جهانگیری خطاب به برخی مدیران:

گفتوگو با اولین فرماندار زن در سیستانوبلوچستان

اگر نمیتوانید شرایط را درک
کنید ،مدیریت را کنار بگذارید

با مردها جنسیتی
برخورد نکردم

گروه سیاســت :معاون اول رئیسجمهــوری در آیین
افتتاح خط تولید ســلول انســانی شــرکت »ســلتک
فارمد« ،انســجام ،وحدت ،هماهنگی و همصدایی در
داخل در مقابل دشــمنان را نخســتین الزمــه عبور از
شرایط فعلی عنوان کرد و گفت...

گروه سیاســت» :حمیرا ریگی« اولیــن فرماندار زن در
اســتان سیستانوبلوچستان اســت .بلوچ و اهل سنت
اســت و بســیار مهربان .با لبخند میگوید در این چند
روزی که در تهران بوده همزمان سه نقش را ایفا کرده
است؛ بهعنوان »فرماندار«...
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واکنش نوبخت به حمله علیه دولت به بهانه برجام

ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

وادارمان نکنید برخی مسائل را بیان کنیم

میلیونها دالر ضرر مسدودشدن تلگرام

ِ
فیلترینگ فیلترشکن

چشم باز و گوش باز و باقی قضایا!
اﺣﻤﺪ ﭘﻮرﻧﺠﺎﺗﻰ

صفحه ۱۵

صفحه ۴

یکی از کلیشههای تکرارشونده
در ادعاهای دشــمنان و مخالفان
نظام این اســت» :این نظام ،بقای
خــود را در بحران میجوید« .البد
مقصودشــان این اســت کــه اگر
شرایط سیاسی داخلی و خارجی و وضعیت اقتصادی
و اجتماعی کشــور بــه گونهای نرمال باشــد ،فاتحه
نظام خوانده اســت و خالص! از سوی دیگر ،یکی از
گزارههــای تکرارشــونده در اظهارنظرهای مقامات و
اهالی سیاست و هواداران و دلسوزان نظام این است:
»حفــظ همدلی و همبســتگی و آرامش اجتماعی با
وجود تفاوت دیدگاهها ،ســلیقهها و انتقادها ،همواره
یــک امر ضروری ،عقالنی و ســودمند برای کشــور و
ملت اســت« .البد مقصودشــان این است که تنها در
شــرایط همدلی ،همگرایی و آرامش همراه با پذیرش
و تحمل یکدیگــر ،موجودیت و منافع و مصالح نظام
و کشور ،تأمین و تضمین میشود .حاال میدانید نکته
جالب قضیه کجاست؟ اینکه در هر دو گروه ،رفتارها
به کلی خالف گفتارها و گویي در خدمت مهندســی
معکوس نظریات خودشــان اســت .نقشــه بحران
برای این نظــام را همان طرفی طراحی و ســعی در
پیادهکردنش میکند که شــعار میدهد :راز بقای این
نظام ،در بحران است! در این سوی قضیه نیز متأسفانه
بســیاری از خردهعلتها یا حتی زمینهسازیها برای
خدشــهواردکردن به کالبد و روح همدلی و همگرایی
ملی را برخی از همانها که شعارش را سر میدهند،
بــا گفتار و رفتارهــای کژ و کــوژ و گاه فرصتطلبانه
سیاسیشــان فراهم میکنند .از آن گروه اول که هیچ
توقعی نیســت .بگذارید پنبهشــان را حالجی کنند و
حلوای سر گورشان را بپزند.

