
افزایش نیروهای مستشاری موجب افزایش شهدا شده است
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به اینکه ارتش سوریه از 

چند ماه پیش بازسازی خود را آغاز کرده و از ما هم تقاضای کمک های مستشاری 
عمیق تری کرده است، گفت: ما هم مستشاران خود را در سوریه افزایش داده ایم.

سردار حسین سالمی با بیان اینکه "سطح نیروهای مستشاری کشورمان از لحاظ 
صفحه ۲کمیت و کیفیت در سوریه افزایش یافته است"، اظهار کرد:  ...

نوبخت، سخنگوی دولت:

مذاکرات هسته ای درتاریخ معاصر ما بی نظیر بود
سخنگوی دولت با اشاره به این که اگر برای طرف مقابل ما در مذاکرات راهی برای برگشت وجود داشته باشد برای ما نیز وجود دارد، یادآور شد: امروز دیگر 

جهان می داند که ایران همه راه های مسالمت آمیز را برای مذاکره با مخالفان انجام داده است و نه تنها هیچ زیانی نخواهیم کرد، بلکه دستاوردهایمان بیشتر 
خواهد بود. نوبخت با اشاره به این که آنچه امروز مورد تایید قرار گرفته است، نه صد در صد نظر قطعی جمهوری اسالمی و نه صد در صد نظر 6 کشور اروپایی 

بوده است خاطر نشان کرد : همانطورکه رئیس جمهور گفته اند مذاکره همین است. یعنی در یک رقابت و مذاکره می توانیم 2 گل بخوریم و 3 گل بزنیم اما 
مهم این است که توانستیم مساله ی غنی سازی را درداخل کشور به تایید و توافق جهانی برسانیم و این که همه تحریم ها لغو شود. اما این که امکان بازگشت 

صفحه ۷صفحه ۵صفحه ۴تحریم ها از طرف آنها وجود داشته باشد برای ما هم امکان بازگشت وجود دارد و ما از حقمان نخواهیم گذشت ... صفحه 3

عملیات گســترده ارتش سوریه و 
نیروهای مقاومت برای آزادسازی 
حلــب که بــا پشــتیبانی هوایی 

جنگنده های روس ...

سخنان جنجالی روز گذشته اکبر 
ترکان در مورد نامه چهار وزیر به 
روحانی امروز به شکلی وسیع در 

سطح رسانه ها  ...

شــب گذشــته در حالــی برنامه 
تلویزیونی نود آغاز شد که ساعاتی 
قبــل از آن، مصاحبــه تنــدی از 

کارلوس کیروش  ...

 یک گام دیگر 
به سوی حلب 

بخاطر چند 
سنت »رانت«

دعوت به 
مناظره!

از زندگی مـردم خبر ندارند
صفحه ۲

بی تفاوتی دولت و منتقدان به معیشت مردم ادامه دارد
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تعیین مصادیق تخلفات انتخاباتی
نمایندگان مجلس در ادامه بررســی گزارش شــور دوم کمیســیون شــوراها درباره ی طرح اصالح موادی از قانون 
انتخابات مجلس شــورای اســالمی، مصادیق تخلفات انتخاباتی را تعیین کردند.در بندی کــه نمایندگان به طرح 
اصلی الحاق کردند آمده اســت که نوشتن یا اظهار مطالب خالف واقع، دیوار نویســی، انتشار اعالم نظر مقامات و 
اشــخاص موضوع ماده 60 قانون و فریب و اغوای مردم از طریق سوء استفاده از اعالم نظر یا عکس شخصیت ها 
یا مقامات دولتی ممنوع اســت و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قــرار می گیرند.همچنین تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه 
هتــک حرمت و حیثیت آنان، تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتــی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که 

در محل های مجاز الصاق شــده و یا قرار گرفته باشد نیز جرم محسوب می شــود.نمایندگان مصوب کردند که انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی نظیر 
ســخنرانی و انتشار محموله های تبلیغاتی به نفع نامزد خود خارج از مهلت قانونی تبلیغات، اخالل و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی 
و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها، استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرف داران آنان اعم از آثار کاغذی، پارچه ای، مقوایی، 
فلزی یا هر جنس دیگر با ابعاد بیش از 50 در 70 سانتی متر و استفاده از کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی جرم 
محســوب می شود.بر مبنای این قانون انجام هر یک از موارد فوق از طریق کلیه شــبکه های اجتماعی در فضاهای مجازی نیز مشمول مجازات 
اســت و متخلفان ازمفاد این ماده به یکی از مجازات های درجه 6 محکوم می شــوند.این ماده با 138 رای موافق، 15 رای ممتنع و 5 رای مخالف 

به تصویب نمایندگان رسید.

امکان ربایش برخی چهره ها توسط  عربستان وجود دارد
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از امکان ربایش برخی چهره ها همچون سفیر سابق جمهوری اسالمی ایران در فاجعه 
مناخبرداد و گفت: تا مشــخص نشدن وضعیت پیکر آن ها پیگیری ها ادامه خواهد داشت. عالءالدین بروجردی شامگاه 
دوشنبه در حاشیه دیدار با خانواده مرحوم محسن حاجی حسنی کارگر در مشهد مقدس پیرامون وضعیت نامشخص برخی 
چهره ها همچون غضنفر رکن آبادی سفیر سابق جمهوری اسالمی در فاجعه منا گفت: با توجه به وضعیت نامشخص ایشان 
احتمال سوء قصد و ربایش این افراد در نظر مدیران کشور ما وجود دارد که دولت و مسئوالن عربستان در این مورد باید پاسخگو 
باشند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی از ارسال نامه رئیس مجلس شورای اسالمی 

به روسای مجالس کشورهای مرتبط با فاجعه منا و همچنین ارسال نامه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به کمیسیون های سیاست 
خارجی مجالس دیگر کشورها به خصوص کشورهای عراق و لبنان برای ورود جدی و هماهنگ به قضیه منا خبر داد. بروجردی با تاکیدبر اینکه مسئوالن 
عربستان در این فاجعه مقصر بوده و باید پاسخگو کشورهای اسالمی باشند، تصریح کرد: رهبر معظم انقالب دستور ویژه ای به کمیسیون امنیت ملی مجلس، 
کمیسیون فرهنگی مجلس و وزارت امور خارجه برای رسیدگی به این فاجعه تاریخ منا داده اند که در این خصوص هفته جاری جلسه ویژه ای با حضور ایشان 
و رئیس سازمان حج و زیارت در کمیسیون امنیت ملی مجلس برگزار خواهد شد. وی تصریح کرد: امکان وقوع این حادثه در هر نقطه از دنیا وجود داشت اما 
هدفمند بودن دولت عربستان در رخ دادن این فاجعه و عدم امدادرسانی به موقع و بی تدبیری باعث جان باختان تعداد بی شماری از زائران بیت الله الحرام 
شد در حالی که شاید اگر اندکی آب به برخی از آن ها می رسید اکنون جان خود را از دست نداده بودند و این مسئله برای همیشه در تاریخ به ثبت خواهد رسید.

 تحریم ها تا پایان ۲۰۱۵ 
لغو می شوند

رئیس جمهوری با بیان اینکه مانعی در گســترش 
روابط تهــران و مادرید وجود نــدارد، گفت: طبق 
برنامــه ریزی هــا، تحریم هــای ظالمانــه علیه 
جمهــوری اســالمی ایران تــا پایــان ۲015 رفع 

خواهند شد.
حجت االســالم والمسلمین حســن روحانی روز 
سه شــنبه هنگام دریافت استوارنامه ادواردو لوپز 
بوسکتس ســفیر جدید اســپانیا در تهران افزود: 
تهــران و مادرید، عــالوه بر عرصــه اقتصادی، 
ظرفیــت های خوبی برای توســعه همــکاری ها 
در زمینه هــای فرهنگــی، علمــی، تحقیقاتی و 

گردشگری دارند. 
رئیــس جمهوری ادامه داد: هم اکنون بســیاری 
از شــرکت های اروپایی و آسیایی ســرگرم تقویت 
حضــور و مشــارکت در طــرح هــای اقتصادی 
ایران هســتند و فعاالن اقتصادی اسپانیا نیز باید 
تالش کنند از رقبا عقب نماننــد. روحانی تصریح 
کرد: اســپانیا جایــگاه خوبی در اذهــان عمومی 
مــردم ایــران دارد و مانعــی در گســترش روابط 
دوجانبــه وجود ندارد. وی با اشــاره بــه عضویت 
موقت اســپانیا در شــورای امنیت ســازمان ملل 
متحد، خاطرنشــان کــرد: معتقدیــم مادرید می 
توانــد در حل و فصــل مســایل منطقــه از جمله 
 تروریسم ، در شــورای امنیت نقش مفید و مثبتی 

ایفا کند.

ادواردو لوپز بوسکتس ســفیر جدید اسپانیا نیز در 
این دیدار پس از تســلیم استوارنامه خود و با ابالغ 
پیام تســلیت پادشاه، نخســت وزیر و ملت اسپانیا 
بــرای جانباختــگان ایرانــی حادثه منــا به رئیس 
جمهــوری و ملت ایــران، گفت: اســپانیا مصمم 
اســت همکاریهای خود را با جمهوری اســالمی 
ایران در همه عرصه های مورد عالقه گســترش 

دهد.
سفیر جدید اســپانیا در تهران با اشــاره به چندین 
ســفر هیأت اقتصادی کشــورش به تهران برای 
گسترش همکاری ها و تعامالت اقتصادی افزود: 
در دوره مســئولیتم در تهران تمــام تالش خود را 
برای گسترش همکاری های همه جانبه تهران – 
مادرید بویژه در عرصه های فرهنگی و اقتصادی 

بکار می گیرم.
بوسکتس با اشــاره به برگزاری ســمینار مشترک 
بررســی تاریخ روابط ایران و اســپانیا و زمینه های 
حضور و مشــارکت فعاالن اقتصــادی و فرهنگی 
دو کشــور کــه ماه آینــده در اســپانیا برگــزار می 
شــود، تصریح کرد: اســپانیا تجربیــات فراوانی 
در مقولــه بحــران آب و مدیریــت مصــرف آن 
 دارد که آمــاده ایــم ایــن تجربیــات را در اختیار 

ایران بگذاریم.

معیشت مردم، قربانی سیاست بازی ها
باالخره چرخ زندگی خواهد چرخید؟

»سانتریفیوژ بچرخد، ولی چرخ زندگی مردم هم بچرخد«. شاید همین جمله بود 
که دو ســال پیش روحانی را رئیس جمهور کرد. او قول داد مذاکرات هسته ای 
را به نتیجه برساند، به گونه ای که هم انرژی هســته ای را برای کشور نگه دارد 
و هم شــر تحریم ها را از سر مردم کم کند. تحریم هایی که تاثیر فلج کننده ای بر 
اقتصاد و سطح معیشت مردم گذاشته بود و سفره های مردم را طی هشت سال 

حکومت داری احمدی نژاد کوچک و کوچک تر کرده بود.
روحانی از روز اول روی کارآمدنش تا تیر امسال که توافق حاصل شد، تمام تمرکز 
خود را روی سیاســت خارجه و حل و فصل موضوع هســته ای گذاشت. تیرماه 
توافق حاصل شد و تحریم ها رفتنی شدند. روحانی در سخنرانی خودش بعد از 
توافق گفت برنامه اش برای دو سال باقیمانده از دولت یازدهم، رونق اقتصادی 
است. ســه ماه از روز توافق گذشت و در این ســه ماه روحانی مشغول مذاکرات 
داخلی برای تاییــد برجام بود. باالخره برجــام تایید و اجرایی شــد و روحانی در 
مصاحبه ای تلویزیونی به برنامه دولتش برای ســامان دادن اقتصاد پرداخت تا 
بلکه با برداشته شدن تحریم  ها و چرخیدن چرخ سانتریفیوژها، چرخ اقتصاد و 

زندگی مردم نیز شروع به چرخیدن کند.

تحریم هایی که مسئله خاصی نبود
»تحریم هــای ظالمانــه باید از بیــن برود تا ســرمایه بیاید و مشــکل محیط 
زیســت، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و 
بانک ها احیا شــوند«. این یکی از انبوه ســخنان روحانی در روزهایی بود تیم 
مذاکره کننده او مشــغول چانه زدن با 1+5 بودند. ســخنی که واکنش های 

منتقــدان روحانی را بــه اوج خود رســاند. آن ها در این دو ســال، روحانی را 
متهم می کردند که تحریم ها را بهانه  کرده اســت تا توجیهی باشــد بر ناتوانی 
دولتش در سروســامان دادن به اقتصاد کشــور. آن ها می گفتنــد تحریم ها 
تاثیر زیادی بر اقتصاد و معیشــت مردم ندارد و مشــکالت کشور با تحریم ها 
حل نمی شــود. مثال احمد توکلــی نماینده مردم تهــران در مجلس در جایی 
گفت: »حل مشــکالت به ویژه مشــکالت اقتصادی کشور به داخل وابسته 
است نه به خارج. در مشــکالت جاری کشور اگرچه تحریم ها مؤثر است اما 
بایــد بدانیم که تحریم ها تعیین کننده نیســت و اتفاقًا ممکن اســت در برخی 
موارد با رفع تحریم ها برخی از مشکالت بیشتر شود«. محسن رفیق دوست، 
رئیس اســبق بنیاد مســتضعفان و جانبازان نیز در جایی با انتقاد از گره زدن 
مشــکالت مردم به تحریم ها گفــت: »وقتی مردم بتوانند نیــاز خود را تولید 
کنند و به این پایه توانمندی برســند، کی تحریم اثر دارد و کجا می تواند فشار 

به مردم وارد کند؟«. 
اما همیــن مخالفان که در دو ســالی که مذاکــرات در حال انجــام بود، تمام 
انــرژی خود را بر آن گذاشــتند تــا بگویند تحریم هــا تاثیر چندانی بــر اقتصاد 
ایران نــدارد و نبایــد به دلیل تحریم هــا با غرب بر ســر میز مذاکره نشســت و 
از آرمان های هســته ای دســت کشــید، پــس از حصــول توافق، بیشــترین 
انتقادشــان به برجام بر سر تحریم ها بود. اینکه اساسا ما به دلیل برداشته شدن 
تحریم ها حاضر به مذاکره شــدیم و حاال اوال همه تحریم ها برداشته نمی شود 
 و ثانیا با تاخیر برداشــته می شــود و ثالثا اساســا برداشــته با لغو نمی شود، بلکه 

تعلیق می شود. 

چه کسی به فکر مردم است؟
موافقان برجام و دولتی ها نیز درمقابل آن ها را متهم به بازی سیاسی می کردند 
و می گفتند با اجرای توافــق و رفع تحریم ها، اقتصاد رونــق خواهد گرفت، اما 
برای مخالفان، منافع سیاســی مهم تر از اقتصاد و معیشت مردم است. هرچند 
تالش های مخالفان برجام نتیجه نداد و برجام در نهایت تایید و اجرایی شد، اما 
همچنان مخالفت ها با آن و با دولت ادامه دارد، موضوعی که از سوی دولتی ها 
به سنگ اندازی مخالفان بر ســر راه دولت تعبیر می شود. مثال وزیر اطالعات 
چند روز پیش گفت: »امروز متأســفانه در صحنه داخلی هم با چنین وضعیتی 
رو به رو هســتیم؛ دولت با شرایط ســختی در حال فعالیت است و با تدبیر گره از 
مشکالت کشور باز می کند و معضالت را حل می کند. چرا عده ای با دولت این 
گونه رفتار می کنند؟ چرا نمی گذارند دولت در این شرایط سخت با اعصاب آرام 
به فکر حل مشکالت کشور باشــد؟«. امروز نیز معاون اول روحانی با کنایه ای 
به مخالفان برجام و همچنین تیــم مذاکره کننده دولت قبل گفت: »ما با رگ و 
پوست خود مشکالت جامعه را احساس می کنیم. برخی که از زندگی مردم خبر 
ندارند، دنبال ادامه مســیر قبلی بودند زیرا خود آن ها مشــکل نداشتند، اما ما 
مشــکالت جامعه را درک می کنیم و امیدواریم با کمک نخبگان کشور بتوانیم 

بر این مشکالت غلبه کنیم«. 
اما در حالی که گروه های سیاســی دیگری را متهم می کنند به سیاسی کاری و 
دنبال کردن منافع سیاسی شان و خود را حامی منافع مردم می دانند، به واقع در 
این میان چه کســی به فکر مردم و معیشت آن ها است؟ آیا اساسا کسی هست 

که به فکر مردم باشد؟

پیگیری روز دیدبان مجلس

افزایش نیروهای مستشاری موجب افزایش شهدا شده است
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به اینکه ارتش سوریه از چند ماه پیش بازسازی خود را آغاز کرده و از ما هم تقاضای کمک های مستشاری عمیق تری کرده است، گفت: 
ما هم مستشاران خود را در سوریه افزایش داده ایم.سردار حسین سالمی با بیان اینکه "سطح نیروهای مستشاری کشورمان از لحاظ کمیت و کیفیت در سوریه افزایش یافته است"، اظهار 
کرد: نیروهای مستشاری ما نمی توانند در اتاق های بسته باقی بمانند و باید در میدان حضور داشته باشند.افزایش تعداد نیروهای مستشاری ما موجب افزایش شهدای ما نیز شده؛ البته 
تعداد شــهدای ما زیاد نبوده ولی نســبت به گذشته بیشتر شده است.عملیات هوایی در برابر نیروهای مسلحی که فاقد ســاختارهای کالسیک هستند، به همراهی نیروی زمینی نیز نیاز 
دارد. اکنون ارتش ســوریه عملیات های زمینی گسترده ای را آغاز کرده و نیروی هوایی روسیه نیز به کمک آن ها آمده است.  ما به همان اندازه که درباره سوریه حساس هستیم، نسبت به 
تحوالت عراق نیز حساسیم زیرا عراق در همان نقشه راهبردی دشمنان که سوریه در آن قرار دارد، قرار گرفته است؛ البته اکنون روند تهاجم به دست نیروهای عراقی است و ابتکار عمل 

با ارتش و نیروهای مردمی عراق است. در سوریه نیز همین تحوالت رخ داده است.

