
برندگان و بازندگان مذاکرات وین
مذاکرات بین المللی وین برای حل و فصل بحران سوریه، روز گذشته در حالی در وین، پایتخت اتریش برگزار 
شد که برای نخستین بار، جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از طرف های ذینفع و موثر در این موضوع، به 
آن دعوت شده و در سطح وزیر خارجه شرکت کرده بود. هرچند برخی کشورهای غربی و همچنین دولت های 
عربی حامی گروه های شورشی در سوریه چنین بیان می کردند که هدف نهایی از مذاکرات وین، رسیدن به 

صفحه 4یک زمان بندی برای کنار رفتن بشار اسد، رئیس جمهور سوریه از قدرت است ...

اگر امام و رهبری نبودند شاید استبداد برمی گشت

بررسی اموال 200 هزار نفر از مسئولین کشور
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از ظهر امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه امروز مجمع گفت: در 
ابتدای این جلسه نسبت به سیل های اخیری که در استان های ایالم و لرستان و همچنین حادثه ای که برای مردم اهواز رخ داد ابراز تأسف و همدردی صورت 

گرفت. محسن رضایی با ابراز امیدواری نسبت به رسیدگی مسئوالن به خسارات وارد شده مردم اظهار داشت: ظاهرا پدیده جدیدی را از طرف دریای عمان در امسال 
خواهیم داشت که البته در اروپا و آمریکا پدیده ای شناخته شده بوده و در آنجا سازمان های مسئول آموزش دیده اند و آمادگی الزم برای برخورد با آن را دارند ولی در 

کشور ما اولین بار است که چنین رویدادی رخ می دهد. رضایی افزود: احتماال تا انتهای آذرماه بارش های شدید و سیالب های بزرگ را خواهیم داشت که البته باید برای 
صفحه ۶صفحه ۷صفحه 5آن آماده باشیم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بیشتر وقت جلسه امروز مجمع به ارائه گزارش از سوی اعضا گذشت، تصریح کرد ... صفحه 3

اکنون چندی اســت که پیرامون 
طرح جدید دولت و ســتاد مبارزه 

با قاچاق کاال در ...

اختالفات ســرمربی تیــم ملی و 
دبیرکل فدراسیون فوتبال همچنان 
ادامــه دارد. اگرچه در جلســه روز 
چهارشــنبه در فدراسیون بنا براین 
گذاشته شد که برای حفظ آرامش 

تیم ملی حفظ ...

عوامل محیطی و ژنتیکی فراوانی 
می توانند در ایجاد بیماری سرطان 

دخیل باشند، اما  ...

رجیستری و 
صنف محترم 

»قاچاقچیان«

تاثیر موقعیت دوئــــل!
جغرافیایی در 
ابتال به سرطان

دفاعیه ای که 
کیفرخواست

 شد
صفحه 2

زنجانی: دادسرا فریب حرف های وزیر نفت را خورده است
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شنبه 9 آبان ماه 21394

شفافیت صندوق های رای مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت
سخنگوی وزارت کشــور گفت: به هیچ وجه برای ساخت صندوق های رای با شرکت های خارجی قرارداد نبسته ایم و 
بنده این موضوع را صراحتًا تکذیب می کنم. حسینعلی امیری قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور از تایید صندوق های 
شفاف برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری از سوی شورای 

نگهبان خبر داد و گفت:  وزارت کشور در این زمینه نهایت همکاری و هماهنگی را با شورای نگهبان داشته است.
قائم مقام وزیر کشور خاطرنشان کرد: در این دوره از انتخابات بنا شد صندوق های آرای شفاف به شکلی که رای دهنده 
رای خود را در صندوق می اندزد قابل مشاهده باشد، اما نوشته روی آن برگه مشخص نباشد را در دستور کار قرار دهیم. 

به عبارتی تالش بر این بود که هم محتوای آن معلوم باشد و هم رای دهنده رایی را که به صندوق می اندازد در ضمن اصل مخفی ماندن و خوانا بودن، 
متن آن رای محفوظ بماند.

وی ادامه داد: چند نمونه از این صندوق ها را به شورای نگهبان ارسال کردیم و از بین چند نمونه، یک نمونه مورد تایید قرار گرفت که نمونه مذکور مورد 
تایید قرار گرفته و هم اکنون در مرحله تولید انبوه به میزان حوزه های انتخاباتی که به صورت الکترونیکی برگزار نمی شود، هستیم.

ســخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه قرارداد ساخت این صندوق ها به مرحله امضا رسیده، در پاســخ به این سوال که گفته شده طرف مقابل قرارداد، 
شرکت خارجی بوده، تاکید کرد: به هیچ وجه با شرکت های خارجی قرارداد نبسته ایم و بنده این موضوع را صراحتًا تکذیب می کنم.

امیری در پاسخ به این سوال که آیا وزارت کشور برنامه ای برای رونمایی از این صندوق ها دارد یا خیر؟ تصریح کرد:  خیر، برنامه خاصی برای این کار ندرایم.

بابک زنجانی دروغ می گوید
وکیل وزارت نفت گفت: متاسفانه همچنان شاهد ادامه دروغ گویی های بزرگ بابک زنجانی هستیم. غالمرضا مهدوی 
روز شــنبه بعد از چهارمین جلسه رســیدگی به اتهامات بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی افزود: در این جلسه 
دادگاه، متهم بدون این که از اتهامات منتسب از خود دفاع کند، متاسفانه همچنان به دروغ پردازی هایش ادامه داده 

است که البته وزارت نفت به موقع پاسخ دروغ گویی وی را خواهد داد. 
وکیل وزارت نفت اظهار داشت: این متهم اصلی پرونده نفتی با مخلوط کردن موضوع ساده بانکی با دیگر اسناد تجاری، 

سعی در گمراه کردن افراد داشته است. 
چهارمین جلسه رســیدگی به اتهامات بابک زنجانی میلیاردر نفتی و »م.ش« و »ح.ف.ه« دو متهم دیگر پرونده نفتی امروز شنبه در حالی در شعبه 15 
دادگاه انقالب اســالمی تهران به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شــد که متهم اصلی پرونده یعنی بابک زنجانی در جایگاه حاضر شد و 

در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کرد.
از مهمترین نکات این جلســه، اســتفاده مکرر بابک زنجانی از عبارت »آیا خسته نشــدید« به قاضی حین قرائت دفاعیات بود که هر بار با جواب »نه« 

قاضی صلواتی مواجه می شد.
براساس این گزارش، زنجانی ، تقریبا هر 10 تا 15 دقیقه یک بار عبارت » آیا خسته نشدید« را از قاضی صلواتی سوال می کرد.

قاضی پرونده همانند سه جلسه دیگر در آغاز دادگاه، متهم را تفهیم اتهام کرد و از رسانه ها خواست تا مطالب را بر اساس موازین منتشر کنند.

 برخی می خواهند 
دل مردم را خالی کنند

معــاون اول رییــس جمهور گفت: عــده ای امید به 
مــردم را نشــانه می گیرنــد و می خواهنــد دل مردم 
را خالی کننــد و بگویند قرار نیســت اتفــاق خاصی 
 بیفتد امــا مطمئن باشــید خیلی اتفاقات در کشــور 

خواهد افتاد.
اســحاق جهانگیــری در زنجــان، اظهــار کــرد: 
امــروز شــرایط امیدوارکننــده ای بــه وجــود آمده 
گاهانه این شــرایط  گاهانــه یا ناآ اســت اما عده ای آ
امیدوارکننــده را نمی بیننــد، امیــد مردم را نشــانه 
می گیرنــد و می خواهنــد دل مردم را خالــی کنند و 
بگویند قرار نیســت اتفاق خاصــی بیفتد اما مطمئن 
 باشــید خیلــی اتفاقــات در کشــور خواهــد افتاد و 

خواهیم دید.
وی ادامــه داد: دولــت مصمــم بــه ایجاد شــرایط 
جدیدی بر کشــور اســت. سیســتم بانکی از بحران 
عبــور خواهد کــرد و بازار ســرمایه مشــکالت را از 
پیشــرو برمی دارد. بــرای همه اینهــا برنامه ریزی و 
 فکر شده و امیدواریم در ســال آینده بتوانیم تحولی 

به وجود بیاوریم.
معــاون اول رییس جمهور با بیــان اینکه دولت خود 
را برای شــرایط پســاتحریم آماده می کند و در حال 
برنامه ریزی جدی اســت، افزود: غربی ها و سرمایه 
گذاران خارجی به شــدت به ایران هجوم می آورند و 
منابع خارجی و منابع خودمان که بلوکه شده بود وارد 

کشور می شود. 
این مهم اســت که از منابع برای شــکوفایی کشــور 
اســتفاده کنیم و بخش خصوصی هــم باید پای کار 

بیاید.
جهانگیری اضافه کــرد: بخش خصوصی به دنبال 
سود اســت و باید به سودش برسد. بخش خصوصی 
محیط امــن می خواهــد و باید محیط امــن برایش 
فراهم شود. مگر یک کشــور که چند میلیون جوان 
بیکار دارد حق دارد که شرایط را برای سرمایه گذاران 
و ایجاد شــغل جوانان فراهم نکند؟ دولت مصمم به 
ایجاد این شرایط است. بخش خصوصی هم مصمم 
 اســت در پســاتحریم ســرمایه گذاری هــای جدی 

انجام دهد.
معاون اول رییــس جمهور در ادامه یادآور شــد: در 
حال حاضر دوران سختی را پشــت سر می گذاریم. 
غربی ها به ناحق و ظالمانه تحریــم هایی را علیه ما 
وضع کرده اند البتــه توافق خوبی انجــام گرفت که 
بر اســاس آن تحریم ها بایــد تا هفته هــای آینده و 
 حداکثر تا یک ماه آینده لغو و از پیشــروی ملت ایران 

برداشته شود.
جهانگیری ادامــه داد: ما دو برنامــه داریم که یکی 
از ایــن برنامه ها کوتاه مدت و برای امســال اســت. 
بــرای واحدهــای تولیدی بــر اثر تحریم ها شــرایط 
اقتصــادی نامناســبی به وجــود آمده بــود که دچار 
رکــود یا اســتفاده کــم از ظرفیــت ها شــده بودند. 
 بایــد با این برنامــه کوتاه مدت دوباره ایــن واحدها را 

راه اندازی کنیم.
وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: در ســال 94 
شرایط ســختی به ما تحمیل شــد. ما پارسال نفت 
را بشــکه ای 100 دالر مــی فروختیم اما امســال 
43 دالر می فروشــیم. این اتفــاق در اقتصاد همه 
کشــورهای نفت خیــز اثر جدی گذاشــته اســت. 
بحمدالله تا االن با تدابیری که داشــتیم نگذاشتیم 
ثبــات اقتصــادی کشــور دوباره بــه هــم بریزد و 
شــاهد تغییرات عمده در نرخ ارز یــا روند صعودی 
تورم باشــیم. بــا وجود اینکــه تحریم هــای عمده 
 هنــوز باقی اســت از جملــه تحریم هــای بانکی و 

فروش نفت.

دفاعیه ای که کیفرخواست شد
زنجانی: دادسرا فریب حرف های وزیر نفت را خورده است

چهارمین جلســه دادگاه پرونده فســاد نفتی امروز و برای اولیــن بار به صورت 
علنی برگزار شــد. پرونده ای که متهم ردیف اول آن بابک زنجانی است و فساد 
فی االرض از طریق اخالل در نظام اقتصادی کشــور، کالهبرداری از شرکت 
ملی نفت و بانک مســکن و تامین اجتماعی، پولشــویی و جعل اسناد بانکی از 
جمله اتهامات اوست. پرونده این میلیارد نفتی 209 جلد و هر جلد 200 صفحه 
است. اما زنجانی برای دفاع از خود 200 صفحه دفاعیه آماده کرده بود که امروز 
44 صفحه از آن را قرائت کرد و طی آن نــه تنها اتهامات خود را رد کرد که بارها 
دولت یازدهم و وزیر نفت را به انگیزه های سیاســی در ایــن پرونده متهم کرد. 
موضوعی که چند بار با تذکر قاضی صلواتی همراه شد. جلسه پنجم این دادگاه 

فردا یکشنبه برگزار خواهد شد.

وزیر نفت ماموریت سیاسی داشت 
بابک زنجانی که دفاعیاتش را با خواندن قســمت هایی از زیارت عاشورا شروع 
کرد، در ابتدا با اشــاره به اینکه داستان از این قرار است که شرکت های خارجی 
در تعامل با ایران تحریم شدند و بعد هم بانک ها تحریم شدند و تمامی پول های 
ایران در بانک ها غیرقابل انتقال شد، گفت: »با تغییر دولت وزیر نفت جدید به 
خاطر اینکه دستور مدیریت شده ای برای تخریب دیگران و همچنین ماموریت 
سیاسی داشــت، تفاهم نامه ای که قبال امضا شده بود را یکطرفه منحل کرد و 
به قائم مقامی شرکت خارجی خود شکایتی را تنظیم و اعالم می دارد تحریم ها 
ربطی به وزارت نفت ندارد«. وی با اشاره به اینکه وزیر نفت می گوید وجوه بابک 
زنجانی مورد دارد و تمام معامالت هم جعل بوده، تاکید کرد که مگر می شــود 
فردی که از سال ۷۸ تا 92 میلیاردها تومان معامالت بانکی و تجارت داشته، یک 
مرتبه فردی غیرمطمئن شود؟ او با تاکید بر اینکه دادسرا فریب آن ها را خورده 
و درواقع دادسرای ایران صالحیت بررســی وجوه بانک خارجی را ندارد، گفت 
اساسا عملیات مالی یک بانک خارجی ربطی به اخالل در نظام اقتصادی ندارد. 

شماره حساب ندادند که پول ها را برگردانم
زنجانی با اشــاره به اینکه وزارت نفت مدام می گوید که آماده اســت مطالبات را 
دریافت کند، گفت: »این در حالی است که اصال شماره حساب را ندادند و می 
گویند به بانک کشاورزی یا پارسیان واریز کنید، من دنیا را دور زدم. مگر می شود 
این مبلغ را از خارج از کشور به یک بانک داخلی واریز کرد؟ اگر می شود پس چرا 
وقتی نفت به هند، کره، چین و برخی کشورها می دهیم باید به جایش برنج و ... 
وارد کنیم و پولی جا به جا نمی شود؟«. وی با اشاره به اینکه تالشش بر این بوده 

که حسابی در بانک های خارجی برای نفت باز کند، گفت: »وکالی خارجه من 
می گویند حاضریم ضمانت نامه بدهیم و وقتی صحبت از پرداخت پول می شود 
وزارت نفتی ها می گویند شــاید این پول از فروش مواد مخدر یا اسلحه باشد«. 
او با اشــاره به ســخنان وکالی وزارت نفت که گفته اند زنجانی حتی یک سنت 
هم واریز نکرده، گفت: »آخر مگر صدور ضمانتنامه الکی اســت؟ باید قرارداد 
داشت، بانک را معرفی کرد؛ اما با این حال می توانم یک هزار و 9۶۸ میلیون یورو 

ضمانت نامه از یک بانک بسیار معتبر تا روز دوشنبه واریز کنم«.

همه اطالعاتشان را از رسانه ها می گیرند
متهم ردیف اول فســاد نفتی با بیان اینکه دو سال اســت که در زندان انفرادی 
است، گفت که دو سال است تهمت ها را شنیده، اما سکوت کرده است. زنجانی 
تاکید کرد هیچ کس نمی داند چه اتفاقی افتاده و همه اطالعات خود را از رسانه ها 
می گیرند. در حالی که آن ها هر تهمتی را عنوان می کنند تا دعوا را به سود خود 
اعالم کنند. وی با اشــاره بــه تهدید اعدامش، گفت: »مــن را از زندان و اعدام 

نترسانید؛ زیرا جانم را برای کشور گذاشته ام«.

دو میلیارد یورو برای من پول خرد است
بابــک زنجانی در ادامه دفاعیات خود گفت نه رشــوه ای داده  اســت و نه باجی 
پرداخت کرده ، بلکه تاجر حرفه ای اســت و از عملکرد خــود قویا دفاع می کند. 
زنجانی تصریح کرد که عملکرد اقتصادی اش آن قدر شفاف و درست و حرفه ای 
اســت که جای ایراد و نقد ندارد. او گفت: »من اگر قصد کالهبرداری داشــتم 
با وجود ســرمایه های خارجی ام چرا باید در داخل کشور سرمایه گذاری کنم«. 
او با اشــاره به بدهی 2 میلیارد یورویی به وزارت نفت تصریح کرد که حرفه ای ها 
و اقتصاددانــان می دانند کــه مبلغ 2 میلیارد یورو بــرای مجموعه ای به بزرگی 

مجموعه او پول خردی بیش نیست. 

اجازه دهید مکالمات تلفنی نفتی را ارائه کنم
بابک زنجانی با اشــاره به اینکه نتیجه مذاکرات وزیر امور خارجه کشور با شش 
قدرت جهانی پس از دو سال واریز 2 میلیارد یورو در 3 قسط بوده که آن هم برای 
دارو و غذا استفاده شده است، بار دیگر گفت که 2 میلیارد یورو برای 5 روز او بوده 
است و تاکید کرد که وزارت نفت ۸ میلیارد یورو در چین و 22 میلیارد در کشورهای 
دیگر دارد، اگر می تواند این پول ها را جابه جا کند. وی در ادامه  گفت: »می گویند 
بابک زنجانی نفت ها را جایی برده است مگر می شود 1۸ کشتی 500 متری که 9 

کیلومتر نفت می شود را مثل پیت نفت قایم کرد؟«.  او همچنین با اشاره به اینکه 
گفته اند زنجانی به یکی از کارمندانش ماهی 4000 یورو یعنی 1۶ میلیون تومان 
حقوق می داده است، گفت: »اواًل وی مدیر منطقه ای من در خارج از کشور بوده 
و پول را از جیبم داده ام، دومًا ما در نفت، مدیران شــرکتی داریم که ماهی 350 

میلیون دالر حقوق می گیرند که آن هم از جیب دولت است«. 
او اظهار کرد که مجموعه ای در تاجیکستان دارد که تمام تلفن های مجموعه 
های او در آنجا ضبط می شــود و از دادگاه خواست که اجازه دهد »مکالماتی را 

که آقایان نفتی داشته اند« ارائه کند.

