀ سکوت مجامع حقوق بشری در معرض 
اعدام قرار گرفته اســت. ما به دولتمردان کم تجربه عربستان ســعودی نصیحت می کنیم که اوضاع نابسامان کشور 

خود را با اینگونه اقدامات کینه جویانه و تحریک آمیز دســتخوش آشوب و بی ثباتی بیشتر نسازید و بدانید هرگونه تعرض به علمای برجسته و آزادیخواه 
عربستان، هزینه سنگینی برای شما در پی خواهد داشــت. متأسفانه هر روز که می گذرد، آسیب و زخمی جدید از سوی مقامات عربستان سعودی بر 
پیکر جهان اسالم وارد می شود. هنوز مصیبت کشتار هزاران نفر حاجی شیعه و سنی در فاجعه منا التیام نیافته که خبر مذکور نگرانی جدیدی را برای ما 
و مردم منطقه ایجاد کرده است. لذا ما از همه آزادیخواهان جهان به ویژه علمای جهان اسالم و شیعیان منطقه انتظار داریم در برابر اعمال نسنجیده 
مقامات ســعودی، ساکت ننشــینند و از اجرای حکم اعدام وی و برادرزاده مظلومش ممانعت به عمل آورند. همچنین آیت الله نوری همدانی با اشاره 
به اعالم حکم اعدام شیخ گفت: شــیخ نمر علیه این ظلم ها و کشتارها که توسط عربستان به وجود آمده ایستاد و محکوم به اعدام شده است، ما این 

حکم را محکوم می کنیم و در برابر آن سکوت نمی کنیم. 

تحریم ها برود، می  فهمیم 
چقدر مشکل داشتیم

آیــت اللــه هاشــمی رفســنجانی در گفتگویــی به 
تاریخچه برنامه های هســته ای ایــران می پردازد 
و به نکاتی اشــاره می کند که شــاید برای اولین بار 

بیان می شود.
جنگ تمام شــده بود. نیروگاه با موشــک عراقی ها 
آســیب دیده و گنبد آن ســوراخ شــده بــود و امنیت 
نداشــت. باید کارهایــی را انجام می دادیــم که کار 
نیــروگاه را جدی گرفتیــم. در این مقطع یــک نفر از 
نیروهــای فنی و اجرایی هســته ای خیلی همکاری 
و به آقای امراللهی کمک  کرد و بنا شــد غنی سازی 
را شــروع کنیم. بــرای اولین غنی ســازی  در جایی 
کــه در امیرآباد درســت کردند، از همــان چیزهایی 
که از پاکســتان گرفتــه بودیم، کنار هــم چیدند که 
ما هــم برای بازدیــد رفتیــم. کارگاهی هــم در کنار 
 سالن برای قطعه سازی درســت کردیم که خودمان 

بسازیم. 
در المــوت قزویــن، غیــر از جایی که حســن صباح 
بــود، شــاخه ی دیگــرش در کوه هــا که مســیرش 
خیلی ســخت بود، جاده ای ســاختیم بــرای اینکه 
امنیت داشــته باشــد، با آن جاده به جای بن بســتی 
در کوه ها رفتیم. می شــد با چنــد فروند ضد هوایی از 
آنجا محافظت کرد و جای خوبی بــود. البته در آنجا 
آموزش هم داده می شد و عده  ای از شاگردها را برای 
 آموزش جمع کردیم که هم در اینجا و هم در روســیه 

آموزش می دیدند. 
مذاکرات دولــت آقــای روحانی با رونــدی منطقی 
پیشــرفت کرد. چون آقای ظریف تخصص مذاکره 
را از پیــش داشــت و تیم خوبــی هم تشــکیل داده 
بود، بــا منطق برخورد می کرد و بــا طرف های غربی 
و آمریکایــی مذاکــره می کردند. در ایــن مقطع هم 
ما جــدی بودیم و هــم آنها جــدی بودنــد. البته در 
داخــل رقابــت سیاســی روی اصل موضوع ســایه 
انداختــه بود. بیشــتر سیاســت داخلی بــود و هنوز 
هــم همین اســت و االن که به همین جا رســیدیم، 
افرادی هســتند که می گویند اگر ایــن دولت موفق 
شــود تحریم ها را بردارد و زندگی در کشــور ما عادی 
 شــود، مردم به ناحق بودن حرف ها و شعارهای آنها 

پی می برند. 
 اجــرا و عدم اجرای آن)برجام( دو طرفه اســت. اگر 
آنها کوتاه بیایند، ما هم کوتــاه می آییم. ما از روز اول 
کارهایی می کردیم که االن با آمادگی بیشتری انجام 
می دهیم. چــون در این فاصله تحقیقــات کردیم و 
هنوز هم مشغول هستیم و چیزی را از دست ندادیم. 
ما چیزی را از دســت ندادیم. آب سنگین ما هنوز سر 

جای خودش است. 
 وقتی تحریم ها برداشــته شود، می  فهمیم که چقدر 
مشــکل داشــتیم. هنوز کســی نمی خواهــد ابعاد 
خســارت هایی را که دیدیم، بگوید. چون هنوز تمام 
نشده و موقع گفتن نیســت. به هر حال تحریم های 
ظالمانه متوقــف و تا حدودی هم جبران می شــود. 
بعد هم با رونق پیش خواهیم رفت و کارهای ما بهتر 
می شود. موقعیت بین المللی ما در دنیا بهتر می شود 
و تا همین حد هم ایرانی ها عزتی در دنیا پیدا کردند. 
البته جنگی ها فکر می کنند که عزت ما این است که 
تندروی هــای دنیا از ما خوششــان بیاید که این کار، 

همیشه آسان است.
 در مســأله هســته ای در دنیــا بعضی هــا جلوتــر و 
بعضی هــا عقب تــر هســتند. مثــاًل ژاپن هــم مثل 
ماست. حدود سی، چهل کشــور هستند که مثل ما 
اجازه غنی ســازی صلــح آمیز دارنــد و در عین حال 
 حق ندارنــد کار نظامــی بکننــد و ما هم مثــل آنها 

می شویم.

همه نقل قول هایم درباره برجام صحیح بود
گاهی چیزهایی نفی می شود که انسان دچار حیرت می شود

رئیس مجلس شــورای اسالمی با قدردانی از نامه مقام معظم رهبری به رئیس 
جمهور درباره پرونده هسته ای گفت: نامه مقام معظم رهبری به موقع، جامع، 

دقیق، در بعد راهبردی و غیر آن راه را روشن کرد.
علی الریجانی در نطق پیش از دســتور در صحن علنی امروز )دوشنبه( اظهار 
کرد: موضوع هسته ای که بیش از دو دهه تالش را در بر دارد، نمودی از روحیه 
علمی ایرانیان است که پس از انقالب اسالمی در مسیر اعتالء قرار گرفت و در 

این تالش نقش مقام معظم رهبری بسیار موثر و پیش برنده بود.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در دولت های مختلف و حوادث گوناگون با 
امید دادن و پشــتیبانی موضوع هسته ای را از نظر دانش علمی به پیش بردند و 
در 12 سال گذشته که غرب با ماجراجویی چالش هایی را در مسیر حرکت علمی 
هسته ای ایجاد کرد، رهبری معظم با هدایت خود پایداری ملت را در برابر ستم 

غرب ساماندهی کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه تأکید کرد: مقام معظم رهبری در مقطع 
فعلی با نقش هدایتگر و به موقع در هدایت مذاکرات چارچوب های روشــنی را 
تعریف کردند و در نهایت با تأیید خود و ضوابط مشخص در اجرا پرونده طوالنی 
هسته ای را به ســرانجام رساندند. قطعًا این نقش بی بدیل در ذهن ملت ایران و 

تاریخ خواهد ماند.
الریجانی با اشــاره به بخشــی از نامه مقام معظم رهبری در مورد طرح مصوب 
مجلس در اجرای برجــام گفت: توجه به تأکید مقام معظــم رهبری بر مصوبه 
مجلس و توجه به تالش های کمیســیون  مربوطه و سایر کمیسیون ها و همه 
نمایندگان و توصیف مصوبه مجلس به قانونی محتاطانه که راه درست را پیش 
پای دولت قرار داد،  نشانگر ارزش کار ستودنی نمایندگان است و از طرف دیگر 
دقت نظر رهبری بر ارکان این امر مهم را نشان می دهد که باید در مسیر درستی 

در کشور به نتیجه برسد که منزل آخر آن تصویب در مجلس بود.
رئیــس قوه مقننــه در ادامه اظهار کرد: خالی از لطف نیســت بــه نکته ای که 
یکی از همکاران در نوشــته خود درج کرده، اشاراتی داشته باشم. ایشان تصور 
کرده که محتاطانه صفتی اســت که در آن تعریض اســت و به نحوی جسورانه 
را صفت بافضیلــت تلقی کرده. حال اینکه بنده در هیــچ کتاب اخالقی نیافتم 
که محتاطانه را صفتی از جنس رذائل بدانند و در عوض جســورانه را صفتی از 
جنس فضائل تلقی کنند. این از عجایب روزگار اســت که برخی جای فضیلت و 

رذیلت را اشتباه گرفتند.

نمایندگان با تصویب برجام راه گستاخی دشمنان را بستند
الریجانی ادامه داد: اشاراتی که مقام معظم رهبری در مسائلی مورد تأکید قرار 
دادند به بندهایی از قانون مجلس با اسم و رسم بندها و گاهی اشاراتی به بندها 
بدون قید آنها همگی حکایــت از همت کار نماینــدگان و تصمیم به موقع آنها 
دارد که از همت عالی نمایندگان سپاســگزاری می کنم. آنها در مقطع حساس 
و تاریخی که دشــمنان اســالم به دنبال بهانه گیری بودند با اقدامی سنجیده 
راه گســتاخی را بر دشمنان بســتند و راه ملت را هموار کردند تا از شرایط سخت 

تحریم ها عبور شود.
رئیس مجلس شــورای اســالمی در ادامه تأکید کرد: این موضوع و در نهایت 
تدبیر مقــام معظم رهبــری در ابالغ تأیید مصوبه شــورای عالــی امنیت ملی 
با مالحظــات آن جایگاه پراهمیت رهبری کشــور در مســائل اســتراتژیک را 
نشــان می دهد. این امر از ابتکارات برجســته قانون اساســی است که مسائل 
استراتژیک امنیت ملی کشــور جایگاه طراحی، تصمیم سازی، تصمیم گیری 
و در نهایت تأیید نهایی آن روشــن و صرفًا با نظر رهبری قطعیت می یابد. نمونه 
 این روند موضوع هســته ای بود که در همین مســیر به ســاحل تصمیم  گیری

 نهایی رسید.
الریجانی با بیان اینکه در مسأله هسته ای قوای مختلف سهم داشتند، افزود: 
ســهم قوه مقننه در این امر برجسته بود اما دیده شــده برخی قبل از اظهارنظر 
رهبری در این امر که موضوع هســته ای از اموراتی اســت که باید به سرانجام 
برســد، رد و آن را ظلم مضاعف دانستند. این موضوع بسیار تعجب آور بود البته 
رهبری در این نامه دیگر جایی برای این حرف ها باقی نگذاشتند اما باز هم نص 
قانون اساسی این امر را روشن می کند که پرونده هایی که در سطح شورای عالی 
امنیت ملی مطرح است جز با تصمیم نهایی مقام معظم رهبری قابل اجرا نیست.

رئیس مجلس شــورای اسالمی با اشاره به روند بررســی طرح اجرای برجام در 
مجلس، گفت: بررســی های طــرح برجام در مجلس در جلســات مختلف در 
خارج از صحن علنی و با هماهنگی های متعدد با دو فراکسیون و هماهنگی با 
دبیرخانه شورای عالی انجام شد که در این روند مسائلی مطرح شد که شاید در 
این مقطع لزومی به بحث درباره آنها نباشــد ولی باز هم باید در جای خود مورد 
توجــه قرار گیرد. از جمله آن مواردی اســت که بنده مســتقیم برای نمایندگان 

نقل کردم.
الریجانی تأکید کرد: آنچه را بنده مســتقیم برای نمایندگان نقل کردم همگی 

در کمــال صحت بود. از اینرو برخی حرف های رســانه ای که عده ای آن را رد و 
تکذیب کردند به هیچ وجه قابل قبول نبود و نیست. چون بنده ظاهرًا موجود زنده 
هســتم و نمی توانم در حضورم در جلسه ای تخیل کرده باشم. گاهی چیزهایی 

نفی می شود که انسان دچار حیرت می شود.
وی توضیح داد: الزم اســت در اینجا بــه نکته ای توجه بدارم کــه قدری برای 
بنده سخت و غیرباور بود. آن این نکته اســت که در مقطع مهم تاریخی کشور 
که موضوع حساســی که دو و یا سه ســال ذهن جامعه را گرفته و در رسانه ها و 
کمیســیون مربوطه و سایر کمیسیون ها مورد بررســی قرار گرفته و در جلسات 
علنــی و غیرعلنی مطرح بــود در گا م هــای نهایی به همــکاری، همفکری و 
همراهی کلیه ارکان کشــور نیاز داشــت که در این زمینه تمهیداتی انجام شــد 
 تــا در کلیت کشــور تصمیم درســتی اتخاذ شــود و در نهایت منافــع ملی ملت 

حفظ شود.

برخی رفتارها با مسائل مربوط به سرنوشت کشور ضعف و 
بی اعتمادی ایجاد می کند

رئیس مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: طبعًا برای این کار مهم احتیاج به 
بحث های زیاد و توافقاتی خارج از صحن بود تا بحث های طوالنی که در ظرف 
کار مجلس نمی گنجد، آنجا صورت پذیرد. حال چرا باید به تعهدات پایبند نبود 

و مگر توافق در متن صورت نگرفته بود؟ 
پس چــرا عده ای مطلــب را طور دیگــری جلوه دادنــد؟ چرا آنچه توافق شــد 
به موقع به دوســتان خــود منتقل نکردنــد؟ اینگونه برخورد با مســائل مهمی 
 که با سرنوشــت کشــور مربــوط می شــود تنها ضعــف و بی اعتمــادی ایجاد 

می کند.

نقض عهد را نمی توان با فرار به جلو به گردن دیگران انداخت
الریجانی ادامه داد: بنده نمی خواهم به این مســائل بپــردازم ولی این رفتارها 
مسائلی را نشان داد که قابل تأمل برای همگان شد. از آن مهمتر عدم پایبندی 
به تعهد را به نحو دیگری به دیگران منتقل کردن کار خالف دیگری است. بنده 
نمی خواهم این امور را باز کنم اما آقایانی که مرتب نفی و تکذیب می کنند بدانند 
که بر کار خالف قبلی خود بار جدیــدی می نهند و نقض عهد را نمی توان با فرار 

به جلو به گردن دیگران انداخت.

واکنش روزپیگیری روز

اتهاماتی می زنند که مسئوالن از آنها بری هستند
رییس قوه قضاییه گفت: متأسفانه منتقدان گاهی از حد معمول فراتر رفتند و رئیس جمهور، دولت، وزیر خارجه و رئیس مجلس را به اموری منتسب کردند.

آیت الله آملی الریجانی نامه مقام معظم رهبری در تأیید مشــروط برجام را فصل الخطاب مذاکرات و توافق هسته ای و پایانی بر نقدها و منازعات مربوط از سوی موافقان و منتقدان آن اعالم 
کرد و گفت: خدمات همه مسئوالن در طول سالهای مذاکرات هسته ای از رئیس جمهور، وزیر خارجه، تیم مذاکره کننده و رئیس مجلس و حتی منتقدان برجام قابل تقدیر است.

رئیس قوه قضاییه افزود: منتقدین مذاکرات هسته ای و برجام نیز کارشان قابل تقدیر است چرا که برخی از کاستی ها و نواقص بعضًا جدی این توافق را آشکار کردند.
رئیس دســتگاه قضا تصریح کرد: متأســفانه منتقدان گاهی از حد معمول فراتر رفتند و رئیس جمهور، دولت، وزیر خارجه و رئیس مجلس را به اموری منتسب کردند که از آن َبری بودند؛ 
البته انتقاد صحیح و ســازنده بســیار مفید اســت و موجب توانمندی می شــود و هرگاه با تأمل، درنگ و تفکر پیش برویم به نتایج خوبی می رســیم اما تجاوز از حد اعتدال به ضرر اســت و 

موجب شقاق و تفرقه می شود. 