بعد از اینکه جار و جنجال های زیادی درباره تک خوانی یک زن در جریان اپرای 
عاشورا صورت گرفت سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی از 
بررسی حواشی مطروحه پیرامون اپرای عاشورا در جلسه امروز کمیسیون خبر داد 
و گفت که قرار است مجریان این اپرا فیلم های اجرا از جلسات اول را در اختیار 

این کمیسیون قرار دهند.
سیدعلی طاهری اظهار کرد: در جلســه امروز کمیسیون فرهنگی و در بخش 
بررسی اخبار فرهنگی و هنری حواشی مطرح شده پیرامون اپرای عاشورا مطرح 
و تاکید شد که وزارت ارشــاد باید نظارت الزم را داشته باشد تا ارزش ها کمرنگ 

نشود و غرور متدینین جریحه دار نشود.
وی افزود: قرار شد در اولین فرصت کمیسیون از معاونت های مربوطه هنری و 
سینمایی ارشاد دعوت کند تا پیرامون مالحظات صحبت کنیم و در آینده شاهد 

برنامه ریزی های درستی در این زمینه باشیم.
طاهری ادامه داد: با توجه به اینکه برخی می گفتند تک خوانی زن در جلسات 
اول و دوم اپرای اجرای عاشــورا وجود داشته و پس از اعتراض متدینین از اجرا 
حذف شــده ما از برگزار کنندگان این اپرا تقاضا کردیم ســی دی اجرا را از جلسه 

اول در اختیار ما قراردهند.

ســخنگوی کمیســیون فرهنگــی مجلــس همچنیــن از حضــور مختارپور 
دبیــر نهــاد کتابخانه هــای عمومی کشــور در جلســه امروز این کمیســیون 
خبــر داد و افزود: در این جلســه چالش ها و نارســایی های ایــن بخش مورد 
بررســی قرار گرفــت و مقرر شــد در آســتانه بودجه 95 بــا رایزنی با ســازمان 
 مدیریــت و برنامه ریزی در اعتبــارات،  ردیف ها و احکام برای رفع مشــکالت 

تالش شود.
طاهری با بیان اینکه فیلم های ســینمایی و صدا و ســیما فرهنگ کتابخوانی 
را ترویج نمی کنند بر ضرورت استفاده از شــیوه های مستقیم و غیر مستقیم از 
جاذبه های هنری بــرای ترویج فرهنگ کتاب و همچنیــن نقش فعال وزارت 

آموزش و پرورش در این زمینه تاکید کرد. 

سوژه روز

کار "اپرای عاشورا" به ویدئوچک کشید

سیاسی



3 سه شنبه 5 آبان ماه 1394

مذاکرات هسته ای درتاریخ معاصر ما بی نظیر بود
اعتراضات خیابانی خود به خود تحریم هایی را ایجاد می کند

ســخنگوی دولت با اشاره به این که اگر برای طرف مقابل ما در مذاکرات راهی 
برای برگشت وجود داشــته باشد برای ما نیز وجود دارد، یادآور شد: امروز دیگر 
جهان می داند که ایران همه راه های مسالمت آمیز را برای مذاکره با مخالفان 
انجام داده است و نه تنها هیچ زیانی نخواهیم کرد، بلکه دستاوردهایمان بیشتر 

خواهد بود.
نوبخت با اشاره به این که آنچه امروز مورد تایید قرار گرفته است، نه صد در صد 
نظر قطعی جمهوری اســالمی و نه صد در صد نظر 6 کشور اروپایی بوده است 
خاطر نشــان کرد : همانطورکه رئیــس جمهور گفته اند مذاکره همین اســت. 
یعنی در یک رقابت و مذاکره می توانیم ۲ گل بخوریم و 3 گل بزنیم اما مهم این 
است که توانستیم مساله ی غنی سازی را درداخل کشور به تایید و توافق جهانی 
برســانیم و این که همه تحریم ها لغو شود. اما این که امکان بازگشت تحریم ها 
از طرف آنها وجود داشــته باشد برای ما هم امکان بازگشــت وجود دارد و ما از 

حقمان نخواهیم گذشت.
وی با تاکید براین که ما از تذکرات مقام معظم رهبری بسیار استقبال می کنیم 
و ایشان با آینده نگری که دارند همه موارد را به ما یاد آور شدند تصریح کرد: قرار 
است مناسبات گسترده تری با جهان داشته باشیم و ماه آینده مقامات فنالند 
به ایران می آیند. در ماههای گذشــته نیز هیات های مختلفی به ایران آمدند. 
بنابراین دغدغه های مقام معظم رهبری در این ارتباط برای مراقبت از نفوذها 
و حفظ ارزش ها و نصایح ایشــان در این زمینه برای ما بسیار راهگشاست اما 
غیر مســوالنه است که هرکسی به این بهانه با ورودهر تیم اقتصادی به کشور 

به خیابــان بیایند و آن را نفوذ بدانــد و هر گونه مداخلــه  در این رابطه 
غیر مســئوالنه خواهد بود و باید اجــازه دهند کارها به صورت 

قانونی پیش رود.
وی تاکید کرد: پذیرش برجام با این اصل و فرض است 

که تحریم ها برداشته شود اما باید ازمزایای پسا تحریم 
اســتفاده کنیم پس اگر عده ای قرار باشد به خیابان 
بیایند و شــرایطی ایجاد کنند که کشــورها از حضور 
در ایران و سرمایه گذاری بترســند شرایط تحریم را 
از طرف خود ما در کشــور ایجــاد کرده ایم که کاری 

منطقی نیست.
نوبخت بااشاره به این که برجام در کشور فرایند بی بدیلی 

را طی کرد گفت: مذاکرات مفصلی که درتاریخ معاصر 
ما بی نظیر اســت با شش کشــور خارجی انجام شد و به 
تفاهماتی برای همکاری دست یافتیم و در ادامه مجلس 

و شورای عالی امنیت ملی بررسی های الزم 
را انجام دادند و نظرات خود 

را اعالم کردند. همچنین مقام معظم رهبری نظرات راهگشای خود را در مورد 
اجرای برجام اعالم کردند.

همچنیــن محمدباقر نوبخت در نشســت خبری در پاســخ به ســوالی در مورد 
اظهارات اخیر علی اکبرترکان در مورد نامه 4 وزیر به رییس جمهور یادآور شد: 
همکاران من در ارتباط با بازار ســرمایه و بورس نظراتی داشــتند و از نوساناتی 
که در بازار بورس به وجود آمده بود، نگران بودند.به خصوص از دی ماه ســال 
9۲ که شــاهد افتی در این رابطه همزمان با نرخ گذاری مجلس برای خوراک 

پاالیشگاه ها در حد 13 سنت بودیم.
وی با اشــاره به اینکه در قانون عدد 13 ســنت برای خوراک پاالیشگاه ها قائل 
شده است و این موضوع اعتراضاتی را از سوی کارشناسان و صاحب نظران در 
بر داشته اســت گفت: آنچه در مورد موضوع نرخ خوراک پاالیشگاه ها مطرح 
اســت این است که تعیین نرخ 13 سنت ســود غیرمتعارفی را برای این صنعت 

به وجود می آورد.
وی همچنین در رابطه با نامه ی 4 وزیر به رییس جمهور تصریح کرد: حضور وزیر 
دفاع در جمع امضاء کنندگان برای شرکت سرمایه گذاری الغدیر است که در مورد 
بازنشستگان این وزارتخانه است.همچنین امضای وزیر صنعت و تعاون نیز به 
خاطر مسائلی از این جهت بوده است. اما مهندس ترکان جزو کسانی هستند که 
معتقدند نرخ 13 سنتی که مشخص شده است نباید تغییر یابد. و سهامداران نیز 
از این عدد خرســند نیستند. بنابراین مهندس ترکان نظرشان را این طور عنوان 
کردند که اگر این عدد پایین تر آید سود بیشتری به این گروه تعلق می گیرد و ازآن 

با عنوان رانت یاد کردند.
نوبخت تاکیــد کرد: همه تالش 4 وزیــر برای پایین 
آمــدن نرخ 13 ســنت باعث می شــود که ســود 
بیشتری به این گروه تعلق گیرد و این درخواست 
آثاری در بازار بورس خواهد داشــت که آقای 
ترکان به آن اشاره داشتند. البته ایشان نظر 
خودشان را مطرح کردند و نظر رسمی دولت 

از سوی سخنگوی دولت اعالم می شود.
ســخنگوی دولت در رابطه با ایــن که گفته 
شده است نامه وزیران دیگری در مورد بحران 
اقتصادی به رئیس جمهور وجود داشته است 
گفت: این که اگــر وزرای محترم در حوزه ی 
خود با مشکالتی مواجه باشند آن را به رئیس 
جمهــور منتقل کننــد امری متعارف اســت و 
نامه هایی کــه خبر از بحــران اقتصادی دهد 

صحت ندارد.

نوبخت در پاســخ به این ســوال کــه آیا در الیحــه ای که امــروز تقدیم مجلس 
شــد مســاله ی خروج از رکود و هدفمندی یارانه ها مطرح شــده است، گفت: 
آنچــه امــروز تقدیــم مجلس شــد الیحه برنامه ششــم نبــود، بلکــه برخی از 
احــکام در قوانیــن برنامه های گذشــته بود که همــواره تکرار می شــد و موارد 
قبلــی را که الزم بود دائمی شــود بــه مجلس دادیــم و این کار خواســته خود 
 مجلس نیــز بوده اســت.بنابراین احکام تکــراری در قالب 50 مــاده تنظیم و 

تقدیم مجلس شد.
نوبخت در رابطه با درگیری های اخیر در دزفــول و بهبهان و برنامه های دولت 
برای پیشگیری از این اتفاقات در ایام انتخابات و تجمعات سیاسی گفت: حادثه 
دزفول جنبه ی امنیتی داشت که همه عناصر آن دستگیر شدند و با آنها برخورد 
شد، اما موضوع بهبهان یک اقدام شــرارتی بود و نسبت به آن نیز برخوردهای 
الزم انجام شده است. تاکید دولت برای جلوگیری و پیشگیری از این اتفاقات نه 
تنها در دوران انتخابات، بلکه در تمام زمان هاست. چرا که مردم باید از هرگونه 

ناآرامی که مخل آرامششان می شود مصون باشند.
سخنگوی دولت در جواب سوالی مبنی بر این که گفته می شود علت نامه چهار 
وزیر به رییس جمهور افت اقتصادی در حوزه ی صنعت بوده اســت ، شما این 
مطلب را تایید می کنید گفت: نامه 4 وزیر معطوف به مساله ی بورس و ضرورت 
توجه به آن است، اما این که باید شتاب رشد اقتصادی را مورد توجه قرار بدهیم 

مساله ای است که از ابتدا قول دولت بوده است.
ســخنگوی دولت با اشــاره به اینکه بهار تورم و خروج از رکــود و توجه به رونق 
اقتصادی از قول های دولت به مردم بوده است گفت: در طول فعالیت دولت، 
اقدامات خوبی در زمینه ی رشــد اقتصــادی اتفاق افتاده اســت البته هنوز تا 

وضعیت مطلوب فاصله داریم و باید به تالشمان ادامه دهیم.
وی با اشــاره به این که همــه مراجع اقتصادی جهان برای اقتصاد ایران رشــد 
5 تــا 6 درصدی را پیش بینی کردند گفت: در این چند ماه که برجام تایید شــده 
اســت همچنان در حالت تحریم هســتیم، بنابراین در این شــرایط با توجه به 

دستاوردهایی که به دست آورده ایم باید از تیم اقتصادی قدردانی کنیم.
نوبخت تاکید کرد: سیاست دولت، مهار تورم و خروج از رکود از ابتدای کار بوده 
است و در حال حاضر نیز با این انگیزه اقدامات گذشته را برای چند ماه آینده به 

صورت بسته ویژه اقتصادی ارائه داده ایم.
سخنگوی دولت در مورد پرداخت تسهیالت برای خودرو نیز خاطرنشان کرد: 
این تسهیالت نه فقط برای خودرو بلکه برای برخی از اقالم پرمصرف بادوام که 

مشکل انبار دارند یعنی تولید شده و به مصرف نرسیده، مطرح است.
ســخنگوی دولت در رابطه با موضوع ســوئیف توضیح داد: بــا توجه به این که 
تحریم هایی که از قبال وجود داشــت همچنان ادامــه دارد و از زمانی که برجام 
به صورت کامل اجرایی شود، تحریم ها برداشته می شود و ما نیز باید تکالیف و 
تعهداتمان را انجام دهیم، بنابراین تا وقتی این دو اتفاق نیفتد تحریم ها برداشته 
نشده و این صحبت حرف غریبی نیست که بگوییم برجام اجرا شود تا تحریم ها 
از جمله سوئیف برداشته شود و در این زمینه در مورد زمان اجرایی شدن برجام 
زمان هایی مطرح اســت که حتی ۲4 آذرماه نیز گفته می شــود اما هنوز زمان 

قطعی آن مشخص نشده است.

اظهارات وزیر خارجه بی تجربه عربستان، مخاطبی ندارد 
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه عربستان، او را فردی تازه کار و بی تجربه خواند که به خود اجازه می دهد در هر امری که به آن ها 
ربطی ندارد، دخالت کند. علی اکبر والیتی با اشــاره به اینکه وزیر امورخارجه عربســتان حق ندارد به نمایندگی از کشــورهای عربی چنین اظهاراتی را داشته باشد، تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان قدرت اول منطقه هرجا احســاس کند یک کشــور همسایه و متحدش در معرض خطر و توطئه باشد وارد شده و عمل خواهد کرد. والیتی تصریح کرد که عربستان کوچک تر از آن است که این 

توطئه ها را مســتقیما اجرا کند، بلکه به نمایندگی از طرف های غربی از جمله آمریکا در حال حمایت از تروریســت ها در کشورهای مســلمان منطقه است. وی با اشاره به اینکه عربستان یمن را بدون 
هیچ گونه مجوز قانونی به خاک و خون می کشــد و آمریکایی ها نیز با ســکوت خود از آن ها حمایت می کنند، گفت: این ها با وقاحت بدون هرگونه دلیل عقلی در امور داخلی کشورهای منطقه 

دخالت می کنند و در توجیه این سیاســت ها چنین مســائلی را علیه ایران مطرح می کنند. والیتی تاکید کرد که اظهارات وزیر امور خارجه تازه کار ســعودی مخاطبی در صحنه جهانی ندارد، 
چرا که همه می دانند این سخنان مبنایی مدبرانه و عادالنه ندارد.

شاهد فساد سیستمی در کشور هستیم
احمد توکلی با اشــاره به فرمــان 8 ماده ای 
رهبری دربــاره مبارزه با فســاد اقتصادی و 
گله ایشان که این همه سمینار چه فایده ای 
دارد و باید تالش کنیم که مســاله فســاد را 
در جامعه حل کنیم، گفت: متاســفانه رشد 
فساد به مرحله ای رسیده که در مرحله فساد 

سیستمی هستیم. به گفته نماینده مردم تهران در مجلس فساد سیستمی، 
دو معنی دارد، نخست این که دستگاه های ذی ربط مسئولین مبارزه با فساد 
آن قدر درگیر این مساله می شوند که به نوعی خود دچار اشکاالتی می شوند. 
دوم اینکه فاسدان متاسفانه در مجاری تصمیم گیری نفوذ می کنند و وضع و 
تصویب قوانین یا صدور بخشنامه و آیین نامه ها را تحت تاثیر قرار می دهند. 
وی تاکید کرد که توزیع نابرابر درآمد و سوء استفاده در رفتار عادی سیستم، 

منجر به فساد می شود. 

