
    با روی کار آم��دن دولت و مجل��س انقالبی، افکار 
عمومی یک س��الی اس��ت که دیگر ش��اهد دعواهای 
حی��دری نعمتی قوا که نوع��اً با انگیزه های سیاس��ی و 
جناحی راه می افتاد، نیس��ت. قوای کش��ور عزم خود را 
جزم کرده اند که از یک س��و در یک رویکرد همدالنه از 
زندگی و معیشت مردم گره گشایی کرده و از سوی دیگر 
برای جب��ران عقب ماندگی های گذش��ته تالش کنند؛ 
تالشی که البته همت مضاعف و زمان زیادی الزم دارد تا 
از خرابی های ناشی از عملکرد دولت برآمده از اصالحات 
طی هشت سال گذش��ته آواربرداری ش��ود. همسویی 
کنونی قوا البته هیچ منافاتی با وظایف اجرایی و نظارتی 

مجلس و دولت ندارد

    تیم ملي المپیاد کامپیوتر جمهوري اسالمي ایران در 
سي و چهارمین المپیاد بین المللي کامپیوتر موفق به کسب 
دو مدال طال، یک مدال نقره و یک دیپلم افتخار شد.  در این 
مسابقات علیرضا کاویاني و کوشا موسوي موفق به کسب 
مدال طال و علیرضا صمیمي موفق به کس��ب مدال نقره 

شدند و آریا همتي نیز دیپلم افتخار کسب کرد

    رئیس پلیس پایتخت: خرده فروشان مواد مخدر باید 
به اردوگاه بروند، اما تا ب��ه امروز در تهران ن��ه اردوگاهی 
داش��ته ایم و نه خرده فروش��ی به اردوگاه رفته اس��ت. به 
همین دلی��ل حدود ۹ ه��زار معتاد متجاه��ر در پایتخت 
همیشه رها هس��تند، چراکه فضایی برای نگهداری آنها 
نداریم. شهرداری، مراکزی برای نگهداری معتادان درست 
کرده است، دستگاه های دیگر هم مراکزی برای نگهداری 

معتادان زخم باز و زنان ایجاد کرده اند، اما کافی نیست

    عملیات اتصال طرح آبرس��اني غدیر ب��ه رود دز دو 
سال قبل با همت قرارگاه خاتم االنبیا  آغاز شد. این طرح 
اکنون در مراحل پایاني خود بوده و قرار است آب شرب و 
کشاورزي ۲۶ شهرستان خوزستان را تأمین  کند. اجراي 
این طرح فوای��د محیط زیس��تي قابل توجهي هم براي 

رودها و تاالب هاي جنوب غرب ایران دارد

    سال ها بود که بخش خصوصي و تولیدکنندگان از 
فساد ارز دولتي س��خن مي گفتند و خواستار حذف آن 
بودند. دولت س��یزدهم که از خرداد ماه ارز دولتي را از 
واردات کاالهاي اساسي حذف کرد، ابتدا تولیدکنندگان 
از افزایش قیمت کاالها خوش��حال بودند و در رسانه ها 
از اق��دام دولت تعری��ف و تمجید مي کردند ام��ا بعد از 
گذشت چند ماه و فروکش کردن تقاضا در بازار و کاهش 
قیمت کااله��ا داد و فغان تولیدکنن��دگان در آمده که 
تولید در خطر اس��ت. مرغداران از ارزان��ي قیمت مرغ 
مي نالند، فروشگاه هاي زنجیره اي پرداخت هایشان را به 
تعویق مي اندازند و خالصه اینکه هم تولیدکننده و هم 

مصرف کننده از شرایط فعلي بازار ناراضي هستند

فصل همدلی و هم افزایی
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 توافق در نوبت 
انعطاف امریکا