سیاسی
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ایران گردی سیاستمدار انگلیسی
مخالفان دولت، این بار سفر جک استراو را دست مایه مخالفتشان قرار دادند

هفته پیش بود که یکی از کاربران توییتر وقتی داشت در خیابان فردوسی تهران 
قدم می زد، جک استراو را در حال گشت و گذار در این خیابان دید و عکسی از او 
را در حسابش منتشر کرد. ساعاتی پس از انتشار عکس بود که خبر به سرعت در 
شبکه های اجتماعی و سایت های خبری پخش شد و گمانه زنی ها درخصوص 
ســفر وزیر خارجه پیشــین و نماینده فعلی پارلمان انگلیس که اتفاقا از حامیان 
پروپاقرص توافق هســته ای است، شروع شد و مخالفان دولت دور جدیدی از 
انتقــادات خود را متوجه روحانــی و ظریف کردند. مخالفانی که پس از حصول 
توافق منتظر اتفاقی هســتند تا آن را دست مایه ای برای مخالفت هایشان قرار 
دهند و این گونه در عرصه سیاسی حضور داشته باشند. عنوان مخالفت ها این 
بار »افزایش ترددهای مشکوک به ایران« و »پروژه نفوذ در قالب گردشگری« 
است. هیاهوی منتقدان اما درحالی است که جک استراو به همراه همسرش 

درحال ســفر به شــهرهای تاریخی ایران است و می گوید هدفش از 
این سفر خنثی سازی جو ایران هراسی در رسانه های جهان است.

چه کسی باور می کند استراو گردشگر باشد؟
حضور جک استراو در تهران هم زمان با اجالس مقدماتی کنفرانس 
امنیتی مونیخ که در مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت خارجه 
برگزار شد، باعث شد رســانه ها به ویژه رسانه های منتقد دولت ادعا 
کنند استراو به صورت رسمی و برای حضور در این اجالس به ایران 
سفر کرده است. ادعایی که فردای روز انتشار خبر، هرچند نه از سوی 
وزارت خارجه، اما تکذیب شــد و سایت های خبری به نقل از منبعی 
مطلع اعالم کردند که  ســفر جک استراو شخصی است، نه کاری و 

واو با تور گردشگری به ایران آمده است.
اعالم شــخصی بودن سفر اســتراو هم از نگرانی های منتقدان کم 
نکرد و حضور او در ایران بهانه جدیدی به دســت آنان برای حمله به 
دولت داد. برای مثال افکار نیوز رسانه اصولگرای منتقد دولت پس از 
اعالم توریستی و شخصی بودن سفر استراو، در یادداشتی با عنوان 

»دیپلمات مرموز در خیابان اســتانبول؛ چه کسی باور می کند استراو گردشگر 
باشد؟« می نویســد: »جک استراو سیاست مدار انگلیسی که حسن روحانی را 
فرصتی برای غرب می دانســت، آن قدر کهنه کار هست که نتوان رفتارهای او 

را عادی تلقی کرد و سفرش را تنها یک سفر گردشگری نامید«. 

امنیت ایران باالست، گردشگران بیایند
جک اســتراو یزد را به عنوان اولین شهر بعد از تهران برای سفر و گشت و گذار 
انتخاب کرد و مســیر تهران به یزد را با قطار پیمود. او در حاشــیه ســفرش به 
ایــن شــهر تاریخی در پیامــی از زیبایی های یزد، رفاه و امنیــت باالی ایران و 
مهمان نوازی ایرانیان گفت و دیگر گردشگران را به ایران دعوت کرد: »خاطره 
سه روز اقامت در هتل باغ مشیرالممالك یزد و بازدید از جاذبه هاي منحصر به 
فرد یزد، تفت و میبد دیدنی بود. این سفرهمراه با مهمان وازي ایراني و آسایش 
با حس امنیت باال بود. این ســفر بدون تشریفات و با این کیفیت، چراغ سبزي 

است براي سفر گردشگران به ایران اسالمي«.

به حضور شما در خاکمان مشکوکیم
حاشــیه های سفر استراو از سفر یزد او شروع شد، هرچند چندان قوی نبود. او 
در حالی که به بازدید ســرو جهانی ۴۵۰۰ ســاله ابرکوه در این استان رفته بود، 
یک نامه به همراه یک سربند یاحسین )ع( از جوانان انقالبی یزد دریافت کرد. 
خبرگزاری فارس هم از نامه چهل تشــکل فرهنگی یزد در محکوم کردن سفر 
استراو به این شــهر خبر داد. در بخش هایی از این نامه می خوانیم: »راستش 
را بخواهید ما از حضور شــما در شــهرمان اصاًل خوشــحال نیســتیم، نه که 
خوشــحال نباشیم، بدبین و مشــکوکیم و از اینکه روی خاک دارالعباده ایران 
قدم می زنید، احساس خوبی نداریم... آقای استراو، مردم ایران خاطرات خوبی 
از شــما و حکومت بریتانیا در ذهن ندارند و حافظه تاریخی ما صحنه های بد و 

آزاردهنده ای از حضور انگلیسی ها در ایران به یاد می آورد«. 

اما سفر استراو به شیراز و بعد از آن اصفهان با واکنش ها و حاشیه های بیشتری 
همراه بود. اول بار پنجشــنبه شــب بود که عده ای مقابل هتل محل اقامت او 
در شــیراز تجمع کردند. تجمعی که با حضور نیروی انتظامی به هم خورد ولی 
عکس هایی از آن در ســایت  ها منتشر شد که معترضانی را نشان می داد همراه 
با پالکاردهای دســت نوشته »مرگ بر انگلیس«. روز جمعه نیز آیت الله ایماني 
امام جمعه شــیراز در خطبه هاي نماز جمعه از سفر جك استراو به شیراز انتقاد 
کــرد. وي با بیــان اینکه فراموش کردن دشــمني هاي هفتاد ســاله آمریکا و 
دویست ساله انگلیس با ملت مســلمان ایران ممکن نیست، گفت: »چرا این 
فرد در تاسوعاي حســیني گردشگري خود به شیراز را قرار داده و آیا مسئوالن 
در این مورد پاسخي دارند؟«. سیدحســین ذواالنوار نماینده شیراز در مجلس 
نیز حضور جک اســتراو را هم زمان با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در شیراز 
مایه تعجب و نگرانی خواند و گفت ســفری که برای تأمین برخی اهداف خاص 
صورت گرفته باشد، مورد تایید نیست. وی تاکید کرد: »این خطر همواره وجود 
دارد که در لوای برنامه هایی که جنبه گردشگری و توریستی دارد، حرکت هایی 

توســط دشمنان انجام شود که درنهایت به منافع ملی و مصالح عمومی کشور 
لطمه بزند«. در روزهای حضور اســتراو در شــیراز برخی رسانه ها اعالم کردند 
که او قرار اســت با اصالح طلبان این شــهر دیدار کند. موضوعی که شــورای 
هماهنگی جبهه اصالحات فارس در بیانیه ای آن را تکذیب کرد. در این بیانیه 
آمده است برخی رسانه ها که از هیچ فرصتی برای نشر اکاذیب و اتهامات ناروا 
به جریان اصیل اصالح طلبی چشم نمی پوشند، چنین موضوع کذبی را مطرح 
کرده اند که نشان دهنده »اوج اســتیصال عقبه سیاسی و فکری این رسانه ها 

در برابر پویایی و محبوبیت جریان پرافتخار و عزت طلب اصالحات« است. 
حضور اســتراو در اصفهــان هم با تجمع هایی در مقابــل هتل محل اقامت او 
و همچنین دانشــگاه هنر اصفهان همراه بود. حجت االســالم احمد سالک 
نماینده اصفهان و رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس در جریان ســفر استراو 
به اصفهان با بیان اینکه برجام راه نفوذ را فراهم کرده اســت، گفت: 
»حضور جک استراو در اصفهان و استان های ایران به دلیل سابقه 
اســتعماری روباه پیر یک ســفر معمولی و عادی نیست، به نظر من 

این سفرها یک مأموریت اطالعاتی اینتلیجنس سرویس است«. 

جک استراو، ایران امن و زیبا را به جهان معرفی 
خواهد کرد

اما امروز با افزایش هیاهوهای رسانه ای نماینده وزارت امورخارجه در 
اصفهان به سفر استراو به ایران و اصفهان واکنش نشان داد و بار دیگر 
تاکید کرد که وزیر اســبق امورخارجه انگلیس به عنوان یک شهروند 
عادی انگلیس و همانند ســایر گردشــگران خارجی به اصفهان سفر 
کرده اســت. محمد کارشناس همچنین با اشــاره به اینکه نمایندگی 
وزارت خارجه در اصفهان از ســفر جک استراو به این شهر بی اطالع 
نبوده است، گفت: »وزیر اسبق امور خارجه انگلیس در سطح بین الملل 
چهره ای مشهور و قابل احترام برای کشورهای اروپایی است، لذا حضور 
شخصی وی در اصفهان می تواند به معرفی بیش از پیش جاذبه های 
تاریخی و فرهنگی این شــهر به جهانیان موثر باشــد«. وی با اشــاره به اینکه در 
سال های گذشته موج تبلیغات منفی علیه ایران در سطح بین الملل ایجاد شده 
بود، افزود: »جک اســتراو در ســفر اخیر خود به اصفهان از واقعیت های ایران 
پرده برداری کرده و ایجاد آرامش و امنیت در ایران را بی بدیل توصیف کرده است«.
ســایت ایرنا وابســته به دولت نیز امروز در یادداشتی ضمن انتقاد از تجمع های 
غیرقانونی در اعتراض به اســتراو به اصفهان ســفر، از این حرکت ها به عنوان 
اقداماتی حیرت انگیز و تهدیدی علیه مهم ترین محور توســعه استان اصفهان 
یعنی صنعت گردشگری یاد کرده است.در این یادداشت همچنین از گزارشی 
تحریک آمیز که امروز صبح )دوشــنبه( از طریق یکی از شــبکه های رادیویی 
که وظیفه ایجاد آرامش در جامعه را عهده دار است درباره سفر جک استراو به 
اصفهان انتقاد کرده اســت. این یادداشت می نویسد: »در عین حال موقعیت 
کنونی کشــور با تایید و تصویب برجام پس از دو سال مذاکرات واقعی و فشرده 
با گروه 1+۵ در شــرایط مطلوبی قرار دارد و هرگونه رفتار و واکنش نامتعارف و 

غیرقانونی بر این موقعیت تاثیرگذار است«.

تالش کنیم برجام بر اساس فرمایشات رهبری اجرا شود
محمدجواد ظریف گفت: از این پس همه باید تالش کنیم که ســند برجام بر اســاس منویات و نظرات رهبری به درســتی اجرا شــود و همه دســت به دست هم دهیم تا با 

یک تالش مســتمر و پیگیرانه این اتفاق رخ داده و در نهایت نفع کشــور و نظام اســالمی حاصل  شود.
وزیــر امــور خارجــه کــه بــرای پاســخ بــه ســوال نماینــده زاهــدان در جلســه علنــی امــروز مجلــس شــورای اســالمی حاضــر شــده بــود بــا اشــاره بــه نامــه 
نامــه راهگشــای خــود کــه سیاســت گــذاری کالن را در جهــت اجــرای  بــرای  اخیــر رهبــری در مــورد برنامــه جامــع اقــدام مشــترک، گفــت: از رهبــری 
خارجــه   امــور  وزارت  در  کننــده هســته ای  مذاکــره  تیــم  و  مــا  راه  چــراغ  ایشــان  نظــرات  می کنــم؛ همیشــه  تشــکر  و  قدردانــی  داشــت  همــراه  بــه   برجــام 

بوده است. 
همچنین از مجلس شورای اسالمی برای کمک به فهم بهتر برجام سپاسگزاری می کنم.

عده ای شوخی مرا جدی گرفتند
رئیــس فرهنگســتان زبان و ادب فارســی 
درخصوص حواشــی حضــورش در برنامه 
خندوانــه گفت: عده ای شــوخی من راجع 
به شــوخی با کلمات »کش لقمــه« و »دراز 
لقمــه« را جــدی گرفتنــد و جوک درســت 
کردنــد. غالمعلــی حــداد عــادل بــا بیان 

اینکــه برنامــه خندوانــه یک برنامــه طنز اســت و فضای شــوخی در آن 
حاکم اســت، تاکید کرد که آن هایی که این ســر و صدا را درســت کردند، 
یا شــوخی را نمی شناســند یا اینکــه غرضــی در دل دارند. بــه گفته او در 
غیــر این صورت هر شــوخی را می توان از جای خــود در آورد و یک منظور 
دیگــر از آن برداشــت کــرد و کامال محســوس بــود که عــده ای قصد و 
 منظــور خاصی داشــتند و مایل نبودنــد بفهمند که با شــوخی چطور باید 

برخورد کرد.

الریجانی زیر چتر جامعتین خواهد بود
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز درمورد ائتالف 
اصولگرایان با اشاره به اینکه گفتگوهای زیادی 
در مورد چگونگی مدیریت انتخابات در ائتالف 
اصولگرایان شده، گفت: حاصل نهایی این کار 
این است که جامعه روحانیت مبارز محور اصلی 
انتخابات مجلس شود و جامعه مدرسین نیز 

محور اصلی انتخابات خبرگان و شورای هماهنگی شکل می گیرد. مصباحی 
مقدم تاکید کرد طرح شورای هماهنگی تهیه شده، اما ترکیب آن هنوز نهایی 
نشده است. وی همچنین درخصوص حضور الریجانی در انتخابات گفت: آنچه 
مــا خبر داریم از واقعیت، الریجانی زیر چتر جامعتین عمل خواهد کرد و از این 
چارچوب خارج نمی شود. آخرین صحبت هایی که با الریجانی داشتیم، حکایت 
از آن دارد که وی به محوریت جامعتین وفادار است و معتقد است که می بایست 

همه گروه های اصولگرا تحت این چتر کار خود را انجام دهند.

اصالح طلبان وزن کشی نمی کنند
وزیر تعاون دولت اصالحــات گفت: برای 
معرفی لیست اصالح طلبان نیازی به تصویر 
و نام رئیس دولت اصالحات نیست، چون به 
محض اینکه به مردم بگوییم این لیست از 
سوی اصالح طلبان معرفی شده است مردم 
اطمینان پیدا می کنند که همان لیست مورد 

تایید ایشان است. علی صوفی همچنین تاکید کرد که اصالح طلبان به این 
عقالنیت رســیده اند که به وزن کشــی نیفتند و تالش کنند با هماهنگی به 
بیشترین تعداد کرسی ممکن در مجلس دست پیدا کنند. وی با بیان اینکه 
بر سرلیستی عارف تاکید دارند، گفت: تکلیف اصالح طلبان با عارف کامال 
مشــخص اســت و تکلیف عارف نیز با اصالح طلبان روشن و شفاف است. 
کار بزرگی که عارف انجام دادند، موجب شــد امروز امید در جامعه به وجود 

بیاید و در این رابطه نیز گمان نمی کنم مشکلی بین اصالح طلبان باشد.

 اظهارات بلر 
تکان دهنده بود

حمیــد بعیدی نــژاد در واکنــش بــه اظهــارات 
و  انگلیــس  پیشــین  یر  نخســت وز بلــر  تونــی 
عذرخواهــی وی بــه خاطــر همراهی کشــورش 
نخســت  زمــان  در  عــراق  علیــه  جنــگ  بــا 
وزیــری اش کــه منجــر بــه تشــکیل داعــش و 
 القاعده شــد، گفــت: اظهارات بلر کوتاه و بســیار 

تکان دهنده بود.
مدیــر کل سیاســی و بین الملــل وزارت خارجــه در 
یادداشــتی نوشــت: اظهارات روز گذشــته تونی بلر 
نخست وزیر سابق انگلیس در گفت وگو با فرید زکریا، 
خبرنگار سی.ان.ان یکبار دیگر موضوع حمله آمریکا 
و انگلیــس و متحدین آنهــا به عراق را بــه موضوع 
اصلی مورد توجه رسانه های خبری و تحلیلی جهان 

مبدل کرد.
اظهــارات بلــر کوتاه و بســیار تــکان دهنــده بود. 
وی گفت"مــن بابــت ایــن حقیقت کــه اطالعات 
محرمانــه دریافتــی مــا غلــط بودنــد عذرخواهی 
می کنــم. اگرچه صــدام به میــزان گســترده ای از 
سالح های شــیمیایی علیه مردم خودش و دیگران 
اســتفاده کرد اما برنامــه شــیمیایی وی آنطور که ما 
فکر می کردیم نبــود... من همچنین به خاطر برخی 
اشــتباهات در طــرح ریــزی و بخصوص اشــتباه 
 در درک رخدادهــای پــس از برکنــاری یــک دولت 

عذرخواهی می کنم. 
در آنچه که برخــی می گویند که خیــزش داعش به 
حمله برمی گردد، حقایقی وجود دارد. البته نمی توان 
گفت کســانی کــه در برکنــاری صدام در ســال دو 
هزار و سه دســت داشتند هیچ مســئولیتی در قبال 
شــرایط ســال 2۰1۵ ندارند." این اظهــارات از این 
جهت مهم هســتند که به یک مســئله تاریخی نمی 
پردازد بلکه به ریشه های بحث مهمی می پردازد که 
 امروز مهمترین موضوع تهدیــد علیه صلح و امنیت 

بین المللی است.
جنگ عراق در ســال 2۰۰3 توســط دولت جورج 
بوش بــا حمایت جنــاح نو محافظــه کاران آمریکا 
و با مشــارکت متحدیــن آمریکا ماننــد انگلیس به 
اجــرا در آمد و هنوز بعد از دوازده ســال بیشــترین 
آثار مخــرب را برای جهان و منطقه بر جای گذارده 
اســت. این عملیــات گســترده نظامی کــه بدون 
حتی مجوز شــورای امنیت به اجــرا در آمد نه تنها 
زیر ســاخت امنیتی و اقتصادی و سیاسی عراق را 
از میان برد بلکه با رشــد گروه هایــی مثل داعش، 
ســوریه را نیز به کام تخریب کشــانید و آن کس که 
بیشــترین هزینه را برای این اشــتباهات پرداخت 
مردم این دو کشــور بودند. در عراق از ســال حمله 
تا به حال حدود دویست و بیســت و چهار هزار نفر 
کشــته و بیش از یک میلیون نفر مجروح شده اند. 
بســیاری از زیر ســاختهای عراق از میــان رفته و 
کشور دچار شکاف های بســیار عمیق اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعی شــده اســت و تهدیــد علیه 
شهروندان از طریق عملیات انتحاری و انفجارات 
 گســترده روزی نیســت کــه جــان بیگناهــان را 

نگیرد.
با قدرت گرفتن داعش که بنا بــه اعتراف تونی بلر از 
آثار مســتقیم حمله به عراق بوده اســت نیز تاکنون 
چندین هزار نفر از مردم سوریه کشته، دهها هزار نفر 
زخمی و حدود پانزده میلیون نفر از جمعیت بیست و 
دو میلیون نفری مردم ســوریه یا آواره داخلی هستند 
و یا به خارج از کشــور مهاجرت کــرده اند. این موارد 
اثبات می کنند کــه تصمیم سیاســتمداران داخلی 
 و خارجی چقدر آثــار مهم و دراز مدتی بر سرنوشــت 

ملت ها دارد.