نگران ورود پول های کثیف هستیم
مرتضی الویری درخصوص ورود پول های 
کثیف به عرصــه انتخابات تاکید کرد: در 
سیســتمی که احزاب ســرکوب می شوند 
پول و ثــروت حــرف اول را می زنــد و این 
تبــری بر درخت دموکراســی اســت. این 
فعال اصالح طلب تصریح کرد که در دنیا 

به ندرت افرادی را می بینید که به صورت فردی وارد انتخابات شــوند و 
این احزاب فراگیر هســتند که نامزدها را شناســایی می کنند و براساس 
امکانات مالی که حزب در اختیار آن افراد قرار داده اســت، این نامزدها 
بــه معرفی خود خواهند پرداخت. به گفته او نگرانی باالتر این اســت که 
جریان هایی که در دوران هشــت ســاله احمدی نژاد به پول های کثیف 
دســت پیدا کردند و ارقام چند هزار میلیاردی به جیب زدند، وارد عرصه 

انتخابات شوند.

روحانی هنرش را در داخل نشان دهد
دبیــر کل حزب اتحــاد ملت گفــت: آقای 
روحانی همان طور که هنر خود را در پیشبرد 
مذاکرات بین المللی نشــان داد، باید بتواند 
هنر خود را در شــکل دادن مذاکرات داخل 
کشــور و بیــن جناح هــای سیاســی، بین 
احــزاب مختلف، بین نیروهای سیاســی و 

شخصیت های سیاسی نشان دهد. علی شــکوری راد با بیان این موضوع 
گفت به نظر می رسد روحانی بیش از آنکه به دنبال ایجاد یک فرایند گفت وگو 
بین جناح های سیاسی باشد، می خواهد خودش بخشی از منتقدان را درقبال 
بخشی از صاحبان قدرت نمایندگی می کند. به گفته او اگرچه این کار، مثبت 
است ولی پایدار نیســت، کمااینکه در چالش بین روحانی و شورای نگهبان 
در رابطه با مســئله تایید صالحیت ها، در روند گفت وگو ها فیصله بخشی به 

وجود نیامد. 

 جزییات تدوین 
سند رسمی راکتور اراک

وزیر امور خارجه با بیان اینکه بازطراحی راکتور اراک 
در چند پروژه و با مدیریت ایران انجام خواهد شــد، 
تاکیــد کــرد: بازطراحی راکتــور اراک احتماال تک 
پروژه ای نخواهد بود بلکه طی پروژه های متعددی 
صورت می گیرد. طبق توافقی که صورت گرفته است 
ایران مدیر تمــام پروژه ها خواهد بود و به نوعی همه 

با ما کار می کنند.
محمد جواد ظریف در خصوص مراحل تهیه و تدوین 
ســند رســمی راکتور اراک گفت: این ســند در سه 
مرحله تهیه می شــود. در مرحله اول بیانیه مشترک 
بیــن صالحی و وزیر انرژی آمریــکا و همتای چینی 
انجام شد و همزمان با روز تصویب توسط کاخ سفید، 

روی سایت آمریکا قرار گرفت.
وی در خصــوص مرحله دوم ســند رســمی راکتور 
ارک اظهار داشــت: مرحله دوم ســند رســمی یا در 
سطح وزرا یا سطح مناسب دیگری بین ایران و همه 
اعضــای گروه 1+5 امضا خواهد شــد. پیش نویس 
 آن قطعی شــده اســت و منتظر نهایی شدن و امضا 

هستیم.
ظریف در خصوص مرحله نهایی این ســند توضیح 
داد: مرحلــه نهایــی در واقع در خصوص اســناد و 
جزییات هر یک از پروژه های مربوط به راکتور اراک 
است. بازطراحی راکتور اراک احتماال تک پروژه ای 
نخواهد بود بلکه طی پروژه هــای متعددی صورت 
می گیرد. طبق توافقی که صورت گرفته است ایران 
مدیــر تمام پروژه ها خواهد بود و بــه نوعی همه با ما 

کار می کنند.
به گفته عضو ارشد مذاکره کننده کشور در خصوص 
اسناد و جزییات پروژه ها حسب مورد و در زمان الزم 
اقدامات انجام خواهد شد. اما در مرحله کنونی آنچه 
باید قبل از اجرا انجام شود ، آماده کردن سند رسمی 
است که کارهای آن صورت گرفته و در آینده نزدیک 

امضای آن انجام می شود.
ظریف در پاسخ به این ســوال که تغییرات در راکتور 
اراک منوط به بســته شدن پرونده PMDدر آژانس 
بین المللی انرژی اتمی است توضیح داد: جزییات 
بازطراحــی در راکتور اراک براســاس ابالغیه مقام 
معظــم رهبــری، تصمیم شــورای عالــی امنیت و 
مجلس اســت ، برنامه ریزی در ایــن زمینه صورت 
گرفته تا در چارچوب زمانی که پیش بینی کرده بودیم 

به یاری خدا پیش خواهد رفت.
وزیر امور خارجه افزود: در ماه دســامبر زمانی برای 
بسته شدن پرونده پیش بینی شده است. انتظار می 
رود تا آن زمــان همه کارها تمام شــود که آن روز به 

اصطالح روز اجرای برجام خواهد بود.
وی همچنین درباره کاهش ذخایر اورانیوم ، گفت: 
بــرای تبادل ذخایــر اورانیوم تمــام هماهنگی الزم 
انجام خواهد شــد. ایــن کار دقیقا بر همان شــکلی 
صــورت می گیرد کــه مقام معظم رهبــری تعیین و 
 قبال در شورای عالی امنیت و کمیته هسته ای توافق 

شده است.
وزیــر امــور خارجــه در خصــوص رونــد راســتی 
آزمایــی آژانــس از ایــران گفــت: راســتی آزمایی 
مــوارد کمی اســت نه کیفــی. آنهــا تعــداد و وزن 
مــواد را مورد بررســی قــرار خواهنــد داد. قبال هم 
در چندین بند نحوه کار احصا شــده اســت. کاری 
که از ســوی آنهــا انجام مــی گیرد هــم در طول و 
هم در پایــان کار خواهد بود بنابرایــن مانعی برای 
 راســتی آزمایی و حضــور آژانس در طــول تغییرات

 وجود ندارد.

افکار خبر نوشت: »صنعت خودرو کشور از کمبود کیفیت رنج می برد«
میرسلیم به این سایت گفت : مشکل صنعت خودرو کشور ما وابستگی به خارج و عمدًة به کره و فرانسه است. آنهایند که بر صنعت خودروسازی 

ایران حکمرانی می کنند و در کشور ما شبکه ای را شکل داده اند تا سالهای سال بتوانند منافع خود را حفظ کنند و حتی افزایش دهند.

 فرارو نوشت:»برخی از قسمتهای تلگرام مانند فضله موش می ماند«
   احمد آریایی نژاد به این سایت گفت: آدم وقتی قصد دارد غذا بخورد نگاه می کند که آشغالی در آن نباشد و اگر فضله موش در آن باشد کل 

غذا را نمی خورد. حال اگر بعضی از قسمت های تلگرام مشکل دارد مانند همان فضله موش می ماند. اگر ما برای غذای جسم حساس 
هستیم چرا نباید برای غذای روح حساس باشیم؟لذا من با فیلترینگ تلگرام موافق هستم

 جماران نوشت: »حرم امام در برنامه های رسانه ملی جایی ندارد!«
   این حرم، امسال پس از چندین سال به مدت سه شب شاهد مراسم رسمی سخنرانی با حضور خیل مردم و با سخنرانی چند تن از روحانیون 

برجسته کشور بود که هر سه نفر از آنان مسئوالن رسمی نظام جمهوری اسالمی ایران و یکی دیگر از آنان از اساتید محترم حوزه علمیه قم بوده 
است. اما آنچه بار دیگر رخ داد و کم کم به جای تعجب، باید به طور جدی ریشه های آن را بررسی کرد، بایکوت این مراسم رسمی در صدا و سیما است.

 انتخاب نوشت: » دست دادن امام حسین)ع( با عمر سعد سند تاریخی ندارد «
  احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بحث مذاکره و دست دادن امام حسین)ع( با عمر سعد گفت: دست دادن به دشمن 
نماد است، تنها ادب اسالمی نیست و سیدالشهدا)ع( جواب نامه ابن زیاد را نداد، بنابراین، این که بگویند امام حسین)ع( با عمر سعد دست 

داد یا حتی مذاکره کرد، اینها حرف های درستی نیست.

عکس روزسایت نگار

مراسم وداع با شهیدان 
مدافع حرم عبدالله 
باقری و امین کریمی 
از نیروهای سپاه 
انصارالمهدی عصر در 
معراج شهدای تهران 
برگزار شد. شهید عبدالله 
باقری از اعضای تیم 
حفاظت رئیس جمهوری 
سابق، روز تاسوعای 
حسینی در نبرد با 
تروریست های تکفیری 
به شهادت رسید.

خبرنامه
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رصدخانه

یک گام دیگر به سوی حلب 
پیشروی های جدید ارتش سوریه در عملیات آزادسازی حلب

عملیات گســترده ارتش ســوریه و نیروهای مقاومت برای آزادسازی حلب 
که با پشتیبانی هوایی جنگنده های روس آغاز شــد، همچنان ادامه دارد و 
گزارش های منتشره از سوی منابع مختلف، از پیشروی های حاصل شده در 
این زمینه حکایت می کند. در این راستا، در جدیدترین تحوالت، ده ها روستا 
در مناطق حومه حلب از تصرف گروه های شورشی و تروریستی خارج شده و 
به کنترل دولت دمشق درآمده است. همزمان، عملیات های ارتش در دیگر 
مناطق سوریه نیز ادامه دارد و با وجود گسترده تر شدن دامنه درگیری ها، به 
نظر می رسد مجموعه گروه های مسلح مخالف دولت اسد در موضع تدافعی 
کامل قرار گرفته اند. این در حالی است که به موازات تحوالت نظامی در عرصه 
میدانی، در عرصه سیاسی و دیپلماتیک تالش های بین المللی برای یافتن 
راه حلی جهت پایان دادن به بحران سوریه در جریان است و در آن حوزه نیز 

نشانه های از تحول به چشم می خورد.
در یکی از تازه ترین خبرها از عملیات های ضد تروریستی در مناطق مختلف 
سوریه، سخنگوی ارتش سوریه از آزادسازی کامل 50 روستا و مزرعه در حومه 
جنوبی حلب از لوث تروریســت های تکفیری و گســترش نفود در مناطقی 
در حومه دمشــق و حومه الذقیه خبر داد که به کنترل ارتش درآمده اســت. 
در مقابل، تروریســت های تکفیری که در صحنه میدانی و نبرد مستقیم با 
ارتش ســوریه متحمل خسارت ها و تلفات سنگینی شــده اند، برای جبران 
ناکامی های خود، مناطق مسکونی شهر حلب را گلوله باران کردند. در همین 
راستا، خبرگزاری رسمی سوریه از کشته شدن دستکم چهار غیرنظامی، از 
جمله یک کودک و یک زن در حمله خمپاره ای گروه های تروریستی تکفیری 
به محله االعظمیه شهر حلب خبر  داد. این رسانه گزارش داد ۲6 غیرنظامی 

دیگر هم در این حمله تروریستی زخمی شدند.
سخنگوی ارتش سوریه در این زمینه به آزادسازی کامل 50 روستا و مزرعه 
در حومه جنوبی حلب و برخی تپه ها و نقاط واقع در جهت جب االحمر و محور 
سلمی در حومه الذقیه و گسترش دامنه نفوذ ارتش در مزارع نوله و حرستا در 
غوطه شرقی دمشق خبر داد. وی در بیانیه ای اعالم کرد یگان هایی از ارتش 
سوریه به عملیات خود در حرستا و مزارع نوله در غوطه شرقی واقع در حومه 

دمشــق ادامه دادند و دامنه ســیطره و نفوذ خود را در منطقه پس از کشتن 
شماری از تروریست ها و انهدام ســالح ها و جنگ افزارهای آنها گسترش 
دادند. این منبع افزود یک یگان از نیروهای ارتش، یک گروه تروریســتی را 
به طور کامل در منطقه داریا در غوطه غربی متالشی کرد. همچنین یک یگان 
از نیروهای ارتش با همکاری گروه های دفاع مردمی، ضهره الکساره در حومه 
شــمالی قنیطره را به کنترل خود در آوردند. در منطقه مرکزی هم نیروهای 
ارتش با همکاری گروه های دفاع مردمی به پیشروی خود در حومه شمالی 
و شــمال غربی حمص ادامه دادند و روستای سنیسل، المحطه و ایستگاه 

جوالک و چندین ساختمان در تیرمعله را پاکسازی کردند.
این سخنگو افزود یگان های ارتش ســوریه ضربات محکمی به تجمعات 
تروریست ها در اطراف الزبادی و روستاهای عزالدین و القنیطرات وارد کردند 
و نفوذ گروه های تروریستی از جهت های السمعلیل، تلبیسه، عین الدنانیر 

و الســعن االســود را دفع کردند. نیروهای ارتش ســوریه همچنین چندین 
مقر تروریست ها و یک سکوی موشــک انداز آنها را در جریان عملیات خود 
علیه تجمعات تروریســت ها در الرستن و اطراف روستاهای العامریه و عین 
حسین الجنوبی منهدم کردند. سخنگوی ارتش ســوریه در ادامه گفت در 
حمله جنگنده های ارتش، چند انبار ســالح و مهمات در تیرمعله، الغنطو و 
القریتین و مقر فرماندهی گروه های تروریستی در تلبیسه منهدم و شماری از 
سرکردگان آنها کشته شدند. در حومه حماه هم ده ها خودروی تروریست ها 
که برخی مجهز به تیربار سنگین بود، و  تعداد زیادی از مخفیگاه های آنها در 
رسم التینه، کفرزیتا، جنوب اثریا، عقیربات، اللطامنه و لطمین در حمالت 
جنگنده های ارتش منهدم شد و شمار زیادی از تروریست ها از جمله برخی 

سرکردگان آنها به هالکت رسیدند.
این سخنگو افزود مناطق الوضیحی و حدادین در حومه جنوبی حلب به طور 

کامل پاکسازی شده و امنیت به طور کامل به آن بازگشته است و شهروندان 
می توانند به مناطق سکونت خود بازگردند. وی همچنین از موفقیت نیروهای 
ارتش در پاکسازی 50 روســتا، مزرعه و برخی اماکن که مساحت آنها بیش 
از 1۲0 کیلومتر می شود، و ادامه پیگرد بازماندگان گروه های تروریستی در 
منطقه عملیاتی خبر داد. سخنگوی ارتش سوریه تصریح کرد نیروی هوایی 
ارتش ضربــات محکمی به مواضع و مخفیگاه های گروه های تروریســتی 
در المفلســه، الحلبیه، ام ارکیله، تل احمر، قباســین، الباب، الشیخ احمد، 
دیرحافر، خان طومان، اطراف دانشکده هوایی و شرق السفیره و همچنین 
اطراف النیرب در حومه حلب وارد کــرد. در حمالت جنگنده های ارتش به 
مقرهای تروریست ها در التمانعه و خان شیخون در حومه ادلب هم شماری 

از تروریست ها کشته شدند.
ســخنگوی ارتش ســوریه درباره  اوضاع میدانی حومــه الذقیه هم گفت 
یگان هایی از ارتش سوریه برخی تپه ها و نقاط را در جریان عملیات مستمر خود 
در جهت جب االحمر و محور ســلمی پاکسازی کردند. جنگنده های ارتش 
هم مواضع و تجمعات تروریست ها در ناحیه سلمی،  المغیریه، ترتیاح و عکو را 
بمباران کردند که به انهدام چندین انبار مهمات و سالح و مقرهای فرماندهی 
آنها منجر شد. این سخنگو افزود نیروهای ارتش سوریه طی روزهای گذشته 
چندین مورد تالش تروریست های داعشی برای نفوذ به مواضع ارتش را دفع 
کرده و ســه خودروی بمب گذاری شده آنها را پیش از رسیدن به ایست های 
نظامی در  الجفره در دیرالزور منهدم کردند. سخنگوی  ارتش سوریه در پایان 
بیانیه خود تأکید کرد نیروهای مسلح سوریه همچنان به مبارزه با گروه های 
تروریستی و پیگرد بازماندگان آنها در هر نقطه از خاک سوریه ادامه می  دهند 
و مصمم تر و با اراده بیشتر نسبت به گذشته به مأموریت ملی خود برای نابودی 
تروریسم و بازگرداندن امنیت و ثبات به جای جای کشور ادامه خواهند داد. 
گفتنی است همزمان با این تحوالت، روسیه نیز از تشدید عملیات خود علیه 
گروه های تروریســتی خبر داده و اعالم کرده جنگنده هایش روز دوشنبه در 
بزرگترین عملیات خود از زمان شروع حمالت هوایی در سوریه، 94 موضع 

تروریست ها را طی ۲4 ساعت هدف قرار دادند.