بیانیه دولت در محکومیت جنایات رژیم اسرائیل:

مذاکره ظریف با موگرینی و وزرایخارجه انگلیس ،فرانسه و آلمان

ﮐﺸﺘﺎر در ﻏﺰه
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ
ﺑﻮد

صفکشی برجامیان
وزارت خزانهداري آمریکا رئیسبانک مرکزی را تحریم کرد
معاون وزیر خارجه روسیه :بدون امتیازدهي تهران
حفظ برجام ممکن نیست

صفحه ۳
موج تخریب شهردار جدید تهران آغاز شد

حمله زودهنگام
از جناح راست
صفحه ۱۳

اﻓﺘﺘﺎح اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاوردهﻫﺎى
ﺳﻠﻮﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﯾﺮان
صفحه ۱۳
مقتدیصدر از ائتالف با گروههای سنی و کُرد خبر داد

تغییر موازنه در عراق
ﻋﮑﺲEuropean Union:

صفحه ۷

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
صفحه ۲

صفحه ۱۴

ﺣﺮف اول

ﯾﺎدداﺷﺖ

به داد نیاز دارویی مردم برسید!

ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﺮﻧﺠﺎﻧﯿﻢ

ﺣﻤﯿﺪ ﺧﻮاﺟﻪﭘﻮر  .ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ
در شــهریور ســال گذشــته به
مناسبت روز داروساز ،در مطلبی
با عنوان »حال ناخوش صنعت
داروســازی« همراه با اشاره به
وضعیت نابســامان این حیطه
اســتراتژیک و حیاتــی ،به مصائــب متعددی که
در ســالهای اخیر دامنگیر آن شــده است ،اشاره
کردم؛ اینکه بــا ادامه این روند و بــدون مداخله
مســئوالن و اصالح تصمیمات افــراد مؤثر در این
زمینــه ،نتیجهای جز توقف تولیــد دارو در داخل
کشــور حاصــل نخواهد شــد .متأســفانه نهتنها
مشکالت یادشــده از قبیل وصولنشدن معوقات
چندهزارمیلیاردی و قیمتگذاریهای دستوری و
ایجاد رقابتهای ناسالم و خانمانبرانداز کاهش
نیافتهانــد ،بلکه بــا توجه به شــرایط بینالمللی
پیشآمده و وابســتگی باالی صنایــع داخلی به
وضعیت تأمین ارز ،امکان ادامه کار در اکثر خطوط
تولیــد شــرکتهای داروســازی با شــک و تردید
مواجه شده اســت؛ کمااینکه به واسطه موقعیت
شغلی خویش شاهد قطع تولید برخی داروها در
شــرکتهای مختلف نیز بودهام .هماکنون عالوه
بر مشــکالت پیشآمده در قیمت تمامشــده دارو
به واسطه تغییر یکشــبه و خلقالساعه نرخ ارز
با تخصیصندادن بهموقع و صحیح ارز مورد نیاز
صنعت دارو برای خرید مواد اولیه ،کار سختتر از
قبل شده است .هر روز معضلی جدید خودنمایی
میکند...