وکالت دادم اموالم را به جای بدهی ام بردارند
زنجانی در ادامه به دیدار محســنی اژه ای و جعفری بــا او در تاریخ 2/ 11/ 92 
در زندان اشــاره کــرد و گفت وقتی بــرای آن ها توضیح داده اســت که امکان 
انتقال وجه ها به داخل نیســت، به او گفته اند که اموالش را به جای بدهی اش 
واگذار کنــد و او هم قبول کرده و در تاریــخ 20/ 2/ 93 وکالت بالعزل را برای 
انتقال اموالش ارائه کرده است. این متهم گفت تاکنون هواپیمای 15 میلیون 
دالری اش، فرش گران قیمت، ویال، خانــه و زندگی مادر و خواهرش را به جرم 

متهم بودن او تصاحب کرده اند.

سخنان زنجانی واقعیات را روشن می کند
بعد از دادگاه رســول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی در جمع خبرنگاران گفت 
دفاعیات امروز موکلش، قسمت مهم و عمده واقعیت را روشن خواهد کرد. وی 
تاکید کرد: »اینجا وظیفه رسانه ها است که واقعا همان طور که کیفرخواست را 
با همه جزئیات و وسواس و با رعایت بی طرفی منتشر کردید، با همان وسواس 

و با رعایت بی طرفی عین اظهارات موکلم را منتشر کنید«. 
وی با اشــاره به اینکه موکلش دو ســال آماج اتهام ها و توهین هــا بوده و امروز 
تریبونی در اختیار داشت تا اولین بار از خود دفاع کند، از قاضی درخصوص اینکه 
در حین دفاعیات موکلش، به دادستان اجازه نداد حرف های او را قطع کند تشکر 
کرد. کوهپایه زاده با ابراز تاسف از اینکه برخی رسانه ها زنجانی را محاکمه و حتی 
برای او حکم هم صادر کردند، تاکید کرد: »موکل من معتقد است این اتهامات 
بیشتر رنگ و بوی سیاسی و اغراض های غیرحقوقی دارد تا دغدغه بیت المال«. 
او همچنین به اعتصاب غذای زنجانی در زندان اشــاره کرد و گفت او وقتی که 
پرونده در دادســرا بوده بــا محدودیت هایی مواجه بــوده و تقاضای کاغذ برای 
نوشتن نامه را داشته اما به وی کاغذ نداده اند برای همین اعتصاب کرده است. 

واکنش روزپیگیری روز

ایران آماده است درسی فراموش نشدنی به متجاوزین بدهد
وزیر دفاع با تاکید بر اینکه نیروهای مســلح آماده پاســخگویی به شرارت های دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده و خواهند بود، گفت: چهره جنایتکارانه، آدمکش و متجاوز اسرائیل و آمریکا بر همه ملت های 
جهان شــناخته شده اســت. سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مســلح  در واکنش به اظهارات وزرای دفاع آمریکا و رژیم صهیونیستی طی ســخنانی اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران 
بر اســاس دکترین دفاعی خود و با توجه به الزامات دفاعی ناشــی از تهدیدات و برای حمایت از جریان مقاومت در تمامی زمینه ها بر توان دفاعی خود می افزاید و همواره نیروهای مســلح ما آماده پاسخگویی به 
شــرارت های دولت آمریکا و رژیم صهیونیســتی  بوده و خواهند بود. وی افزود: به نظرم زمان بیان اینگونه اظهارات در حالی که که این دو رژیم در مسائل خودساخته گرفتار و نیاز به کمک دیگران دارند گذشته و 
ترجمان استیصال آن ها  فرافکنی عوامل شکست و تنها مصرف تبلیغاتی داخلی دارد؛ خوب است آقایان کتاب های خاطراتشان را از هم اکنون شروع به نوشتن کنند، شاید فرصت زیاد دیگری پیدا نکنند. وزیر دفاع 
تصریح کرد: چهره جنایتکارانه، آدمکش و متجاوز اســرائیل و آمریکا بر همه ملت های جهان شــناخته شده است و ملت ها این دو رژیم را جنگ طلب، متجاوز، خون خوار و ضد حقوق بشر می دانند، لذا نیازی 

نیست که هر روز خودشان با زبان خودشان این معانی را اثبات کنند.

سیاسی
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بررسی اموال 200 هزار نفر از مسئولین کشور
اگر امام و رهبری نبودند شاید استبداد برمی گشت

محســن رضایی دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام پیــش از ظهر امروز در 
نشســت خبری در جمــع خبرنگاران با اشــاره به برگزاری جلســه امروز مجمع 
گفت: در ابتدای این جلســه نســبت به ســیل های اخیری که در استان های 
ایالم و لرســتان و همچنین حادثه ای که برای مردم اهواز رخ داد ابراز تأسف و 

همدردی صورت گرفت.
محســن رضایی با ابراز امیدواری نسبت به رسیدگی مسئوالن به خسارات وارد 
شده مردم اظهار داشت: ظاهرا پدیده جدیدی را از طرف دریای عمان در امسال 
خواهیم داشــت که البته در اروپا و آمریکا پدیده ای شناخته شده بوده و در آنجا 
سازمان های مســئول آموزش دیده اند و آمادگی الزم برای برخورد با آن را دارند 

ولی در کشور ما اولین بار است که چنین رویدادی رخ می دهد.
رضایی افزود: احتماال تا انتهای آذرماه بارش های شدید و سیالب های بزرگ 

را خواهیم داشت که البته باید برای آن آماده باشیم.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بیشــتر وقت جلســه امروز 
مجمع به ارائه گزارش از ســوی اعضا گذشــت، تصریح کرد: آقای الریجانی 
در این جلسه گزارشی از ســفر روسیه خود ارائه کردند و گفته شد که بحث های 
مهمی میان ایشــان و آقای پوتین صورت گرفته و قرار شــده کــه روابط ایران و 

روسیه تحکیم شود.

نگرانی چین از کاهش رابطه با ایران پس از برجام
وی ادامه داد: در ادامه این جلسه نیز آقای حداد عادل گزارشی از سفر خود به 

چین ارائه کرد؛ ظاهرا طرف چینی ابهامی مبنی بر این داشته که آیا ایران پس 
از برجام نیز ارتباط خود را با کشــورهای آســیایی به ویژه چین کم می کند یا 
خیر که آقای حدادعادل توانسته بود به خوبی دیدگاه های ایران را مبنی بر 
اینکه برجام تأثیری در روابط ما با دوســتان ما در منطقه نخواهد گذاشت و 

سیاست خارجی نظام کامال مستقل است تبیین کند.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام اضافه کرد: آقای شــمخانی دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی نیز از وضعیت پیشــروی نیروهای مقاومت در 

سوریه و مشــکالت جوی که باعث شــده عملیات کند پیش برود، 
ارائه کرد.

بررسی اموال 200 هزار نفر از 
مسوولین کشور

رضایی در ادامه این نشست با اشاره 
به بررســی طرح رسیدگی به اموال 
مسئوالن در مجمع گفت: آخرین 
مواد قانونی این طرح نیز در مجمع 
به پایان رســید و آیین نامه اجرایی و 
روش کار آن مشــخص شد و قرار 
شــد که همه کمــک کننــد که به 
محض اینکه قــوه قضائیه آمادگی 

داشت این طرح اجرایی شود.

وی افزود: با اجرایی شــدن این طرح حدود 200 هزار نفر متشکل از مسئولین 
و خانواده های آنها تحت پوشش این نظام خوداظهاری و رسیدگی قرار خواهند 

گرفت و امیدواریم که به زودی این طرح به مجلس ابالغ شود.
رضایی در بخش دیگری از نشست خود با اشــاره به موضوع برجام و نامه رهبر 
معظــم انقالب در این زمینه اظهار داشــت: برجام در حقیقــت با نامه رهبری 

مجموعه کاملی را شکل داد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مصوبه شورای عالی امنیت ملی 
تصویب مشروط برجام بود ولی گام دومی نیز نیاز بود که چطور برجام اجرا شود 
و در همین زمینه مجلس ورود پیدا کرد و اجرای مشروط برجام را تصویب نمود.

رهبری نواقص برجام را برطرف کردند
رضایی با تأکید بر اینکه نامه رهبــر انقالب نواقص برجام را برطرف کرد افزود: 
امروز مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مجلس و نامه رهبری سه سند جامعی 
است که برجام بر اساس آن اجرا و رصد خواهد شد و مردم و دستگاه های مسئول 

نیز بر این روند نظارت می کنند.
وی بــا بیان اینکه اجــرای برجام همراه با فرصت و تهدید اســت، تصریح کرد: 
مدیران کشور باید برنامه ریزی کنند که چطور از فرصت های برجام استفاده و از 

ضررهای آن جلوگیری شود.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در ادامه 
نشســت با اشــاره به نفرت مردم ایران از 
آمریکا گفت: آمریــکا اگر می خواهد 
شــعار مرگ بر آمریکا تمام شــود 
باید رفتار خود را عوض کند و ملت 
ایران جز تحریم، ســرکوب، کودتا 

و جنگ چیزی از آمریکا ندیده اند.
رضایی با اشــاره بــه اقدامات آمریکا 
علیــه مــردم ایــران نظیر ســرکوب 
کردن دولت منتخــب ملت، کودتای 
2۸ مرداد، حمایــت از صدام در جنگ 
تحمیلی و تحریــم ملت ایران گفت:  ما در 
کارنامه آمریکا در برابر ملت ایران جز تحریم، 
ســرکوب و جنگ چیــزی نداریم و با این 
وجود آمریکا چطور می خواهد شــعار 

مرگ بر آمریکا فراموش شود.

اقدام مشکوک 
عربستان

دبیــر مجمــع تشــخیص 
مصلحت نظام با اشــاره 
بــه اقــدام مشــکوک 
عربســتان سعودی 

در خریــد ناوهای مدرن از برخــی قدرت ها گفت: عربســتان می خواهد با این 
اقدام خأل خروج ناوهای هواپیمابر آمریکا از منطقه را جبران کند و ممکن است 
بخواهد با این کار ناامنی را به خلیج فارس بکشــاند و ما تأکید می کنیم مسئول 

هر نوع ناامنی در خلیج فارس آمریکایی ها هستند.
رضایــی با بیــان اینکه در 15 ســال گذشــته در مجموع ناامنی هــای منطقه 
یک میلیون نفر کشــته و 20 میلیون نفر آواره شــده اند، اظهار داشــت: این به 
معنــای یک جنگ جهانی خاموش اســت که هنوز هم سیاســت های آمریکا 
در جهت ادامه دار بودن آن اســت؛ چندی پیش نیز برژینســکی مشاور امنیت 
ملی رئیس جمهور اســبق آمریکا حرف خطرناکی را گفته بود و اظهار داشته که 
خاورمیانه از کنترل خارج شده که این حرف به معنی ادامه دار بودن تنش هاست.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه روسیه با در خواست سوریه 
وارد عمل شده و ایران نیز در این راستا با روسیه همکاری می کند گفت: حاال بعد 
از دخالت روسیه آمریکایی ها نیز تصمیم گرفته اند در این موضوع دخالت کنند.
وی تأکید کــرد: ما معتقدیم ادامــه وضع موجود و ناامنی ها بــه ضرر منطقه و 

جهان خواهد بود.
وی با اشــاره به عملیات نیروهای مقاومت و ارتش در ســوریه، گفت: ما قبول 
داریم که این عملیات به دلیل اینکه تکفیری ها در بین مردم النه کرده اند و حتی 
در برخی از مناطق مردم را در محاصــره خود دارند به کندی پیش می رود و این 

طبیعی است که جنگ در مناطقی که مردم هستند به کندی ادامه پیدا کند.
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام با تأکیــد بر اینکــه به هیــچ وجه از 
حمایــت دولت ســوریه و مقاومت کوتــاه نمی آییم، اظهار داشــت: مذاکرات 
بین المللــی ادامــه دارد و مــا از مذاکراتــی کــه بــه نفع مردم ســوریه باشــد 
 دفــاع می کنیــم و تأکیــد می کنیم کــه تکفیری هــا بایــد در عراق و ســوریه 

دفن شوند.
رضایی در ادامه این نشست از تشکیل کمیسیون اقتصاد مقاومتی در دبیرخانه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و افزود: این کمیسیون برای پیگیری 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی تشکیل شــده تا نظارت بر سیاست ها جدی تر 

دنبال شود.
وی ادامه داد: در این راستا ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور و وزارت 
کشور تعامل خوبی را در زمینه آموزشی در راستای اجرای سیاست های اقتصاد 

مقاومتی با مجمع داشته اند.

اگر امام و رهبری نبودند استبداد برمی گشت
دبیر مجمع تشــخیص مصلحــت نظام در پاســخ به ســوالی مبنی بــر اینکه 
شــما در یادداشــت خود درباره برجــام گفته بودید که کشــور چندیــن دوره در 
حال نزدیک شــدن به اســتبداد بود و منظور شــما دقیقا چه برهه ای اســت، 
 گفت: از ابتدای انقالب اگر امام و رهبری نبودند احتمال بازگشــت اســتبداد 

وجود داشت.
رضایی با بیان اینکه حداقل در چهار یا پنج دوره امکان داشت استبداد برگردد، 
افزود: ولی وجود والیت فقیه مانع شد که استبداد با شعار و شکل های مختلف 

به کشور برگردد.

عده ای با تقطیع سخنان امام سعی در مصادره ایشان دارند
فرزند ارشد شهید مطهری با بیان اینکه برداشت ها از سخنان امام خمینی)س( سیاسی است، گفت: فهم نادرست از اندیشه های امام خمینی)س( باعث صدمه به انقالب می شود. مجتبی مطهری 
درباره الزامات ورود به مسأله شناساندن ابعاد شخصیتی و اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسالمی، اظهار کرد: عده ای امام را درک نمی کنند و از سویی عده ای هم عمیقا با اندیشه ایشان آشنا نیستند. 

وی ادامه داد: متاسفانه شاهد این هستیم که برخی افراد حتی با امام خمینی)س( نبوده اند، اما صحبت هایی را مطرح می کنند که زیاد جالب نیست، البته این موضوع جامعیت ندارد و در برخی از افراد 
مشــاهده می شود.   استاد دانشکده الهیات دانشگاه عالمه طباطبایی با اشــاره به سخنان اخیر یادگار امام درباره اینکه شناخت ابعاد شــخصیتی امام خمینی)س( و اندیشه های ایشان مستلزم داشتن 

مقدمات و حداقل هایی اســت، تصریح کرد: به نظر من حرف یادگار امام خمینی)س( در رابطه با الزامات شــناخت اندیشه های رهبر کبیر انقالب اســالمی صحیح است. وی با بیان اینکه در برخی مواقع 
شــاهدیم که برداشت ها از سخنان امام خمینی)س( سیاسی است، تصریح کرد: اینگونه برداشت ها از ســخنان امام خمینی)س( سیاسی است و از روی اخالص نیست و یا به شکل کامل 

بیان نمی شود. عده ای با تقطیع سخنان ایشان سعی در مصادره امام خمینی)س( به نفع خود دارند.

امام حسین الت و چاقوکش نمی خواهد
علی اکبر ناطــق نوری با بیان اینکه رهبری 
خــط قرمزها را معیــن کردنــد و گفتند تیم 
مذاکــره کننده مــا آن ها را رعایــت کردند، 
گفــت: اما یــه عده تنــدرو مــی گویند خط 
قرمزهــا مراعــات نشــده، ایــن مزخرفات 
چیســت؟ وی با بیان اینکه امام صادق)ع( 

می گویند این افراد شــیعه نیســتند، گفت: روزی به کســی که خود را ذاکر 
امام حســین می نامید، گفتیم آیا تو با این همه بددهنی و فحش های بد که 
از دهانت بیرون می آید ذاکر امام حســین هستی؟ او پاسخ داد باالخره امام 
حسین چهار تا الت و چاقوکش می خواهد. در حالی که امام حسین چاقوکش 
و الت نمیخواهد. ناطق نوری با تاکید بر اینکه نباید از والیت جلو زد، تصریح 
کرد: در این 35 سال آنچه به کشور ما لطمه زده است، برخی از همین جوان 

های هیأتی داخلی خودمان و تندروی ها بوده است.

به وحدت ملی نیاز داریم
علی مطهری تاکید کرد: اینکه کســی به 
صرف انتقاد به زندان بیفتد نه در اســالم 
هســت نه قانون اساســی. وی با اشــاره 
به اینکه نباید یک اســتاد دانشــگاه را به 
صــرف اینکه انتقاد کرده یــا در حمایت از 
یــک گروه منتقــد نامــه ای را امضا کرده 

اســت اخراج کنیم، گفت: گاهی نــوع برخورد ما از نــوع برخورد رژیم 
گذشــته هم بدتر بوده، شــهید مطهری در آن زمان بــه زندان رفت اما 
بعد از دوره زندان از تدریس محروم نشــد. مطهــری همچنین تصریح 
کرد که ما امروز به شــدت بــه وحدت نیاز داریم و یکــی از علل اینکه بر 
حل و فصل مســائل سال ٨٨ تاکید داریم مساله وحدت ملی است؛ زیرا 
 معتقدیم جامعه نباید دو شــقه باشــد و نباید تفرقه و تشتت وجود داشته 

باشد.