 الف نوشت: »دست دادن یا دست ندادن؛ مسأله این نباید باشد«
این روزها استاد اخالق ما را چه شده که راحت ادعای دینی بی سند می کند؛ مگر نه اینکه اول قدمی که طلبه می آموزد، حرف زدن با آیه و 

روایت و اسناد هست؟ استاد اخالق ما را چه شده که راحت مخالفانش را به »خفه خون« گرفتن توصیف می کند؟

 فردانیوز نوشت: »اینکه گفتند با مذاکرات از جنگ جلوگیری کردیم؛ دروغ بزرگ است«
اینکه برخی آقایان گفتند با مذاکرات از جنگ جلوگیری کردیم یک دروغ بزرگ است. اصاًل چنین چیزی نیست. آمریکا پس از شکست در 

منطقه خصوصًا در عراق دیگر توان حمله به هیچ جا را ندارد. اگر داشتند جنگ نیابتی راه نمی انداختند.

 نامه نیوز نوشت: »دو واحد درس دیپلماسی و منافع ملی شناسی سید حسن نصرالله به دلواپسان داخلی«
یکی از رهبران محور مقاومت از برجام حمایت می کند و اعتقاد دارد این توافق تاثیری بر حمایت ایران ندارد اما برخی در داخل می خواهند به 

گونه ای القا کنند که توافق هسته ای که تایید رهبری را نیز با خود دارد زمینه تضعیف محور مقاومت را فراهم می کند.

 رجا نیوز نوشت: »5۱ تعهدی که برنامه هسته ای ایران را سمبلیک می کند«
در حالی مقامات دولتی از روز 2۶ مهرماه به عنوان یک روز تاریخی یاد می کنند که نگاهی به تعهدات ایران که کلید آن در همین روز خورده 

است به روشنی بیانگر »سمبلیک شدن« تاسیسات هسته ای ایران است.

 پارس نیوز نوشت: »حاشیه ای بر نفوذ اقتصادی دشمن در فضای پسابرجام«
امروز ما در شرایطی قرار گرفتیم که خودمان خوشحالیم و استقبال می کنیم که بیایید ما را استثمار کنید. ما می گوییم اگر قرار بود 

شرکت های امپریالیستی و چند ملیتی اقتصادی را رونق بدهند این شرکت ها رشد می آورند اما رفاه نمی آورند.

عکس روزسایت نگار

در حاشیه حضور ظریف 
در مجلس برای پاسخ به 
سوال شهریاری نماینده 
زاهدان

خبرنامه
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رصدخانه

شیخ مبارز 
اعتراضات به تأیید حکم اعدام شیخ نمر توسط رژیم سعودی

با نهایی شدن حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه عربستانی، 
نام این چهره مبارز بار دیگر در عرصه جهانی مطرح شده است. از یک سو، 
برخی از شــخصیت های اسالمی و شــیعی و همچنین نهادهای حقوق 
بشــری در مقابل این جریان موضع گرفته و از ســوی دیگــر، اعتراضاتی 
مردمی علیه تأیید حکم اعدام این روحانی سرشــناس به راه افتاده است. 
این در حالی اســت که پیش از این و از زمان بازداشت و زندانی شدن شیخ 
نمر تاکنون نیز نهادهای حقوق بشری به شدت نسبت به این امر اعتراض 
کرده و خواستار آزادی وی شــده بودند. با این وجود، به نظر می رسد رژیم 
ســعودی در راســتای تهاجمی تر کردن مجموعه سیاست های داخلی و 
خارجی خود، بر اجرای حکم شــیخ نمر اصرار داشــته و ســعی دارد بدین 
وســیله، تأثیــر نپذیرفتن خود از فشــارهای خارجی، به ویــژه در موضوع 

شیعیان را به رخ بکشد.
دور جدید اعتراضات علیه رژیم ســعودی در ماجرای شیخ نمر، از دیروز و 
پس از آن آغاز شــد که منابع خبری ضمن اعالم نهایی شدن حکم اعدام 
شــیخ نمر باقر النمر، خبر دادند که وزیر کشور و ولیعهد عربستان حکمی 
صادر کرده که بر اساس آن، اجرای حکم اعدام شیخ نمر بدون هشدار قبلی 
امکان پذیر شده است. محمد النمر، برادر شیخ نمر اعالم کرد دادگاه تجدید 
نظر و دادگاه عالی عربســتان به وزارت کشور مجوز اجرای حکم اعدام را 
داده و این مجوز باید به دیوان پادشاهی این کشور ارجاع  شود و سلمان بن 
عبدالعزیز، پادشاه عربســتان نیز آن را امضا کند. به این ترتیب مانند علی 
النمر، برادر زاده شیخ نمر، امکان اجرای حکم اعدام این روحانی سرشناس 
شیعه بدون هشــدار قبلی به خانواده او وجود دارد. پیشتر نیز محمد النمر 
درباره حکم اعدام پســرش گفته بود: »وقتی پادشــاه عربستان تصمیم 
بگیرد حکم اعدام علی را اجرا کند، وزارت کشــور بدون اینکه به ما اعالم 
کند، دســت به این کار خواهد زد. به همین دلیل ممکن اســت در صورت 
اجرای حکم، خبر اعدام پسرمان را از تلویزیون، رادیو یا رسانه ها بشنویم«.
پس از انتشــار این خبر، علی الدبیســی، رئیس ســازمان حقوق بشــری 
عربستان در اروپا در صفحه توییتر خود نوشت که تصمیم دولت عربستان 

برای اجرای حکم اعدام شــیخ نمر به دســتور محمد بــن نایف، ربطی به 
ســازمان های حقوقی و قضائی این کشــور ندارد، بلکه یک مسئله کاماًل 
سیاســی اســت که با توجه به در حاشــیه بودن ملک ســلمان نســبت به 
پرونده های احکام سیاســی و زندانیان عقیدتی صورت گرفته است. وی 
همچنیــن پیش بینی کرده در پــی این اقدام، مدافعان حقوق بشــر برای 
دفاع از شــیخ نمر فعالیت خواهند کــرد و گفته: »محمد بــن نایف با این 
کار دولــت عربســتان را وارد بحرانی واقعی و مداوم کــرده که احتماالت 
مختلفی در پی خواهد داشــت«. ســاعاتی پس از انتشــار خبر تأیید حکم 
اعدام شــیخ نمر، معاون وزیر خارجه کشــورمان نیز نسبت به این جریان 
موضع گیری کرده و بیان اینکه بی تردید اعدام شیخ نمر هزینه سنگینی را 
متوجه ســعودی ها خواهد کرد، به مقامات عربستان توصیه کرد دست از 

رفتارهای ماجراجویانه علیه مردم کشورشان و کشورهای منطقه بردارند. 
حسین امیرعبداللهیان با بیان اینکه وقایع حج سال جاری و تجاوز نظامی 
ناکارآمد ســعودی علیه مردم مظلوم یمن اثبات کرد که شرایط عربستان 
مناســب نیســت و رویکردهای تحریک آمیز و طایفه ای علیه شهروندان 
این کشور به مصلحت حکومت نخواهد بود، به عربستان سعودی توصیه 
کرد که دســت از رفتارهای ماجراجویانه علیه مردم کشورش و کشورهای 

منطقه بردارد و در مسیر انصاف و عقالنیت گام بردارد.
گفتنی است شــیخ نمر باقر النمر،  روحانی شیعی برجسته عربستانی، در 
سال 1379 هجری قمری، مصادف با 19۶8 میالدی، در شهر »العوامیه« 
در استان القطیف در شرق عربستان در خانواده  ای اهل علم و دین به دنیا 
آمد که از آن علمایی چون آیت الله شیخ محمد بن ناصر آل نمر و خطبای 

حســینی چون جدش حاج علی بن ناصر آل نمر ســر بر آورده بودند. وی 
تحصیالت مقدماتی خود را در همان شهر العوامیه به پایان رساند و در سال 
1۴۰۰ هجری قمری، مصادف با 1989 میالدی، برای آشنایی نزدیک تر 
با انقالب اسالمی ایران و تحصیالت حوزوی ابتدا به ایران مهاجرت کرد 
تا در تهران در حوزه علمیه حضرت قائم)عج( حضور پیدا کند. شــیخ نمر 
پس از 1۰ ســال تحصیل در حوزه علمیه حضرت قائم)عج(، عازم سوریه 
شــد و در حوزه علمیه حضرت زینب)س( برای ادامه تحصیالت حوزوی 
و علوم دینی نام نوشــت و در حضور اساتید این حوزه به تحصیل پرداخت. 
وی اکنون از جمله معروف ترین و شایســته ترین مدرسان علوم مذهبی و 
دینی در حوزه های علمیه به شمار می آید. وی پس از بازگشت به عربستان، 
مرکز مذهبی »اإلمام القائم)عج(« را در العوامیه تأســیس کرد که در واقع 
سنگ بنای »مرکز اســالمی« در ســال 1۴22 هجری قمری مصادف با 

2۰11 میالدی بود.
شیخ نمر همواره در خطابه  هایش رژیم سعودی را به اعمال سیاست  های 
تبعیض آمیز طایفه ای ســازمان یافته و منظم، به ویژه در مناطق شــرقی 
عربســتان متهم می کرد که حدود یک قرن است بر این مناطق حاکمیت 
دارد. وی همواره و بارها تأکید داشته که از گفتن کالم حق، بیم و واهمه ای 
ندارد؛ حتی اگر در این راه بازداشت شده، وارد زندان شود و تحت شدیدترین 
شکنجه ها و آزار و اذیت ها تا سرحد شهادت قرار گیرد. وی در خطبه های 
نماز جمعه خود نیز بارها گفته اســت که شیعیان عربستان، دیگر در برابر 
توهین ها و تعدی ها و تجاوزات آل سعود سکوت نخواهند کرد و در این باره 
خطاب به آل سعود گفته: ما ساکت نمی مانیم که هر آنچه بخواهید بر سر 
ما بیاورید؛ هر آنچه بخواهید انجام دهید و کرامت و شــخصیت ما را که با 
ارزش ترین چیز در زندگی ماست، زیر پا بگذارید«. این روحانی عربستانی 
را باید از جمله دشمنان سرسخت نایف بن عبدالعزیز، ولی عهد سابق رژیم 
سعودی برشمرد. شیخ نمر، همواره انتقادات شدیدی را به وی وارد می کرد. 
وی همچنین از منتقدان سرســخت برخی از رژیم های عربی حوزه خلیج 

فارس از جمله آل خلیفه است.

مصر، در پی میانجی گری در بحران سوریه 
رئیس جمهور مصر در دیدار با وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت حل سیاسی بحران سوریه با هماهنگی قدرت های منطقه ای و بین المللی، حافظ وحدت این کشور خواهد بود. عبدالفتاح السیسی با اشاره به لزوم مبارزه با تروریسم 
در ســوریه، تأکید کرد که دولت قاهره از اراده و انتخاب مردم سوریه برای شکل دادن به آینده حمایت خواهد کرد. براساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری مصر درباره دیدار السیسی و الجبیر که در آن سامح الشکری، وزیر خارجه این کشور 
هم حضور داشت، طرفین در این دیدار درباره آخرین تحوالت منطقه رایزنی کردند. رئیس جمهور مصر در دیدار با وزیر خارجه سعودی بر لزوم بازسازی یمن و فراهم شدن شرایط برای بازگشت آوارگان سوری تأکید کرد. همچنین طرفین 

در این دیدار بر اهمیت تقویت همکاری ها و هماهنگی میان دو کشور در زمینه مقابله با تهدیدات به ویژه مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت در منطقه هم رایزنی هایی داشتند.
این دیدار در شــرایطی انجام شــده که ناظران تصریح دارند که ماه عسل روابط میان مصر و عربستان عماًل پایان یافته است. از سوی دیگر، قاهره و ریاض در ارتباط با سوریه هم دچار اختالف نظر هستند؛ به طوری که این مسئله بر خالف 
رویه موجود میان کشورهای عربی، به رسانه ها هم کشیده شد و هفته گذشته وزرات خارجه مصر با صدور بیانیه ای اعالم کرد که با عربستان در زمینه سوریه اختالف نظر دارد. مصر خواستار راه حل سیاسی در سوریه است، ولی سعودی ها 

با لجاجت تأکید دارند که باید رئیس جمهور سوریه از قدرت کناره گیری کند. همچنین قاهره از حمایت سعودی ها از اخوان المسلمین در سوریه به شدت نگران است، زیرا قدرت گیری این گروه  را زمینه ساز تقویت آن در مصر می داند.

چوپانان سنتی در اعتراض به روش های مدرن دامپروری گوسفندان خود را به 
مرکز شهر مادرید هدایت کردند.

اعتراض مردم آمریکایی به خشونت پلیس 
مقابل مظنونین غیر مسلح.

یک هفته تظاهرات سراسری دانشجویان در آفریقای جنوبی موجب شد تا رئیس جمهوری این کشور هرگونه افزایش شهریه 
دانشگاه ها در سال آینده تحصیلی را منتفی اعالم کند.

پسرک  مهاجر برای در امان ماندن از 
باران پاییزی در مرز های کرواسی زیر 
پالستیک خوابیده است.

 تضمین پوتین به اسد برای باقی 
ماندن درریاست جمهوری

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به بشار اسد، همتای سوریه 
خود تضمین کامــل داده که تا زمان برگزاری انتخابات ریاســت 
جمهوری در سوریه، هیچ تعرضی به سمت ریاست جمهوری در این 
کشور انجام نخواهد شد. مسکو خواهان گفت و گو و سپس تشکیل 
دولت فراگیر در سوریه است تا پس از تشکیل کمیته های مختلف، 
انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار شود. بر اساس طرح مورد 
نظر روسیه، انتخابات ریاست جمهوری در سوریه پس از آن در مدت 
18 ماه بدون حضور ناظران بین المللی برگزار خواهد شــد و همه 
افراد حق نامزدی در این انتخابات و شرکت در آن را خواهند داشت.

 ترامپ: جهان با وجود صدام و 
قذافی جای بهتری بود

دونالــد ترامــپ، نامــزد جنجالــی جمهوری خــواه انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا اظهار داشته اگر دیکتاتورهایی مثل 
صدام و معمر قذافی هنوز در قدرت بودند، شــاید جهان مکان 
بهتری بــود. به عقیده وی، خاورمیانــه در دوران باراک اوباما، 
رئیــس جمهور آمریکا و هیالری کلینتون، وزیر خارجه ســابق 
وی، »منفجر شده است«. وی در ادامه ضمن نام بردن از عراق 
با عنوان »هاروارد تروریسم«، اظهار داشته: »عراق به یک مکان 
آموزشی برای تروریست ها تبدیل شده است... البته نمی خواهم 

بگویم که صدام، انسان خوبی بود. او یک فرد وحشتناک بود.