ویژه  جوان

یادداشت  ورزشی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  فرهنگی

 نقدی بر نقد کرباسچی 
به میرحسین موسوی

 جلوی ورود فساد
 به ورزش را بگیرید 

چرا از یاد برده ایم؟ 

 دلخوشی به شورای سینما 
چقدر توجیه دارد؟

فریدون حسن

حسین عبداللهی فر

جواد محرمی

کرباس��چی گفته »شاهد فش��ار زیادی به ش��خصیت های 
سیاسی هستیم که بیایید و موضع بگیرید...  سؤال من این 
است که اگر کسی در مقدمه کتابی یک جمله نوشت، همه 
باید موضع بگیرند؟« یعنی کرباسچی نمی داند که نه موسوی 
»کسی« اس��ت و نه کرباس��چی و غیره، »همه« هستند؟! 
کاندیدای انتخاباتی جریان اصالحات و لیدر جنبش )فتنه( 
سبز که خاس��تگاه آن جریان اصالحات و مورد حمایت این 
جریان بود، به یکی از فرماندهان نظامی که در مسیر تأمین 
امنیت کشور جان داده اس��ت، توهین کرده و عالوه بر آن، 
با توصیف شهادت مدافعان حرم به »تلف شدن جان در راه 
حفظ یک مستبد « به صد ها شهید مدافع حرم ایرانی جسارت 
کرده و کل حضور ایران در سوریه را هم زیر سؤال برده است. 
آیا امر عجیبی ا س��ت که نظر حامیان همیش��گی موسوی 
در مورد این موضع پرسیده ش��ود؟  و جالب آنکه همچنان 
هم دس��ت از حمایت او برنمی دارند و کرباسچی در همین 
س��خنان می گوید: »ما آقای مهندس موسوی را شخصیتی 
می شناسیم که به انقالب اسالمی، به رفاه و آزادی و امنیت 

کشور و مردم اعتقاد کامل دارد  «  | صفحه2

سپردن کار به مدیران ناکار آمد و فاسد آفت هر نهادی است. 
این واقعیتی است که  می تواند کشوری را با چالش های اساسی 
روبه رو کند. جالب اینکه همه هم از برخورد و جلوگیری از این 
کار سخن می گویند، اما آنچه در عمل دیده می شود متفاوت با 
تمام سخنان است. احمد رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی 
کل کشور می گوید: »متأسفانه برخی از مدیرانی که منصوب 
می شوند عالوه بر نداشتن تخصص الزم و تحصیالت مرتبط 
هیچ گونه برنامه پیشگیری از فسادی نداشته و ارائه نکرده اند.« 
نمونه این انتصاب ها را به راحتی می توان در مدیریت ورزش 
کشور دید. مدیرانی که کوچک ترین آشنایی با ورزش نداشته 
و ندارند و بدتر آنکه نه تنها طرح و برنامه ای برای مبارزه با فساد 
هم نداش��ته که خود هر روز ریشه فس��اد را در ورزش کشور 

گسترانده اند | صفحه13

درحالی که دولت ها در سال اول کاری خود، زمان زیادی را 
صرف برنامه ریزی، تغییر برخی سیاست ها، احصای مسائل 
اساس��ی، تعیین اولویت ها، گزینش مدیران ارش��د، چینش 
کابینه و...  می کنند، این زم��ان معموالً مالکی برای قضاوت 
بسیاری می گردد و بر همین اس��اس عده ای مغرضانه و غیر 
منصفان��ه و برخی نی��ز عجوالن��ه و ناآگاهانه ب��ه اظهار نظر 
می پردازند. بررس��ی تطبیق��ی دولت دوازدهم و س��یزدهم 
جهت یادآور شدن ش��رایطی که داش��تیم و آنچه داریم، به 
کسانی که به طور طبیعی دچار فراموشی شده و عده ای که 
میل به فراموشی دارند، کمک می کند تا قضاوت منصفانه تری 