مجلس بعد نباید دست تندروها بیفتد
نایب رئیس مجلــس تصریح کرد که اصوال 
تنــدروی در کشــور پیــش برنده نیســت و 
نمی تواند کارهای کشــور را ســامان دهد، 
یعنی نظریات باید تا حدودی معتدل باشــد 
تا کارهــا در بخش های مختلف پیشــرفت 
کند.  محمدرضــا باهنر تاکیــد کرد: فرقی 

نمی کند چه اصالح طلبان و چه اصولگرایان تا به حال نشان داده اند زمانی 
که جریانات تند آن ها قدرت را در دست گرفتند، ممکن است چهار تا خدمت 
هم داشته باشند اما از طرف دیگر اشکال و گرفتاری های زیادتری به وجود 
خواهند آورد. محمدرضا باهنر تاکید کرد که هرچند نمی توانیم بگوییم فالنی 
چون تندرو اســت در انتخابات نباید شــرکت کند، اما کلیت مجلس نباید به 
دســت تندروها بیفتد، فرقی هم نمی کند چند تندرو افراطی اصالح طلب و 

یا چه افراطی اصولگرا باشد.

بیانیه وین با تالش  ایران 
تعدیل شد

وزیر امور خارجه کشــورمان با بیان این که در دیدار با 
طرف آمریکایی در حاشیه نشست وین، درباره نیروگاه 
اراک و تعهدات برای بازسازی آن بحث های مفصل و 
خوبی شد، تاکید کرد: آمریکا باید تضمین دهد، مانع 

تجارت شرکای تجاری ایران نشود.
محمد جــواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان در 
وین در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه درباره 
برجام بــا 1+5 و آمریکا مذاکراتی داشــتیم، گفت: 
آمریکایی ها باید هرچه ســریعتر تعهداتشان را راجع 
به برجام اجرا کنند و ما می خواهیم اطمینان حاصل 
کنیم که این تعهــدات در زمینه های مختلف برجام 

انجام می شود.
وزیر خارجه ایران با اشاره به اینکه درباره نیروگاه اراک 
بحث هــای مفصلی انجام گرفت، گفت: پیشــرفت 
بسیار خوبی داشتیم در مورد تعهدات قراردادی برای 
بازسازی اراک و همینطور اقدامات خوبی داشتیم که 
آمریکا باید به شرکای تجاری ایران تضمین دهد که 

مانع تجارت آنها با ایران نشود.
ظریف افزود: ســه جلســه برگــزار کردیــم و در این 
جلســات در برخی موارد آنهــا )آمریکایی ها( رفتند و 
از واشنگتن کسب تکلیف کردند و به ما پاسخ دادند.

وی با اشــاره بــه اینکه در جلســاتی کــه همکاران 
مــا درســطح تخصصــی و کارشناســی داشــتند 
بحث های مربــوط به اجــرای برجام پیگیری شــد 
گفت: امیدواریم جلســاتی که در دو روز داشــتیم به 
روند اجرایی شــدن برجام کمک کنــد و بخصوص 
اینکه توجه کامــل و رعایت دســتورات مقام معظم 
 رهبری مبنــای بحث هایی بــود که در ایــن دور روز 

صورت گرفت.
ظریف درباره اینکه در مورد ســوریه جلسه طوالنی 
و جدی بود، تصریح کرد: درباره ســوریه بحث های 
بســیار صریحی انجام انجام شد و گروهی از شرکت 
کنندگان تالش داشــتند که باید راجع به آقای بشار 

اسد تصمیم گیری شود.
ظریــف با اشــاره به اینکــه ما چنــد نکتــه را در این 
جلســه تصحیح کردیم که در بیانیــه نهایی نیز آمده 
اســت، گفت: اول اینکــه ما گفتیم کــه طرف های 
موضوع ســوریه مــردم ســوریه هســتند و ما طرف 
و موضوع ســوریه نیســتیم؛ ما کســانی هستیم که 
در این جلســه جمع شــده ایم بــرای اینکــه کمک 
کنیم و تســهیل کنیم اجرای راه حل سیاســی برای 
 ســوریه را و طــرف دعــوای ســوریه مردم ســوریه 

هستند.
ظریــف گفــت: دوم آنکه مــا تاکید کردیم کــه باید 
با ترورســیم مقابله شــود و ســوم اینکه درباره آینده 
ســوریه باید مردم ســوریه تصمیم گیــری کنند و ما 
اینجــا نیامده ایم کــه تصمیم بگیریم که چه کســی 
 مســئولیت در ســوریه داشــته باشــد و چه کســی 

نداشته باشد.
وی افــزود: البتــه اختــالف نظــر اساســی هنــوز 
هســت و یــک گروهی در ایــن جمــع از اول مبنای 
کار سیاســی خــود را برای آن گذاشــتند کــه آقای 
اســد نباید باشــد و ما هم گفتیم که ایــن تصمیمی 
 اســت کــه بایــد مــردم ســوریه بگیرنــد و بــر آن 

تاکید کردیم.
وزیر خارجــه با تاکید بــر اینکه بیانیه نهایــی، بیانیه 
نســبتًا معتدلی اســت و آن دیدگاه هــای افراطی را 
ندارد، گفــت: نکات بســیار مهمــی در بیانیه آمده 
اســت. مثل اینکه هر راه حل سیاســی باید توســط 
مــردم و گروه های ســوریه گرفته شــود و نهایتًا این 
 مردم ســوریه هســتند که در باره آینده خود تصمیم 

می گیرند.

تدبیر 24 نوشت: »نقد تحقیقات محلی برای بررسی صالحیت«
هنگامی که بنا می شود مالک بررسی صالحیت وی، پاسخ های همسایگان، کسبه محل و... باشد، احتمال غرض ورزی و تسویه حساب 

شخصی نسبت به نامزدها تقویت می شود.

 تدبیر و امید نوشت: »موضع گیری دوپهلوی رییس دولت سابق درباره برجام«
از زمانی که دوره ریاست جمهوری اش به اتمام رسیده تا امروز موضع گیری های رسمی از او دیده نشده است  اما صحبت از بازگشت 

محمود احمدی نژاد به صحنه رقابت های انتخاباتی مسئله ای است که همواره نقل محافل سیاسی بوده است.

 الف نوشت: »از گذشته درس بگیریم«
تمام سعی رهبری توجه دادن به خطرات سلطه طلبی آمریکا و مبنایی بودن دشمنی هیأت حاکمه آمریکا با ملت ایران است، ولی در پاسخ 

روحانی نسبت به این امر خطیر کامال بی توجهی میشود.

 پارس نیوز نوشت: »درآمدی به فرامتن سند تأیید مشروط اجرای برجام«
همدلی و هم زبانی البته فرایندی دوسویه را تعقیب می کرد که در آن تسلیم  نشدن دولت در برابر فشارهای خارجی و تکیه بر توان داخلی 

»اصل« بود و همراهی مردمی »تداوم« آن.

 صراط نیوز نوشت: »باور کنیم موضوع گفت وگوها فقط برجام بود؟«
رهبر معظم انقالب مذاکره با آمریکا در موضوعی غیراز مسئله هسته ای را به صراحت ممنوع اعالم کرده اند، با این حال ظریف و کری در 

ساعات کوتاهی که به بهانه نشست درباره سوریه در وین بودند، سه بار با هم دیدار کردند.

عکس روزسایت نگار

پیکر مطهر شهید حسین 
جمالی از شهدای مدافع 
حرم صبح امروز پس از 
تشییع در شهرستان فسا 
به زادگاهش روستای 
خورنگان منتقل و به 
خاک سپرده شد.

خبرنامه
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رصدخانه

برندگان و بازندگان مذاکرات وین 
مهمترین محورهای متن و حواشی مذاکرات صلح سوریه

مذاکرات بین المللی وین برای حل و فصل بحران سوریه، روز گذشته در حالی 
در وین، پایتخت اتریش برگزار شد که برای نخستین بار، جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان یکی از طرف های ذینفع و موثر در این موضوع، به آن دعوت 
شده و در سطح وزیر خارجه شرکت کرده بود. هرچند برخی کشورهای غربی 
و همچنین دولت های عربی حامی گروه های شورشی در سوریه چنین بیان 
می کردند که هدف نهایی از مذاکرات وین، رسیدن به یک زمان بندی برای 
کنار رفتن بشــار اسد، رئیس جمهور سوریه از قدرت اســت، مواضع ایران و 
روســیه درباره این موضوع سبب شــد آن ها نتوانند در مسیر مورد نظر خود 
به موفقیت دســت پیدا کنند و نشست وین، با انتشــار بیانیه ای 9 ماده ای، 
مشتمل بر کلیات مورد توافق همه طرف های حاضر، به کار خود پایان داد. با 
این حال، همان گونه وزرای خارجه کشورهای حاضر در این نشست نیز اعالم 
کرده اند، برای دستیابی به یک راه حل سیاسی واقعی، هنوز به کار بیشتر و 

گفت و گوهای بیشتری نیاز است. 
با این حال، شبکه خبری »المیادین« در گزارش خود از مذاکرات وین چنین 
استدالل کرده که دستیابی کشورهای شرکت کننده در این نشست به همین 
توافق کلی، خود یک موفقیت محسوب می شود. در این گزارش اشاره شده 
که شرکت کنندگان در نشست وین، پس از ساعات ها تالش، به یک بیانیه 
مشترک دست پیدا کردند. این امر به خودی خود یک تحول مهم محسوب 
می شود؛ زیرا برای نخستین بار، همه کشورهایی که به نوعی با بحران سوریه 
مرتبط بودند بر سر یک میز جمع می شدند. در این نشست، کشورهایی که با 
یکدیگر اختالف های عمیقی داشتند، همچون ایران و عربستان سعودی 
حضور داشــتند. با این حال، این کشورها توانستند بیانیه ای مشترک صادر 
کنند و این امر خود یک موفقیت محسوب می شود. وزرای خارجه آمریکا و 
ورسیه و همچنین استفان دی میستورا، نماینده سازمان ملل متحد در امور 

سوریه نیز در کنفرانس خبری خود به این موضوع اشاره کردند.
متن بیانیه ای که دولت های شرکت کننده در نشست وین در 9 بند تدوین کرده 

و بر سر آن به توافق رسیدند، از این قرار است:
»1- حفظ اتحاد، اســتقالل، تمامیت ارضی و ماهیت ســکوالر سوریه، از 

اهمیت بنیادین برخوردار است؛
2- نهادهای دولتی، دست نخورده باقی خواهند ماند؛ 

3- حق تمامی مردم سوریه، صرف نظر از طبقه بندی های قومی یا مذهبی 
آن ها می بایست حفظ شود؛ 

4- تسریع تالش های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ ضروری است؛
5- دسترســی به کمک های بشردوستانه در سرتاسر خاک سوریه تضمین 
خواهد شد و شــرکت کنندگان ]در نشست وین[ حمایت از بی خانمان های 

داخل سوریه، پناهندگان و کشورهای میزبان آنها را افزایش خواهند داد؛ 
۶- بایستی »داعش« و سایر گروه های تروریستی، شامل گروه های قرار گرفته 
در فهرست شورای امنیت سازمان ملل، و عالوه بر آن، گروه های مورد توافق 

شرکت کنندگان را شکست داد؛ 
۷- شرکت کنندگان وفق بیانیه مشترک ژنو 2012 و قطعنامه شماره 211۸ 
شورای امنیت، سازمان ملل را به تشکیل نشستی با حضور نمایندگان دولت 
سوریه و معارضان این کشور جهت رسیدن به فرایندی سیاسی که به تشکیل 

حکومتی معتبر، فراگیر و غیرطائفه ای، و به تبع آن، قانون اساســی جدید و 
انتخابات منتهی می شود، دعوت کردند. این انتخابات، می بایست با هدف 
اجرای رضایت بخش و رعایت باالترین معیارهای بین المللی از حیث شفافیت 
و مســئولیت پذیری، تحت نظارت سازمان ملل، به صورت آزاد و منصفانه و 
با حق شــرکت تمامی مردم سوریه، از جمله جمعیت دور از وطن این کشور، 

برگزار شود؛
۸- این فرایند سیاسی تحت رهبری و مالکیت سوریه خواهد بود و مردم سوریه 

درباره آینده این کشور تصمیم خواهند گرفت. 
9- شرکت کنندگان، همراه با سازمان ملل متحد، مدالیته آتش بس سراسری 
و اجرای آن که در تاریخی معین و هم راســتا با این فرایند سیاسی جدید آغاز 

خواهد شد را مورد بررسی قرار خواهند داد؛ 
شرکت کنندگان در روزهای آینده برای کاستن از حوزه های اختالف باقی مانده 
و ایجاد حوزه های جدید توافــق تالش خواهند کرد. وزیران، ظرف دو هفته 

آینده برای ادامه این مباحثات مجددًآ تشکیل جلسه خواهند داد«. 

ســاعاتی پس از انتشار این بیانیه، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل گفت 
مشــارکت کنندگان در دور دوم نشســت وین که روز جمعه برگزار شــد، در 
دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران سوریه شکست خورده اند. استفان 
دوگاریک، ســخنگوی ســازمان ملل، روز جمعه در بیانیه ای به نقل از بان 
کی مون اعالم کرد: »اختالفات بین مشارکت کنندگان همچنان زیاد است و 
مشارکت کنندگان طی روزهای آینده برای محدود کردن این اختالفات تالش 
خواهند کرد«. بان، رایزنی ها در نشســت وین را »شفاف و سازنده« توصیف 
و تصریح کرد در این نشســت موضوعات اساســی مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت ولی اختالفات زیادی بین مشارکت کنندگان وجود دارد. وی همزمان 
تأکید کرد وزیران خارجه کشورهای مشارکت کننده در این نشست توانستند 
به »توافق و درکی مشترک« بر سر بسیاری از موارد، از جمله »وحدت سوریه، 
اســتقالل و تمامیت ارضی آن، حمایت از حقوق همــه طیف های جامعه 
سوریه و سرعت بخشیدن به تالش های دیپلماسی برای پایان دادن به این 
جنگ« موفق شده اند. البته باید اشاره کرد که هرچند نشست وین نتوانست 
در دستیابی به هدف اصلی خود موفق باشد، اما ساختار و حواشی آن، خود 
دربردارنده نکات مهمی درباره تحوالتی بود که در منطقه در جریان اســت. 
روزنامه لبنانی »االخبار« در این زمینه نوشت ترکیه و عربستان سعودی، به 
ترتیب بازندگان اول و دوم نشســت وین درباره سوریه هستند. به عقیده این 
روزنامه، اکنون میسر جدیدی آغاز شده و در پرونده سوریه، آمریکا اکنون نه 
یک طرف، بلکه نقش میانجی را پیدا کرده است و جان کری این بار در صف 
مخالفان سرسخت نظام سوریه نایســتاد. نکته دیگر، موضوعی است که 
سردبیر روزنامه »رای الیوم« به آن اشاره کرده است. وی می نویسد مشارکت 
ایران در این نشست، موضوع جدید و برجسته و بلکه مهمترین موضوع بود و 
علت آن نیز این بود که عربستان سعودی با حمایت آمریکا با مشارکت ایران 
مخالفت می کرد. اما این مخالفت وی در نشست وین به جایی نرسید و علت 
آن نیز تضعیف قدرت عربستان به علت تضعیف توان مالی و مشغول بودن 
در جنگ بی نتیجــه یمن و از طرف دیگر، افزایش تــوان ایران پس از توافق 

هسته ای و عملیات نظامی روسیه در سوریه است.

تالش همه جانبه اردوغان برای باقی ماندن در قدرت 
شــمارش معکوس برای برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه در حالی آغاز شده که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشــور، همچنان برای حفظ قدرت به هر گزینه ای متوسل می شود؛ حتی اگر این دست و پا زدن، او را به رویارویی با 
همه سوق دهد. روزنامه »السفیر« می نویسد در حالی که تا برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه تنها 24 ساعت باقی مانده، به نظر می رسد اردوغان به هر قیمت در تالش برای حفظ قدرت است. در بین سناریوهای احتمالی در ترکیه، احتمال 
کنار رفتن اردوغان دیده نمی شــود و این مرد همچنان در قدرت باقی می ماند و این بار نیز تمام تالش خود را برای فراهم کردن موقعیت گســترده تر سیاسی به کار گرفته اســت. اما وی معمواًل به مشکل برمی خورد و در نتیجه، با خشم در 
صدد یافتن برگ های برنده جدیدی برمی آید. بســیاری از ناظران و به عبارت دقیق تر، مخالفان و دشــمنان اردوغان معتقدند وی به اوج رسیده و اکنون مرحله حضیض و شکســت او در سطح مردمی و حزبی و نیز نفوذ خارجی فرا رسیده 
است و هیچ موضوعی به اندازه بحران سوریه، برگ های برنده او را از دستش در نیاورد. حتی اگر انتخابات جدید که قرار است یکشنبه آینده برگزار شود، رویکرد خاورمیانه ای پیدا کند، اما اردوغان اکنون در قدرت است؛ هرچند کانون های 
آتش از هر طرف او را در برگرفته و بیشــترین خطری که او را تهدید می کند، آتشــی است که از داخل در حال هرچه شعله ور تر شدن اســت. اکنون، ترکیه که تا پیش از این به عنوان الگوی جمع بین دموکراسی و اسالم و به روز بودن معرفی 

می شد، با خطر جنگ داخلی دست و پنجه نرم می کند.

نشست بین المللی بررسی بحران سوریه با حضور محمدجواد ظریف 
وزیرامورخارجه کشورمان در وین برگزار شد.

تشدید درگیری ها بین فلسطینیان و 
صهیونیست ها که به گفته  منابع خبری از 

سال 2014 تا کنون بی سابقه بوده است.