  تأثیرات پیوستن ایران 
به سازمان تجارت جهانی

در پی توافق هســته ای، بحث پیوســتن ایران به سازمان تجارت 
جهانی مطرح شده.  سازمان تجارت جهانی در ارتباط با اعضای خود 
رفتاری یکسان دارد. از این رو، به محض اینکه ایران به این سازمان 
بپیوندد، اگر آمریکا به صورت خاص تجارت با ایران را محدود کند، 
احتماال قوانین این ســازمان را نقض خواهد کــرد. در عین حال، 
مشخص نیست تحریم های اقتصادی از نظر فنی بر اساس قوانین 
این سازمان مجاز است یا خیر. در صورتی که آمریکا قوانین سازمان 
تجارت جهانی را با محدود کردن تجارت با ایران نقض کند، ایران 

می تواند از آمریکا به دادگاه این سازمان شکایت کند.

  تمایل »ارتش آزاد سوریه« 
به مذاکره با مسکو

در پی مخالفت های اولیه »ارتش آزاد ســوریه« با پیشنهاد کمک 
روسیه در مبارزه علیه داعش، اکنون این گروه آماده مذاکره با مسکو 
در این زمینه است. فهد المصری، از سران این گروه اظهار داشته 
که ارتش آزاد، به مسکو پیشــنهاد کرده در قاهره درباره همکاری 
برای حل و فصل مسائل سوریه مذاکره کنند. وی افزود: »همان 
طور که پس از دیدار اخیر با میخاییل بوگدانف، معاون وزیر خارجه 
روســیه در پاریس اعالم کردم، ارتش آزاد برای مذاکره با روســیه 
آمادگی دارد... باید دیدار دیگری داشته باشیم تا بتوانیم موضع خود 
را تشریح و درخصوص هماهنگی اقدامات با روسیه مذاکره کنیم«.

بین الملل
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موج دوم بحران خودرویی در راه است؟
تحلیلی بر وضعیت بازار خودرو بعد از بسته اقتصادی دولت

هرچند هنوز بحران در بازار خودروهای داخلی پا برجا است 
و رکــود در خرید و فروش خودروهای تــازه تولید دامنگیر 
شــرکت های مونتاژ خودرو در کشــور، اما همه امیدهای 
خودروسازان بر این است که بسته اقتصادی جدید دولت 
که گویا خــروج از رکود بــرای صنایع بزرگ و مــادر ایران 
همچون خودروســازی را بیش از همه مــد نظر قرار داده 
است، راه گشــای وضعیت فعلی باشــد و بتواند با تشویق 
تقاضا بخشی از فشارهای بار آمده بر دوش خودروسازان 

طی ماه های اخیر را کاهش دهد.
به گزارش »تابناک« البته این در حالی اســت که هنوز در 
کم و کیف تاثیر گذاری این بسته محرک اقتصادی نظرات 
متفاوتی ابزار میشود و در حالی که بسیاری از کارشناسان 
این بسته را در کوتاه مدت برای خروج اقتصاد کشور از رکود 
موثر میدانند، عده ای دیگر از اقتصاد دانان و کارشناسان 
بر این باور هســتند که توان این بســته محرک به شــدت 

محدود است.
اما صرف نظر از این موضــوع، یکی از مواردی که بیش از 
همه در بســته جدید محرک دولت مــورد توجه قرار گرفته 
است، ســاز و کارهای پیش بینی شــده در آن برای رونق 
بخشیدن به بازار خودروی کشور است. از جمله مهمترین 
موضوع مربوط به وام 2۵ میلیون تومانی اســت که برای 

خرید خودرو و در اقساط 7 ساله مد نظر قرار گرفته است.
در مورد این وام خودرویی نیز که قرار اســت تا ســقف 2۵ 
میلیون به گفته متولیان امر تا 8۰ درصد از بهای تمام شده 
خودروهای ســاخت داخل را پوشش دهد، حرف و حدیث 
های بسیاری در جریان است. بسیاری این وام را برای رونق 
بخشیدن به بازار خودروی کشور موثر میدانند اما در سوی 
دیگر برخی معتقدند که این وام 2۵ میلیون تومانی با توجه 
به سود دریافتی از مشتریان در واقع امر نمیتواند جذابیت 

خاصی برای خرید خودرو ایجاد کند. ضمن آنکه اساســا 
یکی از مشــکالت مشتریان با خودروهای داخلی کیفیت 

در کنار تنوع تولید است.
اما با فرض آنکه این وام 2۵ میلیون تومانی بتواند محرکی 
خوب بــرای خرید خودرو در بازار کشــور باشــد هنوز یک 
مسئله اساسی وجود دارد که متاسفانه گویا دولت و دست 
اندرکاران امر یا به هیچ وجه متوجه آن نبوده اند و یا با غفلت 
از کنار آن گذشته اند. موضوعی که البته تا همین جا نیز تا 
حد زیادی خود را نشان داده است و میتواند تبدیل به موج 

دوم بحران در بازار خودروی کشور باشد.
همزمان با شــروع رکود در  بازار خودرو کشور، یک مسئله 
اساسی به سرعت خود را در کنار فروکش کردن تب تقاضا 
برای خودروهــای تازه تولید کارخانه ها نشــان داد: رکود 
شدید در بازار خرید و فروش خودروهای دست دوم. هرچند 
در ابتدا تصور بر این بود کــه تحریم خرید خودروهای تازه 
تولید میتواند منجر به رونق بازار خرید و فروش خودروهای 
دســت دوم در کشور شــود، اما به زودی مشخص شد که 
انتظار مشتریان برای ایجاد تحولی اساسی و ساختاری در 
صنعت و تولید خودروی کشــور منجر به آن شده است که 
عمال خرید و فروش خودرو در تمام وجوه آن به اغما برود.

از سوی دیگر با پر فروغ شدن امیدها برای تحول در صنعت 
خودرو بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای، سیل دارندگان 
خودرو برای فروش خودروهای دســت دوم روانه بازار شد 
که موضوع کاهش شــدید قیمت خودروهای دست دوم 
در کنار خودروهــای تازه تولید را به همراه داشــت. این به 
معنای آن بود که بر خالف تصور، رکود تنها دامن کارخانه 
های خودروسازی را نگرفته است بلکه در وجهه دیگر و در 
راستای متفاوت همین رکود کما بیش در بازار خودروهای 

دست دوم نیز وجود دارد.

البته این موضوع تا قبل از اعالم بسته سیاست های جدید 
اقتصادی دولــت چندان مورد توجه نبــود و حائز اهمیت 
فراوان نیز نبود. اما اکنون اعالم بسته محرک اقتصادی 
جدید دولت منجر به آن شده است که موضع بحران رکود 
در بازار خودروهای دست دوم بیش از همیشه مورد توجه 
قرار بگیرد و احتماال موج دوم بحران خودرویی را رقم بزند.

بــا فرض اســتقبال مشــتریان خــودرو از وام 2۵ میلیون 
تومانی دولت برای خرید خودروهای صفر کیلومتر، بدون 
هیچ شک و شــبهه ای خرید و فروش خودروهای دست 
دوم بیش از این در رکود فــرو خواهد رفت. جذابیت خرید 
خودروی صفــر کیلومتر با توجه بــه پرداخت 8۰ درصدی 
بهای خودرو از ســوی بانــک ها منجر به آن خواهد شــد 
که حجــم انبوهی از خودروهای دســت دوم کــه به امید 
فروش روانه بازار میشــوند روی دســت دارندگان بمانند و 
این امر پیامدهای خاص خود را به دنبال دارد.  اولین پیامد 
احتمالی در این خصوص افزایش شــدید تعداد خودرو در 
کشور خواهد بود. طی یک بازه زمانی احتماال کوتاه مدت 
– با توجه به کوتاه مدت بودن بســته اقتصادی دولت – و با 
فرض اســتقبال از وام خودرویی تمایل به خرید خودروی 
صفــر کیلومتر بیش از خرید خودروی دســت دوم خواهد 
شد و نتیجه آن رونق بازار کارخانجات خودرو سازی در برابر 
عمیق تر شدن رکود در بازار خودروهای دست دوم است. 
در نتیجه ایــن احتمال وجود دارد که یــا دارندگان خودرو 
دســت دوم، دارایی خود را با ارزش بسیار پایین تر از ارزش 
معمول به فروش برسانند و یا آنکه ضمن نگه داشتن دارایی 
فعلی خود اقدام به خرید خودروی تازه تولید کنند. به عبارت 
دیگر تعداد خانوارهای دارای بیش از یک خودرو در کشور 

به این ترتیب افزایش میابد.
این موضوع خود معضلی دیگر برای دارندگان فعلی خودرو 

و البته دولت به دنبال دارد که مربوط به سر و سامان دادن 
به این حجــم از خودروهای به فروش نرســیده و کمتر از 
ارزش واقعی، ارزیابی شده است. نتیجه بال فصل این مورد 
میتواند رشد بی سابقه بازار واسطه گری و داللی خودروهای 
دست دوم باشد. موضوعی که میتواند معضالت فراوانی 
را برای بازار خودروی کشور به دنبال داشته باشد و ضمن 
آنکه در برآوردها از وضعیت مالی و دارایی افراد نزد دولت 

نیز خلل ایجاد کند.
بی هیچ شــکی باید گفت که دولت به هیچ وجه در بســته 
اقتصادی جدید خود این سوی موضوع را مد نظر قرار نداده 
است و در این بسته بیش از همه به فکر رونق بخشیدن به 
بازار تولید کنندگان خودرو بدون در نظر آوردن مشکالتی 
بوده است که دامن گیر دارندگان فعلی خودرو خواهد شد.

شــاید ســاده ترین راهی که میتوانســت در این میان هم 
از ســوی دولت و هم از ســوی خودروســازان مورد توجه 
قرار بگیرد، تســریع و تغییر در فراینــد از رده خارج کردن 
خودروهای دست دوم باشد. برای مثال کاهش سقف عمر 

تعریف خودروی فرسوده از 1۵ سال به 1۰ سال یا کمتر.
بــه ایــن ترتیب هــم مشــکالت ناشــی از رکــود در بازار 
خودروهای دســت دوم تا حد بســیار زیادی رفع میشــد، 
هم اهداف و فلســفه خارج کردن خودروهای فرسوده از 
رده بهتر محقق میشد و هم اســتانداردهای داشتن یک 
خودروی مطلوب در کشور بهبود میافت. اما تا همین حد 
نیز دولت نتوانســته پیش بینی از آینده بازار خودرو داشته 
باشد و اکنون اگر این وضعیت به همین شکل باقی بماند، 
طولی نخواهد کشید که مسئله به وجود آمده فعلی در بازار 
خودروهای دست دوم، تبدیل به یک بحران با پیامد های 
گسترده در کشور خواهد شد. بحرانی که میتواند موج دوم 

بحران خودرویی لقب بگیرد.

اعالم زمان ارائه وام 25 میلیونی خودرو و خرید اقساطی کاال
ایســنا - بعد از تصویب سیاست های 
اعتباری بانــک مرکزی برای اجرایی 
شــدن بســته رونق اقتصــادی که 
تســهیالت 2۵ میلیونــی خــودرو، 
کارت هــای اعتبــاری 1۰ میلیونی 
همچنین خرید دین کاالهای داخلی 
از جمله آنها بودند، ولی الله سیف امروز 

در حاشیه همایش تراکنش در پاسخ به ایسنا درباره  زمان 
اجرایی شدن این سیاست اظهار کرد: تمامی سیاست های 
اعتباری بانک مرکزی در رابطه با اجرایی شدن بسته رونق 
اقتصادی از نیمه دوم آبان ماه در دســتور کار قرار گرفته 
و اجرایی می شــود. وی همچنین در مــورد میزان منابع 
الزم برای مجموع سیاست های اعتباری بانک مرکزی 
و تسهیالت دهی برای فروش اقساطی کاالهای داخلی 
رقم مشــخصی اعالم نکــرد، اما توضیــح داد که بانک 
مرکــزی در این مورد مســوول مراقبت از تاثیــر ارائه  این 

اعتبارات بر رشــد نقدینگی و تورم نیز 
خواهد بود و بــا مالحظات کافی این 
روند را پیش می برد. رییس کل بانک 
مرکزی همچنین در این همایش به دو 
برنامه این بانک برای تسهیل بازرگانی 
خارجی در شرایط پساتحریم نیز اشاره 
کرد و گفت: برنامه اول بازگشت دوباره 
بانک مرکزی و بانک های جداشــده از شــبکه جهانی 
سوئیفت به آن شبکه است، چرا که عدم حضور گسترده 
در گذشته موجب ایجاد مشکالتی در بازرگانی خارجی شد 
که امیدواریم در آینده این مسائل برطرف شود. سیف ادامه 
داد: برنامه دوم ما برای تســهیل بازرگانی خارجی اتصال 
شبکه ملی پرداخت به شبکه های خرد و کالن بین الملل 
از جمله ســوئیچ پرداخت کارتی کشــورهای همسایه و 
شبکه های معتمد پرداخت کارتی در دنیاست که البته نقشه 

راه دستیابی به آن در دستور کار قرار دارد.

به زودی ساخت مسکن اجتماعی آغاز میشود
فارس - مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعــی با بیان اینکــه در بودجه 
ســازمان تامین اجتماعــی 2 هزار 
میلیــارد ریال اعتبار برای مســکن 
اجتماعی دیده شــده اســت گفت: 
ساخت و ساز مســکن اجتماعی با 
مذاکرات مثبتی که بــا وزارت راه و 

شهرسازی داشته ایم، بزودی آغاز می شود. سید تقی 
نوربخش در گفت و گو با خبرگزاری فارس در پاسخ به 
این سئوال که آیا امسال ساخت و ساز مسکن اجتماعی 
آغــاز می شــود یا خیــر گفت:با دســتور ربیعــی وزیر 
کار،تعاون و رفاه اجتماعی کمیته مســکن اجتماعی 
تشکیل شد و بزودی نیز ساخت و ساز مسکن اجتماعی 
با اعتبــاری که در بودجه این ســازمان به مبلغ 2 هزار 
میلیارد ریال دیده شــده است آغاز می شود. نوربخش 
ادامــه داد:در حال مذاکره با وزارت راه و شهرســازی 

هستیم تا بدون نقص پروژه ساخت 
مسکن اجتماعی آغاز شود.

بــه تازگی حامــد مظاهریان معاون 
امــور مســکن و شهرســازی وزیر 
راه با اشــاره به مذاکــرات مثبت با 
وزارت تعاون در خصوص مســکن 
اجتماعــی گفــت: طرح مســکن 
اجتماعی تــا یک یا دو هفتــه آینده نهایــی و رونمایی 
می شــود. وی ادامــه داده بود که مذاکــرات مثبتی با 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی در رابطه با طرح 
مسکن اجتماعی داشــته ایم و فکر می کنم طی یکی 
دو هفته آینده طرح مذکور نهایی شود. وی تأکید کرد: 
با توجه به مذاکرات انجام شده می توان انتظار داشت 
آخرین برنامه مسکن طی دو هفته آینده رونمایی شود. 
قرار است در طرح مسکن اجتماعی 1۰۰ تا 3۰۰ هزار 

واحد مسکن ساخته شود.