ﻋﻼاﻟﺪﯾﻦ ﻏﺮوي
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
مردمانــي کــه در قرنهــاي  ۱۷و  ۱۸میالدي
عمدتــا از اروپا به قــاره جدید مهاجــرت کردند،
پس از استقرار کامل و آغاز بهرهوري از سرزمیني
حاصلخیز ،متوجه اهمیت این ســرزمین شدند و
پــس از چندین دهه مبارزه با دولت اســتعمارگر
انگلیس ،استقالل خود را در سال  ۱۷۷۶به دست
آوردنــد .این مبــارزات در تاریخ جهــان بهعنوان
انقــالب آمریکا شــهرت یافت؛ چراکــه در جنگ
هشتساله استقالل ،شــعارهاي آزاديخواهانه
مبتني بر کرامت انســاني از زبان رهبران نهضت
اســتقالل شــنیده و باعث تهییج مردم در مبارزه
مســلحانه با انگلیس اســتعمارگر ميشد .تأکید
بســیار پررنگ بر آزاديهاي فــردي و اجتماعي و
مسئولدانســتن حکومت در تأمین رضایت مردم
تحت حاکمیت در اعالمیه توماس جفرســون ،از
بارزترین رهبران جنبش استقاللطلبانه ،در جهان
آن روز به قدري اهمیت یافت که عالوه بر ساختن
دولتي مردمي در آمریکاي جدید ،رهبران انقالب
فرانســه را تحت تأثیــر قرار داد .زمــان زیادي از
استقالل آمریکا نگذشــته بود که دستاندازي به
سرزمین همســایگان و در رأس آنها مکزیک آغاز
شد و متجاوزان آمریکایي در نهایت سرزمینهایي
ماننــد تگــزاس ،کالیفرنیــا و ...را ضمیمه خاک
خود کردند .در دو قرن گذشــته آمریکاي جنوبي
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و مرکزي بهعنــوان حیاطخلوت ایــاالت متحده
درآمدنــد تا بــا دخالت در امور داخلــي آنها و با
کودتاها و لشکرکشــيها ،دولتهاي سرسپرده را
در این منطقه بر ســر کار آورد .از ذکر دخالتهاي
بيشمار آمریکا در مناطق مختلف جهان در قرن
بیســتم و بزرگترین آنها یعني ویتنام که شکستي
ســخت را بر این قدرت جهانــي وارد کرد ،عبور
ميکنم .این مقدمه را به این دلیل آوردم تا خوي
دولتهــاي گوناگــون در آمریکا از آغــاز تا امروز
فراموش نشود و در تحلیل پدیدهاي به نام دونالد
ترامپ که توانست در انتخابات ریاستجمهوري
ســال  ۲۰۱۷رأي اکثریت مردم آمریکا را به دست
آورد ،خطاي تحلیل ایجاد نشود.
سیاستهاي اعمالشــده از سوي دولتهاي
آمریکا در دوران پسااستقالل بهویژه پس از جنگ
جهانــي دوم ،رؤیــاي مردمان دیگر ســرزمینها
کــه آمریــکا را منجــي و حالل مشــکالت خود
ميپنداشــتند ،بهتدریج به کابــوس تبدیل کرد و
آمریکاگرایــي جــاي خود را بــه ضدآمریکاگرایي
) (Anti Americanismداد .ایــن بینــش در
چنــد دهه گذشــته بــه تدریج جا افتــاد و باعث
مخدوششــدن چهره آمریکا در جهان شد .نتایج
یک نظرسنجي از سوي مجله آمریکایي نیوزویک
در سال  ۱۹۸۳نشــان داد محبوبیت آمریکا حتي
در میــان متحدان نزدیکش افول کرده اســت .در
سال  ۲۰۰۲مرکز پژوهشهاي پیو ،یک نظرسنجي
از  ۳۸هــزار نفر در  ۴۴کشــور به عمــل آورد تا
نشان دهد دید منفي نسبت به آمریکا باز هم سیر
صعودی داشته است.
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علیرضا جهانبخش از حضور در دنیای تبلیغات گفت