بالونی که توسط یک مرد 29 ساله در خانه اش در چین ساخته شده است در یک پرواز آزمایشی به هوا فرستاده شد. این 
بالون، 23 متر ارتفاع دارد و ساخت آن حدود پنجاه هزار دالر هزینه در بر داشته است. 

سقوط مرگبار ایرباس مسافربری متعلق 
به شرکت »کوگالیم آویا« روسیه با224 
مسافر در منطقه سینای مصر.

 آمریکا باید مراقب نزدیک شدن 
ایران و روسیه باشد

تقویــت اخیر حضــور نظامی ایران و روســیه در ســوریه، موجب 
غافلگیری بسیاری از ناظران شد. تالش های هماهنگ این دو 
کشور در حمایت از بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، ممکن است 
به منزله تغییر ژئوپلیتیکی اساسی در منطقه خاورمیانه یا صرفًا به 
منزله بهره برداری این دو کشور از فرصتی تاکتیکی باشد. با توجه 
به قابل توجه بودن مداخله نظامی روسیه به نفع نزدیک ترین متحد 
ایران، باید به این مسئله را از زاویه تغییر احتمالی هر چه بیشتر راهبرد 
تهران در قبال مسکو بررسی کرد. باید توجه داشت تقویت همکاری 
دفاعی بین ایران و روسیه، فراتر از عملیات نظامی در سوریه است.

  سقوط هواپیمای روسی 
در سینای مصر

یک فروند هواپیمای تجاری روســیه با 212 سرنشــین، امروز 
)شــنبه( در صحرای سینای مصر ســقوط کرد. این هواپیما از 
بندر »شرم الشیخ« مصر به سمت شهر سن پترزبورگ روسیه در 
حرکت بود و اکثر مسافرانش شهروند روسیه بودند. ساعاتی پس 
از این واقعه، شرکت هواپیماسازی ایرباس اعالم کرد هواپیمای 
ســقوط کرده مذکور، از نوع ایرباس ای-321 بوده اســت. بر 
اساس اعالم این شرکت، هواپیمای سقوط کرده، 1۸ سال کار 
کرده بود و از سال 2012 تحت اختیار متروجت بود. این هواپیما 

در حدود 21 هزار پرواز )حدود 5۶ هزار ساعت( کرده بود.  

  نخستین حمله کردهای 
تحت حمایت آمریکا علیه داعش

سخنگوی گروه شورشی »برکان الفرات« روز شنبه اعالم کرد 
ائتالفی از شــبه نظامیان کرد مورد حمایت آمریکا و گروه های 
شورشی، نخســتین عملیات خود را علیه مناطق تحت کنترل 
داعش در شمال سوریه انجام دادند. شرفان درویش، سخنگوی 
این گروه شورشــی که بخشــی از گروه موســوم به »نیروهای 
دموکراتیک سوریه« اســت، افزود این نخستین گام نیروهای 
دموکراتیک سوریه است. نیروهای دموکراتیک سوریه ائتالفی 
متشکل از یگان های مدافع خلق کرد و دیگر گروه های شورشی 

سوری است. 

  پاسخ بشار اسد به ادعاهای 
وزیر خارجه سعودی

رئیس جمهور ســوریه تأکید کرده تا نابودی کامل تروریســم در 
قــدرت خواهد ماند. وی اظهار داشــته: »از قدرت کناره گیری 
نمی کنم؛ حتی اگر مجبور شــوم تنها بمانم و به تنهایی به نبرد 
بپردازم... تفنگم را برخواهم داشت و تا آخرین لحظه از کشورم 
و نظام ســوریه دفاع می کنم؛ زیرا من به خاطر تروریســت ها و 
تکفیری ها از قدرت کنار نمی روم«. اسد در واکنش به اظهارات 
وزیر خارجه عربستان نیز گفته: »این شخص حقیر، وزیر خارجه 
سعودی که همیشــه از کناره گیری بشار اســد از قدرت سخن 

می گوید، تاریخ من و تاریخ سوریه را نمی داند«. 

بین الملل
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رجیستری و صنف محترم »قاچاقچیان«
تاثیر برنامه رجیسترینگ بر بهای موبایل در بازار

اکنــون چندی اســت کــه پیرامون طــرح جدید دولت 
و ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال در خصــوص بــازار 
موبایل کشــور مباحــث فراوانی در گرفته اســت. طرح 
رجیســترینگ موبایل و گوشــی های وارداتی به کشور 
که البته برای اولین بار نیست که شاهد آن خواهیم بود 
گویا به شــکلی جدی در دســتور کار قار گرفته و آنگونه 
که مقامــات دولتی اذعــان کرده اند این طــرح تا قبل 
از پایان ســال جاری به شکل گســترده در کشور پیاده 
ســازی خواهد شد و بر اســاس آن امکان اســتفاده از 
گوشی های هوشــمند قاچاق موبایل در کشور به هیچ 

وجه مقدور نیست.
ایــن طرح پیــش از این یکبار در ســال ۸5 در کشــور 
اجرایی شــده اســت. طرحی کــه البتــه بازخوردهای 
خوبــی برای بازار کشــور و دولت به همراه نداشــت و 
نتوانســت موفقیتی کــه در مورد آن پیش بینی شــده 
بود را بــه ارمغان آورد. این بار اما این طرح به شــکلی 
جدی تر در دستور کار قرار گرفته است، اما آنگونه که 

از همین ابتدا پیداســت، نا هماهنگی و تشــویش در 
این طرح موج میزند.

 زیان 900 میلیارد تومانی دولت 
از پدیده قاچاق موبایل

در ایــن رابطــه علیرضــا گلســتانی معاون 
هماهنگــی  و  نظــارت  یــزی،  برنامه ر

اقتصادی ســتاد مبــارزه بــا قاچاق کاال 
و ارز گفت: جیســتری شــماره ســریال 
موبایل های وارداتی از مبادی رســمی 
)گمرک( و ثبت آنها در سامانه مربوط 
به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیویی بخشی از کار است.
وی با اشاره به وضعیت موجود حوزه 
ارتباطــات و واگــذاری بیش از 13۸ 
میلیون سیم کارت عنوان کرد: از این 
تعداد، ۷0 میلیون خــط فعال داریم 
که با احتســاب قابلیت دو سیم کارته 
بودن برخی گوشــی ها، چیزی حدود 

50 - ۶0 میلیــون گوشــی در اختیــار 
مردم داریم. او افزود: اگر هر پنج سال 

گوشی دست مردم تعویض شود، ساالنه 
14 میلیون گوشــی نیاز جامعه است. تنها 

یک میلیون از ایــن تقاضا با آغاز تولیدات دو 
شرکت از ســال ۸5 در داخل تولید می شــود، طبق آمار 
گمرک دو میلیون واردات رســمی داریم و در نهایت 11 

میلیون گوشی قاچاق وارد کشور می شود.
معــاون برنامه ریــزی، نظارت و هماهنگــی اقتصادی 
ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز گفــت: گردش مالی 
قاچاق تلفن همراه در کشــور بالغ بــر 1.۸ میلیارد دالر 
است که ســاالنه تأثیر منفی معادل 900 میلیارد تومان 
بر درآمدهای دولــت از محل عوارض گمرکی داشــته 

است.

یک ناهماهنگی اساسی در ابتدای طرح
اما گلستانی در مورد وضعیت موبایل های فعلی در بازار 
کشور گفته است: اتفاقی برای موبایل های کنونی مردم 
که فعال اســت و اســتفاده می کنند پیش نمی آید و این 
طرح مشــمول واردات جدید اســت. این در حالی است 
که نخعی مدیــرکل دفتر مبازره بــا قاچاق کاالی هدف 

ســتاد مبــارزه با قاچــاق کاال 
و ارز در ایــن رابطــه نظر 

دیگری را ابــراز کرده. 
نخعــی گفته اســت: 
رجیســتری  ح  طــر

گوشی های تلفن همراه علی رغم گفته برخی ها، نه تنها 
گوشی های تلفن جدید و تاز وارد، بلکه تمام گوشی های 
تلفن هایی را که هم اکنون در حال استفاده نیز هستند، 

شامل می شود.
مدیرکل دفتر مبازره با قاچاق کاالی هدف ســتاد مبارزه 
با قاچــاق کاال و ارز با تاکید بر اینکه مــردن نباید نگران 
اجرای این طرح باشند، اظهار کرد: با توجه به تمهیدات 
در نظر گرفته شــده، تمامی دارندگان گوشی های تلفن 
همراه در کشور این فرصت را دارند تا در فرصت کوتاهی 

که متعاقبًا اعالم خواهد شــد، کدهای IMEI )کد 15 
رقمی منحصربه فرد برای هر گوشی( گوشی های تلفن 
همــراه خود را در ســایت مخصوصی که بــه این منظور 
راه انــدازی شــده و یا در دفاتــر پیشــخوان دولت، ثبت 
کنند تا پس از اجرای این طرح مشــکلی برای برقراری 

تماس های تلفن همراهشان به وجود نیاید.

دقیقا مشــخص نیســت که اظهارات گلســتانی در این 
خصوص مالک طــرح و هدف اصلی دولت اســت و یا 
آنکــه آنچخ نخعــی در مورد راه اندازی یک وب ســایت 
جدید و اقدام برای ثبت گوشــی های موبایل فعلی و در 
دست کاربران بیان کرده مورد اقدام قرار خواهد گرفت. 
ضن آنکه دو بیان متناقــض در مورد یک موضوع واحد 
در ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نشــان از آن دارد که 
گویا هنوز جنبه های مختلــف این طرح برای طراحان 

آن مشخص و تعیین شده نیست.

 تاثیر طرح جدید بر بهای 
گوشی های موبایل در بازار

اما آنچه بیش از همه دغدغه مصرف کنندگان گوشــی 
هــای موبایل در کشــور را شــامل میشــود، تاثیر طرح 
رجیســتری موبال بر بهای تمام شــده این کاال در بازار 
اســت. بعد از آن که با شکســت طرح رجیستر در سال 
۸5 این طرح ملغی شــد و تعرفه باالی واردات گوشــی 
موبایل به کشــور و هزینه های دیگر از جمله خواب کاال 
در گمرک منجر به افزایــش بهای موبایل های وارداتی 
شد، تمایل به قاچاق این کاال در کشور شدت گرفت. 
به گونه ای که در مدت زمانی اندک، سیل گوشی 

های موبایل قاچاق بازار را فرا گرفت. 
اما اکنــون با اجرای ایــن طرح دو نظــر کامال 
متفــاوت در مورد قیمت نهایی موبایل ارائه شــده 
اســت. افشــار فروتن رئیــس انجمن فروشــندگان 
تجهیــزات  و  یــل  موبا سیم کارت،گوشــی 
جانبی بــر این اور اســت که اجــرای چنین 
طرحــی می توانــد هزینه هــای متعــددی 
به همراه داشــته باشــد کــه در نهایت این 
هزینه هــا می تواند قیمت نهایــی کاال برای 
مصرف کننده را افزایش دهد بــه همین دلیل 
می توان گفت چنیــن طرح هایی نه تنها 
موجــب کاهــش قیمت نمی شــود، 
بلکه موجبــات افزایش قیمت را نیز 

فراهم می کند.
این سخنان در مقابل سخنان علیرضا 
گلســتانی قرار دارد که بیــان کرده: ما 
هزینــه واردات موبایل از قبیــل تعرفه های 
وارداتــی و زمان خــواب محصول 
در گمرک را کاهــش می دهیم 
و عــالوه بــر آن هزینه هــای 
بخش استانداردســنجی را نیز 
می کاهیم؛ بنابراین با این کارها 
زمینه برای کاهــش قیمت موبایل 

مهیا می شود.
بدون شک اجرای طرح رجیستری موبایل 
در کشــور تنها یــک هــدف را دنبــال میکند: 
افزایش درآمــد های دولت از قبل واردات گوشــی 
موبایل که اکنون به دلیل حجــم باالی قاچاق به جیب 
قاچاق چیان میرود. این موضوع را گلستانی به صراحت 
بیان کرده است و گفته: همانطور که گفتم ممکن است 
صنــف محرتم قاچاقچیــان تالش کنند تــا این طرح با 
شکســت مواجه شــود و حتی درباره افزایــش قیمت ها 
شایعه ســازی کنند اما بــا اجرای رجیســتری، افزایش 

قیمت نخواهیم داشت.
اما و بدون شــک میتوان حدس زد که اجرای این طرح 
اگر با ناهماهنگی و به شــکل جامع مد نظر قرار نگیرد، 
میتواند تبعات فراوانی بر بازار موبایل در کشــور داشــته 
باشد و هیچ بعید نیســت که حداقل در کوتاه مودت این 
طرح منجر به افزایش یکباره بهای موبایل در بازار شود. 

آغاز دسترسی جهانی به اینترنت از آسمان
رؤیایی دسترسی به اینترنت پرسرعت 
در دورافتاده تریــن نقــاط زمیــن با 
ابتکار گوگل در اندونزی آغاز شــد. 
غول فناوری دنیا مناطق دورافتاده 
اندونزی را برای آغاز یک تالش بی 
ســابقه در عرصه توســعه ارتباطات 
جهانی آغاز کرده است. در این پروژه 

از بالن های مملو از گاز هلیوم که با دکل های مخابراتی 
و زمینی اندونزی در ارتباط هستند برای دسترسی مردم 
این کشــور در دورافتاده ترین نقاط اســتفاده می شود. 
گوگل از به هوا فرستادن 300 بالن هلیومی به آسمان 
سراسر زمین در آینده نزدیک خبر داده است. این بالن ها 
تا ارتفاع 20 کیلومتری زمین یعنی جایی که به آن »الیه 
استراتوسفر« گفته می شود و تحوالت جوی نظیر بارش 
باران و برف در آن دیده نمی شود اوج می گیرند. هر یک 
از این بالن ها محدوده ای به قطر 40 کیلومتر را پوشش 

می دهد و در سایه عملکرد آنها مردم 
نواحی دورافتاده به اینترنت پرسرعت 
نسل چهار )4G( دسترسی خواهند 
داشت. گوگل این پروژه را از اندونزی 
آغاز کرده و در نظر دارد به زودی آن 
را در سراســر جهان توسعه دهد. به 
عقیده کاشناســان هــدف گوگل و 
فیس بوک )که این شــرکت هم پروژه مشابهی را دنبال 
می کند( دسترسی هرچه بیشتر مردم جهان به اینترنت 
و در نهایت توســعه بازار خود و کسب درآمدهای بیشتر 
اســت. این در حالی اســت که پیش از این چند شرکت 
دیگر بــزرگ در حوزه تکنولوژی از جمله فیســبوک نیز 
در طرح هایی مشابه برای دسترسی جهانی به اینترنت 
رایگان قدم برداشته اند. فیسبوک سال گذشته از طرح 
خود در همین رابطه با استفاده از پهپاد که طرحی مشابه 

طرح گوگل است، رونمایی کرده بود.

هک چهار میلیون نفری کاربران اینترنت در انگلستان
یکی از مراکز ارائه خدمات اینترنت 
بانــد پهــن به تازگی دریافته اســت 
که در یک اقــدام تخریبی، هکرها 
اطالعات 4 میلیــون نفر از کاربران 
ایــن مرکــز را بــه ســرقت برده اند. 
بســیاری از هک هایــی کــه امروزه 
به افراد مختلف آســیب می رســاند 

به صورت مســتقیم بر روی خود آنها اعمال نمی شــود 
بلکه هکرها با هــدف قرار دادن مراکزی که اطالعات 
آن ها را در اختیار دارند به ســراغ کسب اهداف ناسالم 
خود می روند. در یکی از نمونه های بارز از این موارد، یک 
شرکت مخابراتی و ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت 
در کشور انگلستان با یک مشکل بسیار بزرگ روبرو شده 
است. این شرکت به تازگی دریافته است که در یک هک 
عظیم، اطالعات کاربران این مرکز به سرقت رفته است. 
اطالعات سرقت شده شامل نام و آدرس و حتی سوابق 

اقامتی و کاربری های اینترنتی این 
کاربران بوده اســت که به طور حتم 
می توان از آنها برای انجام هک های 
بیشــتر اســتفاده کرد. ایــن حمله 
به صــورت حمالت محــدود کردن 
دسترسی یا DOS انجام شده است 
و دامنه آن به اندازه ای بوده است که 
گفته می شود اطالعات 4 میلیون کاربر به سرقت رفته 
و برای هکرها افشاشــده اســت. به این ترتیب مقامات 
دولتی بریتانیا نیز از دستگاه های مسئول جرائم سایبری 
درخواست رســیدگی فوری به این موضوع را کرده اند. 
گفته می شود که این هک توسط یک گروه هک روسی 
به انجام رسیده است که البته هنوز هیچ سند رسمی در 
زمینه اثبات این ادعا وجود ندارد. در عین حال نیز یک 
گروه تندروی عرب با ارسال پیام هایی موجب ایجاد شک 

و شبهه در زمینه انجام این هک شده اند.