تحلیل جالب مشاور روحانی 
از نامه وزرا

اکبر تــرکان در گفت وگو بــا اقتصادنیوز با اشــاره به 
نامه اخیر چهــار وزیر کار، صنعت، دفــاع و اقتصاد 
بــه رئیس جمهــور گفــت: ایــن وزرا هم اکنــون از 
نوشــتن و امضای چنین نامه ای پشــیمان شده اند 
چــرا کــه در خواســت نابجایــی از رئیــس جمهــور 
داشــتند. او در پاســخ به این پرســش کــه واکنش 
رئیــس جمهــور بــه آنان چــه بــود، گفــت: رئیس 
 جمهــور بســیار پرظرفیت هســتند و بــه همه آن ها 

لبخند زدند.
مشــاور رئیس جمهور دربــاره انگیزه چهــار وزیر در 
نوشــتن این نامه گفت: آن ها به دنبال رانت خوراک 
ارزان برای پتروشــیمی بودند و هر کدامشان به یک 

دلیلی این نامه را امضا کردند.
او افــزود: انگیــزه آقــای طبیب نیــا ایــن بــود که 
شــاخص بورس باال برود و تصور می کــرد که اگر به 
پتروشــیمی ها خوراک ارزان بدهند، سودشــان باال 
 می رود و شــاخص بهتــری برای بورس بــه ارمغان 

می آورد.
مشــاور رئیس جمهــور افــزود: امــا در ایــن میان 
ســوال پیش می آید که انگیزه آقــای دهقان، وزیر 
دفاع و آقای ربیعــی، وزیر کار چه بــود؟ 9۰ درصد 
پتروشیمی ها برای این دو وزارتخانه و تحت مدیریت 
این دو وزیر است. پس دوســت دارند خوراک ارزان 
بگیرند. مگر چه کســی از پول مفــت بدش می آید؟ 
همه خوش شــان مــی آیــد. بنابراین آن هــا با این 

انگیزه ها نامه را امضا کردند.
ترکان دربــاره انگیزه وزیــر صنعــت از امضای این 
نامــه گفت: وزیر صنعــت قباًل در پتروشــیمی بوده 
اســت و مثل من که قباًل جاهایی بوده ام و همیشــه 
بــه آنجاهایی کــه بــوده ام، عالقــه دارم، ایشــان 
هــم تعلــق خاطــر بــه پتروشــیمی ها داشــته اند و 
دلشــان می خواســت که خــوراک ارزانی گیــر آنها 
بیایــد. بنابراین همه ایــن وزرا در این نامــه به دنبال 
خوراک ارزان بــرای واحدهای پتروشــیمی بودند و 
با این انگیزه نامه را امضا کردند. بعد هم همه شــان 
 پشــیمان شــدند چون به نظرم درخواســت نابجایی 

داشتند.
او گفــت: ما با ارزان فروشــی گاز مخالف هســتیم. 
همیــن االن داریــم گاز را با قیمت 13 ســنت ارزان 
می فروشــیم چون قیمت جهانی گاز، ســه برابر این 

مقدار است.
مشــاوررئیس جمهور تاکید کرد: این نامه نشانه ای 
از اختــالف در تیــم اقتصــادی دولت را بــه همراه 
نــدارد و نبایــد نتیجــه گرفــت کــه کار ایــن چهار 
 وزیــر در اصــول اقتصــادی دولــت خللــی ایجــاد

 کرده است.
اظهــارات اکبر تــرکان در حالی اســت کــه پیش از 
ایــن بســیاری از کارشناســان و اقتصــاد دانان در 
مــورد دالیل و انگیــزه های نامــه نــگاری ۴ وزیر با 
روحانی و همچنین رســانه ای شــدن آن اظهارات 
دیگــری را به میــان آورده بودند. نامــه ای که بیش 
از همــه وضعیت رکــود در اقتصاد ایــران را مد نظر 
قــرار داده بــود، اما اکنون از ســوی اکبر تــرکان به 
گونــه ای دیگــر تفســیر شــده و اتهامــات عجیبی 
 را در مــورد ۴ وزیــر امضــا کننــده این نامــه مطرح 

ساخته است.
بــه گفتــه علی طیــب نیا چنــدی بعــد از ایــن نامه 
نــگاری روحانی دســتور اکید داده اســت کــه بازار 
ســرمایه و بخش واقعــی اقتصاد به صــورت جدی 
در هیــات دولــت مورد بررســی قــرار داده شــود و 
 ســپس در صــورت لــزوم سیاســتهای الزم تهیــه 

شود.

رصدخانه

دفاع خودرو سازان از وام ۲5 میلیونی
انجمــن  دبیــر   - ایســنا 
قطعه ســازان ایران گفت: 
پرداخت وام خریــد خودرو 
و دیگر کاالهــا یک الگوی 
بــرای جلوگیری  جهانــی 
از کنــد شــدن روند رشــد 
اقتصــادی یــک کشــور، 

ورشکســتگی صنایع و بیــکاری کارگران آن 
است. ساسان قربانی اظهار کرد: پرداخت وام 
2۵ میلیون تومانی خرید خودرو با توجه به پایین 
بودن بهره آن راهکار مناســبی برای کمک به 
مصرف کنندگان برای افزایش قدرت خرید آنها 
است. وی با بیان اینکه در تمام دنیا هنگام بروز 

رکود در اقتصاد، دولتها به 
صنایع درگیــر رکود کمک 
می کنند، خاطرنشان کرد: 
عــرف معمــول جهانی در 
این زمینــه صــدور کارت 
اعتباری برای شــهروندان 
اســت تا بتوانند نســبت به 
خرید کاالی مورد نیاز خود اقدام کرده و به مرور 
اقساط اعتبار را به بانک بازپرداخت کنند. وی 
ادامه داد: بنابراین ایده پرداخت وام 2۵ میلیون 
تومانی خرید خودرو نیز به شــرطی که درست 
اجرا شــود، ایده خوبی بوده و به خروج صنعت 

خودرو و قطعه از رکود کمک خواهد کرد.

واکنش یک قطعه ساز به تهدید اخیر پژو
ایلنــا - محمدرضا نجفی 
منش عضو هیات مدیره 
انجمــن قطعــه ســازان 
اســت در گفتگو با ایلنا و 
در پاســخ به این پرسش 
کــه علــت اصلــی اقدام 
و  پــژو  شــرکت  خیــر  ا

نارضایتــی آنهــا چه بوده اســت؟، مدعی 
شــد: واکنــش و جــواب شــرکت پــژو به 
حمالتی اســت که اخیرا مطبوعات ایران 
بر علیه این شرکت داشته اند. وی با تاکید 
بر اینکه بگذارید دو شــرکت ایران خودرو 
و پــژو کار خــود را انجــام دهنــد، گفت : 

دخالــت برخی از رســانه 
هــا مانع از همــکاری ها 
می شــود و بهتر است دو 
مشکل  خودشان  شرکت 
خود را حــل کنند. نجفی 
منش افزود: در قرارداد 
جدید با شــرکت پژو روند 
همــکاری هــا بــه گونــه ای اســت کــه 
۵۰ درصــد ســهام آن متعلــق بــه پــژو و 
۵۰ درصــد ســهام ایــن کارخانــه متعلق 
بــه ایــران خــودرو خواهــد بــود و قــرار 
 نیســت کل بــازار خــودرو در اختیــار آنها 

قرار گیرد.

آغاز پرداخت وام به مستمری بگیران تامین اجتماعی
نوربخــش  تقــی  ســید 
مدیرعامل ســازمان تامین 
اجتماعی گفــت: مجموع 
بینــی  پیــش  اعتبــارات 
شــده برای پرداخــت وام به 
مســتمری بگیران و بیمه 
شــدگان تحــت پوشــش 

ســازمان تامین اجتماعی را 1۰۰ میلیارد تومان 
است و اولویت پرداخت این نوع تسهیالت بانکی 
بدون بهره، با متقاضیانی است که تاکنون هیچ 
نوع وامــی دریافت نکــرده اند .وی با اشــاره به 
اینکه بازپرداخت تسهیالت پیش بینی شده 3۶ 
ماهه است از بازنشستگان و بیمه شدگان تامین 

اجتماعی خواست با مراجعه 
به شعب این سازمان در سراسر 
کشــور برای ثبت نــام اقدام 
کنند.نوربخش با بیان اینکه 
اعتبارات پیش بینی شده در 
دو مرحله و با همکاری کانون 
بازنشستگان تامین اجتماعی 
تا پایان سال به مستمری بگیران و بیمه شدگان 
تعلق می گیرد افزود: برای مرحله نخســت ویژه 
مستمری بگیران ۴۰ میلیارد تومان اعتبار و برای 
مرحله دوم نیز که پرداخت آن از یک ماه آینده برای 
بیمه شدگان و مستمری بگیران آغاز می شود ۶۰ 

میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است .

اقتصاد
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پنجره

زخمی که ساالنه به جان 60 هزار ایرانی می افتد
نرخ باالی شیوع دیابت در کشورمان

دکتر حســین بختو در نشســت خبری که به مناســبت برگزاری دومین کنگره 
ملی زخم و ترمیم بافت در جهاد دانشــگاهی واحد علوم پزشکی تهران برگزار 
شــد گفت: امسال دومین ســالی اســت که ما مصمم به برگزاری کنگره ملی 
زخم و ترمیم بافت شــدیم. ســال گذشــته اولین دوره این کنگره برگزار شد که 
خوشبختانه با استقبال محققان حوزه علوم پایه و حوزه های مرتبط با زخم های 

مزمن مواجه شد.
وی ادامه داد: تمام موفقیت ها و پیشرفت هایی که در حوزه های مختلف واحدها 
و پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی انجام گرفته همه بسط و گسترش ایده های 
اولیه بوده است. واحد علوم پزشکی تهران به عنوان یک بسترساز و سازمانی که 
ایده های مختلف را بارور می کند عمل کرده که این واحد از هسته های علمی 
کوچک چه در قالب گروه های آموزشی و چه در قالب مراکز خدمات تخصصی 

تشکیل شده است.
رئیــس جهــاد دانشــگاهی واحــد علــوم پزشــکی تهــران در ادامــه گفت: 

واحد علــوم پزشــکی تهــران یکــی از قدیمی ترین 
واحدهــای جهــاد دانشــگاهی اســت که در 

برهه هــای مختلــف ماموریت هایی برای 
خــود تعریــف و هدف گــذاری کــرده و 

خوشــبختانه بــه ماموریت های خود 
رسیده اســت. می توانیم برای مثال به 
تشکیل پژوهشــکده علوم بهداشتی و 

پژوهشکده سرطان پستان از این واحد 
اشــاره کنیم. واحد علوم پزشکی تهران 

بــا توجه به ســابقه ای که در مــورد درمان 
زخم های مزمن به خصوص زخم پای دیابتی 

داشته اســت با پیشــنهاد همکاران معاونت 
پژوهشــی جهاد دانشــگاهی در صدد برآمد تا 
مرکز جامع ترمیم زخم و بافت را راه اندازی کند.

رئیس دومین کنگره ملی ترمیم زخم و بافت عنوان 
کرد: در حال حاضر آمار دقیقی در خصوص شیوع 

دیابت و زخم پای دیابتی در کشــور ما وجود ندارد اما 
می تــوان گفت حدودا ۴ تا ۵ میلیون نفر در کشــور به 

دیابت نوع یک دو دو مبتال هستند که از این تعداد حدود 
۶۰ هزار نفر به زخم پای دیابتی مبتال می شوند. 1۵ درصد 

تمام افــراد دیابتی در طول عمر خود دچــار زخم پای دیابتی 
می شوند که 3۵ درصد از آنها دچار قطع عضو می شوند.

وی با بیان اینکه طول مدت درمان زخم پای دیابتی طوالنی است، گفت: بین 
دو تــا پنج ماه درمان زخم پای دیابتی به طول می انجامد که این مســاله هزینه 
زیادی را در بودجه ســالمت کشــور ایجاد می کند. بر اســاس آمارهای منتشر 
شــده در امریکا ســالیانه بیش از ۵ هزار دالر برای درمان زخــم دیابتی هر فرد 

صرف می شود.
وی درباره اهداف راه انــدازی مرکز جامع ترمیم زخــم و بافت گفت: زخم پای 
دیابتــی و زخم های مزمن طیــف گســترده ای از زخم ها را تشــکیل می دهد 
مشکلی که در این خصوص وجود دارد این است که درمان این زخم ها نیازمند 
همکاری چند حوزه تخصصی اســت. به طور مثال برای درمــان زخم دیابتی 
همــکاری جراحان، جراحان غدد، ارتوپد، متخصصان عفونی و گرمســیری و 

سایر متخصصان در حوزه آموزش بهداشت نیاز دارد.
 وی ادامه داد: متاســفانه چون در کشــور ما مرکز جامعی کــه بتواند به صورت 
جامع به این بیماران خدمت رســانی کند وجود ندارد بیماران برای درمان دچار 

سرگردانی می شوند . جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران برای رفع این 
مساله مصمم به راه اندازی مرکز جامع ترمیم زخم و بافت شد. این مرکز عالوه 

بر درمان در حوزه فعالیت پژوهشی و آموزشی نیز فعالیت خواهد کرد.
دکتر حسین بختو در ادامه با اشاره به اینکه اغلب مبتالیان به زخم های دیابتی 
را افراد کم بضاعت تشــکیل می دهند، گفت : درمان دیابــت و عوارض آن از 
جمله زخــم دیابتی هزینه زیادی برای بیماران دارد و متاســفانه متولی خاصی 
هــم در حوزه بیمه ها و وزارت بهداشــت ندارد. لذا جا دارد که با اطالع رســانی 
رســانه ها، خیرین حوزه سالمت به کمک بیماران مبتال به زخم دیابتی تشویق 

و هدایت شوند.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران عنوان کرد: در تمام کشورهای 
دنیا از جمله کشور ما اگر قرار باشد فعالیتی آغاز شود این فعالیت باید به اطالع 
متخصصان پژوهشی و درمانی برسد و این ضرورت ما را به برگزاری دومین دوره 

کنگره مجاب کرد.

نرخ باالی شیوع دیابت در ایران
دکتــر پروین منصوری دبیــر علمی این کنگره نیز در این نشســت 

خبری با اشــاره به شــیوع باالی دیابت در ایران گفت: عالوه بر شیوع بیماری 
دیابت افراد جامعه درگیر کهنسالی و حوادث مختلف هستند که این امر منجر 

به ایجاد زخم های مزمن و کاهش کیفیت زندگی افراد می شود.
وی با تاکید بر این که در این راســتا بســیاری از کشــورها رویکردهای خاصی 
نسبت به درمان زخم های مزمن دارند، اظهار داشت: در همین زمینه اقدام به 
برگزاری کنگره ای خواهیم کرد تا با حضور متخصصان داخلی و خارجی آخرین 
دستاوردها برای درمان زخم های مزمن ارائه کنیم. زخم پوست برخالف اعضای 
داخلی قابل مشاهده است،  گفت: ایجاد زخم های مزمن معضالتی را بر زندگی 

فرد ایجاد می کند که این امر بر کیفیت زندگی افراد جامعه تاثیرگذار است.

وی دیابت و زخــم پای دیابتی و کنترل زخم را از دیگــر پنل های این کنگره نام 
برد و گفت: ایــن کنگره با هدف جمع آوری داده های علمی متخصصان و ارائه 
روش های نوین پزشکی و ایجاد زمینه ای برای تشکیل گروه منسجم درمان و 

ترمیم زخم و بافت برگزار خواهد شد.

هزینه هزار میلیارد تومانی زخم پای دیابتی در سال
دکتر سید مهدی طبایی در نشست خبری که به مناسبت برگزاری دومین کنگره 
ملی زخم و ترمیم بافت برگزار شد با بیان اینکه خبر برگزاری این کنگره بهانه ای 
است برای پرداختن به موضوع زخم در کشور، گفت: هدف جهاد دانشگاهی از 
پرداختن به موضوعات پژوهشی و درمانی این است که بتواند معضالت مغفول 
را در کشور برجسته سازد. زخم معضلی اســت که متاسفانه برخی از آحاد مردم 
که اغلب اقشــار ضعیف و کم درآمد هســتند به آن مبتال می شوند که شاید در 
سیاســت گذاری ها یا در حوزه برنامه ریزی سالمت کشور به موضوع زخم کمتر 

پرداخته شده است.
دبیر اجرایی دومین کنگره ملی ترمیم زخم و بافت گفت: زخم موضوعی است 
که در جامعه ما کمتر دیده شده اســت که متاسفانه تبعات مالی، از کارافتادگی 
و جانــی را در پی دارد کــه تبعات آن به مراتب از بســیاری از 

سرطان ها بیشتر است.
وی افــزود: طبق آمارهای منتشــر شــده 
در مــورد علل زخــم نشــان می دهند زخم 
علت های گوناگونــی دارد که یکی از علل 
آن دیابت اســت که بار مالی، اقتصادی و 
جانی را بــه بیماران تحمیل می کند شــاید 
ده ها مــورد در خصــوص زخم وجــود دارد 
کــه دیابت یکی از علل آن اســت. بر اســاس 
مقاالت منتشر شده هزینه های مستقیم و غیر 
مســتقیمی که بیماران زخم پای دیابتی در سال 
 بر جامعه تحمیــل می کنند بالغ بر هــزار میلیارد 

تومان است.
طبایی ادامــه داد: ۵ الی ۶ میلیون نفر در کشــور 
به دیابت مبتال هســتند که تقریبا حدود یک چهارم 
ایــن بیمــاران دچار زخــم پــای دیابتی می شــوند. 
معضــل زخم در جامعه بســیار فراتــر از این بحث ها 
اســت عالوه بر زخــم پــای دیابتی انــواع زخم های 
دیگر مانند زخم فشــاری و بســتری نیز وجود دارد که 
افرادی که دچار عــوارض بیماری هــای نورولوژیک و 
عصبی می شــوند دچار زخم بســتر می شــوند که آمارها 
 نشــان می دهد بین 9 تا 1۰ درصد بیماران بستری ما دچار 

زخم فشاری می شوند.
معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران عنوان 
کرد: ۴۵ درصد افرادی که که دچار زخم پای دیابتی می شــوند طی ۵ سال اول 
فوت می کنند که این آمار بیش از ســه نوع ســرطان از قبیل ســرطان پستان، 

پروستات و خون است.
وی افزود: جهاد دانشگاهی در راستای رسالتی که دارد به موضوع زخم پرداخته 
است و د راین راســتا گام های موثری از قبیل راه اندازی مرکز جامع ترمیم زخم 
و بافت برداشته است. هدف اصلی ما از برگزاری دومین دوره این کنگره تقویت 
بعد رسانه ای موضوع زخم و ایجاد محفلی برای کسب تجارب علمی و پژوهشی 

برای پزشکان است.