آیا اوباما به دنبال راه خروج از یمن است؟ 
روزنامه هافینگتون پســت با اشاره به پایگاه مردمی جنبش انصارالله نوشــت باراک اوباما، آمریکا را در یمن گرفتار کرده و اکنون این پرسش مطرح است که آیا رئیس جمهور آمریکا به دنبال راه خروج از این کشور است؟ دولت باراک اوباما 
طی شــش ماه گذشته آمریکا را درگیر یک جنگ در منطقه خاورمیانه کرد. جنگی که سبب شــد بیش از ۲0 میلیون نفر به کمک های بشردوستانه نیاز داشته باشند. این جنگ همچنین سبب کشته شدن دستکم پنج هزار نفر شده است. 
جنگنده های کشورهای عرب سنی تحت حمایت آمریکا به رهبری عربستان سعودی یک مراسم ازدواج را بمباران کردند. آن ها همچنین سبب شده اند برخی از افراد به سبب گرسنگی جان خود را از دست بدهند. آن ها به یکی از شاخه های 
گروه القاعده تمایل پیدا کرده اند، گروهی که اقدام به تصرف قلمرو قابل توجهی کرده اســت. این در حالی اســت که شــمار تلفات غیر نظامیان هر روزه در حال افزایش است. کاخ سفید حتی اذعان نکرده که آمریکا در یمن حضور دارد؛ اما 
آمریکا در سوخت رســانی به جنگنده هایی که یمن را هدف بمباران های خود قرار می دهند، مشــارکت دارد. واشنگتن همچنین در حال ارائه اطالعاتی به کشورهای سنی اســت که در عملیات در یمن حضور دارند. در حال حاضر، قانون 
گزاران، مخالفان دولت و فعاالن حقوق بشر در حال افزایش انتقادهای خود از سیاست های باراک اوباما هستند. منتقدان می گویند باراک اوباما با حمایت از تالش های عربستان سعودی، خطر قدرتمند شدن القاعده را به جان می خرد 

و بدین ترتیب، سبب ارتکاب جنایات جنگی توسط آمریکا و هم پیمانانش می شود. البته باید خاطرنشان کرد این اقدامات آمریکا سبب بدتر شدن وجهه تقریبًا آسیب دیده آمریکا در منطقه خاورمیانه می شود.

دیدار اعضای خانواده های اهل دو ُکره  پس از سالهای بسیار طوالنی، همواره 
سوژه بسیار جالبی برای خبرنگاران بوده است.

سوارکاران تایلندی در شهر چونبوری، 
بانکوک جمع شدند تا در مسابقه ساالنه 

سوارکاری با بوفالو شرکت کنند.

وقوع زلزله ای 7.5 ریشتری در شمال افغانستان که در بیشتر کشورهای جنوب آسیا احساس شد، منجر به کشته شدن 
دست کم 18 نفر شد.

درگیری جوانان فلسطینی با سربازان 
رژیم صهیونیستی در رام الله، همچنان 
در سایه انتفاضه ادامه دارد.

 شاهزاده قاچاقچی سعودی 
دستگیر شد

یک شاهزاده سعودی که در تالش بود دو تن مواد مخدر را با یک 
فرونــد هواپیمای اختصاصی از لبنان به عربســتان قاچاق کند، 
بازداشت شده اســت. نیروهای امنیتی، شاهزاده عبدالمحسن 
بن ولید بن العزیز آل سعود ۲9 ساله را به همراه پنج سعودی دیگر 
در داخل فرودگاه بیروت دستگیر کردند. گزارش ها نشان می دهد 
یحیی بن شائم سعد الشمری وکیل این شاهزاده که او نیز سعودی 
است گریخته است. نیروهای امنیتی لبنانی بامداد دیروز تالش 
برای قاچــاق قرص های روانگردان را به وزن دو تن خنثی کردند. 
این مواد در هواپیمای اختصاصی عبدالمحسن جاسازی شده بود. 

 اعتراض چین به عبور ناو آمریکایی 
از نزدیک جزایر چینی

دولت چین نســبت به عبور یک ناو جنگی آمریکایی از نزدیکی 
جزایر مصنوعی خود در دریای چین جنوبی به شدت اعتراض 
کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که ناوشکن 
آمریکایی »السن« به طور غیرقانونی وارد آب های ساحلی این 
کشور شده و افزود دولت جمهوری خلق چین با قاطعیت با اقدام 
هر کشوری که به بهانه آزادی عبور و مرور دریایی یا هوایی، حق 
حاکمیــت و امنیت ملی چین را نقض کند به شــدت مخالف و 
نسبت به آن معترض اســت. وی افزود که دولت چین مصمم 

است که به هر ترتیب از حق حاکمیت ارضی خود دفاع کند.

 آمادگی کردهای سوریه 
برای حمله به داعش

همزمان با اینکه جان کری، وزیر خارجه آمریکا خود را برای مذاکرات 
جدید برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه آماده می کند، رزمندگان 
کرد سوری نیز آماده می شوند تا با پشتیبانی آمریکا به مواضع داعش در 
شهر »رقه« حمله کنند. این رزمندگان، هسته استراتژی جدید آمریکا 
برای شکست دادن داعش هستند. نیروی 30 هزار نفری کردها در 
شمال سوریه با پشتیبانی هوایی ائتالف بین المللی ضربات سنگینی 
به داعش وارد کرده است. آمریکا امیدوار است که نیروهای کرد هر 
چه زودتر از حالت تدافعی خارج شوند و حالت تهاجمی به خود بگیرند 

و به ویژه به مواضع داعش در رقه حمله کنند.

  شرط »سوئیفت« برای 
از سرگیری تعامل با ایران

سامانه انتقال تراکنش های مالی بین المللی )سوئیفت اعالم 
کرده بانک هــای ایرانی زمانــی دوباره به این ســامانه متصل 
خواهند شــد که اقدامات هسته ای این کشــور مورد تأیید قرار 
بگیرد. بر این اساس، بانک هایی که در ارتباط با برنامه هسته ای 
ایران تحریم هســتند، بعد از طی شــدن اقدامات هســته ای 
ایران، به طور اتوماتیک به سیســتم ســوئیفت متصل خواهند 
شــد. ســوئیفت همچنین اعالم کرده بانک هایی که خارج از 
چارچوب تحریم های هســته ای، تحت دیگــر تحریم ها قرار 

دارند، همچنان از طرف سوئیفت تحریم باقی خواهند ماند.

بین الملل
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بخاطر چند سنت »رانت«
واکنش به سخنان جنجالی اکبر ترکان

سخنان جنجالی روز گذشته اکبر ترکان در مورد نامه چهار 
وزیر به روحانی امروز به شــکلی وســیع در سطح رسانه ها 
بازتاب داده شــده اســت و واکنش های متفاوتی در مورد 
بیانات وی صورت گرفته اســت. در حالی که روز گذشــته 
مشاور رئیس جمهور رســما و صراحتا چهار وزیر کابینه را 
متهم به تالش برای بدســت آردن رانت ارزان در خوراک 
پتروشیمی ها و »پول مفت« کرده بود، امروز در مصاحبه ای 
ضمن تکذیب سخنان روز گذشته خود رسانه های بازتاب 

دهنده عبارات وی را مغرض خطاب کرده است.
اکبر ترکان در مصاحبه ای با روزنامه شرق در مورد سخنان 
روز گذشــته خود گفته: مــن هیچ گاه نگفته بــودم چهار 
وزیری که نامه به روحانــی را امضا کرده بودند، مفت خوار 
یا رانت خوار بوده اند. متأسفانه برخی از رسانه ها به صورت 
مغرضانه ای نقل قولی را از من منتشــر کردند که هیچ گاه 
درســت نبود و من از این تعابیر اســتفاده نکردم. در دولت 
یازدهم و در هیأت دولت هیچ اختالفی وجود ندارد و اینکه 
برخی تالش می کنند این گونه القا کنند که میان وزیران و 
در دولت اختالف هست تعبیر درستی نیست. اما برخی فکر 
می کنند با انتشار اخبار نادرست می توانند بر تصمیم گیری 

دولت تأثیر بگذارند.
وی در بخش دیگــری از گفتگوی خــود آورده: این نامه 
نشانه ای از اختالف در تیم اقتصادی دولت نداشت و نباید 
نتیجه گرفــت که کار این چهار وزیــر در اصول اقتصادی 
دولت خللی ایجاد کرده اســت. برنامه دولت برای شــش 
ماه آینده عبور از رکود و رونق تولید است. وزرای اقتصادی 
دولــت نیز در ایــن مســیر گام برمی دارنــد. بنابراین نباید 

این طــور تصور شــود که در دولــت یازدهــم اختالفی در 
عملکرد وزیران وجود دارد.

ترکان بازار را رصد نکرده است
اما آنچه ترکان در مورد نرخ خوراک پتروشیمی ها و رانتی 
که از آن ســخن گفتــه و وزرا را متهم به دنبــال کردن ان 
میکند، نیاز به بازخوانی دقیق دارد. محمد حسین صدرایی 
در گفت و گو با رازق با اشاره به اینکه نرخ خوراک پتروشیمی 
در ایران نسبت به سایر کشور ها بیشتراست، اظهار کرد: 
غرب آســیا از لحاظ تجمیع منابع گاز و نفت در اولین رتبه 
های جهان قرار دارد و از طرفــی بخاطر باال بودن هزینه 
های خوراک پتروشیمی تولیدات صنعت پتروشیمی نرخ 

قابل رقابتی نیست.
وی با بیان اینکه اظهارات مشاور رییس جمهور نشان می 
دهد که بازار سرمایه را به خوبی رصد نکرده است، افزود: 
بازار ســرمایه همانند آیینه ای برای اقتصاد ملی عمل می 
کند و قبل از اینکه خطــری اقتصاد ملی را تهدید کند بازار 

سرمایه آن خطر را در خود نشان می دهد.
این کارشناس برجسته اقتصادی با بیان اینکه نامه وزرا به 
رئیس جمهور نشان از تدبیر آن ها در امور اقتصادی دارد، 
افزود: در نامه مطرح شده تنها به نرخ خوراک پتروشیمی 
پرداخته نشــده و به مباحث مختلف اقتصادی دیگری از 
جمله نرخ های بهره باالی اشاره شده است و چون وزارت 
خانه های این چهار وزیر به طور غیر مســتقیم بیشــترین 
سهم را در بازار سرمایه دارند به طور طبیعی با کاهش این 

نرخ منتفع می شوند.

صدرایی با ذکر مثالی بیان کرد: برای مثال بیشترین سهام 
های شــرکت های مدیریتی برای شرکت سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی است و ان هم با واسطه ای زیر نظر وزارت 

کار قرار می گیرد.
وی با اشاره به وزارت اقتصاد که خود متصدی و قانون گذار 
است، ادامه داد: گاهی از دست خود قانون گذار هم کاری 
بر نمی آید و زمانی نرخ خوراک در ایران باال است نمی توان 
گفت که برآیند ها تسهیل شود و صادرات را افزایش داد و 
با این بستری که اقتصاد ایران دارد نمیتوان انتظار داشت 
که به یکباره صادرات را افزایش 100 برابری دهند و از ارز 

صادراتی منتفع شوند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تمامی این مباحث 
از قانون هدفمندی یارانه ها نشات می گیرد، گفت: دولت 
در پرداخت نقدی یارانه ها با مشــکل مواجه است و برای 
رفع کمبود نقدینگی و حل این معضل مجبور اســت که از 
راه های چون نرخ خوراک پتروشــیمی برای حل مشکل 

نقدینگی خود استفاده کند.
وی تأکید کرد: بــا این اوضاع بهتر بود که مشــاور رئیس 
جمهور قبل از گفتن این حرف ها این مشــکالت را نیز مد 
نظر قرار می داد. صدرایی در پاسخ به اینکه آیا اینگونه نامه 
نگاری ها و یا اینطور اظهار نظر ها نشان از عدم هماهنگی 
بین تیم دولت اســت، عنوان کرد: به نظر من اینطور نباید 
گفت که دولت هماهنگ است و یا خیر؛ اما نظر شخصی 
من این اســت که هماهنگی به این معنا نیست که در تیم 
دولت حرفی زده شــود و بقیه بدون هیچ اظهار نظری آن 

حرف را بپذیرند و یا بدان عمل کنند.

این سخنان از ترکان بعید نیست
ابراهیم رزاقی پژوهشگر اقتصادی کشــور نیز با اشاره به 
اظهار نظر جنجالی مشاور روحانی در خصوص نامه چهار 
وزیــر به رئیس جمهور، اظهار کــرد: از آقای ترکان چنین 
اظهاراتی بعید نیســت، چرا که قبال هــم از اینگونه حرف 

زدن ها ابایی نداشته است.
وی ادامه داد: اگر هم بتوان چنیــن اظهار نظری راقابل 
قبول دانست، نمیتوان گفت که هر چهار وزیر طبق گفته 
ترکان رانت خوار هستند چون جز وزیر صنعت بقیه این وزرا 
اصال ارتباط زیادی با صنایع پتروشیمی ندارند. پژوهشگر 
اقتصادی، گفت: نعمــت زاده وزیر صنعت و معدن چون 
ســرمایه گذاری های زیادی در عرصه پتروشیمی داشته 
اند شاید بتوان راجع به او چنین شایعه هایی مطرح کرد اما 
وزیر دفاع یا کار را با چه بهانه ای اینگونه متهم کرده اند؟!

وی با اعالم اینکه بخشی از این سخنان برای فضا سازی 
رسانه ای و تبلیغاتی اســت، افزود: بیشتر صحبت هایی 
که راجع به طرح این نامه و بسته خروج از رکود که ناشی از 
همان نامه است مطرح می شود برای جو سازی و تبلیغات 
رسانه ای و اینگونه مســائل است. رزاقی با بیان اینکه اگر 
واقعا چهار وزیر به دنبال رانت خواری برای خود هســتند 
چرااین موضوع از طریق قضایی پیگیری نمی شود، گفت: 
اکبر ترکان اگر واقعا ســند و مدرکی دال بر رانت خواری و 
سوء استفاده وزرا از طرح این نامه دارد چرا به رئیس جمهور 
نمی گوید تــا از طریق حقوقی و قضایــی پیگیری کند؟ و 
چرا اصال اگر رانت خوار هســتند به عنــوان وزرای دولت 

انتخاب شده اند؟

توضیحات نوبخت در مورد اظهارات اکبر ترکان
محمدباقر نوبخت در نشست خبری 
در پاسخ به ســوالی در مورد اظهارات 
اخیر علــی اکبرترکان در مــورد نامه 
4 وزیر به رییس جمهور یادآور شــد: 
همکاران من در ارتباط با بازار سرمایه 
و بورس نظراتی داشتند و از نوساناتی 
که در بازار بــورس به وجود آمده بود، 

نگران بودند.به خصوص از دی ماه ســال 9۲ که شاهد 
افتی در این رابطه همزمان با نرخ گذاری مجلس برای 

خوراک پاالیشگاه ها در حد 13 سنت بودیم.
وی با اشاره به اینکه در قانون عدد 13 سنت برای خوراک 
پاالیشگاه ها قائل شده است و این موضوع اعتراضاتی را 
از ســوی کارشناسان و صاحب نظران در بر داشته است 
گفت: آنچه در مورد موضوع نرخ خوراک پاالیشــگاه ها 
مطرح اســت این اســت که تعیین نرخ 13 ســنت سود 

غیرمتعارفی را بــرای این صنعت به 
وجود مــی آورد. وی گفت: مهندس 
ترکان جزو کسانی هستند که معتقدند 
نرخ 13 ســنتی که مشــخص شده 
است نباید تغییر یابد. و سهامداران نیز 
از این عدد خرســند نیستند. بنابراین 
مهندس ترکان نظرشــان را این طور 
عنوان کردند که اگر این عدد پایین تر آید ســود بیشتری 
به این گروه تعلق می گیرد و ازآن با عنوان رانت یاد کردند.

نوبخت تاکید کرد: همه تالش 4 وزیر برای پایین آمدن 
نرخ 13 سنت باعث می شود که سود بیشتری به این گروه 
تعلق گیرد و این درخواســت آثاری در بازار بورس خواهد 
داشــت که آقای ترکان به آن اشاره داشتند. البته ایشان 
نظر خودشان را مطرح کردند و نظر رسمی دولت از سوی 

سخنگوی دولت اعالم می شود.

اتصال خودکار بانک های ایرانی به سوییفت
خبرگزاری رویترز به نقل از سوئیفت 
اعالم کرد: به محض رســیدگی به 
اقدامات مرتبط با برنامه هســته ای 
ایران، بیشتر بانک های این کشور 
می توانند بار دیگر به سیستم مالی 
معامالت سوئیفت که الزمه تجارت 
خارجی است، بپیوندند. به گزارش 

رویترز، ســوئیفت )اس.دبلیو.آی.اف.تــی( یا جامعه 
جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، در زمینه انتقال نامه 
هــای اعتباری، پرداخت ها و معامــالت اوراق بهادار 
در میــان 9 هــزار و 700 بانک در ۲09 کشــور جهان 
خدمات ارایه می دهد. ایران و شــش قدرت جهانی در 
تاریــخ 14 ژوییه ۲015 )۲3 تیرماه گذشــته(در زمینه 
محدودسازی فعالیت های هسته ای ایران در قبال لغو 
تحریم ها به توافق رسیدند. انتظار می رود، آژانس بین 

المللی انــرژی اتمی)آی.ای.ایی.
ای(در ماه های آینده نتیجه بررسی 
های خود در مورد اجرای اقدامات 
مرتبط با برنامه هســته ای ایران را 
اعالم کند. اتحادیــه اروپا)ایی.یو(

در تاریخ 18 اکتبر )۲6 مهر( قانونی 
را تصویب کــرد که به موجب آن لغو 
تحریم های این اتحادیه علیه ایــران امکان پذیر می 
شود. این قانون مشمول محدودیت های تحمیل شده 
بر ایران در زمینه سیســتم های مالی مانند ســوئیفت 

نیز می شود. 
سوئیففت اعالم کرد: بانک هایی که مشمول تحریم 
های مشــخص شده در توافق هســته ای هستند، به 
طور خــودکار می توانند پس از تکمیــل فرآیند معمول 
اتصال سوئیفت، بار دیگر به این سیستم متصل شوند. 