چند دستگاه موبایل قاچاقی 
غیرفعال می شود؟

موضوع قاچاقی بــودن بخش عمده ای از تلفن های 
همراه در کشور موضوع چندان جدیدی نیست و آمار 
ســهم 90 درصدی قاچاق در بــازار پررونق موبایل از 

سال های گذشته نیز مطرح می شد.
رییس کل گمرک به عنوان رییس دروازه های رسمی 
واردات کاال علت آمار بــاالی قاچاق در بخش تلفن 
همراه را ســودآور بودن آن می داند و معتقد است که 
پرداخــت عوارض باال دشــواری دریافــت مجوزها و 
هزینه بر بــودن اقدامات قانونــی در این زمینه باعث 
می شود واردکنندگان تمایل بیشتری به راه های غیر 

قانونی نشان دهند.
معطلی هــای گمرکــی از جمله دیگر دالیلی اســت 
که باعث می شــود واردکنندگان البتــه در زمینه تمام 
کاالهای وارداتی ناراضی شــده و اگر راهی برای دور 
زدن گمرک داشــته باشــند از آن اســتفاده کنند، که 
این مشکل به گفته کرباســیان با اجرای طرح جامع 
گمرکی و تعیین مســیرهای مختلف بــرای واردات 
کاال اتا حدودی بر طرف شده و ترخیص کاال سرعت 

گرفته است.
اما هنوز آمارها از قاچاق تلفن همراه که البته به دلیل 
ساده تر بودن حمل آن و امکان واردات با چمدان های 
مسافری نسبت به قاچاق دیگر کاالها ساده تر است، 

رقم باالیی را نشان می دهد.
کرباسیان که همواره معتقد است هیچ یک از اجناس 
قاچاق و بدون مجوز از درگاه های گمرکی به کشور وارد 
نمی شود، پیش از این از طرحی در ستاد مبارزه با قاچاق 
برای غیرفعال کردن تلفن های همراهی که به صورت 
غیرقانونی و بدون مجوز به کشور وارد شده اند خبر داد.
وی در ماه هــای گذشــته در ایــن باره گفتــه بود که 
پروانــه الکترونیکی گمرک و بارکــد موبایل های وارد 
شــده از مبادی رســمی به این ســتاد کمک می کند 
که موبایل های قاچاقی را شناســایی کنند و آنها را در 
کشور فعال نکنند که این کار از چند ماه آینده اجرایی 

خواهد شد.
حال اگر طــرح نهایی ســتاد مبارزه با قاچــاق برای 
ساماندهی به اوضاع واردات موبایل غیرفعال کردن 
موبایل های قاچاق شــده باشــد، باید دید چند تلفن 
همراه در کل کشور مشمول مجازات غیرفعال سازی 

می شود.
آمارهای گمرک از واردات قانونی تلفن همراه نشــان 
می دهد که در نیمه نخســت امسال 300 تن گوشی 
موبایل با ارزش حدود 119 میلیون دالر به کشور وارد 
شــده اســت که این میزان حدود 15 درصد کمتر از 

واردات این کاال در نیمه نخست سال گذشته است.
بنابراین در صورت کنار گذاشــتن آمــار 90 درصدی 
از ســهم قاچاق در بازار موبایل و محاســبه بر اساس 
آمارهای جدید ســتاد مبارزه با قاچاق مبنی بر ســهم 
۷۸ درصدی کاالی قاچاقچیــان از این بازار می توان 
محاســبه کرد که احتماال در ۶ ماه نخســت امسال 
حدود 545 میلیون دالر موبایل به کشور وارد شده که 
البته تنها 22 درصد آن واردات قانونی بوده و بقیه یعنی 
425 میلیون دالر آن از طریق محموله های قاچاقی از 

مرزها عبور کرده است.
حال اگر وزن هر موبایل را به طور متوسط 300 گرم در 
نظر بگیریم احتماال در نیمه نخســت امسال واردات 
قانونی موبایل به یک میلیون دســتگاه می رسد و اگر 
این تنها 22 درصد از موبایل هایی باشد که به کشور وارد 
شده احتماال میزان کل واردات موبایل به ایران حدود 
5.5 میلیون دستگاه و البته سهم قاچاقچیان در این 
بین حدود 3.5 میلیون دستگاه تلفن همراه است که 
با اجرای طرح سازمان مبارزه با قاچاق معلوم نیست 

چه سرنوشتی در انتظار آن ها است.

رصدخانه

عرضه پیام رسان تور برای مقابله با هکرها
طراحان نــرم افزار تور که 
گشــت و گــذار ایمــن در 
اینترنت را ممکن می کند 
به تازگی نســخه آزمایشی 
برنامه گــپ آنالین خود را 
هم عرضــه کرده اند که با 
برنامه های دیگر گپ هم 

سازگار است. برنامه یاد شده با برنامه هایی 
همچون جبر، آی آر سی، گوگل تاک، چت 
فیــس بوک، توییتر و یاهو ســازگار اســت، 
اما احتماال مهمترین مزیــت آن امکاناتی 
اســت کــه بــرای حفــظ حریم شــخصی 
کاربران در نظر گرفته شــده اســت. در این 

برنامــه گــپ از پروتــکل 
 Off-the-Record
OTR اســتفاده شــده تا 
ایمنــی آن در برابــر نفوذ 
مزاحمان و کالهبرداران 
فضای مجازی به حداکثر 
برســد. پروتکل یاد شده 
تمامی پیام هــای رد و بدل شــده کاربران 
را رمزگــذاری می کنــد و آنهــا را از طریق 
شــبکه رایانه های ایمــن داوطلبان کمک 
به تــور منتقل می کنــد. برنامه گــپ تور با 
سیستم عامل های لینوکس، مک و ویندوز 

سازگاری دارد 

ادغام اندروید و کروم تا سال 201۷
بر اساس گزارش های که 
امروز توســط وال استریت 
ژورنال منتشــر شده است 
گــوگل در ســر دارد کــه 
سیســتم عاملــی واحد از 
کــروم و اندروید تشــکیل 
دهد که بــر روی کامپیوتر 

های شــخصی هم قابل نصب باشــد و این 
ادغام تا سال 201۷ به طول خواهد انجامید 
هرچنــد که گــزارش امروز می گوید نســخه 
اولیه حاصل این یک پارچه ســازی تا ســال 
آینده آماده می شود.در ادامه با ترنجی همراه 
باشــید. گوگل بر روی پــروژه ای در حال کار 

کردن اســت که چند سال 
به طول خواهد انجامید. از 
آنجایی این سیستم عامل 
بــر روی PC اجــرا خواهد 
شــد می بایســت کاربران 
دســکتاپ  کامپیوتر های 
هــم از طریــق فروشــگاه 
نرم افزاری گوگل برای نصب برنامه ها اقدام 
کنند این اقــدام گوگل نشــان از این دارد که 
پروژه آلفابت برای ایجاد برنامه هایی همچون 
گــوگل ســرچ و یوتیوب می شــود تا گســتره 
دستگاه های اســتفاده کننده از محصوالت 

گوگل افزایش یابد.

عرضه لنوو یوگا ۷00 با قیمت رقابتی
لنــوو مدتی پیــش از لپ 
 Yoga تاپ هیبریــدی 
900 رونمایــی کرده بود 
و حــاال بــرای کاربــران 
نیازمنــد بــه محصوالت 
ارزان قیمــت تــر، مدل 
هــای 11 و 14 اینچــی 

Yoga ۷00 را معرفی کرده اســت. نسخه 
بزرگتر این دو لپ تاپ به نمایشــگر IPS با 
رزولوشــن 10۸0 مجهز اســت و برای آن 
پردازنــده هــای Core i5 و i۷ اینتــل بــه 
همراه ۸ گیگابایت حافظه رم در نظر گرفته 
شــده اند. قیمت این محصول از ۷99 دالر 

آغاز می شــود و کاربرانی 
که به مشــخصات باالتر 
احتیاج داشــته باشند می 
گرافیــک  کارت  تواننــد 
 9 4 0 M  G e F o r c e
انویدیــا و حافظه SSD تا 
25۶ گیگابایت را انتخاب 
 ۷00 Yoga نماینــد. نســخه 11 اینچــی
نیــز مثل مــدل بزرگتر از نمایشــگر IPS با 
رزولوشــن 10۸0 بهره می برد اما پردازنده 
۶Y54-Core m5 اینتــل آن از قــدرت 
پایین تــری برخوردار اســت و قیمت آن از 

۶99 دالر آغاز می گردد.

آی تی
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پنجره

آیا موقعیت جغرافیایی در ابتال به سرطان تاثیر دارد؟
نیم نگاهی به پراکندگی و میزان شیوع سرطان در ایران

ماندانا بخشــی- عوامل محیطی و ژنتیکی فراوانی می توانند در ایجاد بیماری 
ســرطان دخیل باشــند، اما ســن، جنس،  نژاد و موقعیــت جغرافیایی، چهار 
فاکتوری اند که می توانند الگوهای متفاوتی از ســرطان را در جوامع مختلف به 
وجود آورند و الزم است به دقت مورد بررســی قرار گیرند. چرا که با خواندن آمار 
ارائه شده از تاثیر هر یک از این عوامل بر ابتالی افراد یک جامعه، به الگوهای 

مشخصی می رسیم که کامال معنی دار به نظر می رسند. 
در این گزارش، به مورد چهارم یعنی موقعیت جغرافیایی می پردازیم و چگونگی 
توزیع سرطان در استانهای مختلف کشورمان را بررسی می کنیم. آیا استان هایی 
هستند که شیوع سرطان در میان ساکنین آن ها بیشتر از سایر استان ها باشد؟ 
یا ممکن است که میزان ابتال به نوع خاصی از سرطان در مناطق خاصی بیشتر 
باشد؟ همچنین به نظر می رســد که الزم است در این رابطه، جنسیت افراد نیز 

مورد بررســی قــرار گیرد. آیا اســتان هایی 
هســتند که در آن ها میــزان ابتالی یک 
جنس به ســرطان، به طرز معنی داری از 

جنس دیگر بیشتر باشد؟
در ابتدا، اشاره به این موضوع الزم است که 
تعداد بیماران مبتال به سرطان در کشور ما، 
از 1۸ هزار نفــر در دهه هفتاد، به ۸0 هزار 
نفــر در دهه نود افزایش یافته اســت. این 
افزایش بی وقفه در سالهای اخیر، موجب 
شــده که هر آمــار و ارقامی تنهــا در زمان 
خودش معتبر باشد و حتی با گذشت زمانی 
کوتاه، دیگر دقت اولیه را نداشــته باشد. با 
وجود این، اما آمارگیری های صورت گرفته 
در این مورد به صورت پراکنده و با فواصل 
زمانی انجام شده اند و بنابراین ممکن است 

کامال دقیق نباشند.
آمارگیری هــای صــورت گرفتــه نشــان 
می دهند اســتانهای آذربایجان شــرقی، 
آذربایجان غربی، اردبیل و تهران، سرطان 
خیز ترین اســتانهای کشــورمان –از نظر 
شیوع انواع مختلف این بیماری- هستند. 
هر چنــد کــه در بعضــی منابع، اســتان 
اصفهان و برخی استان های شمالی نیز در 
این فهرست قید شده اند. در گزارش های 

ارائه شــده، متاســفانه توضیحی درباره اینکه این آمار تا چه حد به جمعیت این 
اســتان ها مربوط بوده و آیا با توجه به این موضوع تعدیل شــده اند؟، داده نشده 

است.
اما اگر بخواهیم این آمار را با توجه به جنسیت افراد مبتال به سرطان، مورد بررسی 
قرار دهیم، موضوع کمی فرق می کند. طبق گزارش های ارائه شده، بیشترین 
آمار ابتالی زنان به سرطان به ترتیب متعلق به استان های یزد، تهران، اصفهان، 
مرکزی، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی بوده و اما در مورد مردان، به ترتیب 
استان های مرکزی، آذربایجان شرقی، یزد، تهران و خراسان رضوی بیشترین 

آمار مبتالیان به این بیماری را داشته اند.
با یک نگاه اجمالی به این ارقام، مشــخص می شــود که در برخی اســتان ها، 
ابتالی یک جنس به ســرطان به طور قابل مالحظــه ای بیش از دیگری بوده 

است. تحقیق درباره این موضوع و رسیدن به اینکه چه شرایطی می تواند درصد 
ابتالی افراد مختلف به ســرطان را تغییر دهد، می تواند گام مهمی در شناخت 

دالیل بروز آن باشد.
مورد مهم دیگری که مطالعه و تحقیق درباره آن ضروری است، شیوع گسترده 
نوع خاصی از سرطان در مناطق خاصی از کشورمان است. در برخی استان ها 
مانند استان تهران - از آنجا که به طور کل و به دلیل شرایط محیطی مانند آلودگی 
هوا و... شیوع انواع مختلف سرطان و حتی سایر بیماری ها باالست – شاید چنین 
آماری چندان قابل توجه نباشد. اما به طور مثال، در استان کرمان –که حتی در 
بین ده استان سرطان خیز ایران جای نمی گیرد- آمار ابتالی مردم به بیماری 
سرطان حنجره بســیار بیش از میانگین کشوری آن است. چنین موردی جای 
تامل دارد و در مورد چرایی آن باید جستجو صورت گرفته و تدابیری اتخاذ شود.

مورد مشابه دیگر در استان های شمالی کشــور رخ می دهد. در این استان ها، 
میزان ابتالی افراد به سرطانهای مری و معده بسیار نگران کننده بوده که البته 
کار شناســان، دلیل آن را آتشفشــانی بودن خاک های مناطق شمالی کشور و 
غلظت باالی نیترات آن ها – که از طریق محصوالت کشاورزی و آب وارد چرخه 

تغذیه می شود– اعالم کرده اند.
شیوع باالی سرطان پوست در یزد، که گفته می شود به ویژگی های آب و هوایی 
این استان مربوط است، نیز مورد قابل تامل دیگری است. در استانهای جنوبی 
و جنوب غربی کشــور نیز، سرطان روده، بیماری ای است که آمار ابتالی افراد 
به آن باال تر از میانگین کشوری بوده و باعث نگرانی شده است. سرطان مری و 
معده در استان خراسان جنوبی، سرطان سیستم گوارشی در استان چهارمحال 

و بختیاری و... از موارد دیگری اند که در این باره می توان به آن ها اشاره کرد.

همانطور که گفتیم، بررســی هر یک از این موارد و چرایی بروز آن، می تواند به 
ما در شــناخت وضعیت فعلی این بیماری کمک زیادی کند. پیش از بررســی 
دقیق این وضعیت، نمی توان گامی درست و اساسی برای کاهش و کنترل آمار 
مبتالیان به سرطان برداشــت. زیرا با دخیل بودن انواع فاکتورهای محیطی 
در ابتالی افراد به ســرطان، بخش مهمی از تالشهای صورت گرفته، باید در 
راســتای کنترل این فاکتورهای محیطی و در نتیجه، فعالیت های پیشگیری 
کننده از ســرطان )و نه فعالیت های درمانی( باشــد. با شــناخت عوامل موثر 
محیطی در هر اســتان و کنترل این عوامل، می توان گام های بزرگی در جهت 
کاهش روند نگران کننده بیماری سرطان برداشت. به طور مثال، فعالیت های 
صورت گرفته در استان های شــمالی برای اســتفاده از آب لوله کشی سالم، 
میزان ابتال به سرطان مری را در این منطقه با کاهش مناسبی روبرو ساخته و 
با ادامه این فعالیت و کنترل ســایر موارد، 
 می توان به کاهش قابل توجه این بیماری 

امیدوار بود.
به طور مشابه، با شناســایی عوامل ایجاد 
کننده دیگر در سایر مناطق کشور، و به کار 
بستن راهکارهای مناسب، نیز می توان به 
کاهش آن در سراســر کشــور کمک کرد. 
البته تا به حال نیز فعالیت های مناســبی 
در این زمینه صورت گرفتــه اما با توجه به 
آماری که درباره شیوع این بیماری در دست 
است، تالش های بســیار بیشتری باید در 
این بــاره صورت گیرد. بد نیســت که افراد 
نیز به این آمار و ارقام توجه کرده و گامی در 
جهت بهبود وضعیت موجود بردارند. برای 
مثال، ساکنین تهران که به خوبی می دانند 
آلودگی هــوا می تواند باعث انواع مختلفی 
از ســرطان ها شــود - هر چند که آلودگی 
مسئله ای کالن اســت – اما در حد خود با 
اســتفاده از وســایل حمل و نقل عمومی 
و... به کاهش آن کمک کرده یا دست کم 
باعث افزایش بیشتر آن نشوند. همچنین، 
درباره ســاکنین شــهرهای بــزرگ، مورد 
مهمی که می تواند خطر بروز انواع سرطان 
در مردم را افزایش دهد، شــیوه زندگی ای 
اســت که بعضا به آن ها تحمیل می شــود؛ کم تحرکی، خوردن غذاهای آماده 
و نامناســب و.... افراد می توانند با تغییر این شیوه زندگی، به خود و جامعه شان 
کمک بزرگی کرده و نه تنها از بیماری ســرطان، بلکه از بســیاری بیماری های 

دیگر جلوگیری کنند.
بنابراین، اگرچه وظیفه اصلی بر دوش نهادهای مســئول اســت، اما این تنها 
وظیفه آن ها نیســت که وضع را تغییر دهند. وقتی آمــار در اختیار هر یک از ما 
گاهی از وضع موجود، و اندیشــیدن درباره راهکارهایی که از  قرار می گیرد، با آ
هر کدام ما بر می آید )ساده ترینش این است که گوشی های موبایلمان را صبح 
تا شب در دستمان نگیریم!( می توانیم به سهم خود گامی برداریم و با شروع از 
خود، خانواده خود، شهر و استان خود، روزی را ببینیم که دیگر خبری از این روند 

فاجعه بار افزایش سرطان در کشورمان نباشد.

فقر آهن ضریب هوشی کودکان را کاهش می دهد
ایسنا- بیژن کیخایی متخصص اطفال گفت: آهن نقش بسیار مهمی در رشد مغزی کودکان 
دارد و هر چه نوزاد نارس تر باشد وضعیت ذخیره آهن او کمتر است و باید این مسئله مورد توجه 
قرار گیرد.شیر مادر ذخیره آهن کمی دارد اما جذب بسیار باالیی دارد، بنابراین نوزادان معمولی 

که شیر مادر می خورند تا سن شش ماهگی نیازی به استفاده از قطره آهن ندارند.
وی افزود: معمواًل در نوزادانی که هنگام تولد وزن خوبی دارند شــروع استفاده از قطره آهن از 
ســن شش ماهگی است اما در نوزادان نارس مصرف قطره آهن را از زمانی شروع می کنیم که 
وزن نوزاد به دو برابر وزن هنگام تولدش افزایش پیدا کرده باشــد.مصرف قطره آهن باید روزانه 
بین 10 تا 15 قطره و تا پایان یک ســالگی ادامه داشــته باشد.گوشت و جگر، غذاهای دریایی 
و برخی از ســبزیجات دارای آهن اســت و باید توسط والدین در رژیم غذایی کودکان قرار گیرد. 