اگر زیاد عرق می کنید؛ بخوانید
ســالمت نیوز- عرق کردن یکی از واکنش های طبیعی بدن در برابر گرما یا اضطراب اســت، 
اما بعضی افراد بدون هیچ دلیل روشنی مدام عرق می کنند. متخصصان این حالت را با عنوان 
هایپرهیدروسیس می شناسند که البته نشانه های مشخصی دارد و نمی توان هر تعریقی را به این 
حالت مرتبط دانســت. اگر مدام زیر بغل تان عرق می کند و هرچه قدر از محصوالت ضدتعریق 
استفاده می کنید، باز هم مشکل حل نمی شود، باید از محصوالتی استفاده کنید که آلومینیوم 
کلراید زیادی داشته باشد تا بتواند غدد تعریق را به خوبی مسدود کند. مشکل بسیاری از کسانی 
که خیلی عرق می کنند، با استفاده کردن از این محصوالت تا حدود زیادی رفع می شود. اما اگر 
مســئله حل نشــد، به احتمال زیاد با مشکل هایپرهیدروسیس روبه رو هستنید و باید به پزشک 
متخصص مراجعه کنید. این که در حال ورزش کردن یا موقع سخنرانی در برابر جمعیت زیادی 

از مردم عرق کنید، طبیعی است. 

مصرف زیاد داروهای ُمسکن سبب ورم معده می شود
فارس- مهدی ســرابی فوق تخصص گوارش گفت: به طور معمول ورم معده به دلیل عفونت 
و میکروبی که باعث ایجاد زخم معده در فرد می شــود به وجود می آید. برخی افراد هم به دلیل 
مصرف داروهای ُمســکن گرفتار این بیماری می شــوند.حالت تهوع، نفخ معده و درد هایی که 
معمواًل در ســر دل احســاس می شــوند از نشــانه های بروز بیماری ورم معده است. وقتی این 
میکروب وارد بدن می شود در طوالنی مدت می تواند باعث ایجاد زخم معده و حتی سرطان شود.
ورم معده قابل انتقال اســت و بیشتر در کشورهای آسیایی به دلیل استفاده از وسایل شخصی 
مشترک با افراد دیگر به وجود می آید.افرادی که دچار ورم معده می شوند باید از خوردن سرکه به 
همراه ساالد پرهیز کنند و از غذاهایی همچون تخم مرغ و شیر که به جذب اسید معده کمک 
کرده، بیشــتر استفاده کنند.حتما در صورت بروز مشکالت گوارشی باید به پزشک متخصص 

مراجعه کرده و طبق تجویز او عمل کنند.

علت درد پهلو هنگام دویدن چیست؟
ایسنا- دکتر وحید ولی پور دکترای فیزیولوژی گفت: شاید برای بسیاری از شما پیش آمده باشد 
که هنگام ورزش کردن و به خصوص دویدن، احساس درد شدید در قسمت پهلوی خود کنید. 
این درد که بیشتر در زیر دنده ها و قسمت سمت راست شکم بوجود می آید و اغلب ورزشکاران 
در رشته های دو و شنا با آن مواجه هستند گاهًا به حدی است که ورزشکار مجبور است فعالیت 
خود را متوقف کند. درد پهلو هنگام ورزش کردن به خصوص دویدن ناشی از عدم آمادگی برای 
ورزش اســت. وی افزود: این درد ناشــی از نرســیدن خون کافی به پرده دیافراگم است که به 
دنبال آن ماهیچه ها دچار گرفتگی می شوند.تمرین های نرمشی قبل از شروع ورزش و تمرینات 
کششی بعد از شروع درد پهلو سبب بهبود این درد خواهد شد.کم کردن سرعت حرکت درد پهلو 
را کمتر می کند و نفس عمیق کشیدن و گرم کردن قبل از شروع حرکات تند و سریع از به وجود 

آمدن چنین مشکلی می کاهد.

روغن »پومیس« نخرید
تســنیم- هدایت حســینی با اعالم 
"روغن پومیــس از تفاله های روغن 
زیتون پس از روغن کشی با روش هایی 
خاص استخراج می شود و مورد تأیید 
ما نیست" اظهار داشت: روغن زیتون 
پومیس به صورت غیرمجاز وارد کشور 
می شــود و وزارت بهداشت برای آن 

مجوزی صادر نمی کند و مورد تأیید نیست.در خصوص 
این روغن با همکاری قوه قضاییه اقدام به جمع آوری این 
روغــن زیتون کردیم و از مصرف کننــدگان تقاضا داریم 
روغن پومیــس نخرند و وقتی کاالیی را با این برچســب 

دیدند با سامانه 1۴9۰ وزارت بهداشت 
تماس بگیرند تا همکاران ما اقدام به 
جمع آوری آن از بازار کنند. وی افزود: 
روغن زیتون هــای داخلی از کیفیت 
مطلوبی برخوردار هســتند و بخش 
دیگری از بازار این محصول  از خارج 
وارد می شــود و نظارت و کنترل های 
مداوم وزارت بهداشت را به همراه دارد.روغن های زیتون 
خارجی که از مبادی قانونی وارد می شــوند، دارای یک 
برچسب رهگیری است که نشــان دهنده نظارت های 
سازمان غذا و دارو و کنترل کیفیت این محصوالت است.

خوراکی های سنتی برای پیشگیری از آلزایمر
بیتوتــه- صرف نظــر از توصیه های 
پزشــکان بــرای در امان مانــدن از 
عوارض آلزایمر و حتی پیشــگیری از 
آن طب ســنتی از دیر باز توصیه های 
مختلفی داشته است.در طب سنتی 
یکی از علل فراموشــی، سردی مغز 
محسوب می شود که به همین خاطر 

توصیه طب سنتی عالوه بر گرم نگه داشتن سر و استفاده از 
کاله های پشمی، اجتناب و پرهیز از مصرف خوراك هایی با 
طبع سرد است. مصرف اردهبا شیره انگور و خرما به عنوان 
یك خوردنی بســیار مقوی با طبع گرم در وعده صبحانه 

ازجمله توصیه های طب سنتی برای 
پیشــگیری از آلزایمر است. مصرف 
روزانه مغزهــای خام گردو، پســته و 
فندق و بادام درختی به عنوان تنقالت 
روزانه عالوه بــر جلوگیری از افزایش 
کلسترول در این زمینه نیز توصیه شده 
است.خوردن فسنجانی که از ترکیب 
مساوی بادام و گردو تهیه شود هفته ای 3مرتبه و خوردن 
روزانه ۴۰عدد مویز نیز از دیگر پیشنهادهای طب سنتی 
در مقابله با آلزایمر است. استشمام مداوم عطرهای گرم 

مانند عطر یاس و نرگس و همینطور گالب اصل است.
 علل و عالئم افسردگی 

در سالمندان
شــفا آنالین- در روان شناســي بالیني یکي از شایع 
ترین اختالل هاي دوران سالمندي، افسردگي است.
عالیم و نشانه های افسردگی در بین بیماران ممکن 
اســت بســیار متفاوت باشــد. همچنین نشانه های 
افســردگی در ســالمندان با بیماران جوان فرق دارد 
و معمواًل دیرپاتر و ماندگارتر اســت. بــه طور کّلی، 8 
نشانه اولیه برای افسردگی وجود دارد که عبارتند از:

تغییر خلق و خــو: در بین شــایع ترین تغییرات خلق 
و خو در ســالمندان افســرده می توان به احســاس 
ناآرامــی، پوچی، بیقــراری، تحریک پذیــری و عدم 
محبوبیت اشــاره کرد. بیمار همچنین ممکن است 
با غمگینی زیاد، اضطراب، خشــم یا بی احساســی 
)فقدان هیجان( روبرو شود. بدبینی، ناامیدی، گریه 
و حساسیت هیجانی شدید، از دیگر تغییرات خلق و 

خو می باشد.
فقدان احساس لذت: کاهش یا از دست دادن عالقه 
به فعالیت هایی که قباًل برای بیمار لذت بخش بودند 
مانند خوردن، کار، رابطه جنسی، دوستان، سرگرمی 
و تفریحات. تغییر عمده در اشتها یا وزن: بیمار ممکن 
اســت با کاهش یا افزایش شدید اشتها و یا کاهش یا 

افزایش شدید وزن روبرو شود.
تغییر در الگوی خواب: بیمار ممکن است زیاد بخوابد 
)خواب زدگی( و یا بر عکس دچار کم خوابی گردد. در 
سالمندان، کم خوابی شــایع تر از خواب زدگی است. 
احساس بی ارزش بودن: بیمار ممکن است احساس 
بی ارزش بودن، سرزنش خود یا احساس فزاینده گناه 
نماید. تمرکز:بیمار ممکن است با کاهش توانایی در 
تفکر و تمرکز روبرو گردد. مشکالت حافظه و گیجی 

در سالمندان افسرده متدوال است.
افکار مربوط به مرگ: بیمار ممکن است افکارتکرار 
شــونده ای درباره مرگ و یا حتی آرزوی مرگ داشته 
باشد. ممکن است به خودکشــی فکر کند و یا دراین 
مورد دست به اقدام بزند. فعالیت فیزیکی یا کالمی: 
بیمار ممکن اســت بیقرار و مضطرب باشــد. ممکن 
است دســتانش را فشــار دهد یا بپیچاند و نتواند آرام 
بنشیند. از ســوی دیگر، برخی بیماران ممکن است 
حرکات و طرز حرف زدنشان شل و کند شود. همچنین 
ممکن اســت قبل از پاسخ دادن یا شروع به حرکت با 
درنگ و تاخیر روبرو باشند. ممکن است آنقدر آهسته 
صحبت کنند که به خوبی شنیده نشود. ممکن است 
بجز آن که مورد سوال مشــخصی قرار گیرند حرفی 

نزنند یا کاماًل صامت گردند.
 افســردگی در سالمندان می تواند به علت بروز اتفاق 
های ناگوار در زندگی شروع شوند. برخی از این علل 
عبارتند از: به سوگ نشستن عزیزان. از دست دادن 
ســالمتی. نزدیک شــدن به مرگ. از دســت دادن 
ســالمتی یکی از عزیزان. به طور کلــی، به نظر می 
رسد که افراد مسن نسبت به بروز اینگونه اتفاق ها از 
افراد جوانتر مقاومت بیشتری داشته و راحت تر با آنها 
کنار می آیند و به همین دلیل کمتر به افسردگی مبتال 
می شــوند.از طرفی عواملی مانند مجرد و تنها بودن 
و نداشتن دوســتان صمیمی باعث می شود آسیب 
پذیرتر باشــند. مطالعات اخیر نشان می دهد که بروز 
عالئم اولیه افسردگی همزمان با ضعیف شدن مغز 

رخ می دهد.

سالمت



7 دوشنبه 4 آبان ماه 1394

هرچنمد اســناد منتشر شده حکایت از آن دارد که باوئرمان با تیم سابق خود 
در روســیه قرارداد امضا کرده و راهش از تیم ملی بســکتبال کشورمان جدا 
شده، اما رییس فدراســیون بســکتبال تاکید می کند که "باوئرمان" شخصا 
در پاســخ به فدراســیون بســکتبال این موضوع را رد کــرده و گفته که هیچ 

قراردادی نبسته است.
محمود مشــحون درباره حضور سرمربی آلمانی در لیگ روسیه، اظها رکرد: 
من وقتی این خبر را شــنیدم شوکه شدم. پس از جلسه ای که با وزارت ورزش 
و جوانان داشــتم و مجوز همکاری با باوئرمان را گرفتم بالفاصله به او اعالم 
کردیم که پیشــنهادش را بــرای ادامه همکاری به ما بدهد. اگر قرار اســت 
بلندمدت با ایران کار کند چه پیشــنهادی دارد و اگر قرار است که مثل دفعه 
قبــل کوتاه مــدت هدایت تیم  ملی را برعهده بگیرد پیشــنهادش چیســت؟ 
اکنون این خبر در رســانه ها اعالم شده است که او با یک تیم روسی قرارداد 

بسته است.
رییس فدراســیون بســکتبال با بیان این که باوئرمان تاکید کرده است هیچ 
قراردادی نبســته اســت، ا دا مه  داد: پس از این خبر ما با او مکاتبه کردیم که 
پاسخ داد به هیچ وجه این خبر درست نیست. خودش نوشته است که تمایل 
دارد بــا تیــم  ملی ایران کار کنــد و اولویتش تیم ملی ماســت. وقتی خودش 
اعالم کرده اســت و ما پیشنهادش را خواســته ایم دیگر چرا این اتفاقات رخ 
می دهد؟ ما روز یکشــنبه از او درباره حضورش در روســیه پرسیدیم گفت که 

هیچ قراردادی را امضا نکرده است.
مشحون در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما برای ادامه همکاری به او چه 
بوده اســت؟ بیا ن  کرد: خب ما تا اردیبهشت ماه لیگ داریم و اعالم کرده ایم 
که اگر قرار است قراردادمان بلند مدت باشد باید بیاید با تیم های نو جو ا نان و 
جوانان کار کند و کالس های آموزشی برگزار کند. اگر هم می خواهد همانند 
دفعــه قبل قرارداد کوتاه مدت ببندد باید بعد از لیگ تیم را تحویل بگیرد و در 

مسابقات انتخابی المپیک شرکت کند.
او در پاســخ به این ســوال که آیا باوئرمان واقعا قراردادی با باشــگاه روســیه 
امضا نکرده اســت؟ خاطر  نشــان کرد: بالفاصله بعد از این که چنین خبری 

منتشــر شد از او پرســیدیم که او با باشگاه روســی قرارداد امضا کرده است، 
پاســخ داد هرگــز و منتظر تصمیم نهایی ماســت. شــاید شــیطنت بوده و یا 
بازارگرمی، اما هر چه که باشــد به ضرر ما شــد. اگر این هیاهو نبود مطمئن 
باشــید من از رقم اصلی قرارداد پنج هزار یورو ارزان تر قرارداد را می بســتم، 
چــرا که آن قــدر با او خوب رفتار کرده بودیم واقعا عاشــق کار کردن در ایران 
 بــود، اما با ایــن اتفاقات بــه نظرم ما ضرر کردیــم چرا که قیمــت این مربی 

باال رفت.
رییس فدراســیون بســکتبال در ادامه این گفت و گو در پاسخ به این سوال 
کــه وضعیت لیگ برتر چه می شــود و آیا تصمیمی بــرای کوتاه کردن لیگ 
داریــد یا نــه؟ بیا ن  کرد: لیــگ کوتاه نمی شــود. ما به هیچ وجــه آنچه که 
تصویب کرده ایم را بر هم نمی زنیم، اما اگر قرار بود مســابقات از هجدهم 
فروردیــن ماه ادامه پیدا کنــد از دهم ادامه پیدا می کند. اگر مســابقات به 

طــور مثال پنج از 9 بوده چهار از هفت برگزار می شــود. یعنی چنین 
تغییراتی داریم تا زمان بیشــتری در اختیار باشد و از یک طرف 

بازی های تکراری انجام نشــود. ما این جمع بندی را انجام 
داده ایم و در اختیار مســئوالن باشــگاه ها نیز گذاشته ایم 

حاال خودشــان در جلسه ای که امروز )دوشنبه( برگزار 
می شــود تصمیم نهایی را خواهند گرفت. ما همه چیز 

را در اختیار خود باشــگاه ها قــرار داده ایم تا بهترین 
تصمیم را بگیرند.