ﺳﻔﯿﺮ »ﮐﻠﯿﯿﺮ« ،آﻗﺎى ﮔﻞ ﻫﻠﻨﺪ
علیرضــا جهانبخــش ،آقــای گل لیگ
هلنــد ،دیــروز در یــک کنفرانــس خبــری
درباره همکاریاش با برنــد »کلییر« و آینده
فوتبالیاش صحبت کــرد .در این کنفرانس
خبری که بــا حضور »اوزگــور کولوکفاکی«
مدیرعامــل شــرکت یونیلیور ،برگزار شــد،
جهانبخش ابتدا درباره دلیل همکاریاش با
این شرکت و برند »کلییر« توضیح داد .سفیر
برند »کلییر« گفت» :خوشــحالم که از سوی
کلییر شــرایطی فراهم شــد که اینجا باشم
و خوشــحالم که این اتفاق با آقای گلی من
در هلنــد تقارن پیدا کــرد .روحیات این برند
با روحیات خودم مشــابه بود و من همیشه
از این محصوالت اســتفاده میکردم .همیشــه دوست
داشتم بهعنوان یک فوتبالیست ،آراسته باشم .این مسئله
اعتمادبهنفس را هم بیشــتر میکند .فوتبالیســتهای
جوان هم میتوانند با تالش و اعتمادبهنفس به پیشرفت
برسند«.
ســتاره این روزهــای فوتبال ایران عنــوان کرد پیش
از اینکه سفیر »کلییر« هم بشــود از شامپوهای این برند
اســتفاده میکرده است .کریســتیانو رونالدو ،ستاره رئال
مادرید دیگر ســفیر معروف این برند اســت .جهانبخش
درباره فعالیتش در دنیای تبلیغات و حضور مشــترکش
با کریستیانو رونالدو ،ستاره تیم ملی پرتغال ،در برند کلییر
گفت» :برای آنکه در دنیای تبلیغات حاضر شوم ،خیلی
تحقیق کردم .این موضوع را بهطور دقیق زیر نظر داشتم
تا با شرکتی وارد همکاری شوم که نگاه مثبتی به مسائل
مختلف و خدمت به مردم داشته باشد .از اینکه »کلییر«
را انتخاب کردم بسیار خوشحالم ،چون اهداف آنها نظیر
کمک به مردم در راســتای افزایش اعتمادبهنفسشــان،
شــبیه به آنچه من میخواستم بود .خودم هم معتقدم
اگر جوانان اعتمادبهنفس کافــی پیدا کنند میتوانند به
اهدافی که زیر نظر دارند ،نزدیک و نزدیکتر شوند«.
سکوتدربارهتیمآینده
علیرضــا جهانبخش ۲۳ســاله با درخشــش در این
فصل لیگ هلند مورد توجه چندین تیم بزرگ قرار گرفته
است .در بخش سؤالهای ورزشــی این نشست خبری،
جهانبخش درباره انتخاب تیم بعدیاش گفت» :در این
لحظه سخت است که به این سؤال پاسخ بدهم ،چراکه
تا هفته آخر لیگ هلند تمرکزم روی بازیهای تیم آلکمار
بود و سعی کردم عملکرد خوبی در این تیم داشته باشم
و بــه موفقیتهایی دســت یابم .برای مــن خیلی مهم
بود کــه بهعنوان اولین ایرانی و آســیایی ،آقای گل لیگ
هلند بشــوم ،بههمیندلیل ســعی کردم تمرکزم را روی
دستیابی به این مهم بگذارم و به چیز دیگری فکر نکنم.
هنوز مذاکره و صحبت خاصی با باشــگاهی نداشــتهام
و فعــال تمرکزم روی موفقیت در تیم ملی اســت .قطعا

در هفتههای آینده صحبت میکنیم و بهترین انتخاب را
خواهم داشــت .میدانم که انتخاب تیم آیندهام قدمی
مهم در زندگی ورزشــیام خواهد بود و عجله نخواهم
کرد .مــن با طمأنینه قــدم برمیدارم و ســعی میکنم
انتخاب خوبی داشــته باشم و بتوانم روندی را که تا االن
داشتهام ،ادامه دهم«.
جهانبخش درباره آینده تیم ملی فوتبال کشورمان با
کارلوس کیروش و اینکه تیــم ملی فوتبال بعد از جام
جهانی و جام ملتها باید با این مربی ادامه دهد یا خیر
گفت» :من تصمیمگیرنده نیستم ،اما بهعنوان بازیکن تیم
ملی باید بگویم فوتبال ما در چند ســال گذشته شرایط
خوبی در آســیا داشــته و یکی از بهتریــن تیمهای این
قاره بوده اســت .قطعا در ایــن زمینه نمیتوان از نقش
کیروش چشمپوشی کرد .من معتقدم این تیم خوب با
بازیکنانی که دارد میتواند اتفاقات خوبی را در آینده رقم
بزند .جایگاهی که امروز فوتبال ما دارد حاصل زحمات
چندین ســاله کادر فنی و بازیکنان اســت که در این تیم
حضور دارند .به عقیده من بهترین و هوشــمندانهترین
تصمیم این اســت که به همکاریمان با این کادر ادامه
دهیــم .من و دیگــر بازیکنان تیم ملی نیز خوشــحالیم
و افتخــار میکنیــم که با ایــن کادر فنــی کار میکنیم.
درعینحال باید بگویم فعال تمرکز همه ما روی موفقیت
در جام جهانی اســت و امیدواریم بهترین اتفاقات برای
تیم ملی رقم بخورد«.
ســتاره آلکمار هلند درباره تجربه قبلی حضورش در
جام جهانــی و اینکه این مهم چه کمکــی به وی برای
مســابقات جام جهانی پیشرو میکنــد ،گفت» :در جام
جهانی  ۲۰۱۴خیلــی چیزها یاد گرفتم هــم از بازیکنان
خودمــان و هم از دیگر بازیکنان شــاخص دنیا .ســعی
میکنم از تجربیات خودم و تجربیاتی که در جام جهانی
قبلی آموختم ،در این جام جهانی اســتفاده کنم .در جام
جهانی  ۲۰۱۸شــرایطمان متفــاوت از جام جهانی قبلی
اســت و انتظارات نهتنها از من بلکه تیم ملی زیاد است،
چراکه ما بهعنوان اولین تیم از آسیا به جام جهانی صعود