داشته باشند  | صفحه2

محمد خزاعی اخیراً در جلسه شورای هنر بار دیگر نسبت به 
تشکیل شورای س��ینما با حضور معاون رئیس جمهور وعده 
داد، اما اساساً تشکیل چنین شورایی با حضور رئیس جمهور یا 
معاون وی تا چه میزان می تواند موجب حل مشکالت سینما 
ش��ود.  اساس��اً حضور رئیس جمهور یا معاون اول وی در یک 
شورا زمانی موضوعیت پیدا می کند که مشکل مورد بررسی با 
دو عامل قدرت یا منابع مالی قابل حل باشد، یعنی گیر اصلی 
مشکل به امضای یک مقام ارش��د اجرایی وابسته باشد، اما آیا 
سینمای ایران چنین مشکلی دارد؟  حقیقت ماجرا این است که 
مشکل سینمای ایران کمبود منابع یا امکانات نیست تا شورای 
عالی س��ینما بتواند آن را مرتفع کند. مشکل سینمای ایران 
کمبود پژوهش دقیق و آسیب شناسی ماهرانه است، مشکل 
سینمای ایران کمبود اقدامات کارشناسانه است| صفحه16

جدیدترینصحبتهاازجنسمذاكراتهمچنانآمیزهایازامکانتوافقو
تردیددرآنوالبتهتهدیدمتقابلاست،آنچنانكهوزیرخارجهایراندیروز
گفت»روزهایآیندهروزهایمهمیبرایتوافقهستهایاست.اگرامریکا
انعطافنشاندهد،بهنقطهتوافقمیرسیم.اگرنشانندهددنیاآخرنخواهد
شد.آنهااز»پالنبی«صحبتمیكنند،ماهم»پالنبی«خودراداریم.«با
اینحالآنطوركهدیشبنورنیوز،رسانهنزدیکبهشورایعالیامنیتملی
ایرانگزارشداد،جلسهاینشورابهریاسترئیسجمهورتشکیلشدهو

جمعبندینظراتكارشناسیدرحالتدویننهاییاست| همینصفحه

جسم مان اسیر اما روح مان آزاد بود

سند ملي بیماري هاي نادر ابالغ شده و اجرا نشده !

چشم سوم ایران با »خیام« به دنیا گشوده شد
    لطف اله صالحي در گفت و گو با »جوان«:  همین که 
پایمان را این طرف مرز گذاش��تیم بچه ها خودشان را 
مي انداختند روي زمین و سجده شکر مي کردند. بوسه 
بر خاك مي زدند. در شهرمان همه استقبالم آمده بودند، 
از پدر و مادر و خواهر و برادر تا فامیل دور و نزدیک. مادرم 

را که دیدم غم دنیا در دلم نشست. از پا افتاده بود. روي 
ویلچر نشسته بود. شهادت برادرم و اسارت من حسابي 
پیرش کرده بود. صحنه هاي آن روز را نمي شود به راحتي 
توصیف ک��رد. فقط یک چیزي اذیت��م مي کرد آن هم 

دیدن خانواده شهدا و مفقودین بود | صفحه7

    کودکان پروانه اي و زخم هایي ک��ه هیچ گاه التیام 
نمي یابد، تنها یکي از انواع بیماري هاي نادري است که 
در کشور شناسایي شده است. چیزي حدود 3 میلیون 
بیمار نادر در کشورمان شناس��ایي شده اند که به 370 
نوع بیماري نادر شناخته ش��ده در ایران مبتال هستند 
که تحریم ها دسترس��ي این بیماران را به دارو و درمان 

محدود کرده  است، اما چالش هاي این بیماران فقط به 
تحریم هاي خارجي محدود نمي شود. از 370 بیماري 
نادر شناخته شده در کشور تنها ۲۲ مورد تحت حمایت 
وزارت بهداش��ت هس��تند و 350 نوع از این بیماري ها 
به حال خود رها ش��ده اند. این در حالي است که ایران 
سي امین کشور دنیاست که سندي در حمایت از بیماران 

نادر دارد؛ س��ندي که در دولت دوازدهم تدوین و ابالغ 
شد و با روي کار آمدن دولت سیزدهم نیز سید ابراهیم 
رئیسي در همان روزهاي نخست ریاست جمهوري اش 
این سند را ابالغ و در روز 8 اسفند ماه سال گذشته یعني 
روزي ک��ه در تقویم ها به نام روز بیماري ه��اي نادر نام 
گرفته است بر اجراي این سند تأکید کرد. با تمام اینها به 