او ا دا مه  داد: در جلسه امروز موضوع میزبانی های 
تیم ها نیز مشــخص می شــود. یکی از بحث ها 

این اســت کــه ر قا بت هــا چطور برگزار شــد 
آیــا قر عه کشــی کنیــم یــا مســئول کمیته  
بچینــد.  را  بازی هــا  جــدول  مســابقات 
دوســتان فدراســیون گفته انــد کــه اگــر 
تصویــب شــود کمیتــه  خــودش برنامــه 
مســابقات را بچیند تعادل برقرار می شــود 

و شــکل و شــمایل مســابقات نیــز بهتــر خواهــد شــد. بــه  هــر  حــال ما 
 میزبــان دوســتان هســتیم و هر چــه کــه تصمیم دوســتان باشــد انجام 

خواهد شد.
مشــحون در ادامــه بــه کیفیــت تیم هــای این فصل اشــاره کــرد و گفت: 
بــه نظــرم تقســیم قــوا در تیم هــای این فصــل خوب بــوده اســت. همه 
بــه گونــه ای مدعــی هســتند. شــهرداری اراک، ثامــن الحجــج )ع( 
مشــهد، نفت آبــادان، د انشــگا ه آ زا د، پتروشــیمی، شــیمیدور همه خیلی 
خــوب بازیکــن گرفته انــد و از شــرایط خوبی برخوردار هســتند. بــه نظرم 
 نزدیکــی این هشــت تیــم در لیگ می توانــد نوید لیگــی با کیفیــت در این 

فصل بدهد.
مشــحون در پایان به وضعیت قرارداد بازیکنانی که لژیونر هســتند اشاره 
کرد و گفت: طبق قانون هر تیمی می تواند ســه سهمیه ملی داشته باشد. 
گــر تیمی یک ســهمیه ملی اش را از لژیونرها اســتفاده کنــد آن بازیکن  ا
لژیونر ســهمیه ملی محســوب می شــود نه خارجی. ملی پوشان لژیونر در 
شــرایطی ســهمیه خارجی محسوب می شوند که آن تیم ســه سهمیه ملی 
گر  اش را جذب کرده باشــد. اکنون ا
باشــگاهی یک ســهمیه ملی را 
خالی گذاشــته باشد و با یکی 
از لژیونرهــا قــرارداد بســته 
باشــد بــه نوعی ریســک 
کرده اســت و تــا پلی آف 
یــک بازیکــن ملــی در 
اختیار ندارد.اما مشکلی 
بــرای قــرارداد او ایجاد 

نمی شود.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

MSN مثلث 
و جشن هت تریک 
لوئیس سوارز شب گذشته 
موفق شد در بازی بارسلونا 
مقابل ایبار، با به ثبت رساندن 
یک هت تریک، موجبات 
پیروزی آبی اناری ها را فراهم 
کند. نیمار ساعتی پس از اتمام 
این دیدار، عکس زیر را در 
اینستاگرام خود منتشر کرد.

تیتر دو

محمد بنا: زمان می خواهم
ســرمربی تیم  ملی کشــتی فرنگی با ابراز رضایت از 
وضعیت روحــی و روانــی فرنگــی کاران در دومین 
اردوی تیــم ملی گفت: هنــوز به زمان زیــادی نیاز 
دارم تــا فرنگــی کاران را از نظر جســمی و روحی به 
وضعیت ایده آل برســانم. فعال شــرایط بدنی فرنگی 
کاران در حــد خوبی نیســت. البته ایــن امر طبیعی 
 اســت چرا که مدت زمان زیــادی از تمرینــات آنها 

نگذشته است.
محمد بنا با بیان این که تمامی فرنگی کاران با انگیزه 
بســیار خوبی در حــال تمرین هســتند، گفت: تمام 
سعی ما بر این اســت تا آنها را از نظر بدنی و روحی به 
وضعیت مطلوبی برســانیم و در کنار آن برنامه های 
آماده سازی و فشار تمرینات را به مرور افزایش دهیم 
 تا در حداقل زمان فرنگی کاران را به شرایط مطلوبی 

برسانیم.
بنا افــزود: بــرای کشــتی گیر انی که موفق شــدند 
ســهمیه المپیک بگیرند و کشتی گیر انی که سهمیه 
نگرفته انــد برنامه هــای جداگانــه در نظــر داریم. 
از لحــاظ در نظــر گرفتــن مســابقات و شــرایط، 
با دیــد متفاوتــی به آنهــا نــگاه می کنیــم و در نظر 
 داریــم آنهــا را بــه تورنمنت هــای مختلــف اعزام 

کنیم. 
برخــی در جــام تختــی، برخــی در جــا م جها نی و 
خواهنــد حضــور  دیگــر  بقات  مســا در   یــا 

 یافت. 
ســرمربی تیم  ملی کشتی فرنگی تصریح کرد: زمان 
می خواهم تا فرنگــی کاران را چــه از لحاظ روحی و 
چه جسمانی به حد مطلوب برســانم و مجموعه ای 
به نام تیم  ملــی را تشــکیل دهم تا بتوانیــم نماینده 
 شایســته ای برای ایــران در مســابقات بین المللی 

باشیم. 
مطمئنا همه کشــتی گیران نیز باید بــه نظم و قانون 
پایبند باشــند و به هر تورنمنتی کــه در نظر گرفته ایم 
بدون هیچ حرف و حدیثی بروند. کشــتی گیر کارش 
کشتی گرفتن است و تنها موضوعی که باعث خواهد 
 شد یک کشــتی گیر به تورنمنت نرود مصدومیت او 

خواهد بود.

مرگ ناگهانی دیگری در 
ورزش ایران

ســرمربی ارمنســتانی تیم ملی دوچرخه سواری که 
بــه تازگی به ایران آمده بود، دچار ســکته قلبی شــد 
و درگذشــت. آلبرت ســولویان ســرمربی تیم های 
ملی اســتقامت و نیمه اســتقامت دوچرخه ســواری 
ایــران در ورزشــگاه آزادی و در اردوی تیــم ملــی 
قلبــی  ایــران دچــار عارضــه  دوچرخه ســواری 
شــد و قبــل از اینکــه به بیمارســتان منتقل شــود 
درگذشــت. وی که حدود ۶7 ســال ســن داشــت، 
 تنها یــک هفته بــود که کار خــود را در ایــران آغاز 

کرده بود.

 مسی به تیم ملی 
دعوت نشد

چندین رسانه معتبر کشور آرژانتین امروز گزارش داده 
اند که تاتا مارتینو، سرمربی تیم ملی آرژانتین، قصد 
دعوت از لیونل مســی برای دو بازی حســاس برابر 
برزیل و کلمبیا را ندارد. این در حالی اســت مسی ماه 
گذشــته در دیدار بارسلونا مقابل الس پالماس دچار 
آسیب دیدگی از ناحیه زانو شد و به ادعای تیم پزشکی 
بارسلونا، حداقل تا سه هفته دیگر از آمادگی الزم برای 
بازگشت به میادین برخوردار نخواهد بود. با این حال 
مصاحبه چند روز پیش مســی که در آن گفته بود که 
برای بازگشــت خود هیچ تاریخی معین نکرده و تنها 
با مجوز پزشکان بارســا به میادین بازخواهد گشت، 
مارتینــو را متقاعد کرد تا قید دعوت به او در دو بازی 

آینده آلبی سلساته را بزند.

مصاف با گلوپ، آخرین 
فرصت مورینیو؟

پس از شکست مقابل وست هام، مورینیو در بدترین 
شــرایط ممکن قرار گرفته و حاال خود را در آســتانه 
اخراج از باشــگاه چلسی می بیند. برخی رسانه های 
انگلیســی مدعی هســتند آبراموویچ، دیــدار مقابل 
لیورپــول را آخرین فرصــت مورینیو بــرای بقا روی 
نیمکت چلســی تعییــن کرده که البتــه مورینیو کار 
ســختی پیش رو خواهد داشــت. این در حالی است 
که یورگن کلوپ، پیشــتر با دورتموند از خجالت رئال 
پرمهره مورینیو برآمده و تقابل دوباره این دو ، این بار 
در لیگ برتر می توانــد از جذابیت های خاصی بهره 
مند باشــد. در صورت شکســت، مورینیو ششمین 
شکســت در یازده بازی تیمش در لیگ برتر را تجربه 
 خواهــد کــرد که آمار بســیار ضعیفی برای چلســی

 محسوب می شود.

شکست تیم ملی فوتسال 
بانوان ایران

تیم ملی فوتســال بانــوان ایران امروز در نخســتین 
دیدار دوستانه مقابل روسیه قرار گرفت. ملی پوشان 
ایران که هر ســال دو دیدار دوســتانه مقابل این تیم 
برگــزار می کنند امروز در نخســتین بــازی خود در 
ســال 9۴ با نتیجه ۴ بر 2 شکســت خوردند. فاطمه 
اعتدادی 2 گل ایران را در دیدار امروز به ثمر رســاند. 
روســیه در نیمه اول با دو گل دروازه کشورمان را باز 
کرد که یک گل آن از روی ضربه پنالتی زده شــد این 
تیــم در نیمــه اول هم 2 گل به ثمر رســاند تا بازی با 
نتیجه 3 بر 2 به ســود روس ها به پایان برسد. دومین 
دیدار دوستانه دو تیم ســاعت 1۶:3۰ روز سه شنبه 
 در سالن تربیت بدنی دانشــگاه علوم پزشکی ایران 

انجام می شود.

سوبله چوبله
بــرد ســه هیچ آبی پوشــان مقابل زردپوشــان اصفهانی به فاصلــه چند روز تا 
برگزاری داربی ســرخابی ها، قطعا پرسپولیســی هــا را نگران خواهد کرد، به 
ویژه آنکه این برد با مربی گری کســی رقم خورده که چگونه برنده شــدن در 

داربــی را خیلی خوب بلد اســت. پرویز مظلومی که پیشــتر 
بــا ثبت چندین برد در داربی ســنتی مقابل ســرخ 

هــای پایتخت، لقب »ســوبله چوبلــه« را برای 
خود به ثبت رســانده بود، امروز با بردی بسیار 
شــیرین مقابــل تیم مدعی مدعی ســپاهان، 
بار دیگر برای پرسپولیســی ها خط و نشــان 
کشــید. بردی که هم در جنگ صدرنشــینی 
لیگ خیلی به کار اســتقاللی ها می آید و هم 

در روحیــه گرفتن پیش از داربی.

باوئرمان جایی نرفته نرخ قرار داد خود را باال برد!
رئیس فدراسیون بسکتبال: از این خبر شوکه شدم

علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و مهدی تاج نایب 
رئیس فدراسیون و رئیس ســازمان لیگ فوتبال ایران در 
مــورد بدهی صدا و ســیما به باشگاه ها،ســازمان لیگ و 
فدراسیون فوتبال نامه ای به دکتر سرافراز ریاست سازمان 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ارسال کردند. متن 

این نامه به شرح زیر است:
پیرو مکاتبات متعدد و تماس های مکرر و درخواست های 
مســتمر باشــگاه ها و قاطبه جامعه فوتبال برای دریافت 
حقوق قانونی و حقه فوتبال از بابت ضبط و پخش مسابقات 

فوتبال موارد زیر به استحضار می رساند.
بنا بر الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC و فدراسیون 
بیــن المللی فوتبال FIFA کلیه رســانه هایی که اقدام به 
ضبط و پخش مسابقات فوتبال می کنند موظف به کسب 
موافقت از فدراســیون ها و ســازمان لیگ بوده و این امر 
منوط بــه توافق فی مایبن و پرداخــت حق ضبط و پخش 

مسابقات فوتبال است.
بنا به نص صریح قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران 
هر کس مالک کســب و کار خویش و احتــرام به مالکیت 
امری موکد و قانونی است از آنجا که رویدادهای ورزش به 
عنوان محصول فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتبال 
به عنوان متولی امر فوتبال سازماندهی می شود لذا کسب 

اجازه و توافق با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتبال 
به نمایندگی از جامعه فوتبال امری قانونی و الزامی است 
و در چند سال گذشته نیز توسط آن سازمان محترم رعایت 

شده است.
در ســال گذشــته جهت فصل ورزشــی 93-9۴ ،پس از 
مذاکــرات و بــا رایزنی معــاون امنیتی و انتظامــی و دبیر 
شــورای امنیت کشــورو همچنیــن توافق وزیــر محترم 
کشــور، وزیــر محتــرم وزارت وزرش و جوانان و ریاســت 
محترم وقت ســازمان صدا وســیما مقرر شــد با افزایش 
3۰% به رقــم قراداد فــی مابین مربوط به ســال 92 حق 
 ضبــط و پخــش فصــل 93-9۴ در اختیار آن ســازمان 

قرار گیرد.
فدراســیون فوتبــال، ســازمان لیــگ فوتبــال ایــران و 
باشــگاه های فوتبال نهایت همــکاری و همراهی را با آن 
ســازمان به عمل آوردنــد و با تالش آن ســازمان محترم 
مسابقات به صورت مستقیم و غیر مستقیم ضبط و پخش 
گردید و ده ها برنامه تولیدی دیگر دراین رابطه تولید و عمال 
پربیننــده ترین و فراگیرتریــن برنامه صدا وســیما به این 

شکل محقق شد.
علیرغم قرارداد منعقده آن سازمان از پرداخت حقوق حقه 
و قانوی و تعهد شده فدراســیون، سازمان لیگ و باشگاه 

ها به مبلغ 22۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ دویست و بیست و پنج 
میلیارد ریال اســتنکاف ورزید و جامعه فوتبال را با بحرانی 

بزرگ روبرو ساخته است.
مصرانه اســتدعا دارد با توجه به گذشت حدود شش ماه از 
پایان فصل 93/9۴ دستور فرمایند نسبت به پاسخگویی 
و تعیین تکلیف فوری و پرداخت این وجه و تعهد سازمانی 

اقدام عاجل نمایند.
الزم به ذکر است ده ها مکاتبه رسمی و ده ها تماس تلفنی 
برای پاسخگویی و حتی جلسه حضوری با حضرتعالی بدون 
پاسخ سپری شــده که اســتدعا دارد بذل محبت فرموده 
و نســبت به اقدام عاجل و پاســخ فوری دستور الزم صادر 
تا این فدراســیون در مقطع فعلی نتیجه امر را استحصال 

وضرورت دیگر اقدامات حقوقی فراهم کنید.
از بذل عنایت و مرحمت سازنده و اقدام اساسی حضرتعالی 

سپاسگزاریم.
الزم به ذکر اســت رونوشــت نامه فوق به دکتر عبدالرضا 
رحمانــی فضلــی وزیر کشــور ،دکتــر محمود گــودرزی 
وزیــر ورزش و جوانان،رضــا حســنی خــو مدیــر کل 
حراســت وزارت ورزش و جوانــان و معــاون امنیتــی 
 و انتظامــی و دبیــر شــورای امنیــت کشــور نیز ارســال 

شده است.

باز هم نامه ای دیگر از: »فدراسیون فوتبال« به: »صداوسیما«

ورزش
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فارسی را پاس بداریم
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جمعی به درت گریه و آه آوردند
جمعی همه دیده و نگاه آوردند

جمعی دیدند خواهِش عفو تو را
رفتند و جهان جهان گناه آوردند

)عرفی شیرازی، قرن دهم، رباعیات(

زنان ناتوانمند و زمین های باهموار!!
یادم می آید سال ها پیش از تلویزیون گزارشی پخش  شد که در آن با کشاورزان موفق گفت وگو کرده 
و دالیل موفقیت شان را از آنها پرسیده بودند. در آن برنامه کشاورزی روستایی، درباره تفاوت کاشت 
گندم در زمین های هموار و ناهموار حرف هایی زد. فارسی  حرف زدن برای آن بنده خدا سخت بود. 
در ابتدای حرف هایش از زمین های ناهموار گفت و بعد که رســید به زمین های هموار، فکر کرد 
باید حتما معادلی ایجابی برای پیشوند »نا« پیدا کند و به جای هموار گفت: »باهموار«. از آن زمان 
سال ها گذشته اما هنوز که هنوز اســت واژة »باهموار« گاه و بی گاه به یادم می آید و یادآوری اش 
هر بار لبخندی بر لبم می نشــاند. البته نمی توان و نباید به پیرمردی روستایی خرده گرفت که چرا 
مرتکب چنین اشتباهی شده است. اما باید از یک استاد جامعه شناسی و فعال حقوق زنان پرسید 
در جمله »بعضی از قوانین و مقررات موجب ناتوانمند ساختن زنان می شود«، »ناتوامند« بر اساس 
کدام قاعده دستوری ساخته شده اســت؟ فعل »ساختن« در اینجا دقیقا به چه معنی به کار رفته 
است؟ واژة »موجب« چگونه با معنی ایجابی و مثبت خود در جایگاهی سلبی و منفی نشسته است؟ 

»مند« پسوند دارندگی اســت. مانند: دانشمند، بهره مند، فرهمند، و نا: پیشوند منفی ساز است. 
مانند: ناجوانمرد، نارس، ناتوان. 