بابک زنجانی از دادگاه 
شماره حساب خواست

غالمرضــا مهدوی  دربــاره اعــالم وکالی خارجی 
بابک زنجانی مبنــی بر پرداخــت بدهی های وی با 
صدور ضمانت نامه بدون قید و شــرط و اینکه آیا این 
کار صورت گرفته اســت یا خیر اظهار کرد: واقعیت 
این است که معلوم نیست وکالی خارجی متهم چه 
کســانی هســتند. البته می دانیم خانمی به نام خانم 
رضایی در مالزی اســت اما فکــر می کنم وی وکیل 

مدنی است زیرا اجازه وکالت ندارد.
وکیل شــرکت ملی نفت توضیح داد: در عین حال، 
فکــر می کنیم ایــن ادعا نیــز مانند ســایر ادعاهای 
متهــم که قباًل در همین راســتا انجام شــده، واهی 
اســت. بانک هایــی می تواننــد ضمانت بــدون قید 
و شــرط به ایــن مبلغ را صــادر کنند کــه بانک های 
»فرست کالس« )FIRST CLASS( باشند و هر 
 بانکــی نمی تواند ضمانت نامه بــاالی میلیارد دالر را 

صادر کند.
مهدوی ادامه داد: باید مشــخص می شد این بانک 
کدام بانک است و با چه زمینه ای می خواهد این کار 
را انجام دهد. متاسفانه این مسئله فقط یک ادعا بود 
اما ما هم به رغم اینکه ادعاهای واهی و دروغین قبلی 
متهم را حتــی در زمانی که آزاد بود، شــنیده بودیم، 
 بــاز هم این ادعــای واهی را قبول و اعــالم آمادگی 

کردیم.
وکیل شرکت ملی نفت اضافه کرد: در همین راستا، 
رئیس امور حقوقی وزارت نفت روز بعد از نامه وکالی 
خارجی متهــم، نامه داد و اعالم کــرد که اگر چنین 
چیزی است، ما آماده هســتیم مشروط بر اینکه این 
ضمانت نامه که ادعا می شود بدون قید و شرط است 
به تائید مســئوالن بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران برسد.
وی توضیح داد: تنها قیدی که گذاشتیم این مسئله 
بــود زیرا تا کنون هر چه مــدرک در این مدت دیدیم، 
مدارک واهــی، ســاختگی و جعلــی از ناحیه متهم 
بوده است. به همین خاطر گفتیم اگر هم قرار است 
ضمانت نامه ای ارائه شود باید به تائید بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران برسد اما تاکنون هیچ قدمی 

برداشته نشده است.
مهــدوی گفت: متهم مجــددًا نامــه ای را به رئیس 
دادگاه داده و اعالم کرده که شــماره حســاب فعال 
 HK را بدهید تا من ضمانت نامه را برای HK شرکت

صادر کنم.
وکیل شــرکت نفت افزود: همان طــور که می دانید 
شرکت HK در فهرســت تحریم های غربی ها قرار 
گرفته و اصواًل برای شــرکتی که در تحریم قرار دارد، 
به هیچ عنــوان هیچ بانکــی هیــچ کاری نمی تواند 
 انجــام دهد تــا چه برســد بــه ضمانت نامــه بدون 

قید و شرط.
مهدوی ادامه داد: ما همــه این ها را هم اگر نگوئیم 
واهی و دروغین بوده که واقعًا این طور است اما در یک 
فرصت نزدیک، تحریم های ظالمانه و غیرانسانی که 
حق ملت شریف ایران نبود، بزودی برداشته می شود 
و آن موقع مشخص می شــود تمام داستان هایی که 
تاکنون متهم مانند داستان های هزار و یک شب به 
صورت پشت ســر هم و مکرر مطرح کرده، واقعیت 

دارد یا خیر؟.
وی با ابراز امیدواری نسبت به روشن شدن حقایق در 
آینده گفت: ما هم خوشحال می شویم که این پول ها 
به بیت المال بازگردد اما این در صورتی است که متهم 
صداقت داشته باشد که متاسفانه در طول نزدیک به 
دو سال، وی هیچگونه همکاری نداشته و احساس 
ما این اســت که همچنان در مســیر عدم همکاری 

گام بر می دارد.

رصدخانه

گران فروشی 80 درصدی خودروهای داخلی
احمد بزرگیان عضو سابق 
کمیسیون صنایع مجلس 
گــر بخواهیــم  گفــت : ا
قیمــت واقعی خــودروی 
داخلــی را حســاب کنیم 
بــا قیمتی که هــم اکنون 
کارخانــه عرضــه می کند 

فاصله اش بســیار اســت و بیــن70 تا 80 
درصــد خــودرو گــران عرضــه می شــود. 
اشاره کرد: درســال های 86 و87 بارها در 
نشســت با رســانه ها و مدیران خودرو ساز 
صراحتــا اعــالم کردم کــه بیــن ۲5 تا 40 
درصد خودور گران فروخته می شــود وهم 

اکنون بــا شــرایط فعلی 
معتقدم بــاالی 70 تا 80 
درصد خودرو گران عرضه 
می شــود . این کارشناس 
خــودرو افــزود: در تمام 
دنیــا همه به این ســمت 
می رونــد که هزینــه ها را 
کاهش و کیفیــت کار را افزایش دهند ،اما 
درایــران اینگونه نیســت. این کارشــناس 
خودرو یکی از مشــکالت کشــور را واسطه 
بودن دو خودرو ساز بزرگ بین قطعه ساز که 
 کف بازار تولید اســت و بخش خودرو سازی 

ذکر کرد.

آخرین خبرها از کیفرخواست پرونده »دکل نفتی«
رئیــس  ســراج  ناصــر 
کل  بازرســی  ســازمان 
کشــور با تشــریح آخرین 
وضعیت پرونده دکل نفتی 
اظهارکــرد: پرونده »دکل 
نفتی« در دادســرا مطرح 
اســت و به زودی منجر به 

کیفرخواست خواهد شد و در دادگاه رسیدگی 
می شود. براســاس این گزارش، نهم تیرماه 
امســال رئیس ســازمان بازرســی کل کشور 
با بیــان اینکــه اصل موضوع گم شــدن 87 
میلیــون دالر در خرید یک دکل نفتی صحت 
دارد، گفته بود: روز گذشــته )نهــم تیرماه ( 

آخریــن گزارش ســازمان 
بازرســی درخصــوص این 
موضوع به مراجع قضایی 
ارســال شــد. ناصر سراج 
دکل  سرنوشــت  دربــاره 
نفتی گمشده ایرانی گفت: 
افــرادی کــه این پــول را 
هزینــه کرده اند تاکنــون نتوانســته اند هیچ 
دلیلی ارائه کنند که این پول حتمًا به شــرکت 
فروشنده تحویل شده است. سازمان بازرسی 
کل کشــور تاکنون 8 گزارش مفصل در این 
خصوص از شرکت نفت تهیه کرده و به مراجع 

قضایی ارسال شد.

خروج بورس از شوک
بورس تهران بعد از رشــد 
محدود خود در معامالت 
روز گذشــته، امروز رشد 
قوی تــری را تجربه کرد 
و بــه کانــال 63 هــزار 
واحد نزدیک تر شــد.  به 
بورس  ایســنا،  گــزارش 

تهــران در معامــالت امروز خود از شــوک 
ناشــی از گزارش هــای 6 ماهه شــرکت ها 
اندکی خارج شد و توانست وضعیت بهتری 
را نســبت به روزهــای گذشــته تجربه کند 
به طوری کــه در معامالت امروز شــاخص 
بورس تهران روند رو به رشــدی داشت و به 

کانــال 63 هــزار واحدی 
نزدیک شد.  به این ترتیب 
بورس تهــران کــه بعد از 
انتشــار گزارش 6 ماهه و 
تعدیل های منفــی با روند 
نزولــی مواجه شــده بود، 
از دیــروز و بــه خصــوص 
امروز از شــوک ناشــی از گــزارش های 6 
ماهــه خارج شــد و اندکــی خــود را تعدیل 
داد؛ بــر ایــن اســاس در معامــالت امروز 
دماســنج بــازار ســرمایه 119 واحد رشــد 
 کــرد و در کانــال 6۲ هــزار و 9۲3 واحــد 

متوقف شد. 

اقتصاد
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پنجره

تاثیر تاخیر در ازدواج بر سالمت مادر و نوزاد
وجود 11 میلیون دختر و پسر در آستانه ازدواج

مدیر کل دفتر ســالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با بیان 
این که در حال حاضر در کشور 11 میلیون دختر و پسر در آستانه ازدواج قرار 
دارند، گفت: تاخیر در ازدواج در ســالمت مادر و نــوزاد و همچنین باروری 
تاثیر دارد و بر اســاس بررسی های انجام شده از سال 85 تا 93 روند ازدواج 

در کشور رو به کاهش است.
به گزارش گروه اجتماعی میزان،  محمد اسماعیل مطلق در  همایش تبیین 
سیاســت های کلی جمعیت مبتنی بر ســالمت مادر و کودک برای ارتقای 
نرخ بــاروی کلی که امروز برگزار شــد، ضمن اعالم این خبــر گفت: رهبر 
معظم انقالب در اردیبهشــت ماه سال 93، چهارده بند در رابطه با افزایش 
جمعیت ابالغ کردند که پنج بند آن مربوط به وزارت بهداشــت اســت که از 
سال گذشته برای اجرایی شــدن این بندها در دانشگاه های علوم پزشکی 

برنامه ریزی هایی انجام شده است.
 وی در مورد چالش ها و عوامل تاثیر گذار در سالمت گفت: برای پیشگیری 
از منفی شــدن نرخ باوروی کلی در جامعه باید رشــد جمعیت ۲.1 باشــد. 
بیشترین نرخ باروری کلی در سال 136۲، 6.8 بوده است و با توجه به اینکه 
در سال 71 قانون تنظیم خانواده تصویب 
شــد یک روند 

پایینی را در این نرخ شاهد هستیم که بر اساس آخرین آمار که درسال 1390 
اعالم شده این نرخ 1.8 است که این رقم در استان ها متفاوت  است.

 وی افزود: جمعیت شناسان اعتقاد دارند وقتی میزان باروی کلی جمعیت 
به پایین تر از ۲.1 می رســد این جمعیت برای آن کشور یک تهدید  است و 
حتی در بعد سالمت نیز یک تهدید ســالمتی محسوب می شود چون سن 
جامعه باال می رود و بیماری های خاص ســن ســالمندی نیز افزایش پیدا 

می کند. 
 مطلق در مورد عوامل تاثیرگذار بر نرخ باروری کلی در ایران گفت: افزایش 
سن ازدواج یکی از این عوامل به شمار می رود، از سال 45 تا 90 سن ازدواج 
در مرد و زن افزایش یافت و دربرخی از شهرهای کشور شتاب افزایش سن 
ازدواج بیش از شش سال است. این در حالی است که اگر سن ازدواج تا دو 
سال در کشور کاهش پیدا کند، نرخ باروری کلی رشد خوبی خواهد داشت 

و نگرانی ها رفع می شود.
وی تاخیــر در ازدواج را یکی دیگر از عوامل تاثیر گــذار بر نرخ باروری کلی 
جامعه دانســت و افــزود: 11 میلیون دختر و پســر در آســتانه ازدواج قرار 
دارند که بخش قابل توجهی از این افراد در حال پشــت سرگذاشتن سنین 

باروری)18 تا35 سال( هستند.
مطلق در بخش دیگری از ســخنان خود به تاثیر خانواده ســالم بر سالمت 
جامعه اشاره کرد و گفت: اگر خانواده از سالمت کافی برخوردار نباشد باعث 

ورود افراد بیمار گونه به جامعه، به هم خوردن 
ســاختار جامعــه، تبدیــل یــک رفتار 

نابهنجــار به بهنجــار در جامعه، 
ســرایت بیمــاری خویــش به 

دیگران می شــود. یکی از 
چالش های تاثیر گذار بر 

نرخ باروری کلی بحث طالق اســت که از سال 85 تا 93، میزان طالق در 
کشور رو به افزایش است.

وی ادامه داد: میزان ازدواج در سال93، 6.5 درصد نسبت به سال قبل از 
آن کاهش داشــته  و میزان طالق در سال 93 نسبت به سال قبل آن 5.5 
درصد رشد داشته است. تمایل به تک فرزندی، افزایش متوسط فاصله بین 
ازدواج و فرزنــد آوری و فاصله تولد بین فرزندان، روند رو به افزایش آســیب 
هــای اجتماعی از جمله اعتیاد، طالق، ســقط و رفتارهای پرخطر از دیگر 

عوامل تاثیر گذار در نرخ باروری کلی است.
همچنیــن در این همایش معــاون فنی دفتر جمعیت، خانــواده و مدارس 
وزارت بهداشــت در رابطــه با ارتقــای نرخ بــاروری کلی همراه بــا ارتقای 
سالمت مادر و کودک گفت: ایران باالترین نرخ باروری را در سال های 60 
تا 6۲ داشته و از آن به بعد ســیر باروری به تدریج کاهش می یابد تا جایی که 
پیش بینی ها نشان می دهد طی 30 سال آینده نرخ جمعیت 1.56 کنونی 

ما به صفر می رســد و بعد از آن نرخ منفی جمعیت را شاهد خواهیم بود.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان نیز در این همایش گفت: مدیریت 
جامع جمعیتی یکی از فصل های مشترک  همه کشورها اعم از غنی و فقیر، 
شرق و غرب است و در این زمینه نیازمند جامعه ای مطلوب و سالم هستیم.
 علی اکبر حق دوســت افــزود: برای اینکــه بدانیم جمعیــت مطلوب چه 
میزان است، باید به این مساله توجه داشت که از چه منظر زیست محیطی، 
اقتصادی، باورهای مذهبی و یا دیگر جنبه ها به این موضوع نگاه 
می کنیم، چون هــر کدام از آنها اعداد و ارقــام جداگانه و 
متفاوتــی را به ما می دهد. تنها یــک جزء از مدیریت 
جمعیت مربوط به تولیدمثل و فرزندآوری اســت 
و مباحثی همچون طول عمر، سالم زیســتن، 
مهاجرت و فرار مغزها نیز مدنظر قرار دارد. 
حق دوســت با طــرح این ســئوال که 
آیا رشــد جمعیــت در ایران بــه حالت 
بحرانی رسیده است، افزود: در یک 
مجال کوتاه نمی تــوان در این زمینه 
صحبت کرد، اما باید گفت که ما به فاز 
بحرانی مدیریت جمعیت از نظر رشــد 
رسیده ایم. آحاد جامعه وضعیت کنونی 
را با توجه به مشــکالت شغل و مسکن و 
دیگر عوامل نــگاه می کنند و به نظر عموم 
می رسد که بحث کم شدن جمعیت مبحثی 

فانتزی است.
وی افــزود: اگــر مدیریــت جمعیــت مــا 
نامطلــوب باشــد، اثــرات آن را در دهه های 
آینــده شــاهد هســتیم، عمــوم جامعــه بــه این 
موضــوع نــگاه علمی ندارند، لــذا از یک ســو باید برای 
شــاخص های ســالمت جامعه کار کنیم و از ســوی دیگر 
از شــعارهای عامه پســند فاصله بگیریم. در حال حاضر 
بیشــترین افــت تولیدمثــل را در افــراد تحصیل کرده، 
مرفه و شــهرهای با رشــد اقتصادی باال شاهد هستیم، 
پــس اقتصــاد تنها مســئله عــدم فرزنــدآوری نیســت و 
 شــاید نگرانی هایــی در زمینــه تربیت، اشــتغال و وضعیت 

اجتماعی داریم.