نظر مي رسد این سند هنوز با اجرایي شدن فاصله زیادي 
دارد. حاال آنطور که محمد مهدي ناصحي، مدیر عامل 
سازمان بیمه سالمت خبر مي دهد فردا موضوع حمایت 
از بیماران خاص و صعب العالج در شوراي نگهبان مطرح 
مي ش��ود و در صورت تأیید نهایي در م��اه بعد اجرایي 

خواهد شد | صفحه3

    یک��ي از مزیت هاي داش��تن ماهواره سنجش��ي 
اختصاصي امکان صحت س��نجي تصاویر تأمین شده 
قبلي بدون اطالع طرف هاي خارجي از نواحي مدنظر 
ایران اس��ت. تماس تلفني رئیس رژیم صهیونیستي 
با رئیس جمهور روس��یه پس از پرت��اب ماهواره خیام 

نشان مي دهد با توجه به اشراف این رژیم جنایتکار بر 
ارزش هاي کاربردي فناوري هاي فضاپایه، آنها از جهش 
ایران در مسیر اس��تفاده از فضا چه در جهت پیشرفت 
صنعت، اقتصاد و چ��ه عرصه هاي دفاع��ي و امنیتي 

هراسان هستند | صفحه10

قراربودایرانتا15اوت)24مرداد(بهمتنپیشنهادی
اروپابرایاحیایبرجامپاسخبدهد؛كاریكهدیشب،
قبلازساعتصفرموعداعالمیانجامشد.حسین
امیرعبداللهیان،وزیرخارجهایراندیروزدریکی
ازخوش�بینانهترینموضعگیریه�ایخ�ودك�ه
نمایندهروسیهراواداش�تازتعبیر»سیگنالهای
دلگرمكننده«برایشاس�تفادهكند،گف�تكهاوو
همکاران�شدروزارتخارجهخودش�انرامتعهد
میدانندمأموریتسپردهشدهرا»بهنقطهتوافق«
برس�انند،ولی»نقطهتوافقعزتمن�د«.اوباچنین
چش�ماندازیگفتكه»اگرامریکاانعطافنش�ان
دهددرروزهایآیندهبهنقطهتوافقمیرس�یم.«
پاس��خ ایران به متن تواف��ق پیش��نهادی اروپا برای 
احیای برجام، دیش��ب، قبل از س��اعت مقرر، به اروپا 
ارائه ش��د. از هفته قبل که مذاک��رات در وین متوقف 
و هیئت های دیپلماتیک به پایتخت       ها برگش��ته اند، 
این متن در تهران بررسی ش��ده و آنگونه که حسین 
امیرعبداللهیان وزیر خارجه دولت س��یزدهم گفته، 
قرار شد قبل از ساعت 1۲ دیش��ب برای اروپا ارسال 
شود. امیرعبداللهیان دیروز فرصت مراسم روز خبرنگار 
را که امس��ال با چند روز تعویق برگزار ش��د، غنیمت 
شمرد تا سیاس��ت خارجی دولت جدید و نتایج آن را 

تشریح کند و البته در این بین، صحبت های او درباره 
توافق احتمالی از همه مهم تر بود. وزیر خارجه گفت:» 
تیم)مذاکره کننده ایران( با نگاه به اینکه می خواهیم 
توافق انجام شود اعزام ش��ده است و صرف نظر از نگاه 
فردی م��ن یا دیگران، تصمیم کش��ور این اس��ت که 
چنانچه خطوط قرمز ما رعایت و منافع ما تأمین شود، 
توافق را کار معقولی می دانیم ولو اینکه دوست داشتیم 
س��قف توافق فراتر از برجام باش��د.«  امیرعبداللهیان 
اضافه کرد:» وقت��ی وارد مذاکره ش��دیم، عالقه مند 
بودیم اگ��ر ایرادات��ی در برجام وج��ود دارد که حتی 
بخشی از ایرادات را تیم قبلی که همکاران ما هستند، 
تأیید می کنند. بله تا اینجا را توانستیم بگیریم از این به 
بعد را نتوانستیم بگیریم. « به گفته وزیر خارجه، یکی 
از دالیلی که تا االن )مذاکرات( طوالنی ش��ده به این 
خاطر است که نمی خواهیم از خطوط قرمز عبور کنیم. 
روی خطوط قرمز ایستادیم و برای مان مهم است روی 
خطوط قرمزی که درباره آن منطق داریم بایس��تیم، 