باید از خانم دکتر محترمی که بر به کار بردن »ناتوانمند« اصرار دارد، پرسید بر پایة چه قاعده ای در 
پیش و پس یک واژه، پیشوند منفی ساز و پسوند دارندگی قرار داده است؟ 

آدمیزاد یا توانمند/ توانا اســت یا ناتوان، و نمی تواند »ناتوانمند« باشد همان طور که نمی تواند 
»ناتوانا« باشد. اینکه ما اشتباه کنیم طبیعی است. اگر ما آن کشاورز روستایی باشیم به راحتی 
و با لبخند می توان از کنار اشتباه ما رد شد، اما اگر در مقام یک نویسنده، یک استاد دانشگاه، 
یک فعال حقوق بشــر اشتباه کنیم و بر اشتباه خود پافشــاری کنیم چه؟ آیا کسی که تریبونی 
در اختیار دارد و افراد بســیاری در چگونه گفتن و چگونه نوشــتن، چشــم به دهان و دست او 
دارند حق دارد اشــتباه کند؟ آیا چنین کســی نباید در فارسی نویســی بیشــتر از دیگران دقت 
کند؟ نباید به این فکر کند که شــنوندگان و خوانندگان او، غلط را از او می شــنوند و چون فکر 

می کنند او اشــتباه نمی کند و هرچه بگوید وحی منزل اســت، همان غلط را درست انگاشته، 
تکرار می کنند و... 

چرا ما وقتی می خواهیم حرفی بزنیم یا چیزی بنویســیم لقمه را دور ســرمان می چرخانیم؟ و 
بــه قول نیچه، آب را گل آلود می کنیم تا ژرف تر بنماییم؟ جمله ای که در ســطرهای باال به آن 
اشاره شد می توانست خیلی سرراست تر و ساده تر نوشته شود. مثال نویسنده محترم می توانست 
بنویســد: »بعضی از قوانین و مقــررات، توانمندی زنان را زیر ســوال می برنــد« یا »بعضی از 
قوانین و مقررات ســبب ناتوانی زنان می شــوند« یا »بعضی از قوانین و مقررات ناتوانی زنان را 

به دنبال دارند« و...
زبان فارســی زبان انعطاف پذیری است و قطعا جمله باال را به شــکل ها و شیوه های دیگری هم 
می توان نوشت. واقعیت این اســت که ما زبان خود و قابلیت های آن را نمی شناسیم و نمی دانیم 

درست نوشتن و گفتن در زبان فارسی کار چندان سختی نیست و تنها اندکی تامل می خواهد. 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

 اداره ای که وظیفه اش  شنیدن 
و جمع کردن خواب های مردم است

 نگاهی به رمان کاخ رویاها اثر اسماعیل کاداره

اسماعیل کاداره یکی از نویســندگانی بود که همانند میالن کوندرا که کشورش چک را به مقصد 
فرانسه ترک کرد، ناچار شد از آلبانی به قصد فرانسه خارج شود و این اتفاق مصادف با زمانی بود که 
»انور خوجه« دیکتاتور آلبانی عرصه را بر دیگراندیشان این کشور تنگ کرده بود و اسماعیل کاداره 

مدام با عّمال حکومت او دست به گریبان بود.
اسماعیل کارداره در حوزه های شعر، داستان کوتاه، رمان، نمایشنامه، ترجمه و نقد فعالیت کرده 
اما شــهرتش بیش از هر چیز به خاطر رمان های اوســت. آثار کاداره به ۵۰ زبان گوناگون ترجمه 
شده اند. او چندین بار در فهرست نهایی کاندیداهای نوبل ادبیات بوده اما تاکنون موفق به دریافت 
آن نشده است، در سال 2۰1۴ برخی از گمانه زنی ها خبر از موفقیت او داشت اما در نهایت این جایزه 
به پاتریک مودیانو رسید. البته او قریب به یک دهه پیش از این جایزه بوکر را در رقابت با نامدارترین 

نویسندگان روزگار خود به دست آورد. 
معروف ترین اثر او آوریل شکســته و همچنین زمستان سخت است که هر دو به فارسی برگردانده 
شده است. البته اثری که به شهرت او در جهان بسیار کمک کرد، رمان انجمن شاعران مرده بود 

که از آثار دوره جوانی او است.
آثار این نویسنده تا حد زیادی بازتاب زندگی اجتماعی و سیاسی مردم سرزمین اوست که با جلوه هایی 
از تاریخ و حیات فردی و جمعی آنها درآمیخته اســت. هر چند گاه از زبانی کنایی برای این منظور 
استفاده می کند یا برای گرفتار نشدن در ممیزی، داستان خود را به دیگر سرزمین ها منتقل کرده 
یا در یک فضای بدون زمان و مکان روایت می کند، با این حال در پاره ای موارد انتشار رمان هایش 

با مشکل روبه رو شده است. رمان کاخ رویاها که به تازگی 
علی صنعوی آن را به فارسی برگردانده و نشر آرادمان در 
اختیار عالقه مندان ادبیات داستانی قرارش داده است، 
یکی از مسئله دار ترین کتاب های او در این زمینه بود که 

به توقف این کتاب انجامید. 
این رمان که در سال 1981 منتشر شد، انتقاد نویسنده 
از تمامیت خواهــی و دیکتاتوری اســت که در کشــور 
خود همواره با آن درگیر بود و به همین ســبب به مذاق 
حاکمــان آلبانی خوش نیامد و به محض انتشــار آن را 

توقیف کردند.
رمان ماجرای »مارک عالم« جوانــی از خانواده اصیل 
و معتبری اســت که بــا اتکا بــه معرفی نامــه ای که به 
او داده شــده امکان ورود بــه »تابیر ســاراییل« را پیدا 
می کند؛ اداره ای که از ســوی حکومت وظیفه  شنیدن 
و جمع کردن خواب های مردم را بر عهده دارد و پس از 
تدوین و دسته بندی آنها، برای سازمان های باالدست 

ارسال شان می کند.
»مارک عالم« که در این اداره اســتخدام شــده می کوشــد دریابد در پیرامون او چه می گذرد و این 
در واقع همان کاری اســت که کاداره در طول زندگی خود انجام داده و آن را در آثار داســتانی اش 
منعکس کرده است. رمان لحنی کنایی و فضایی استعاری دارد و نویسنده به شکلی جذاب این مهم 
را در رمان خود به سرانجام رسانده است. او در کاخ آرزوها نشان می دهد که چگونه حکومت های 

سرکوبگر دست روی اندیشه مخالفان گذاشته و به کنکاش در آن می پردازند. )منبع: مّد و مه(

عشق و محبت، ایمان و رجعت
استاد سیدجالل الدین محّدث ارموی، مدرس، محقق، 
مصّحح و ادیب معاصر، آذرماه 1283 شمسی در ارومیه 
به دنیا آمد. پس از اتمــام تحصیالت مقدماتی در زادگاه 
خود، به مشــهد رفت و فقه، اصول، ادب، تاریخ و حدیث 
و رجال را در محضر علمای مشــهد فراگرفت. این استاد 
ه سیدحسین عرب باغی  گرانقدر در جوانی از طرف آیت اللَّ
لقب محدث گرفت. اســتاد محدث ارموی پس از پایان 
تحصیالت به اســتخدام وزارت فرهنــگ درآمد و برای 

تدریس، راهی تبریز شــد. سال 132۰ هنگام ورود روس ها به آذربایجان، به تهران رفت و ریاست 
بخش کتب خطی کتابخانه ملی ایران را به عهده گرفت. اســتاد محّدث ارموی همچنین دکترای 
الهیات در رشــته علوم منقــول را اخذ کرد و در دانشــکده معقول و منقول تدریــس می نمود. این 
مدرس بزرگ، از علما و مراجع، اجازات بســیاری کســب نمود که اجازه روایت از آقابزرگ تهرانی و 
شــیخ محمدعلی معّزی دزفولی از آن جمله است. عالمه ارموی کتابخانه ای با کتاب های خطی 
نفیس فراوان داشت و در شناختن نسخه های قدیمی و خطی بسیار ماهر بود. او یکی از پرکارترین 
محققــان علوم حدیثی و ادبی عصر اخیر بود و همتی عالی و پشــتکار عجیبی داشــت، به طوری 
که در بعضی موارد، حاشــیه و تعلیق او بر یك کتاب از اصل متن بیشــتر بــود. کتاب هایی که وی 
تصحیح و تحقیق و چاپ کرده بالغ بر ۴۵ مجلدند. کتب عشــق و محبت، ایمان و رجعت در ۴ جلد 
و تشــریُح الَزالزل بَاحادیِث ااَلفاضل و نیز کشــِف الُکربة در شــرح دعای ندبه که حاصل شصت 
سال کار اوست، از جمله آثار این اســتاِد محقق به شمار می روند. سیدجالل الدین محدث ارموی 

پنجم آبان 13۵8 درگذشت.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

گلستان سعدی به روایت خسرو شکیبایی
آلبوم  شعر و موسیقی »12 حکایت از گلستان سعدی« 
با صدای زنده یاد خســرو شــکیبایی منتشر شد. »12 
حکایت از گلســتان ســعدی« اثری اســت با صدای 
خسرو شکیبایی و موســیقی کارن همایون فر و البته 
شــعرها و حکایت های ماندگار و دلنشین »گلستان« 
حضرت شــیخ اجّل سعدی.  پیش از انتشار این آلبوم، 
آلبوم »۴۰ حکایت از گلستان سعدی« با حضور همین 
هنرمندان منتشــر شده بود اما آلبوم حاضر با انتخاب 

12 حکایت، زمان کوتاه تری را به خود اختصاص می دهد. خسرو شکیبایی از بازیگران فقید تئاتر، 
ســینما و تلویزیون ایران است. او تحصیالتش را در رشــته بازیگری در دانشکده هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران به پایان برد. تا پیش از انقالب فقط در عرصه تئاتر و دوبله فعالیت داشت و فعالیت 
حرفه ای در سینما را با بازی در فیلم »خط قرمز« به کارگردانی مسعود کیمیایی در سال 13۶1 آغاز 
کرد. شکیبایی در نزدیک به ۴۰ فیلم سینمایی بازی کرده و در این بین بازی در نقش حمید هامون 
در فیلم »هامون« ســاخته داریوش مهرجویی یکی از ماندگارترین نقش هایی است که ایفا کرده . 
شکیبایی پنج سال پس از ورود به تئاتر، یعنی در سال 13۴7، وارد حرفه دوبلوری شد و مدت کوتاهی 
نیز در زمینه دوبله به فعالیت پرداخت. شاخص ترین اثر سینمایی که شکیبایی در آن صحبت کرد 
نقش پیرمرد مسلمان ده در فیلم هندی »شعله« بود. او برخی از سروده های فروغ فرخزاد، سهراب 
سپهری و سیدعلی صالحی را دکلمه کرده است. »12 حکایت از گلستان سعدی« با حمایت مرکز 

موسیقی بتهوون منتشر شده و با قیمت 12۰۰۰ تومان در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.

آشتی آنتن سیما با یک سریال اجتماعی
تصویربرداری مجموعه تلویزیونــی »نفس گرم« به 
کارگردانی محمد مهدی عســگرپور ســوم آبان ماه 
به پایان رســید. آخرین سکانس مجموعه تلویزیونی 
»نفس گرم« روز یکشــنبه ســوم آبان مــاه در اتوبان 
همت بــا حضــور مرجانه گلچیــن و حامــد کمیلی 
تصویربرداری شــد. مراحل فنی ایــن مجموعه هم 
اکنون در حال انجام است. پخش »نفس گرم« 9 آبان 
ماه از شبکه اول سیما آغاز می شود. این مجموعه که 

تهیه کنندگی آن را سید محمود رضوی بر عهده دارد، براساس فیلمنامه مشترکی از عسگرپور 
و طال معتضدی در 3۰ قســمت برای پخش از شــبکه اول ســیما آماده می شود. »نفس گرم« 
مضمونی اجتماعی دارد و داســتان  آن حول محور زندگی زنی میانسال به نام »ملیحه« روایت 
می شــود. بازیگران این مجموعه عبارتند از: مرجانه گلچین، حامد کمیلی، محمودپاک نیت، 
رویا تیموریان، سیما تیرانداز، نیلوفرخوش خلق، مریم بوبانی، لیندا کیانی، رحیم نوروزی، محمد 
عمرانی، رامین راستاد، فلور نظری، سید مهرداد ضیایی، سهی بانو ذوالقدر، محمد برسوزیان، 
آرش تاج، ســیامک ادیب، کامران ملکی، علیرضا نجف زاده و...  عوامل تولید »نفس گرم« نیز 
عبارتند از: کارگردان: محمدمهدی عسگرپور، مجری طرح: موسسه سینمایی سیمای مهر، 
مشاور تهیه و مدیرتولید: مرتضی متولی، نویسندگان: محمد مهدی عسگرپور و طال معتضدی، 
مدیرتصویربرداری: فریبرز سیگارودی، تدوین: حمید رضا قربانی، آهنگساز: کارن همایونفر، 

طراح گریم: مجید اسکندری، صدابردار: کامران کیان ارثی و ... .

کاخ رویاها
نویسنده: اسماعیل کاداره
مترجم: علی صنعوی
ناشر: آرادمان
قیمت: ۱3 هزار تومان
۲5۶صفحه

طرح: Valentin Georgiev/ بلغارستان من راز فصل ها را می دانم/ و حرف لحظه ها را می فهمم... )فروغ فرخزاد( 

باالخره زمستان امسال سرد است یا نه؟ 
ســازمان هواشناسی یک تنه در برابر همه دســتگاه هایی که می گویند زمستان سرد و سختی داریم 
ایستادگی می کند و می گوید زمستان گرم و کم بارشی داریم. تمام پیش بینی های جهانی حکایت از 
وقوع پدیده ای دارند که قرار است، سرما را به زمستان بازگرداند و آسمان ایران را با برف و باران آشتی 
دهد. پیش بینی ها می گویند، ال نینویی که در اقیانوس آرام رخ داده، قرار است سرمای سختی را با 
خود همراه کند و ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان از تاثیر این پدیده بی نصیب نخواهد 
ماند. این پیش بینی ها در هفته های گذشته، محور حاشیه شده است. سازمان هواشناسی ایران به طور 
کل این پیش بینی ها و سرمای شدید زمســتانی را قبول ندارد و حتی نمی پذیرد که زمستان امسال، 
زمستان اســت. به گفته احد وظیفه، مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور، 
»براساس مدل های اقلیمی نه تنها زمستانی سردتر از شرایط نرمال نخواهیم داشت، بلکه احتماال 

این فصل گرم تر از شرایط نرمال خواهد بود.«
هواشناسی ایران در حالی، پیش بینی های جهانی را رد کرده و مدیران این سازمان با تاکید فراوان از پیش 
رو بودن زمستانی گرم خبر می دهند که بسیاری از کشورهای جهان با تکیه بر پیش بینی های جهانی در 
تدارک اقداماتی برای مواجهه با این پدیده هستند. حتی آفریقایی ها برای کنترل ال نینو که پیامدهای آن 
هم اکنون در برخی نواحی این قاره مشهود است، در جست وجوی منابع مالی بیشتر برای خنثی کردن 
اثرات و پیامدهای سوء این پدیده زیست محیطی هستند و سایر کشورهای جهان هم برای کاهش تبعات 
این پدیده در زمستان پیش رو درحال برنامه ریزی هستند. مخالفت های این سازمان با پیش بینی های 
جهانی در داخل کشــور انتقادات بسیاری را به دنبال داشته و حتی دستگاه های اجرایی بدون توجه به 
موضع گیری های سازمان هواشناسی با پیش بینی های جهانی و کشورهایی که برای زمستانی سخت 
آماده می شوند، همراه شــده اند. در روزهای گذشته، شبکه های اجتماعی شاهد دست به دست شدن 
نامه هایی از وزارت نیرو و شرکت گاز در شبکه های اجتماعی بودند که نشان می داد این ٢ دستگاه اجرایی 
خود را برای زمستان سرد و سخت آماده می کنند و با این وجود موضع سازمان هواشناسی همچنان گرم 
بودن زمستان است. دیروز معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط  زیست هم با پیش بینی های 
جهانی همراه شد و با تاکید بر اینکه تمامی دستگاه ها برای زمستان امسال آماده باش هستند، بروز پدیده 
ال نینو را در کشور قطعی و حتمی دانسته و آن را یک فرصت مناسب برای بهبود شرایط محیط  زیست 
عنوان کرده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، معاون رئیس جمهوری توضیح می دهد که »اگر 
بارندگی از اثرات ال نینو در کشور ما باشد اتفاقات مهمی در احیای زیستگاه خواهد بود چرا که می توانیم 

از نزوالت برای تغذیه سفره آب ها و احیای تاالب ها بهره ببریم.«
ال نینو یکی از چرخه های مشــهور آب و هوایی جهان اســت که هر ٢ تا ٧  ســال یکبــار باعث ایجاد 
ناهنجاری های بزرگی در آب و هوای سراسر سیاره زمین می شود و به عبارتی یک تهدید تلقی می شود.
ابتکار معتقد اســت »باید تهدیدات ناشــی از ال نینو را کاهش داد و از وقوع آن به عنوان یک فرصت 

درست استفاده کنیم که این امر با پخش سیالب ها و هدایت تاالب ها محقق می شود.« 