مصرف سوسیس و کالباس سرطان زا است
ایســنا- در گزارشــی که این ســازمان منتشــر کرده، آمده اســت که مصرف 50 گرم گوشــت 
فرآوری شــده در روز می تواند خطر ابتال به ســرطان روده بزرگ را تا 18 درصد افزایش دهد.این 
گزارش در عین حال می افزاید که گوشت قرمز نیز ممکن است سرطان زا باشد اگرچه بر اساس 

گزارش این نهاد بین المللی، شواهد کمی در این مورد در دسترس است.
سازمان جهانی بهداشت در عین حال اعالم کرده که گوشت دارای فوایدی است. گوشت قرمز 
ارزش غذایی دارد و از جمله منبع آهن، روی و ویتامین ب 1۲ است.گوشــت های موســوم به 
فرآوری شده به آن دسته از فرآورده های گوشتی اطالق می شود که از طرق مختلف مانند دودی، 
نمک ســود کردن یا افزودن مواد نگهدارنده مدت مصرف آنها افزایش می یابد یا مزه آنها تغییر 
می کند. این تغییرات و افزودنی ها است که خطر ابتال به سرطان را افزایش می دهد.این گزارش 
به این مفهوم نیست که مثال خوردن یک ساندویچ بیکن به اندازه استعمال دخانیات مضر است.

دالیل تحلیل رفتن لثه
فــارس- جعفر جعفری جراح و دندان پزشــک گفت: معمواًل تحلیل لثــه زمانی اتفاق می افتد 
که اســتخوان فک زیرین تحلیل رفته باشــد. همچنین افرادی که محکم مســواک می زنند، 
غذاهای ســفت زیاد مصرف می کنند یا به دندان قروچه و پوکی استخوان مالیم مبتال هستند 
نیز دچار تحلیل اســتخوان و به دنبال آن تحلیل لثه می شــوند.تفاوت رنگ قســمت مینایی  با 
بخش ریشه ای دندان، نشانه ای از این بیماری است و در صورت مشاهده این تفاوت رنگ، فرد 
باید برای پیشــگیری و درمان آن به دندان پزشــک مراجعه کند. وی افزود: کشیدن نخ دندان 
به صورت زیاد و نامناسب نیز، تحلیل لثه بین دندانی را در پی خواهد داشت. تحلیل لثه می تواند 
به دنبال علل سیستماتیکی همچون سو تغذیه، بیماری های دیابت و ژنتیک نیز رخ دهد. این 
بیماری ها ضعیف شدن استخوان را به دنبال دارند و سبب می شوند دندان و استخوان تحمل 

فشارهای الزم را نداشته و دچار سایش شود و لثه هم رو به پایین حرکت کند.

برای رفع کم خونی چقدر جگر بخوریم؟
سالمت نیوز- مرتضی صفوی متخصص تغذیه گفت: جگر گاو،  گوسفند و مرغ یکی از منابع 
غنی از آهن به شــمار رفته و برای رفع کم خونی مصرف آن مناسب است.افرادی که کم خونی 
داشته در صورتی که مشکل چربی خون و کلسترول نداشته باشند می  توانند هفته ای یک یا دو 
بار جگر مصرف کنند.بیمارانی که مبتال به کلســترول خون هســتند برای تأمین آهن مورد نیاز 
بدن خود باید از مواد غذایی جایگزین جگر همچون مغز پســته و بادام و نان های ســبوس دار 
اســتفاده کنند. از زمانی که جگر تازه تهیه می شــود،  تنها دو روز فرصت است که آن را استفاده 
کنیم چرا که بیش از این مدت مناســب مصرف نیست.جگر پس از خرید برای مصرف نباید در 
فریزر نگه داری شود چرا که خواص خود را از دست می دهد.مصرف جگر برای دانش آموزان به 
دلیل اینکه این ماده غذایی انرژی مناســبی برای بدن ایجاد می کند،  مفید است. البته توصیه 

می کنیم هر هفته حدود 90 گرم جگر مصرف شود.

آنتی هسیتامین طبیعی را بشناسید
باشــگاه خبرنگاران- دکتر حســن 
اکبــری محقق آســیب شــناس و 
متخصص طــب اســالمی ایرانی 
گفت: آب ریزش بینی و ترشــحات 
پشت حلق به تدریج با رفتن به فصل 
سرما زیاد می شود و این مشکل در 
افرادی است که مســتعد آلرژی یا 

مستعد غلبه مزاج سردی و تری هستند اما اگر عاداتی 
صحیــح غذایی را جایگزین عادت هــای غلط روزمره 
کنیــم دیگر بــرای بر طرف کــردن این مشــکل آنتی 

هیستامین ها را مصرف نمی کنیم.
وی افزود: دمنوش  گیاهانی چــون زعفران، عناب، 

بابونــه، دارچیــن، زنجبیــل، نعنا، 
پونــه، گل گاوزبان و چــای کوهی 
و آویشــن به جای چــای روزانه نیاز 
به آنتی هیســتامین را کم می کند و 
به طور کلی آنتی هیســتامین های 
طبیعی شــناخته می شوند. مصرف 
میوه هایی مثل خرمالو، انجیر و انار 
میزان ترشحات را کم می کند. انار ویتامین باالیی دارد 
و 40 درصــد ویتامین C روزانه را تامیــن می کند انار با 
خاصیت آنتی اکیسدانی سیستم ایمنی بدن را تقویت 
می کند و جایگزین مناســبی برای آنتی هیستامین ها 

برای کاهش ترشحات بینی و پشت حلق است.

آشنایی با خواص میوه کارال یا خربزه تلخ
شــفا آنالین- خربزه ی تلخ یکی از 
تلخ ترین میوه های دنیاســت. نتایج 
بررسی های متعدد نشان می دهند که 
کارال حاوی ترکیبات فعالی است که با 
رسیدن گلوکز به سلول های سرطانی 
مقابله کرده و با ممانعت از جذب قند 
الزم، آن ها را گرســنه نگه می دارند.

محققان دانشگاه سنت لوییس به این نتیجه رسیده اند 
که گوشت این میوه باعث تخریب سلول های سرطان 
سینه و ممانعت از متاستاز آن ها می شود. آب این میوه 
باعث کاهش پیشــرفت تومورهای موجود در پانکراس 
می شود.به عقیده ی محققان این میوه تأثیر زیادی در 

تخریب سلول های ســرطانی دارد 
بدون این که عوارض جانبی شیمی 
درمانی را در پی داشــته باشــد.کارال 
در تخریــب ســلول های ســرطانی 
ســینه،پانکراس، پروســتات، کبد 
وکولون تأثیر دارد.این میوه همچنین 
باعــث تقویت سیســتم ایمنی بدن 
مبتالیان به سرطان می شود. محققان دریافته اند که این 
تأثیر کارال ناشی از وجود لکتین )گلیکوپروتئین( است که 
به میزان زیادی در این میوه وجود دارد. کارال به دلیل دارا 
بودن این ترکیب همچنین باعث کاهش تجمع گلوکز در 

خون شده و روی دیابت تأثیر می گذارد.

من بدون موبایلم هرگز!
باشــگاه خبرنــگاران- جعفر بای آســیب شــناس 
اجتماعی گفت: یکی از اعتیادهای پنهان که امروزه 
زندگی اشــخاص را در برگرفته، اعتیــاد به موبایل و 
شبکه های اجتماعی است که به تدریج و مرور زمان 
صورت می گیرد و تخریب بیشتری از سایر اعتیادها 

به دلیل درگیری توامان جسم و روح دارد. 
وی خصوصیات افرادی که مستعد اعتیاد به موبایل و 
شبکه های اجتماعی هستند را اینگونه بر می شمرد: 
ایــن افراد مدیریــت زمــان ندارند و اوقــات فراغت 
خــود را نمی توانند تنظیم کننــد و دارای بی نظمی و 
بی برنامگی هستند. افراد مســتعد اعتیاد به موبایل 
و شــبکه های اجتماعی به غیر از کار با این وســیله 
مشغله دیگری ندارند که با داشتن وقت زیاد و بیکاری 
و کشــش فراوانی که این شــبکه ها دارند به موبایل 

وابسته می شوند. 
بای با اظهار اینکه اشخاص دچار فقر عاطفی که به 
لحاظ عاطفی مشکل دارند و نتوانستند نظر اطرافیان 
را جلب کنند، امکان اعتیــاد به موبایل را دارند تاکید 
کرد: خالء و فقر عاطفی باعث گرایش به شبکه های 
اجتماعــی و دنبال کردن موضوع مــورد عالقه آنها 
شده اســت. افرادی که از نظر شــخصیتی از تعادل 
روانی اســتاندارد برخوردار نیستند و در کارهای خود 
دچار افراط و تفریط می شــوند گرایش بیشــتری به 

اعتیاد دارند. 
ابراهیمــی مقــدم روانپزشــک در این بــاره اظهار 
داشــت: بســیاری از مواقع به دلیل مسائل خاص 
مانند خجالــت، رودربایســتی و یا موانــع اخالقی 
توانایی ابــراز صحبت های درونی خود را ندارند و در 
شبکه های اجتماعی و فضای مجازی مشکل آنها 
برطرف می شــود. در برخی موارد اعتمــاد به نفس 
این اشــخاص از حضور در دنیای واقعی کم است و 
بیشتر در دنیای مجازی سیر می کنند که در خیلی از 
مواقع شاهد مشکل ابراز وجود در اشخاص وابسته 

به موبایل هستیم. 
وی با اشــاره به عالئمــی مانند بی قــراری،  تمایل 
رسیدن سریع، وسواس فکری نسبت به استفاده از 
ابزار، گفت: نشــانه هایی مانند اضطراب و در موارد 
شدید آســیب ها و اختالل های بدنی شامل درد در 
ســتون فقرات به دلیل قرار گرفتن بدن در یک فرم 
خاص، مشکالت ادراری و روده ای به خاطر حبس 
ادرار و مدفــوع در طوالنی مدت و حتی در پاره ای از 
موارد منجر به جمع شــدن بیش از انــدازه خون در 
اندام  تحتانی مانند پاها می شود که به حرکت لخته 

و آمبولی می انجامد.
ترک اعتیاد به موبایل ماننــد ترک تمام عادت های 
انسان اســت که به تدریج ساخته و شکل می گیرد و  
این اعتیاد به تدریج از بین می رود و نباید انتظار ترک 
یکباره را داشته باشیم و افراد با اراده و تصمیم جدی 
اســتفاده از موبایل را محدود کنند و با برنامه ریزی 
هدفمنــد و دقیق و اراده قوی خود را از این وســیله 

محروم سازند. 
وی نیز دربــاره راهکارهای ترک اعتیــاد به موبایل 
اظهار داشت: اشخاص دچار عادت شدید به موبایل 
و شــبکه های اجتماعی ابتدا بــه ماهیت و واقعیت 
فکری و خانوادگی خود توجه بیشتری داشته باشند 
و بیشــتر از بازی ها و کارکردهای گروهی اســتفاده 

کنند. 

سالمت
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شــب گذشــته در حالی برنامه تلویزیونی نود آغاز شد که ســاعاتی قبل از آن، 
مصاحبــه تندی از کارلوس کیروش علیه حســین آبانگاه، دبیر ســابق کمیته 
اخــالق فدراســیون فوتبال منتشــر شــده بــود؛ مصاحبه ای کم ســابقه که 
اگــر بگوییــم مشــابه آن را در فوتبال عجیــب و غریبمان هــم کمتر می توان 
یافت، ســخنی به اغراق نگفته ایم. همین موضوع دســتمایه  ای شــد تا عادل 
فردوســی پور به این موضوع بپردازد و بار دیگر پربیننده ترین برنامه تلویزیونی 
 کشــورمان میزبــان جنجالی باشــد که بــه نظر نمی رســد به ایــن زودی ها 

خاتمه بیابد.
کارلوس کی روش که برای دیدن دیدار پرسپولیس و ملوان به استادیوم آزادی 
رفته بود، در بین دو نیمه درباره اظهارات دبیرســابق کمیته اخالق گفته بود: 
این شخص امروز اتهامات جدی به شخص بنده و به شخصیت من وارد کرده 
اســت. در درجه اول امروز بار دیگر می خواهم تاکید کنم این آقا بار دیگر ثابت 
کرده شخصیت واهی دارد. اگر ایشان واقعا شخصیت مذهبی داشتند نباید در 
ایام سوگواری امام حســین  این حرفها را می زدند. در درجه دوم وظیفه ایشان 
ایــن بود کــه اگر بنده گناهــکارم بیایند گناه من را ثابت کننــد نه این که وقتی 
اســتعفا دادند از کمیته اخالق این صحبت ها را بیان کنند. ایشــان خودشان 
را پشــت رســانه ها پنهان کرده اند و با پنهان کردن خود پشت رسانه ها به من 
توهیــن کردند و این توهین ها را ادامه دادند و ثابت کردند که شــجاعت اینکه 
بخواهنــد این اتهامات را ثابت کنند ندارنــد و فقط مانند یک طوطی می توانند 

صحبت های خود را تکرار کنند.
ســرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال در ادامه افزود: ما فهمیدیم که این صحبت 
هــا را کس دیگری به ایشــان یاد مــی دهد که و به صورت هماهنگ شــده از 
ذهنیتی پشــت پرده اتفاق می افتد. ولی من احترام می گذارم به ایام عزاداری 
امام حســین )ع( و پس از اینکه این ایام به پایان رســید باز می گردم و ثابت می 
کنم چه کسانی این صحبت  ها را بیان کردند من نه تنها از ایشان و فیفا ترسی 

ندارم و تنها کسی که از آن می ترسم خدا هست.
بــا این مقدمــه، زمانی که آبانگاه روی خط تلفنی برنامه آمد تا پاســخ اظهارات 
اخیر کی روش را بدهد، گفت: دلیل اینکه اعضای کمیته اخالق استعفا دادیم 
این بود که رأی مهرداد خانبان وتو شد و اجرایی نشد؛ بنابراین استقالل کمیته 

اخالق زیر سوال رفت.
وی درباره پرونده کی روش هم گفت: این پرونده از سوی حراست وزارت ورزش 
و فدراسیون به ما ارجاع شد و ما هم رسیدگی کردیم. در قرارداد کی روش آمده 
اســت فدراسیون با هر اسپانسری قرارداد بســت، سرمربی تیم ملی باید از آن 
پیروی کند و لباس آن شرکت را بپوشد. ما در این پرونده تحقیقات گسترده ای 
انجام دادیم و از آقای جعفری که نماینده آل اشــپرت اســت نیز سوال کردیم. 

جعفری به ما گفت کی روش به زور از ما پول گرفته است.
پــس از این صحبت ها، کارلوس کی روش روی خط تلفنی برنامه آمد و گفت: 
من خیلی شفاف درباره این مسایل صحبت کرده ام. این آقا به نمایندگی از فردی 
که پشــت پرده این داستان هست صحبت می کند و او حتی نمی داند دقیقًا در 
رابطه با چه کســی صحبت می کند و اطالعی نــدارد. من کاماًل آزادم تا لباس 
هر اسپانســری را که می خواهم به تن کنم و حق تصویر من به طور انحصاری 

متعلق به هیچ کس نیست.
ســرمربی تیم ملــی فوتبال ایران تاکیــد کرد: رئیس من، فدراســیون فوتبال 

اســت و من تحت اشتغال فدراسیون فوتبال هستم و تمام این اتفاقات از قبل 
با فدراسیون هماهنگ شده بود و با اطالع کامل فدراسیون انجام شده است. 
در آینده ای نزدیک، شفاف ســازی بیشــتری انجام می دهم؛ بسیار مشهود و 
واضح اســت که دبیر ســابق کمیته اخالق از طرف چه کسی صحبت هایی را 
که قباًل گفته اند و امشــب هم گفته شده اســت، مطرح می کند. آن شخص، 
همان کســی است که پرونده را به کمیته اخالق ارجاع داده و بطور مثال برای 
مارکار آقاجانیان هم پرونده درســت کرده اســت و پرونده مهرداد خانبان را هم 

به کمیته اخالق داده است.
کی روش در پاسخ به این سوال فردوسی پور که "آیا آن شخص در کمیته بازاریابی 
فدراسیون فعالیت می کند؟" گفت: دکتر اسدی پرونده خانبان و آقاجانیان را به 
کمیته اخالق ارجاع داده اســت. بدین ترتیب پای یکی از مسئوالن فدراسیون 
فوتبال هم به این مناقشه باز شد تا بتوان حدس زد که ابعاد این مناقشه وسعت 

خواهد یافت و همین گونه هم شد.
علیرضا اســدی که به صراحت توسط کی روش متهم شــده بود، دقایقی پس 
از پایــان برنامــه نود به این موضوع واکنش نشــان داد و گفــت: در برنامه نود 
صحبتهایی در مورد اینجانب مطرح شد که علیرغم خویشتن داری نیاز به پاسخ 
گویــی دارد. این که به صورت یک طرفه در یک جا حضور یابید و علیه دیگران 
صحبت کنید قطعا باعث رضایت همه و شــخص شما خواهد شد ولی زمانیکه 

به صورت دو طرفه و حضوری در یک مناظره مسایل برطرف شود 
دیگر هیــچ کس این اجازه را ندارد که به تنهایی به 

قاضی برود و راضی برگردد.
دبیرکل فدراســیون در ادامه افزود: با 

توجــه به تمام مطالب عنوان شــده و 
اینکه پیش از این هم بارها گفته ام و در 
عمل هم نشان داده ام که برای منافع 