البته مصرف جگر برای کودکان زیر یک سال توصیه نمی شود.

چگونه از کلیه محافظت کنیم؟
فارس- محمد رزاقی گفت: در بدن فرد بالغ روزانه حدود 1.5 لیتر ادرار ســاخته می شــود و 
نیاز است ادرار بدون اشباع و با غلظت معمولی دفع شود. نوشابه یا آبمیوه به دلیل داشتن مواد 
افزودنی نمی توانند کمک کننده باشــند و حتی می توانند در جهت عکس عمل کنند و کلیه را 
به اشباع برسانند. پس تنها به آب و چایی کمرنگ که خودشان بتوانند مواد داخل کلیه را رقیق 

کنند و از حالت غلظت در آورند احتیاج است.
وی افــزود: نوشــیدن آب به مقدار کــم ادرار را غلیظ و زمینه ایجاد ســنگ را فراهم می کند. 
داشــتن رژیم های غذایی خاص و اســتفاده دائم از یک ماده غذایی، مضر است. مثاًل افرادی 
کــه بــرای کاهش وزن، مواد نشاســته ای را از برنامه غذایی خود حــذف و ترکیبات پروتئینی را 
افزایش می دهند ســبب می شــود دفع ماده نشاسته ای در بدن آن ها به حد اشباع رسد و تولید 

سنگ را در پی داشته باشد.

استحمام زیاد بالی  جان شما می شود
شــفا آنالین- کارشناســان اعتقاد دارند شستشــوی بدن با صابون می تواند عوارض بســیار 
خطرناکی بر بدن بگذارد.گفتنی است، بر اساس جدیدترین تحقیقات مواد شیمیایی موجود در 
انواع صابون ها می توانند سبب از بین بردن باکتری های مفید درسطح پوست و بروز مشکالتی 
کنه و  اگزما در افراد شوند.کارشناســان هشدار می دهند شستشوی روزانه بدن با صابون  چون  آ
و استفاده از لیف می تواند باعث ضعف سیستم ایمنی، زبری و خشکی پوست و بروز مشکالت 
کنه ها شود. کارشناسان و متخصصان میکروب  پوستی ناشی از  بتورات جلدی چون  اگزما و انواع آ
 شناسی اعالم کرده اند بدن انسان دارای یک  تریلیون باکتری بر روی سطح پوست خود و روده 
است که به عنوان  میکروبیوم شناسایی می شوند و نقش اساسی در حفظ سالمت انسان ها دارند.
افراد از صابون های مالیم و حاوی مواد مرطوب کننده اســتفاده کنند و نیز از شستشوی مکرر 

نواحی غیر از زیر بغل که به دلیل تعریق می تواند سبب ایجاد بوی نامطبوع شود اجتناب کنند.

آشنایی با خواص سبوس برنج
باشگاه خبرنگاران- دکتر قربانی 
متخصص عمومی گفت: مهم ترین 
فرآورده سبوس برنج، روغن آن است 
این چربی بــه عنــوان پرکاربرد ترین 
کلســترول  داروی کاهش دهنــده 
خون اســت.این روغن خاصیت ضد 
ســرطان دارد و برای افزایش توازن 

 همسوســاز خون  بســیار مفید اســت.این روغن حاوی 
ویتامین E اســت که برای پوســت خاصیــت ضد پیری 
و  ضدچروکــی دارد. ایــن روغن بســیار مفیــد خاصیت 
 ضدســرطان را دارد که پزشــکان به تمام افراد در سنین 
مختلف مصرف ایــن روغن را به اندازه مناســب توصیه 

می کنند. وی افزود: روغن ســبوس 
در ماساژ درمانی پوست به نرم و براق  
کردن پوست موثر است.خود سبوس 
برنج حاوی ویتامین های B وE است 
که این ویتامین ها موجب تقویت موی 
سر می شود و رطوبت موی سر را حفظ 
می کند. از این فرآورده در تهیه صابون 
و شامپو و دیگر فرآورده های آرایشی و بهداشتی استفاده 
می شود.ســبوس برنج در بهبود و گــردش خون تأثیر به 
ســزایی دارد. یکی از  بارزترین بعد استفاده از سبوس این 
است که اشخاص چاق را الغر کند و برای درمان چربی 

شکم و پهلو  بسیارموثراست.

آیا خواص موز را میدانید؟
بیتوته- موز یکی از بهترین منابع 
پتاســیم به شــمار می رود. توصیه 
می شــود که صبح ها یک عدد موز 
مصرف کنید تا بتوانید فشارخونتان 
را همیشــه در بهترین وضعیت نگه 
دارید. تریپتوفــان موجود در موز به 
شکل پروتئین هایی است که ترشح 

هورمون شادی آوری، سروتونین، را افزایش می دهد. 
با مصرف موز بخاطر محتوی باالی پتاسیمی که دارد 
می توانیــد این تعادل را ایجاد کرده و عملکرد قلبتان را 
طبیعی کنید. همچنین موز به حفظ تعال آب و مایعات 

در بدن نیز کمک می کند.

موز حاوی پکتین اســت که نوعی 
فیبــر اســت عــالوه بــر آن، موز 
حاوی خــواص پروبیوتیک اســت 
که گوارش را تقویت کرده و فشــار 
موجود در روده ها بخاطر یبوســت 
را کاهش می دهد.موز سرشــار از 
ویتامین B۶ اســت که تاثیر مثبتی 
بر ســطح گلوکــز در خــون دارد و گفته می شــود که 
ویتامین B به کاهش عالئــم قبل از قاعدگی کمک 
می کند. موز درد داخل شــکم و کمر را کاهش داده، 
اختالالت روحی و عصبــی را تنظیم کرده و به حفظ 

آب داخل بدن کمک می کند.

نوجوانی، دوران 
طوفان و فشار

برنــا- دکتــر فــرج حســینیان، روانشــانس، در 
خصوص اینکه بازه ســنی نوجوانــی از چه زمانی 
شــروع می شــود، گفت: در گذشته شــروع سن 
نوجوانی از 15 ســال در نظر گرفته می شــد اما با 
مرور زمان و پیشــرفت تکنولــوژی در حال حاضر 
از نظر علم روانشناســی، 12 تا 1۸ ســال را دوران 

نوجوانی محسوب می کنیم. 
وی در ادامــه افــزود: نوجوانــی، دوران تغییرات 
جدی است، دورانی که از آن با عنوان دوره طوفان 
و فشار یاد می شــود، بیشــترین کمکی که دراین 
دوران بایــد برای نوجــوان انجــام داد، حمایت و 
پشتیبانی است. باید در این دوران در کنار نوجوان 
بود امــا والدیــن باید توجــه کنند، حمایتشــان به 

نصیحت و کنترل تبدیل نشود.
حسینیان در خصوص تغیرات دوران نوجوانی بیان 
کرد: در این دوره سنی، نوجوان به مرحله تغییرات 
جسمی رسیده است و توانمندی های تازه ای پیدا 
می کنــد. در این دوران اســت که تفکــر انتزاعی 
شــکل می گیرد و نوجــوان تمایل دارد مســائل را 
بــا تحلیل و ارزیابی بــه نتیجه برســاند، بنابراین با 
توجه به این تغییرات، بیشــترین کاری که والدین 
می توانند برای نوجوانشــان انجام دهند، شنیدن 

حرف های آنان است.
ایــن روانشــناس در رابطه با تاثیرات شــبکه های 
زندگــی  در  تکنولــوژی  پیشــرفت  و  اجتماعــی 
نوجوانان، گفت: استفاده از شبکه های اجتماعی 
در ایــن دوره زمانی، به صورت روزمــره انجام می 
شــود و ضروری اســت، زمانی که اوایــل کار این 
شــبکه ها بود، به نظر امور فانتــزی می آمدند اما 
در حال حاضــر کامال کاربردی و همه گیر اســت 
و نــه می توانیــم آن ها را از زندگــی نوجوان حذف 
کنیــم و نــه میتوانیم به نوجــوان بگوییــم نباید از 
آن ها اســتفاده کند. مدت زمان اســتفاده از این 
برنامــه ها با توجه به شــرایط خانوادگی نوجوان ها 

متفاوت است.
حســینیان در رابطــه بــا مهمترین آســیب های 
دوران نوجوانــی، بیان کــرد: مهم تریــن بحثی 
کــه در دوران نوجوانی آن ها را تهدیــد می کند، 
ایجاد مشکل در هویت یابی است. در این دوران 
نوجوان با ســواالتی از قبیل اینکه من چه کســی 
هستم؟ و چه باید انجام دهم؟ رو به رو می شود، 
همچنیــن در حال پیدا کردن شــناختی نســبت 
گر افــراد دوره نوجوانی  به خــود و آینده اســت. ا
خوبی نداشــته باشند و به ســوال های آنان پاسخ 
درستی داده نشود، دچار بحران هویت شده و در 
مراحل بعدی زندگی از جمله مرحله ازدواج، دچار 

مشکل می شوند.
وی در رابطــه با نقش مدارس و والدین در شــکل 
گیــری هویت نوجوانان گفــت: مدارس و خانواده 
هــا پایه اصلــی در مرحله نوجوانی و شــکل گیری 
هویت آن ها هستند، خانواده ها در انتخاب فضای 
مناســب باید به نوجوانان کمک کنند، در کودکی 
وظیفه خانــواده نگهداری از کودک اســت اما در 
دوره نوجوانی، وظیفــه خانواده، کمک به نوجوان 

در پیدا کردن دوستان مناسب است.

سالمت
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اختالفات سرمربی تیم ملی و دبیرکل فدراســیون فوتبال همچنان ادامه دارد. 
اگرچه در جلسه روز چهارشنبه در فدراسیون بنا براین گذاشته شد که برای حفظ 
آرامش تیم ملــی حفظ اتحاد دیگر خبری از فضای تفرقــه و جنگ و جدال های 
همیشگی در تیم ملی فوتبال نباشیم اما دیروز و امروز بار دیگر سرمربی و دبیرکل 
فدراسیون فوتبال حسابی از خجالت هم درآمدند. صفحات ورزشی خبرگزاری ها 
را که مرور کنید کی روش و اســدی را می بینید که به تیتر یک این لحظات ورزش 
ایران بدل شده اند. در ادامه دو مصاحبه مفصل از کی روش و اسدی را می خوانید 

که اولی با خبرگزاری فارس و دومی با ایسنا انجام شده  است.

اسدی: من را ساده لوح فرض نکنید، لطفا!
علیرضا اســدی، دبیر کل فدراسیون فو تبا ل در واکنش به اتفاقات یک ماهه اخیر 
پیرامون قرارداد آل اشــپورت با سرمربی تیم  ملی و مســائل مطرح شده در برنامه 
تلویزیونــی "90" گفت: من دبیر کل فدراســیون فو تبا ل هســتم. همــه نهادها و 
فدراسیون ها دبیر دارند. مطابق قانون تمام برنامه های اجرایی فدراسیون از مرحله 
آغاز اجرا و تا پایان آن مسئولیتش با دبیر کل است و در  این  راستا تمام نامه های وارده 
به فدراسیون پس از ثبت در دبیر خانه فدراسیون به دست دبیر کل می رسد و من نیز 
طبق مسئولیتم باید برای قرارگرفتن در پروسه اجرا دستورات الزم را در ذیل آن بدهم.

 موضوع کی روش و آل اشپورت از زمان دبیرکل قبلی
مطرح بوده است

وی افزود: نمی دانم انجام مسئولیت های قانونی ام در فدراسیون فو تبا ل چگونه 
می تواند معنی دخالت داشته باشد؟ مسائل مطرح شــده در قرارداد آل اشپورت 
نیز هر چند شروع آن در زمان حضور من در فدراسیون فو تبا ل نبوده، اما پیگیری 
آن پیرو نامه های مراجع قضایی خارج از فدراسیون فو تبا ل بوده است که من نیز 
فقط دستور پیگیری برای پاسخ به درخواست ها را داد ه ام. آیا این دستور، دخالت 

در امور تیم  ملی است؟
وی افزود: شروع ماجرای آل اشپورت مربوط به دوران دبیر کل قبلی است. اساسا 
روند ورود فدراســیون فو تبا ل به این موضوع با دســتور دبیر کل قبلی انجام شده 
است، اما اخیرا نامه ای از مراجع قضایی خارج از فدراسیون فو تبا ل برای پیگیری 
این پرونده به فدراسیون آمده بود و من نیز مطابق شرح وظایفم برای رسیدگی به 
این خواسته دستوراتی را دادم. تاکید می کنم آنچه که انجام داده ام وظایف اداری 

و قانونی ام بوده است نه بیشتر.

برای انجام وظایفم نباید اجازه بگیرم
اسدی خاطر نشان کرد: آیا انجام وظایف اداری دبیر کل دخالت در کار کسی است؟ 
آیا الزم است قبل از هر دستوری به جهت موضوع نامه و شخصیت مرتبط با نامه از 
کسی اجازه گرفته شود؟ آیا این دخالت است یا انجام وظایف قانونی به عنوان دبیر 
کل! در جریان موضوع آل اشپورت من فقط موضوع مسبوق به سابقه را پیگیری 

اداری کرده ام. آن هم در پاسخ به یک نامه نه با خواست شخصی ام.

نمی فهمم دخالت در چی؟
دبیرکل فدراسیون فو تبا ل که به نظر می رســید از واژه دخالت و تعبیر دخالت در 
امور تیم  ملی به شدت دلخور به نظر می رسید، اظها رکرد: تعبیر به کار رفته، اصال 
تعبیر خوبی نیســت. نمی فهمم دخالت در چی؟ تصــور کنید االن یک بازیکن 
مثال تیم پر سپولیس کاری را انجام می دهد، نامه اش به فدراسیون فو تبا ل ارجاع 
داده می شــود و کمیته  مربوطه کارش را پیگیری می کند. من هم طبق وظایفم 
روند اداری آن را دنبال می کنم. آیا این دخالت اســت؟ همان طور که گفتم تمام 
اتفاقات ارجاعی به من در موضوع پرونده آل اشپورت بر اساس مکاتبات رسمی 
بوده است و موضوع نیز با خواست یک رکن قضایی خارج از فدراسیون پیگیری و 
بررسی شده است. این که رکن قضایی چنین درخواستی داشته و پیگیری شده چه 
ارتباطی با تیم  ملی دارد و از کجای آن مفهوم دخالت در تیم  ملی حاصل می شود؟

با کی روش به هیات رییسه نمی روم
دبیر کل فدراسیون فو تبا ل با اشاره به درخواست مطرح شده برای حل و فصل 

کــی روش، موضــوع در هیات رییســه فدراســیون با حضور 
اظها رکــرد: از مــن بپذیریــد که بــا چنین 

پیشنهادی موافق نباشم. دوستانی هم 
که چنیــن پیشــنهادی داد ه اند لطفا 
دیگــر چنین پیشــنهاداتی را مطرح 
نکننــد. موضوعی در یــک فضای 
عمومی و در رسانه  ملی مطرح شده 

و اتهامی زده و حاال می خواهید ادامه 
بحــث در محفــل خصوصی داشــته 

باشید؟ این زرنگ بازی نیست؟ 
این که اســم یک نفــر را در 
رســانه ملی ببریــد و به او 

اجازه دفاع ندهید در همان فضا از خود دفاع کند عین بی عدالتی نیســت؟ بی 
بضاعت ترین فرد جامعه هم حق دفاع از خود در شرایط مساوی را دارد. من نمی 
دانم که طرح موضوع نشست هیات رییسه با حضور کی روش برای بررسی این 

موضوع چگونه طرح شده است. شاید من را ساده لوح فرض کرده اند.

ساده لوح نیستم
دبیر کل فدراسیون فو تبا ل گفت: بدانید اسدی ساده لوح نیست. من آدمی هستم 
که حاضرم از حق خودم بگذرم، اما از فضایی که در آن به ساده لوحی متهم شوم دفاع 
خواهم کرد. متاسفانه برخی از دوستان به دنبال مقاصد دیگری هستند که به این 

موضوع دامن می زنند بدون این که بدانند حق یک فرد در آن رعایت شده یا خیر؟

با کی روش مشکلی ندارم
وی ادامه داد: معتقدم در ماجرای پیش آمده نیز بهترین جواب را آقای کفاشیان 
داده است. اگر مصاحبه کفاشیان را با دقت بیشتری بخوانید متوجه خواهید شد 
که مشکل حاشــیه پیرامون کی روش کجاست. متاسفم که برخی می خواهند از 
برخی ســناریوها به عنوان سپر استفاده کنند. اساسا عده ای می خواهند دعوا راه 
بیاندازند تا به اهداف شخصی شان برسند. با صراحت اعالم می کنم که با کی روش 
مشکلی ندارم، نه تنها کی روش،  بلکه با هیچ کس مشکلی در زندگی ام نداشته ام.

دانشمندان نظریه پردازی نکنند، لطفا
وی بار دیگر با طرح این نکته که باید حق قانونی اش در موضوع اعالم نامش از طریق 
رسانه ملی مورد نظر قرار گیرد؟ گفت: خیلی واضح است. در یک رسانه پر مخاطب 
و یک برنامه تلویزیونی علیه یک نفری حرفی زده شده، حاال بدون این که به او اجازه 
دفاع داده شود گفته می شود که باید این مسائل را حل کنیم. متاسفانه در این میان 
عده ای که خود را نیز دانشمند می دانند راهکارهای حل اختالف ارائه می کنند. در 
حالی که این دانشمندان کوچکترین اطالعی از احقاق حق فرد متهم شده ندارند و 
اگر هم دارند خود را به ندانستن می زنند. در یک برنامه پر مخاطب که هیچ گاه شخصا 
توصیه ای برای حضور در چنین برنامه هایی را به هیچ کس نداشــته ام )بر خالف 

برخی دانشمندان!( حرفی زده شده و حاال باید در همان فضا پاسخ آن داده شود.