روی بخش        هایی از آن هم نتیجه گرفتیم.«
چیزیبهاسممتناروپانداریم

امی���رعبداللهی��ان در یک��ی از خوش���بینانه        ترین 
موضع  گیری ه��ای دوران تص��دی وزارت خارج��ه 
گفت:»االن در نقطه ای هستیم که شاید در شروع پایان 

توافق هستیم .« اظهاراتی که باعث شد نماینده روسیه 
نیز به آن واکنش نش��ان ده��د و در صفحه توئیترش 
بنویس��د: »س��یگنال های دلگرم کنن��ده ای از ایران 
دریافت می شود.« میخاییل اولیانوف که طی روزهای 
اخیر به تک��رار این بح��ث که متن پیش��نهادی ارائه 
شده »متن پیشنهادی اتحادیه اروپا« است، حساس 
ش��ده، همچنین نوش��ت: من از »مت��ن پیش نویس 
اتحادیه اروپا« اطالعی ندارم. متن روی میز مذاکرات 
قرار دارد، متعلق به تمامی طرفین مذاکرات وین است. 
اتحادیه اروپا فق��ط در تاریخ 8 اوت، چند اصالحیه به 

آن وارد کرد.«
داستانپشتپردهها

امیرعبداللهیان هرچند پاس��خ ایران را »نقطه شروع 
پایان توافق« خوانده، ولی این را هم روش��ن کرد که 
»اینکه شروع پایان توافق چقدر می  تواند زمان ببرد، 

دقیقاً بستگی به طرف امریکایی دارد. «
 بلندپایه        ترین دیپلمات دولت س��ید ابراهیم رئیس��ی 
گفت:» آنچه بین ما و س��ه کش��ور اروپایی و چین و 
روس��یه باید انجام        می شده، انجام ش��ده است. آنچه 
بین ما و امریکا باید انجام ش��ود، موضوع اساسی لغو 
تحریم هاس��ت. تمام منافع ما روی این است ولی در 
مدیریت بحث هسته ای باید یکسری چیز       ها را از دست 

بدهیم که بتوانی��م این طرف چیز       های��ی را در حوزه 
تحریم به دس��ت بیاوریم.«  وی افزود: »در مذاکرات 
اخیر وین پیشرفت        هایی داشتیم و به طرف امریکایی از 
قبل گفتیم. واسطه       هایی برای مذاکره هستند. واسطه 
رسمی ما در س��طح مذاکره کنندگان ارشد آقای مورا 
است و رئیس مورا آقای بورل است و بورل شاید تا سه 
ماه پیش کمتر خودش مستقیم وارد موضوع        می شد، 
ولی از زمانی که به تهران آمد به صورت مستقیم وارد 
طراحی         ها و بحث های مذاکره و ارائه متن شده است. 
ما خیلی موافق نبودیم که هماهنگ کننده متن ارائه 
بدهد. ولی می گویند ما پستچی نیستیم که پاکت شما 
را به امریکا بدهیم و پاکت امریکا را به شما برگردانیم. 
برای خودم��ان فکر داریم. بورل ت��ا االن دو متن داده 
اس��ت و متن های آنها تلفیقی از ایده های طرف های 
مقابل است.«  به گفته امیرعبداللهیان، » در هر دور از 
مذاکرات یک پشت پرده و عقبه ای«  وجود دارد و »رفت 
و آمد       هایی هست« . او توضیح داد:» وزیر خارجه قطر، 
عمان، عراق، فرانسه و ایتالیا در کنار کاری که اتحادیه 
اروپا انجام می دهد پیام        های��ی را می آورند و می برند 
و منتقل می کنند و ت��الش می کنند دیدگاه های ما و 

طرف امریکایی به هم نزدیک شود .« 
بقیهدرصفحه15
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