ملی کشــورم ســکوت کرده و بسیاری 
از مطالب را بیــان نکرده ام، اما 

زمانی که موضوع 
شــخصی شود 

افراد  و برخی 
اطالع  بدون 

صحبــت 
کنند، مجبور به 

پاسخگویی هستم. 
از شب گذشته تاکنون 

بســیاری از رسانه ها از من 
درخواست مصاحبه داشته اند 

و برای اینکه من هــم به تنهایی به 
قاضی بزرگ که افــکار عموم مردم عزیز 

کشــورم است، نرفته باشم از ســرمربی تیم ملی 
دعوت می کنم در همــان برنامه تلویزیونی که درباره 

من صحبت کرده حضور یابد تا بتوانم به صورت رو در رو و 
بدون واسطه و هیچ مشــکلی با وی صحبت کنم و مطالب 

مختلف را که در مدت حضورم در فدراســیون در مورد من مطرح شده را بطور 
گاهی مردم عزیز برسانم. مشروح به آ

وی در پایــان گفت: از برنامه نود هم می خواهم همانطور که این امکان بوجود 
می آید که افراد در این برنامه بیایند و صحبت کنند، امیدوارم رسم امانت داری 
در نظر گرفته شــود تا حقوق افراد ضایع نشــده و در هفته آینده نیز این امکان 
بوجود بیاید تا در این مورد به صورت مفصل صحبت و همه زوایا و موارد مختلف 

مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
البتــه واکنش ســرمربی تیم ملی به این مناظره کمــی عجیب بود چراکه وی 
ترجیح داد با صدور بیانیه ای در این باره اظهار نظر کند. بیانیه ای در ســه بند 

و به شرح زیر:
1- به عنوان ســرمربی تیم ملی همیشــه باعث افتخار و سربلندی ام بوده که 
بتوانم در مناظره های عمومی )بازیها( در مقابل حریفان شــریفی که تیمهایی 
مانند کره جنوبی، آرژانتین، عراق، نیجریه، شــیلی، سوئد، ژاپن و امارات بوده 

اند، حاضر باشم.
گاه هستند به عنوان سرمربی تیم ملی نباید در شرایطی  ۲- همانطور که همه آ
قرار گیرم که در این گونه مناظره های عمومی )بازیها( در رســانه ها با دبیرکل 
فدراســیون فوتبال حضور داشته باشــم. این عمل اخالقی نیست و همینطور 

جزیی از وظایف و تعهدات بنده به شمار نمی آید.
3- البته کامال آماده هســتم و باعث افتخار بنده خواهند بود که 
طبق دستور رییس فدراسیون فوتبال و در حضور اعضای 
هیات رییســه، رو در روی دبیرکل، این مناظره 
)بازی( را در مکان مناســب انجام 

دهم.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

کریستیانو رونالدو به اولین 
سفیر جنبش اهدای خون 
کمپانی دارویی ابوت تبدیل 
شد. این کمپین برای تشویق 
جوانان به اهدای خون با 
حمایت کمپانی ابوت ایجاد 
شده و مرد سال فوتبال جهان 
که بطور معمول عادت به 
اهدای خون دارد، به اولین 
سفیر این جنبش تبدیل شد.

تیتر دو

امیدواریم معجزه لندن را 
در ریو تکرار کنیم

محمد بنا در حاشــیه بازدید کیومرث هاشمی رئیس 
کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی، 
گفت: با تمــام وجود برای موفقیــت در المپیک ریو 
می جنگیم و در ایــن مدت باقیمانده تالش می کنیم 
بچه ها هم یکدل و هم قسم شده  اند تا شرایط ویژه ای 
را برای موفقیت در المپیک داشته باشیم و امیدواریم 
اگر اتفاق خاصی رخ ندهد معجزه لندن را در ریو تکرار 
کنیم؛ قول می دهم حداکثر تالشمان را انجام دهیم. 
وی ادامه داد: خوشبختانه شرایط اردویی خوب است 
و بدون هیچ تملق و چاپلوسی این موضوع را مطرح می 
کنم فقط کمی در مورد میله های وزنه و وزنه ها مشکل 
داشتیم که این موضوع را با هاشمی مطرح کردیم. باید 
اول به فکر کسب سهمیه در اوزان باقیمانده باشیم و 
بعد از آن که خیالمان راحت شــد با تمرکز بیشتری به 

کسب مدال در المپیک ریو فکر کنیم.
ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگــی درباره شــرایط 
فرنگی کاران گفت: هنوز با وجود اینکه بسیاری از این 
کشتی گیران شاگردان من بودند به شناخت کاملی از 
توانایی شان نرسیده ام و حداقل به یکی، دو ماه زمان 
نیــاز دارم تا بتوانم در این زمینه اظهارنظر قطعی کنم 
اما با توجه به شــرایطی که از قاسم رضایی می بینم با 
اطمینــان می توانم بگویم که اگر اتفاق خاصی نیفتد 
و قاســم همین روند را ادامه دهد یکی از شانس های 
اصلی مدال طالی ایران در المپیک است. بنا درباره 
حضور مسئوالن ورزش در خانه کشتی نیز گفت: خدا 
را شکر در این مدت توجهات خوب شده است. از معاون 
وزارت ورزش و مســئوالن کمیته ملی المپیک و وزیر 
ورزش تشــکر می کنم که خیلی زود به زود به کشــتی 
ســر می زند. امیدوارم تمام اینهــا در مجموع به تکرار 
افتخارات کشتی فرنگی در المپیک لندن منجر شود.

ماندن یا رفتن کواچ به آینده 
موکول شد

نشســت خبری امروز فدراســیون والیبال در حالی 
برگزار شــد که تصور می شد وضعیت ماندن یا رفتن 
اســلوبودان کواچ مشخص شــود اما در این جلسه 
اعالم شــد که تصمیم گیری در این رابطه به جلسه 
بعدی موکول شده اســت. گفتنی است پس از نتایج 
ضعیــف تیم ملی والیبال در جــام جهانی، انتقادات 
زیادی نســبت به عملکــرد مربی تیم ملــی والیبال 
به وجود آمده و آن گونه که رئیس فدراســیون گفته 
بود، شــروطی برای ادامه همکاری با وی گذاشــته 

شده است.

شایعات جدایی مسی 
شرم آور  است

جوزپ ماریا بارتومئو، رئیس باشگاه بارسلونا ،احتمال 
جدایی مسی از این باشــگاه را رد کرد و این شایعات 
را شــرم آوردانست. فوق ستاره آرژانتینی که در حال 
حاضردوران مصدومیتش را ســپری می کند، فصل 
گذشــته به جدایی از جمع آبی اناری ها نزدیک بود. 
در روزهای اخیر نیز شایعاتی مبنی بر احتمال جدایی 
او مطرح شــده بود. حال بارتومئــو این موضوع را رد 
کرده و می گوید: افرادی که می گویند مســی باید از 
بارسا جدا شود باید شرمگین باشند. او برای 3 فصل 

دیگربا بارسا قرار داد دارد. 

دوپینگ بهداد سلیمی کذب 
محض است

علی مرادی، رییس فدراســیون وزنه برداری برخی 
شــایعات مربوط به دوپینگ بهداد ســلیمی را کذب 
محض دانست و گفت: بهداد سلیمی بعد از ظهر روز 
گذشته در تمرینات آماده سازی برای بلند کردن وزنه 
۲6۲ کیلوگرمی که نزدیک به رکورد دنیا است اقدام 
کــرد و به دلیل آنکه در موقع جمع کردن پاها، پایش 
به تخته هالتر گیر کرد، زانویش دچار آســیب دیدگی 
شــدیدی شد. او از ورزشــکارانی است که در حضور 
افسران وادا و نادو تست دوپینگ داده و اعتقاد دارد 

در این زمینه باید جدی بود.

زیکو از انتخابات فیفا کناره 
گیری کرد

زیکــو، اســطوره فوتبال برزیــل عنوان کــرد که از 
نامزدی ریاســت فیفا کناره گیری کرده اســت. وی 
ماه گذشــته کمپینی ایجاد کرد و طی آن اعالم کرد 
که قصد دارد در انتخابات فیفا شرکت کرده و اضافه 
کــردن تکنولوژی به فوتبال و کمک آن به داورها در 
لیست برنامه های او بود. با این حال، پس از حمایت 
یوفــا از جانــی اینفانیتو، زیکو تصمیــم گرفت که از 

کاندیداتوری کنار بکشد. 

رئال یک رکورد بارسا را زد
بارســلونا از ســال ۲006 تا بــه امروز، بــه صورت 
انحصاری رکورد دقت در ارســال پــاس را باالتر از 
رئال مادرید در اختیار خود داشت. آخرین بار، رئال 
در فصــل ۲004-۲005 بود که با 83 درصد پاس 
درست، باالتر از بارســلونا قرار گرفته بود اما آمارها 
نشــان میدهد کــه رئال نه تنها از لحــاظ تعداد گل 
های خورده )سه در مقابل 1۲( برتر از بارسلوناست 
که از لحاظ ارسال های پاس درست نیز برتر از این 
تیم در فصل جاری بوده است. برتری رئال بر بارسا 
از لحــاظ دقت پاس در فصل جــاری، 87.۲5 به 

85.43 است.

برای ستاره دعا کنید
بهداد ســلیمی، قهرمان ســنگین وزن وزنه برداری جهان و رکورددار حکرت تک 
ضرب، امروز در آخرین تمرین سنگینی که پیش از مسابقات جهانی در پیش داشت 

ید به شدت مصدوم شد تا این مسابقات را از دست بدهد و حتی این نگرانی به وجود  آ
که از کاروان کشــورمان در المپیک برزیل نیز جا بماند. او در این 

بــاره می گوید: اتفاق بــدی برایــم رخ داد و واقعًا خودم را 
هم شــوکه کرد اما این قسمتم بوده و توکل می کنم به 

خــدا. با معاینــه ای که دکتر 
انجام داد متوجه شدم که 

رباطم پاره شد اما دکتر 
به مــن گفت که پس از 

4 مــاه می توانم تمرینات 
جــدی ام را آغــاز کنــم که از 

تمام مــردم می خواهم مــن را دعا 
کنند هر چند که خدا را شــکر روحیه ام 

خوب است.

دعوت به مناظره!
پای دبیرکل فدراسیون به مناقشه کی روش و آبانگاه باز شد

رئیس فدراســیون فوتبال با اشــاره به اختالف نظری که 
بین اعضای پیشــین کمیتــه اخالق این فدراســیون و 
ســرمربی تیم ملی وجود دارد گفت: کی روش براساس 
اطالعات اشــتباهی که به او می دهنــد اظهار نظر می 
کند. علی کفاشــیان با اشــاره به صحبت های کی روش 
در مورد دبیرکل فدراســیون فوتبال و موضوعات مرتبط 
بــا کمیته اخالق اظهار داشــت: به نظــر من اطالعاتی 
که بــه ســرمربی تیم ملــی می دهند، اشــتباه اســت و 
متاســفانه وی هم بر اســاس همین اطالعات اشــتباه 
اظهارنظــر می کنــد. من می گویم کســانی هســتند که 
می خواهنــد میــان کی روش و اســدی اختــالف ایجاد 
 کنند وگرنه شــخص دبیرکل فدراســیون نقشــی در این 

مشکالت ندارد.
وی افــزود: اصاًل در حال حاضــر کمیته اخالقی نداریم 
که بخواهد تصمیم بگیرد یا صحبتی داشته باشد. فردی 
اظهارنظری داشته که از نظر ما هم رسمی نبوده است. من 
به کی روش گفتم که با او صحبت کرده ام و وی )کارلوس 
کی  روش( نباید شخصًا وارد این مسائل شود. این موضوع 

را به سرمربی تیم ملی تذکر داده ام.
رئیس فدراســیون فوتبــال در مورد مناظــره ای که امروز 
علیرضا اسدی سرمربی تیم ملی را به شرکت در آن دعوت 

کرد و همچنین نشست خبری که قرار بود کی روش داشته 
باشــد اما به یکباره لغو شد، گفت: از مناظره خبری ندارم 
اصاًل نمی دانم چه کســی آن یکی را به شرکت در مناظره 
دعوت کرده اســت، اما در مورد نشست خبری باید بگویم 
توصیه هایی به کی روش داشتم و به او گفتم که بهتر است 
ایــن کار را انجام ندهد. کی روش هم حرف شــنوی کرد و 

نشست را لغو کرد.
وی در ادامه در مورد دیدارهای تدارکاتی در آلمان و هلند 
کــه چندی پیش صحبت از نامه نگاری های انجام شــده 
برای آن شده بود، اما تا به امروز هیچ زمان مشخصی برای 
این اردوها و بازی ها اعالم نشــده، توضیح داد و گفت: با 
کشورهایی مثل هلند، آلمان و ایتالیا مذاکره  داشته ایم. آنها 
آمادگی خود را اعالم کرده اند که در میان رده های مختلف 
تیم های ملی مان برگزارکننده دیدارهای دوســتانه باشند 
اما همچنان منتظر برنامــه کادر فنی تیم ملی و کارلوس 

کی روش هستیم.
وی در این رابطه ادامه داد: آنچه مســلم است تیم ملی تا 
فروردین ماه هیچ برنامه ای به لحاظ حضور در مســابقات 
رســمی مختلف ندارد. بنابراین کی روش باید برنامه های 
خــود را در مورد دیدار با این کشــورها بــرای فروردین ماه 
به بعد تنظیم کند. البته قرار اســت ژانویه اردویی داشــته 

باشــیم امــا در ایــن اردو همــه بازیکنان حضــور ندارند. 
برخــی از بازیکنــان در ترکیــب تیــم امید خواهنــد بود و 
 برخــی دیگر هم لژیونر هســتند و اصــاًل آن زمان ایران 

حضور ندارند.
کفاشــیان در مورد اعالم آمادگی شــیخ ســلمان رئیس 
کنفدراســیون فوتبال آســیا بــرای حضــور در انتخابات 
فیفا و اینکه موضــع فوتبال ایران در رابطه با وی با توجه 
بــه صحبت هــای که مبنی بر آلوده بودن دســت شــیخ 
ســلمان به خون شــیعیان وجود دارد، چیست؟ توضیح 
داد و یــادآور شــد: به هر حال شــیخ ســلمان کاندیدای 
فیفا شــده اســت و قطعًا یکی از گزینه های مورد حمایت 
ما خواهد بود. گفته می شــود شــیخ ســلمان نقشــی در 
کشــتار شــیعیان دارد هــم نظری نــدارم؛ وارد مســائل 
سیاســی نمی شوم. آنچه مســلم اســت از نظر ما وقتی 
رئیــس  AFCکاندیدا شــده اســت، به عنــوان یکی از 
 کشــورهای عضو کنفدراسیون فوتبال آســیا باید از وی 

حمایت کنیم.
وی در پاسخ به این ســوال که »آیا به خاطر صحبت های 
اخیر فدراســیون فوتبال و شخص شــما به عنوان رئیس 
تذکری به کی روش نمی دهید؟« گفت: اگر نیاز باشــد به 

او تذکر می دهیم.