با کی روش قهر نیستم
وی در پاسخ به این سوال که آیا فارغ از مسائل مطرح شده حاضرید یک بار برای 
همیشه به خاطر منافع ملی اختالفاتتان را با کا ر لوس کی روش حل کنید؟ گفت: 
با کســی قهر نیســت که بخواهم در هیات رییسه با او آشــتی کنم. در پرونده آل 
اشــپورت از ابتدا تا انتها حرفی از اسدی نبود و به من هم ارتباطی نداشت، اما چرا 
در تلویزیون اسمی از من برده می شود؟ معتقدم کسانی که پشت صحنه هستند 
عالقمند هستند که این حرف ها زده شود چون سودشان در طرح این حرف هاست.

سناریونویسان را افشا خواهم کرد
وی تاکید کرد: همه سناریونویســان را می شناســم و روزی با اســم آنها را افشا 
خواهم کرد، اما اکنون می خواهم تنها از خودم دفاع کنم. من همیشه رفتارهایم 
صادقانه بوده ، ولی این حــق را به من بدهید که در یک فضای عمومی همانند 
برنامه "90" از خودم دفاع کنم. خواهش من از طراحان آشــتی کنان این است 
که خودشان را کنار بکشند، چون اســدی عاقل است و کی روش هم عاقل تر. 
موضوع آشتی نیست چون قهری وجود نداشته است. موضوع توهین به شعور 

فو تبا ل و انسان ها است.

مناظره ام برای مفاهمه خواهد بود نه مجادله
اسدی با اشاره به پیشنهاد مناظره اش با کی روش، گفت: اگر قرار باشد مناظره ای 
صورت بگیرد حتما باید اصولش رعایت شود و اصرار من در مناظره بر مفاهمه است 
نه لجبازی. اگر هم مناظره ای باشد تاکید من این است که این مناظره با چارچوب 

مفاهمه شکل بگیرد نه مجادله.

هشدار به سناریونویسان
دبیرکل فدراســیون فو تبا ل تاکید کرد: به سناریونویســان هشدار می دهم که 
مراقب رفتارشان باشند. روزی نقش این آدم ها افشا خواهد شد. آن وقت است 
که به صداقت گفتار من پی خواهید برد. من اگر حرفی برای گفتن نداشته باشم 
هیچ ادعایــی را مطرح نمی کنم. برای من در حال  حاضــر موفقیت تیم  ملی از 

هر چیزی مهم تر  است چون این موفقیت با منافع ملی گره  خورده است.

کی روش: دیگر بس است؛ ماسک هایتان را بردارید
علیرضا اسدی دبیر کل فدراسیون 
یــن  زه تر تا ر  د ل  تبــا فو
اظهارات خود گفته است 
که حاضر اســت فقط در 
برنامه 90 با شما به مناظره 

پرداخته و به هیچ وجه نمی خواهد در هیأت رئیســه این کار را 
انجام دهد. در این خصوص چه صحبتی دارید؟ 

آقای اسدی دوست دارد این گونه بازی های رسانه ای را انجام دهد و دلیل اینکه 
ایشان عالقه دارد در تلویزیون این صحبت ها را انجام دهد این است که عادت 
به این گونه بازی های رســانه ای پیدا کرده اســت. اما این بار زمان آن است که 
در مکان مناسب و با حضور داوران مصلح که اعضای هیأت رئیسه فدراسیون 
فوتبال هستند در حضور رئیس فدراسیون فوتبال این صحبت ها مطرح شود.

چرا از زمان حضور اســدی به عنوان دبیر کل در فدراســیون 
فوتبال تا این اندازه با او دچار چالش شــده اید؛ گویا احساس 
می کنید از ســوی او برخی عدم حمایت هــا و بدقولی ها وجود 

دارد.
متأسفانه از زمانی که آقای کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال اجبار به جابه جایی 
آقا نبی پیدا کرد، تنها دســتاوردی که دبیر کل جدید برای فوتبال داشته ایجاد 

تفرقه و شک و شبهه و از بین بردن روحیه خوب حاکم بر تیم ملی بوده است.
در مورد علت ناراحتی خود از دبیر کل فدراسیون بیشتر صحبت 

می کنید.
حمایت های مالی که قرار بود ایشان برای فوتبال و تیم ملی انجام دهند چه شد؟ 
حمایت های الزمی که قرار بود برای به اتمام رساندن مرکز تمرینی تیم ملی انجام 
شود به کجا رسید؟ وضعیت زمین تمرین تیم ملی هم هیچگاه بهبود پیدا نکرد. 
واقعیت مطلب این است که مشــارکت ایشان در راستای حمایت از تیم ملی در 
واقعیت »صفر« بوده اســت. همان گونه که اشاره کردم ایشان تنها باعث تفرقه 

و دودستگی در فضای فوتبال شده اند.
زمانــی کــه اســدی از ســوی وزارت ورزش بــرای دبیر کلی 
فدراسیون فوتبال انتخاب شد به نظر می رسید که شاید وزارت 
قصد حمایت از شــما را دارد. حاال با این شرایط که وجود دارد 
و عدم حمایت ها و بدقولی هایی که برای تیم ملی می شود؛ آیا 
فکر نمی کنید که این شرایط از سوی مقامات و نهادهای باالتر 

از فدراسیون فوتبال به وجود آمده است؟
دکتر اسدی از طرف وزارت ورزش منصوب شده است؟! آیا دارید سعی می کنید بگویید 
که آقای اسدی از طرف وزیر منصوب شده است؟! آیا این موضوع صحت دارد؟!

ظاهرًا این گونه است و از شواهد این گونه برمی آید.
من که واقعًا شــگفت زده شده ام که دبیر کل فدراســیون از طرف وزارت ورزش 
انتخاب شــده است البته این مسئله به بنده هیچ ارتباطی ندارد و مسئولیت این 

سؤال نیز با خود شما است.
در خصوص عدم صدور مجوز برای ملی پوشان سرباز و اینکه 
قرار بود آنها بتوانند پس از 4 ماه بــازی در لیگ برتر، تیم ملی 

را همراهی کنند، این اتفاق هرگز نیفتاد، چه صحبتی دارید؟
در خصوص سؤال شما و شــرایط بازیکنان ســرباز باید بگویم که این نیز یکی 
دیگر از دســتاوردهای جناب آقای دکتر اسدی اســت ... »صفر«. این یکی از 

استانداردهای رایج آقای اسدی در راستای کمک به فوتبال است ... »صفر«.
زمانی که صحبت از رفتن شــما بود آقای حسنی خو حراست 
وزارت ورزش از طرف این وزارتخانه مأمور شد تا هر طور شده 
است شــما را در تیم ملی نگه دارد. حال امروز شخص دیگری 
از وزارت ورزش تا این اندازه برخالف منافع ملی عمل می کند. 

این تضاد را چگونه تحلیل می کنید.
دقیقًا این یک تضاد اســت. از یک طرف آنها با یک دســت از جلو دسته گلی را 
نشان می دهند و از طرف دیگر با دســتی که در پشتشان است چاقو دارند. یک 
روز آقای حســنی خو با من جلســه برگزار کردند و به نمایندگی از مقامات باالتر 
حامل پیغام های حمایتی بودند در روز بعد از طرف حراســت وزارت ورزش برای 
من پرونده تحقیقی در رابطه با فساد مالی تشکیل می شود. واقعًا اینجا چه اتفاقی 
می افتد؟! آیا فکر نمی کنید که طبق اعتقادات و ارزش های اسالمی می توانید 
بسیار صادقانه تر و شفاف تر رو در روی من به من بگویید که آقای کی روش االن 
وقت رفتن اســت. بعد از آ ن شــما می توانید در صلح به کارتان ادامه دهید و من 
هم می توانم در صلح بروم. اما االن زمان این اســت که دیگر ماسک هایتان را 
بردارید و این بازی پنهانی را تمام کــرده و این جنگ زیردریایی را متوقف کنید؛ 

دیگر بازی بس است.

چهره روزاینستوگرافیخبر آخر

 
یک کادر دیدنی از صحنه 
شادی پرسپولیسی ها از گلزنی 
در آخرین ثانیه دربی ۸1.

بنا  از تنبیه عبدولی صرف نظر کرد
سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی گفت: بنا پس از شنیدن 
علت غیبت عبدولی در تمرینات تیم ملی از تنبیه او صرف 
نظر کرد. حسام الدین جعفری، با بیان اینکه سعید عبدولی از 
دیروز در تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی شرکت کرده است 
درباره علت غیبت او در تمرینات اظهار کرد: عبدولی به دنبال 
این است خانواده خود را به تهران بیاورد و به صورت دائمی در 
تهران زندگی کند تا در فاصله کمتر از 10 ماه مانده به المپیک با 
فراغ بال و آسودگی خاطر تمام تمرکز خود را معطوف تمرینات 
تیم ملی کند. سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی افزود: او به 
دلیل همین مشکالت تاکنون در تمرینات حضور پیدا نکرده 
بود و در پی این است تا خانه ای را در محدوده ورزشگاه آزادی 
برای اسکان خانواده مهیا کند و با تمام توان در تمرینات تیم 
ملی حاضر شــود. وی درباره نحوه برخورد بنا با غیبت های 
عبدولی در تیم ملی پس از آنکه از برخورد سخت با او خبر داده 
بود خاطرنشان کرد: بنا به صحبت ها و دالیل عبدولی به دقت 
گوش کرد و وقتی که متوجه شد او به دلیل کارهای مربوط 
به انتقال خانواده اش به تهران در تمرینات حضور پیدا نکرده 

است او را بخشید و از تنبیه او صرف نظر کرد.

تکلیف کرارجاسم فردا 
مشخص می شود

تکلیف بازیکن میانی تیم فوتبال استقالل در نشست 
روز یکشنبه با مسئوالن باشگاه مشخص خواهد شد. 
پس از قهر مجدد کرارجاســم قبل از دربی هشتاد و 
یکم و صحبت هایی مبنــی بر اخراج یا قرار گرفتن او 
در فهرست فروش باشگاه استقالل مطرح شد، قرار 
شد ســاعت 11 فردا یکشــنبه این بازیکن به همراه 
مدیر برنامه هایش در دفتر باشــگاه استقالل حاضر 
شده و با بهرام افشارزاده، علی نظری جویباری و پرویز 
مظلومی جلســه ای را برگزار کنند تا وضعیت بازیکن 
در خصوص ماندن یا رفتنش از اســتقالل مشخص 
شود. بهرام افشارزاده امروز تاکید کرد که کرارجاسم 
دیگر جایی در استقالل ندارد و قطعا با این تیم ادامه 

نخواهد داد.

دین محمدی: اینتر هم مقابل 
بارسلونا دفاعی بازی کرد!

سیروس دین محمدی در حاشیه تمرین استقالل در 
جمع خبرنگاران در مورد دربی هشــتاد و یک گفت:  
بازی خوبی بود و در کل هر دو تیم خوب بازی کردند 
و اینگونه نبود که پرســپولیس برتر باشــد. شاید یکی 
دو موقعیت بیشــتر داشت اما آنها روی اتفاق گل زنی 
کردند. وی در مورد اینکه استقالل کاماًل دفاعی بازی 
کرد، گفت: اینتر هم مقابل بارسلونا چنین تاکتیکی 
را داشت، این هم جزئی از تاکتیک است. استقالل 
حرفه ای عمل کرد و تاکتیکش را به خوبی انجام داد. 
دین محمدی در مورد اینکه تعویض های اســتقالل 
مناسب نبود و بهتر نبود که به جای خرسندنیا کریمی 
به میدان می آمد، گفت: ما محسن کریمی را هم به 
میدان آوردیم. خرسندنیا هم وقتی به میدان آمد میانه 
زمین را از حریف گرفتیم اما با توجه به پاس های بلند 
پرســپولیس هافبک های هر دو تیم از جریان بازی 
خارج شدند، احساسم این است که تعویض های ما 
خوب و تاکتیکی بــود و روی یک اتفاق در دقیقه آخر 
گل خوردیم. مربی استقالل در مورد اینکه وضعیت 
کرار چه شــد، گفت: در این مورد خود مظلومی باید 

صحبت کند.

پورعلی گنجی ناجی تیانجین
در هفته سی ام رقابت های فوتبال سوپر لیگ چین 
امروز )شنبه( تیم تیانجین تدا در ورزشگاه »چونگ 
کینگ المپیک ســنتر« به مصاف تیــم رده دهمی 
چونگ کینــگ لیفان رفــت و مقابــل میزبانش به 
تساوی یک - یک دســت یافت. در این دیدار ابتدا 
مرتضی پورعلی گنجی، مدافــع ایرانی تیانجین در 
دقیقه ســه روی پاس واگنر موفق به گلزنی شد، اما 
»دونگ وانگ« در دقیقه 10 کار را برای میزبان به 
تســاوی کشــاند. تیم تیانجین با این تساوی خارج 
از خانه 31 امتیازی شــد و در رده ســیزدهم جدول 
ایستاد و از سقوط به دسته پایین تر فرار کرد. این تیم 
تا دقایق پایانی یکی از نامزدهای اصلی ســقوط به 
دسته اول بود اما توقف »گویژو رنهه« در دقیقه 90 
مقابل میهمانش باعث شــد تا این تیم 29 امتیازی 
شــود و همراه با تیم شــانگهای شــنزین به دسته 
پایین برود. تیانجین فصل جاری ســوپر لیگ چین 
را با هفت برد، 10 تساوی، 13 باخت، 39 گل زده، 
4۶ گل خــورده، تفاضل ۷- و کســب 31 امتیاز به 

پایان رساند.

ناجی بزرگ!
در مصاحبه بعد از بازی پرسپولیسی ها یک نکته مشترک وجود 

داشت. »اگر رحمتی نبود«. بی شک سید مهدی 
رحمتی ســتاره بزرگ دربی هشتاد و یکم بود. 

کاپیتان اســتقالل که بهترین ســال های 
ورزشی اش را دور از تیم ملی بوده با یک 
نمایش خیره کننده روز گذشــته حسابی 

در برابــر کارلــوس کــی روش که در 
ورزشــگاه حاضر بود خودنمایی کرد. 
ان هم در روزهایی که دروازه بان مورد 

عالقه کی روش در تیم ملی گل های 
بدی می خورد. اما فارغ از این ها 

ثبت نتیجه روز گذشته بیش 
از هرچیــزی بــه نمایــش 

وابســته  خــوب رحمتی 
بود. کسی که ممکن بود 
با نبودنــش نتیجه بدی 
بــرای اســتقاللی ها در 

زمین رقم بخورد. 

دوئــــل!
ورزشدرگیری لفظی سرمربی تیم ملی و دبیرکل فدراسیون فوتبال همچنان ادامه دارد



از آن همه  دیروز  /   بازخوانی تاریخ

فارسی را پاس بداریم

خودزنی  /  محیط زیست

سوت  پایان
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ایام وصال یار گویی که نبود
وآن دولت بی شمار گویی که نبود

از یار به جز فراق برجای نماند
رفت آن همه روزگار گویی که نبود

)موالناجالل الدین محمد بلخی، قرن هفتم، رباعیات(

ماجرای »ف« و فرحزاد در فارسی زبانان
یکی از مشکالت امروز زبان فارسی که بنیادی ترین مباحث ویرایش استداللی در حوزه زبان را نیز شامل 
می شود، استعمال و کاربرد نادرست واژه ها در معنای خود و به عبارت بهتر بی توجهی به داللت الفاظ است. 
بدین معنا که در زمان ما، بر اثر بی توجهی اهل زبان به معنای واژگان و تکیه آنها بر تبادری عام، محدوده 
داللت الفاظ بر معانی شان تنگ تر شده و در عوض سایه های معنایی واژگان و تداخل معنایی آنها در حال 
گسترش است. این بی توجهی در کاربرد واژگان سبب شده الفاظ در سطح های زبانی خود و در جای خود 
به کار نروند و به جای داللت بر معنا تنها رایحه ای از معنا داشته باشند. بسیاری از اهل زبان معنی درست 
واژه ها را به درستی درک نمی کنند، در حالی که اجماال از آن ها معنایی به ذهنشان متبادر می شود که ظاهرا 
حاصل بدل شدن داللت لفظی به داللت  طبیعی بر اثر کثرت استعمال است. مثال، بسیاری هنوز میان 
واژه های »ذهنی« و »انتزاعی«، »حقیقت« و »واقعیت«، »مصدر«، »اسم مصدر«، و »حاصل مصدر«، 
»سبب« و »علت« و »دلیل«، »موجب« و »موجد« و »باعث«، »فردی« و »انفرادی«، »خواندن« و »مطالعه 
کردن«، »تماشا کردن« و »نگاه کردن« و »دیدن« و »نگریستن«، »شنیدن« و »گوش دادن« و »گوش 

سپردن«، »سماع« و »استماع«، »احد« و »واحد«، »به شکل« و »به صورت« و »به طرز« و »به طور«، و... 
فرق نگذاشته و معنای درست آن ها را درک نمی کنند. برای همین، به راحتی می نویسند: »واقعیت امر این 
است که...«، »حقیقت امر این است که...« و از این دو عبارت یک معنا را برداشت می کنند، آن هم معنایی 
اجمالی و نادقیق را. یا می نویسند: »این امری ذهنی است« و »این امری انتزاعی است« و تفاوت آشکار 
میان این دو را در نظر نمی آورند. خطری که امروز زبان فارسی را تهدید می کند همین گسترش بی رویه معانی 
اجمالی و توجه نکردن به داللت های الفاظ است که منجر به شیوع »ترادف زایی« در زبان فارسی شده است. 
مساله مهم تر این است که اهل قلم و ادب )نویسندگان، ویراستاران و دانشجویان و دانش آموختگان زبان 
و ادب فارسی( هم که باید به مناسبت حرفه و شغل و تحصیالتشان به این ناهنجاری ها حساس باشند از 
این موضوع برکنار نیستند و در کارها و نوشته هایشان دقت کافی را ندارند و اغلب در این که یک واژه ممکن 
است معنای دیگری داشته باشد یا معنای حقیقی اش همان نباشد که آن ها گمان می کنند شک نمی کنند.  
ظاهر امر این است که ما فارسی زبانان چون اهل زبان هستیم و به سبب آشنایی با هنجارهای زبان فارسی 

و کثرت استعمال بسیاری از واژه ها، ساخت های صرفی و نحوی و... مفاهیم را درمی یابیم و به قول معروف 
»ف نگفته تا فرحزاد می رویم« بسیاری از مفاهیم را ولو به قرائنی پیچیده و غریب و با ساختی اشتباه و نادرست 
بین زمین و آسمان درک می کنیم و در بسیاری از موارد مانند یکدیگر نیز درک می کنیم )بسان داللتی طبیعی 

و غیر لفظی(. برای مثال، از سه جمله زیر بسیاری از ما یک معنا را می فهمیم:
معلم بچه ها را به درس خواندن سفارش کرد و خاطرنشان ساخت که آنان که درس نخوانند آینده ای هم 
ندارند. /  معلم بچه ها را به خواندن درس تشویق کرد و گفت آنان که درس نمی خوانند آینده ای هم ندارند. 
/  معلم بچه ها را توصیه به خواندن درس کرد و گوشزد کرد که آنان که درس نخوانند آینده ای هم ندارند.
در جمالت باال عبارت های »به درس خواندن سفارش کردن«، »به خواندن درس تشویق کردن« و »توصیه 
به خواندن درس کردن«، و نیز »خاطرنشان ساختن«، »گوشزد کردن«، »گفتن )بر اثر همجواری با تشویق 
کردن(« اجماال یک معنا را می رسانند، در حالی که این سه عبارت بجز معنای ساده و بنیادینی که دارند معانی 

جزئی دیگری هم دارند که داللت بر سه حالت و سه فضای گفتاری مختلف می کنند.  