کفاشیان: عمدا به کارلوس اطالعات اشتباه می دهند

ورزش
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ای مهِر تو هیچ وکیِن دشمن هم هیچ
آهنگ سرود، هیچ و شیون هم هیچ

از هرچه نقاب می گشایی عشق است
عرفی همه هیچ و هیچ گفتن هم هیچ

)عرفی شیرازی، قرن دهم، رباعیات(

طرح حمایت از ترجمه آثار فارسی رونمایی شد
امیدوارم همه چیز در حد حرف و صحبت باقی نماند. امیدوارم این ماجرا جدی باشد. امیدوارم 
مســئوالن فرهنگی این آب و خاک باالخره از صمیم جان به این نتیجه رســیده باشند که باید 
آثار شــعرا و نویسندگان فارســی زبان به دیگر سرزمین های دنیا صادر شــود. امیدوارم در این 
راه از سیاســی کاری بپرهیزند و مولفان و خالقان آثار را به خودی و غیر خودی تقســیم نکنند. 
امیدوارم... شــما هم خبــر را بخوانید و در این آرزوهــا با من همراه شــوید: در آیین رونمایی از 
طرح حمایت از ترجمه و نشــر آثار فارسی به زبان های دیگر )Translation of Persia( که 
سه شــنبه پنجم آبان به همت مرکز ســاماندهی ترجمه و نشر معارف اســالمی و علوم انسانی 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزار شد، حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور 
گفت: در گذشته آثاری که ترجمه می شد مخاطب و خواننده ای نداشت به همین خاطر بیشتر 
برای ما تولید صورت حســاب می کرد تا اینکه به امنیت فرهنگی پایدار منجر شود. او در بخش 
دیگری از ســخنانش به سابقه مداخله جدی قدرت و دولت ها در امر ترجمه اشاره کرد و گفت: 

تا به حال هیچ جریان موثر ترجمه ای بین دو فرهنگ اتفاق نیفتاده اســت مگر اینکه با دخالت 
و حمایت دولت ها بوده باشد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور در همین زمینه به حضور فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در کشور 
لبنان اشاره کرد و گفت: آثار فارســی که در لبنان ترجمه شده توانسته تأثیر شگرفی در این کشور 
داشته باشد که ما می توانیم با مطالعه این ترجمه ها و شیوه های آن ها در سیاست های خود در زمینه 
ترجمه بازنگری کنیم. حمایت دولتی از ترجمه آثار اگر معطوف به حمایت از ناشر داخلی شود یک 
اتفاق رقم خواهد زد و اگر معطوف به حمایت از ناشر خارجی شود شکل دیگری به خود می گیرد. 
امیدوارم جریان حمایت از ناشران داخلی که می توانند با همکاری با ناشران خارجی فعالیت کنند 

نیز توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی مورد توجه قرار بگیرد.
در بخش دیگری از این مراســم غالمعلی حداد عادل رئییس فرهنگســتان زبان و ادب فارسی 
به ضرورت ترجمه آثار فارســی به دیگر زبان های دنیا اشــاره کرد و گفت: 10 ســال اســت که از 

احســاس این ضرورت در شــورای عالی انقالب فرهنگــی می گذرد اما هنوز ما شــاهد جریانی 
کــه به ترجمه توجه کند نبوده ایم. شــاید یکی از دالیل این موضوع بحث هــای مربوط به بودجه 
بوده اســت. بنابراین امروز که ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی می خواهــد در این زمینه 
 کاری انجــام دهــد باید آن را به فــال نیک بگیریم و هــم در حوزه دولتی و هــم خصوصی به آن 

کمک کنیم.
او همچنین به موضوع ترجمه آثار فارسی و طرح پیش روی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
برای ترجمه آثار اشاره کرد و در این باره گفت: در این راستا انتخاب کتاب ها بسیار مهم است و نیاز 
به یک ساختار دقیق و آیین مند دارد. حتما باید اشخاصی که فرهنگ های مختلف را می شناسند 
درباره این کتاب ها نظر بدهند و علی االصول باید کسانی کتاب ها را ترجمه کنند که زبان فارسی 
را یاد گرفته باشــند ولی زبان اصلی شان زبان دیگری اســت. البته در این زمینه استثناهایی هم 

وجود دارد.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

هوا تاریک تر از همیشه بود
شمس لنگرودی با رمان »آن ها که به خانه من آمدند« به بازار نشر آمد

نشــر افق به تازگی رمان »آن ها که به خانه من آمدند« نوشــته شــمس لنگرودی شاعر معاصر 
را راهی بازار نشــر کرده اســت. این کتاب به عنوان صد و دوازدهمین رمــان مجموعه »ادبیات 
امروز« این ناشــر به چاپ رســیده اســت. لنگــرودی را اغلب به عنوان شــاعر می شناســیم اما 
او در دیگــر عرصه های هنــری نیز حضوری فعــال دارد. لنگرودی همیشــه در کنار شــعر، به 
پژوهش ادبی نیز مشــغول بــوده و کتاب چهــار جلدی »تاریخ تحلیلی شــعر معاصــر« گواهی 
اســت بر ایــن مدعا کــه او یکــی از بهتریــن پژوهشــگران ادبیات معاصــر ایران اســت. البته 
شــمس در ســال های اخیر به کار بازیگری در عرصة تئاتر و ســینما نیــز روی آورده.  لنگرودی 
صدای خوبی هم دارد و چند ســال پیــش تصنیفی که در محفلی خصوصــی خوانده بود، میان 
عالقه مندان دســت به دســت می چرخید. او پیش از این، رمان »رژه بر خــاک پوک« را در دهه 
 70 منتشــر کرده بود و حاال دومین اثر داســتانی اش با نام »آن ها که به خانه من آمدند« به چاپ 

رسیده است.
در این رمــان، زندگی و وضعیت تفکرات روشــنفکران معاصر در تقابل بــا جامعه ای نامتعادل به 
تصویر کشیده شــده است. شخصیت خود شــمس لنگرودی در این کتاب حضور دارد و رمان به 
نوعی حدیث نفس این شاعر است. ابتدای داســتان با این سطرها شروع می شود: »سه روز پس 
از انتشــار کتاب »رژه بر خاک پوک«، زنگ در خانه ام به صدا درآمد. تازه از ســر کار برگشته بودم و 
ســاعت شش عصر در نشر چشمه با دوستی قرار مالقات داشتم. چند روز بود باران می بارید و هوا 
تاریک تر از همیشه به نظر می رسید. دیرم شده بود، اما نمی توانستم از خواندن مطلبی که در هفته 

نامه کادح چاپ شده بود دل بکنم...«

در قســمتی از این رمان می خوانیم: »وارد می شــوم. 
پرده هــای مخمل زیتونی زیبــا و بلند را کنــار می زنم. 
نــوری درخشــان از نــوک نارنج هــای صبحگاهی به 
اتاقــم می تابد. بــر میزم دســتمال می کشــم. کتری 
کوچک زردرنگ را آب می کنــم و به برق می زنم. چراغ 
مطالعه را روشــن می کنم. می نشینم و مشغول مطالعه 
روضه الصفا می شــوم و نیــز از شیشــه کرک گرفته به 
 حیــاط و تلفن خانه نگاه می کنــم و منتظر ورود آن مرد 

هستم.
کارمندهــا )که به تعداد انگشــتان دســت اند( به مرور 

می آیند و صدایشان از راهروها شنیده می شود.
ساعت نه و بیســت دقیقه یا کمی بیشتر دوستم، حمید 
اجتماعی، بــه اتاقم می آید. کتری در حال جوشــیدن 
است. می گویم: »تا سیگارت را دود کنی، قوری را بشویم 
برگــردم.« در راه پله، عــده ای از همکارانم را می بینم. 
یکی از آنها )ضرغام( طبق معمول چند لطیفه شیرین و 

تازه تعریف می کند و قهقهه ام در راهروها می پیچد. بعد به آشــپزخانه می روم؛ سرد است و از فرط 
کهنگی و تاریکی بوی رطوبت و نا می دهد.

به اتاق که برمی گردم، حمید از الی پرده به بیرون نگاه می کند. ظاهرا هدائی وارد شــده اســت. 
می گوید: »معلوم نیست هدائی اینجا چه کاره است.« بعد، از ناامنی حرف می زند: »دیروز، غروب، 
جلو چشمم یک موتوری کیف زنی را قاپید.« حمید رازدار من است، با این وصف نمی دانم ماجرای 

این روزهایم را با او در میان بگذارم یا نه...«.

زنی که روسری اش آبی بود
فاطمه معتمدآریا، یکی از بهترین بازیگران سینمای پس از 
انقالب اسالمی در ایران، هفتم آبان سال 1340 در تهران 
به دنیا آمــد. وی فارغ التحصیل بازیگری از دانشســرای 
هنر تهران است و در سال 135۲ با شرکت در کالس های 
موسیقی، نقاشی، فیلم سازی، تئاتر و تئاتر عروسکی کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، به اجرای نمایش های 
عروســکی و تئاترهای کودکان در سراسر کشور پرداخت. 
شــروع فعالیــت وی در تلویزیــون بــا عروســک گردانی 

 مجموعه مدرســه موش ها در ســال 1360 بود و از ســال 64 بازیگری در ســینما را بــا فیلم جدال 
آغاز کرد.

از نقش آفرینی های معتمدآریا باید به بازی هایش در کنار ایرج طهماســب و حمید جبلی اشاره کرد. 
این 3 نفر با همکاری در چندین فیلم از جمله کاله قرمزی و پسرخاله، کاله قرمزی و سروناز، دختر 
شــیرینی فروش و یکی بود و یکی نبود از موفق ترین گروه های هنری در ســینمای ایران هستند. او 
تاکنون جوایز ســینمایی بسیاری را از آن خود کرده که از آن جمله می توان به این عناوین اشاره کرد: 
برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن برای بازی در فیلم مسافران، برنده سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقش اول زن برای بازی در فیلم یکبار برای همیشــه، برنده ســیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش اول زن برای بازی در فیلم همســر و... از جمله آثاری که معتمدآریا در آنها نقش آفرینی 
کتور  کرده اســت می توان به این نام ها اشــاره کرد: تحفه ها، جهیزیه برای رباب، ناصرالدین شــاه آ
سینما، هنرپیشه، مهر مادری، ننه گیالنه و... بازی معتمدآریا در فیلم »روسری آبی« ساخته رخشان 

بنی اعتماد از به یادماندنی ترین نقش های تاریخ سینمای ایران است. 

جزییاتی از نامه مدیریت بحران برای زمستان سرد
معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور توضیحاتی درباره نامه این سازمان به استان ها 
و کارگروه های 14گانه سازمان مدیریت بحران درباره آماده باش در فصل زمستان ارائه کرد. مهندس 
مرتضی اکبرپور در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، درباره پیش بینی بروز پدیده ال نینو در کشور و نامه ای که 
سازمان مدیریت بحران برای آماده باش دستگاه ها ارسال کرده است، گفت: این نامه را در حوزه آمادگی 
و مقابله آماده کرده و از سوی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به دستگاه ها ابالغ شد. این نامه که 
به شکل محرمانه به کارگروه های 14گانه مدیریت بحران و همچنین مدیران کل بحران استانداری 

سراسر کشور رونوشت شده است، شامل اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای برای فصل سرماست.
وی با بیان اینکه باید با اقدامات پیشگیرانه در راستای پاسخگویی به حوادث احتمالی اقدام کنیم، اظهار 
کرد: پس از آنکه وزیر نیرو در نامه ای به وزیر کشور مطالبی را مطرح کرده و سازمان هواشناسی نیز برخی 
پیش بینی ها را انجام داد، تصمیم بر نگارش این نامه شد تا براساس آن اقدامات پیشگیرانه انجام شده و 
برابر هر نوع حادثه احتمالی ناشی از سرما و بارندگی در فصل زمستان آماده باشیم. این بدین معنا نیست 
که قطعا در زمستان بحران خواهیم داشت اما باید در برابر هر نوع حادثه طبیعی آمادگی داشته باشیم.
معاون آمادگی و مقابله ســازمان مدیریت بحران کشور با اشــاره به زمستان سردی که در سال 86 در 
کشور تجربه شد، خاطرنشــان کرد: با توجه به این تجربه و ماجرایی که در جریان قطع شدن گاز و... 
در استان های شمالی کشــور با آن روبه رو بودیم تصمیم بر این شد که برای مقابله با حوادث احتمالی 

آمادگی داشته باشیم.
اکبرپور با بیان اینکه در این نامه چه موضوعاتی مورد توجه قرار گرفته و از استان ها و اعضای کارگروه 
مدیریت بحران چه درخواست هایی شده است، گفت: همانطور که گفتم این نامه به شکل محرمانه 
صادر شــده و نمی توان تمام جزییات آن را بیان کرد اما اجماال می توان گفت که این نامه ۲۲ آیتم دارد 
که در آن ما از مدیران کل بحران و استانداری ها خواسته ایم اقدام به الیروبی رودها و مسیل ها به ویژه 
در نقاط شــهری و مسکونی کرده و آن را پاکسازی کنند. چراکه اگر بارش ها زیاد شود ما دچار مشکل 
خواهیم شد و عمدتا در دهانه پل ها انباشت زباله و دیگر چیزهایی که آب با خودش آورده باعث طغیان 
رود و ورود آن به منازل و معابر می شود. وی با بیان اینکه در بحث سوخت رسانی پیش بینی هایی انجام 
شده است، خاطرنشان کرد: این درخواست را مطرح کرده ایم که در مناطق سردسیر بیمارستان ها و 
مدارس و همچنین مراکز خدماتی مانند نانوایی ها و دیگر اماکنی که خدمات عمومی ارائه می دهند از 
حالت یگانه سوز خارج و به حالت دوگانه سوز تبدیل شوند یعنی عالوه بر گاز بتوان با سوخت دیگری نیز 
گرمایش آنها را تامین کرد. اکبرپور درباره اینکه پیش بینی سرما در کدام یک از استان های کشور وجود 
دارد، اظهار کرد: این نامه را به کل کشور ارسال کردیم چراکه پدیده ال نینو مربوط به کشور ما نبوده و در 
منطقه بروز خواهد کرد از این رو گرچه ممکن است در برخی از استان ها شاهد سرما و بارش شدید برف 
باشیم، اما در برخی از اســتان ها مانند استان های گرمسیر نیز پیش بینی سیل و سیالب وجود دارد، 

بنابراین می توان گفت این نامه آماده باشی برای حوادث زمستانه است.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

آخرین وضعیت زندانیاِن »در حاشیه« 
مهران مدیری در انتهایی ترین بخش یکی از اتوبان های 
شــهر تهــران و در ســاختمانی قلعه ماننــد مشــغول 
تصویربرداری هفتمین قسمت از مجموعه »در حاشیه« 
است؛ بخش هایی که به کوچ حاشیه نشین ها به اردوگاه 
مربوط می شود. عوامل دست اندرکار سری دوم سریال 
»در حاشیه« دوشنبه - چهارم آبان  ماه - سکانس های 
جدیدی را در لوکیشن اردوگاهی که در یک سوله تعبیه 
شده است و جایگزین همان بیمارستان »در حاشیه« 

قبلی است، ضبط کردند؛ سکانس هایی که مربوط به اعترافات پزشکان قالبی در مقابل رئیس اردوگاه 
بود. در پشت صحنه این مجموعه همچنین اعالم شد، به دلیل اینکه فضای سریال »در حاشیه« 
مردانه شده است، اضافه شدن شخصیت های خانم  به قصه به عنوان مالقات کننده احتمال می رود. 
زندانیان مجموعه »در حاشیه« بیش از 40 نفرند که در نقش های متفاوت اعم از زندانی و نگهبان 
زندان ایفای نقش می کنند. این بازیگران از میان هنرمندان تلویزیون، سینما و تئاتر انتخاب خواهند 
شد. لوکشین سریال »در حاشیه ۲« که همان لوکیشن قبلی بیمارستان »در حاشیه« است، پس از 
تغییرات اساسی به یک اردوگاه واقعی تبدیل شده است. سریال »در حاشیه« طبق گفته عوامل این 
مجموعه قرار است پس از ایام صفر از تلویزیون پخش شود. فاز دوم مجموعه طنز »در حاشیه« به 
کارگردانی مهران مدیری اوایل مهر 94 کلید خورد. فاز دوم سریال در یک اردوگاه می گذرد. در این 
اردوگاه افرادی که در فاز اول به تخلفات در حوزه پزشکی پرداخته بودند دوران محکومیتشان را بین 

زندانیان سابقه دار می گذرانند و در طول آن درگیر ماجراهایی می شوند...

حال خاله لیالی روزی روزگاری خوب است
ژاله علو از هنرمندان پیشکسوت کشورمان که مدتی 
اســت در عرصه های هنری فعالیت ندارد، این روزها 
بیشتر در منزلش استراحت می کند. این چهره ماندگار 
در گفت و گویــی با خبرنگار ایســنا خطاب بــه آنهایی 
که نگرانش هســتند و در تلویزیون و رادیو ســراغش را 
می گیرند، گفت: از من خبری نیســت اما حالم خوب 
است و در منزلم استراحت می کنم ولی همچنان مردم را 
دوست دارم و به مردمی که نگران من هستند، می گویم 

که حالم خوب است. او گفت: ترجیح می دهم این روزها بیشتر به خودم برسم؛ به همین خاطر تصمیم 
گرفته ام فعال کار نکنم. دیگر کار بس است. فعال استراحت می کنم. علو همچنین یادآور شد که تازه از 
سفر بازگشته است و خدا را شکر این روزها کسالتی ندارد. این دوبلور و بازیگر پیشکسوت، اردیبهشت 
ماه امسال نیز با ایســنا گفت وگویی انجام داده و درباره ی ادامه فعالیتش در رادیو و بازگشت به این 
رسانه اظهار کرده بود: مدتی بود که در رادیو کار خاصی نبود، بنابراین ترجیح دادم استراحت کنم. وی 
همچنین اعالم کرده بود که حدود یک سال است برای رادیو کار نمی کند اما اگر زمانش فرا برسد و 
کاری باشــد که دوست داشته باشد حتما به رادیو برمی گردد؛ چراکه رادیو را خیلی دوست دارد. ژاله 
علو متولد 1306 تهران است. او از برگزیدگان هشتمین همایش چهره های ماندگار در سال 1389 
معرفی شد. از نخستین فعالیت های هنری علو گویندگی زنده در رادیو است. همچنین از کارهای 
تلویزیونی این هنرمند پیشکســوت می توان به سریال هایی چون »تفنگ سرُپر«، »شیخ بهایی«، 

»روزی روزگاری«، »امیرکبیر«، »مختارنامه«، »مشق عشق«، »روزهای زندگی« و... اشاره کرد.

آن ها که به خانه من آمدند
شمس لنگرودی
نشر افق
شمارگان: هزار و ۱00 نسخه
قیمت: 8 هزار تومان
با ۱۲0 صفحه

طرح: هادی اسدی بدون شرح 