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

کتابی که یک قرن پس از انتشار به دست ما رسید
بازخوانی انتقادی پاره ای از تفاسیر پولی مارکس در »سرمایه مالی«

کتاب »سرمایه مالی« با عنوان فرعی پژوهشی در باب تازه ترین مرحله تحول سرمایه داری نوشته 
رودولف هیلفردینگ به ترجمه احمد تدین با ویراستاری محمود صدری منتشر شده است. کتاب 
شــامل چهار بخش اصلی با عناوین »پول و اعتبار«، »بسیج سرمایه: سرمایه خیالی«، »سرمایه 
مالی و محدود شدن رقابت آزاد« و »سیاست اقتصادی سرمایه مالی« است. رودولف هیلفردینگ 
در سال 1۸۷۷ میالدی در وین پایتخت اتریش و در خانواده ای ثروتمند به دنیا آمد. در دانشگاه وین 
به تحصیل پزشــکی پرداخت اما عالقه اش به فعالیت های سیاسی و مطالعات اقتصادی، راهی 
دیگر پیش رویش گذاشت. پس از اخذ مدرک پزشکی، به مقاله نویسی در روزنامه »دای نیوزیت« که 
ناشر نظریه های مارکسیستی بود، روی آورد. غالب مقاالتش درباره سوسیالیسم و دفاع از مواضع 
حزب سوسیال دموکرات آلمان بود که بعدها خودش هم به آن پیوست. هیلفردینگ اوایل 1920 
تابعیت آلمان را پذیرفت و در مقام وزیر دارایی در دو کابینه سوسیال ـ دموکرات های آلمان از 1923 
تا 1929 خدمت کرد. وی از 1924 تا 1933 عضو مجلس آلمان هم بود. پس از به قدرت رســیدن 
هیتلر، از آلمان گریخت و در نقاط مختلف اروپا ســرگردان بود. در سال 1940 به فرانسه برگشت 
اما حکومت ویشی دســتگیرش کرد و تحویل گشــتاپو داد. هیلفردینگ در سال 1941 در زندان 
درگذشــت. برخی منابع،  علت مرگ وی را شکنجه و فشــار کار اجباری ذکر کرده اند و برخی دیگر 
گفته اند در زندان حلق آویز شده است. در بخشی از مقدمه کتاب می خوانیم: »کتاب »سرمایه مالی«   
از آغاز قرن بیستم تاکنون مهم ترین و تاثیرگذارترین متن اقتصاد سیاسی مارکسیستی بوده است. 
این کتاب سرآغاز بزرگ ترین بازاندیشی در نقد اقتصاد سیاسی کاپیتالیستی است که حوزه تاثیرش 
از جنبش جهانی چپ فراتر رفته و حتی کینزین های جدید، تحوالت دو دهه اخیر در اقتصاد جهانی 
و بحران هــای مالی 199۷ به بعد را در پرتو این متن تفســیر کرده اند. عالوه بر اینها، هیلفردینگ 

در این کتاب، با بازخوانی انتقادی پاره ای تفاســیر پولی 
مارکس، یکی از نمونه های درخشــان »نقد از درون« را 
که بنیان ها را نگه می دارد و کاستی ها را می زداید، پیش 
چشم می گذارد.« نســخه آلمانی »سرمایه مالی« سال 
1910 منتشــر شــد و نام آن به عنوان منبعی معتبر در 
مطالعات مارکسیستی ســر زبان ها افتاد. ترجمه های 
ایتالیایی،  اســپانیایی و فرانســوی آن نیز در سال های 
19۶1 تا 19۷0 منتشــر شد،  اما از شــگفتی های بازار 
نشر اروپا و آمریکاست که ترجمه انگلیسی چنین کتاب 
نامداری،  ۷1 ســال پس از نســخه آلمانی آن یعنی در 
سال 19۸1 منتشر شد. بسیاری،  از جمله »تام باتومور« 
جامعه شناس مارکسیست انگلیسی می دانستند که این 
کتاب را موریس واتنیک و ســام گوردون مدت ها پیش 
ترجمه کرده اند؛ حتی پل ســوئیزی در سال 1949 خبر 
می دهد که »ترجمه ای از کتاب سرمایه مالی در دست 
گوستوس آن را منتشر خواهد  تهیه است که انتشارات آ

کرد.« اما کســی نمی دانســت و هنوز نمی داند چرا انتشــار این ترجمه که از نمونه های درخشان 
ترجمه آلمانی به انگلیسی هم شمرده می شــود، این همه به درازا کشیده است. حال بیش از یک 
قرن پس از انتشار نســخه آلمانی و 35 سال پس از انتشار نسخه انگلیسی، این کتاب را انتشارات 
دنیای اقتصاد منتشرکرده اســت. این کتاب در شمار آثار کالسیک اقتصاد سیاسی است ابزاری 
موثر برای فهم تحوالت حوزه اقتصاد سیاسی، کشاکش های نظری در اردوگاه سوسیالیست ها و 

مواضعه اقتصادی سوسیالیسم و لیبرالیسم، در اختیار خواننده می گذارد.

از پرسپولیس تا پینوکیو
زنده یاد مرتضی احمدی، ضربی خوان، بازیگر وصداپیشه  
نامدار کشــورمان 10 آبان 1303 در تهران متولد شــد. 
نخســتین حضور جدی او در عرصه هنــر به پاییز 1322 
بازمی گــردد؛ زمانی که در تئاتر فرهنــگ برای اولین بار 
پیش پرده خوانــی کرد. او نخســتین هنرمندی بود که به 
ســبک بیات تهران در پیش پرده ها آواز خواند. همکاری 
او با رادیو و تلویزیون مستمر بود و در میان مخاطبان این 
دو رسانه شــهرت و محبوبیت بسیار داشت. در فروردین 

1353 نقش اول سریال پربیننده »هردمبیل«، نوشته پرویز خطیبی را بازی کرد. در نظرخواهی  از 
مردم در سال 135۶ به عنوان محبوب ترین هنرپیشه رادیو انتخاب شد. پس از کودتای 2۸ مرداد 
1332 به مدت هفت ســال بازیگری را کنار گذاشت اما پس از بازگشت به تهران کار بازیگری را در 
ســریالی تلویزیونی به نام »تک مضراب« از ســر گرفت. در فروردین 1349 به دعوت علی حاتمی 
ترانه عنوان بندی فیلم »حسن کچل« را ضربی خوانی کرد. در همین سبک در 132۸ پنج صفحه 
موســیقی برای یک شــرکت انگلیســی ضبط کرد. مرتضی احمدی بیش از چهارصد ترانه ضربی 
و صد و پنجاه ترانه فکاهی خوانده اســت، این ترانه ها از نوشــته های نصیری فر، نویسنده کتابی 
است به نام مردان موسیقی ســنتی و نوین ایران که بیشــتر کارهای موزیکال مرتضی احمدی از 
آن کتاب گرفته شــده اســت. از ماندگارترین آثار او می توان به حضــورش در مجموعه »پینوکیو« 
اشــاره کرد که در آن در نقش »روباه مکار« صداپیشگی کرده است. مرتضی احمدی از طرفداران 
سرســخت تیم پرســپولیس بود و در جوانی حضور در عرصه فوتبال را هــم تجربه کرده بود. او 30 

آذر 1393 درگذشت. 

لطفا مادربزرگ ها قصه نگویند!
آرش خوزســتانی - یادش به خیر. قدیم ها شب های پاییز و زمســتان، ما بچه ها دور مادربزرگ 
حلقه می زدیم تا به قصه هایی گوش کنیم که از کوچه پس کوچه های قرن های گذشته تاریخ را ورق 
می زدند تا برســند به حنجره مادربزرگ و از زیر و بم گلوی خسته او بگذرند و بنشینند بر دل و جان ما. 
مادربزرگ قصه می گفت تا هم بچه ها را سرگرم کند و هم باران را میهمان سرزمین مان کند. قدیمی ها 
عقیده داشتند وقتی بزرگ تری »َمَتل« بگوید حتما باران می بارد. پس سرزمین نیمه خشک ما همیشه 
محتاج قصه گویی مادربزرگ ها بود... بچگی ما به شنیدن قصه های مادربزرگ  گذشت و وقتی فردای 
یکی از آن شــب های قصه، روزی بارانی بود، ما با عشق و شــادمانی ای وصف ناپذیر سرما و باران را 

می پذیرفتیم و دل به راه مدرسه می دادیم با این خیال خوش که باران را مادربزرگ ما آورده است!
حاال اما سال هاست که مادربزرگ در دل خاک پنهان شده. دیگر کسی نیست تا برایمان قصه بگوید 
و اگر تک و توک مادربزرگ قصه گویی در حوالی ما باقی باشــد باید از او خواهش کنیم افسانه هایش 

را در سکوت خود روایت کند مبادا باران بیاید...
امروز ما از همیشه بیشتر محتاج بارانیم. خشکسالی امان مان را بریده، زمین های مان از خشکی 
ترک خورده اند، آب رودخانه هایمان فرونشسته، دریاچه هامان خشکیده اند و... با این حال همان 
اندک مادربزرگ های قصه گو باید بترســند از قصه گفتن. امروز که از همیشه تشنه تریم، باران اگر 
ببارد بالی جانمان می شــود. نمی بارد تا مرهمی باشد بر تشنگی ما. می بارد و سیل می شود و همه 
چیز را با خودش می برد... ما هیچ برنامه ای برای باران نداریم. نمی دانیم چگونه باید از آن استفاده 
کنیم. نمی دانیم چگونه باید ذخیره اش کنیم. نمی دانیم چرا بارش هر بارانی در سرزمین ما منجر 
به سیل می شود و خسارت و ویرانی بر جای می گذارد. منتظریم باران ببارد، سیل بیاید، خسارتش 
را وارد کند و ما تازه ســر فرصت میزان خسارت را ارزیابی کنیم و به سیل زدگان امداد رسانی کنیم. 
نمونه اش را در همین روزها داریم در غرب کشــور می بینیم؛ به ویژه در اســتان های کرمانشــاه و 
ایالم. کارشناســان گفته اند »باران به تاسیســات زیربنایی شهرســتان گالنغرب 12 میلیارد ریال 
خســارت وارد کرده اســت«. مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی خوزستان 
هم از مراجعه بیش از 11 هزار نفر بیمار تنفســی به اوژانس بیمارســتان های خوزستان در سه روز 
گذشته خبر داده و گفته است: در سه روز گذشــته و از آغاز اولین بارندگی ها تا صبح امروز )شنبه( 
11 هزار و 4۶9 نفر با مشکالت تنفســی به اوژانس بیمارستان های خوزستان مراجعه کرده اند«. 
ظاهرا باران ادامه دارد. الاقل تا دو روز دیگر قرار است ببارد و این بار از نیمه غربی کشور قرار است 

به سمت شرق حرکت کند و...
باران نباید از ما کشته بگیرد، نباید شهرهایمان را ویران کند. باید برای این رحمت الهی برنامه ای داشته 
باشیم... عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد. خســارت دادن به سیل زدگان و وام دادن به کسانی که 
خانه هایشان را بر اثر سیل از دست داده اند کار خوبی است اما بهتر آن است که برای باران هایی که در 
راهند چاره اندیشی کنیم پیش از آنکه باران از دعای مردم این اقلیم نیمه خشک کنار گذاشته شود...

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

تاالر وحدت زیر آب می رود
نمایش »خاطــرات و کابوس های یــک جامه دار از 
زندگــی و قتل میرزا تقــی خان« بــه کارگردانی علی 
رفیعــی از هفته آینــده در تاالر وحــدت روی صحنه 
مــی رود. دکور این نمایــش را رفیعــی طراحی کرده 
و یکــی از ویژگی هــای آن وجــود 4500 لیتر آب در 
صحنه است. اجرای این نمایش از پنجشنبه 14 آبان 
آغاز می شود و مشــاور طراحی و اجرای صحنه این 
نمایش بر عهده منوچهر شــجاع است. مشاور فنی 

این نمایش مهندس علی اصغر زعیمی است و اسکیس، نقشه، ماکت و اجرای صحنه را محمد 
موسوی بر عهده دارد. این نمایش چند دهه قبل در سال 135۶ در سالن اصلی مجموعه تئاتر 
شهر با بازی مهدی هاشــمی در نقش ناصرالدین شــاه و گالب آدینه در نقش گلین به صحنه 
رفته اســت. در اجرای جدید این نمایش ســیامک صفری )جامه دار(، مهدی ســلطانی )میرزا 
تقی خان فراهانی(، مریم ســعادت )مهد علیا(، مصطفی ساســانی )ناصرالدین شاه(، نسرین 
درخشــان زاده )عزت الدوله(، ســارا رســول زاده )گلین(، فروغ قجابگلی )نازنین(، زهیر یاری 
)سفیرکبیر انگلیس(، عباس جمالی )میزا آقاخان نوری(، ساناز روشنی )خجسته(، هوشنگ 
قوانلو )درباری(، یلدا عباســی )میمنت(، عزالدین توفیق )آغاباشــی( به عنوان بازیگر حضور 
خواهند داشت. داســتان نمایش آن چنان که از عنوان آن پیداست، روایِت رویدادهای زندگی و 
قتل میرزا تقی خان فراهانی از زبان جامه دار اوست که در فضایی تلفیق شده از یک حمام عمومی 

قدیمی و یک کاخ سلطنتی قجری، بازگویی می شود.  

کارگردان سرشناس ایتالیایی در تهران 
پروژه مشــترک تئاتر »ایران و ایتالیــا« باحضور مرکز 
هنری »ArteStudie« و بــه میزبانی گروه نمایش 
»آو« و خانه نمایش »دا«، از 30 آبان 94 به مدت یک 
هفته در تهران برگزار می شــود. ســهیل اعرابی ، یه 
عنوان یکی از سرپرســت های گــروه آو و مدیر پروژه 
اعالم کرد: ریکاردو ونوچینــی به عنوان کارگردان، 
فیلم ساز، مولف، بازیگر و پژوهشگر تئاتر، نزدیک به 
چهار دهه در تئاتر و اپرا فعالیت کرده است. وی در این 
سال ها در نمایش ها، اپراهای متعددی را کارگردانی 

و بازیگری و آهنگســازی کرده که هرکدام در ایتالیا و سایر نقاط جهان با موفقیت روی صحنه 
رفته اند. در ســال های اخیر با تمرکز بر تئاتر اجتماعی و مســائل جهانــی، پروژه های عجیب و 
ســختی را در کارنامه  خود ثبت کرده اســت که شامل اجرا در مراکز و ســازمان های جهانی با 
موضوع اجتماعی، کارگاه های آموزشی و اجرا در مراکز پناهجویان آفریقایی، یا مناطقی همچون 
اردوگاه پناهندگان سوری در اردن و روستاهای بیروت بوده است. با دعوت تیم ایتالیایی از گروه 
نمایش »آو« برای همکاری در سال جاری، پروژه مشترکی شکل گرفته است. این پروژه به منظور 
شناساندن و درک بیشتر تئاتر اجتماعی، با رویکرد »تئاتر به مثابه ابزاری برای درک رویدادهای 
زندگی« در فضایی آموزشیـ  تجربی برگزار می شود. روابط عمومی خانه نمایش »دا« به عنوان 
دیگــر برگزارکننده   این پروژه اضافه کرد: این تماشــاخانه از تاریخ 30 آبان تــا ۶ آذر میزبان تیم 

ایتالیایی و شرکت کنندگان خواهد بود. 
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