کردیم و دومین تیمی بودیم که در دنیا به این
رقابتها رسیدیم .همین مسئله انتظارات از
تیم ملی را باال میبرد .شــک نداشته باشید
من و دیگر بازیکنان با تمام توان برای پرچم
ایــران و موفقیت آن در جــام جهانی تالش
میکنیم« .او درباره گــروه و بازیهای ایران
هــم صحبت کرد» :ســعی میکنیم در جام
جهانــی  ۲۰۱۸پتانســیل بازیکنــان ایرانی و
فوتبال ایران را که متأســفانه خیلی از آن در
دنیا خبردار نیستند ،به جهان نشان دهیم .ما
در سختترین گروه جام جهانی هستیم ،اما
حضور در همین گروه دو بُعد مختلف دارد؛
یک جذابیت آن برای مردم که ما با بزرگترین
بازیکنان و تیمهای جهان روبهرو میشویم و این مسئله
برای همه مردم جذاب است .شاید باور نکنید اما خانواده
خود من هم مانند دیگران برای رقابتهای جام جهانی
لحظهشماری میکنند ،ما در این رقابتها بهدنبال دفاع
از اعتبــار فوتبال ایران و بهرخکشــیدن تواناییهای خود
هســتیم .بُعد دیگر گروهمان در جام جهانی دشــواری
کار در این گروه است .ما میخواهیم نشان دهیم به چه
دلیل دومین تیم جهان بودیم که به جام جهانی صعود
کردیم«.
همتیمیبودن جهانبخش و رونالدو
اوزگــور کولوکفاکی ،مدیرعامل شــرکت یونیلیور ،در
نشســت خبری دیروز درباره دالیل همکاری برند کلییر با
ســتاره تیم ملی فوتبال ایران ،گفت» :وقتی میخواستیم
کمپینــی اینچنینی را در ســطح جهانــی ادامه دهیم،
گزینههای مطرحی داشــتیم ،اما میخواســتیم بهترین
گزینه را که اســتایل مناســب بدنی و موهــای جذابی را
در قالب شخصیت فوقالعادهاش داشته باشد ،انتخاب
کنیــم .با این ویژگیهــا گزینهای جز علیرضا نداشــتیم.
جهانبخش همان چیزی بود که میخواســتیم .او را اکثر
مردم ایران بهعنوان یک بازیکن خوشتیپ و باشخصیت
قبول دارند و جهانبخش را اولین میدانند .او با کریستیانو
رونالدو در تیم کلییر هماهنگی خیلی خوبی دارد«.
او در ادامه افزود» :از ســال  ۲۰۰۹با ســتارهای مانند
کریستیانو رونالدو کارهایمان را معرفی کردیم .البته باید
بگویــم برند کلییر که در ســال  ۱۹۷۵فعالیت خود را در
کشــور هند آغاز کرد و ســپس در سراســر جهان فراگیر
شــد ،از ســال  ۲۰۰۶در بازار ایران حضــور دارد .برای ما
مهم بود تا ســالمتی مو و ظاهر افــراد را در اولویت قرار
دهیم .میخواســتیم اعتمادبهنفس فردی را باال ببریم.
حاال خوشحالیم که با علیرضا این کار را انجام میدهیم.
همهساله هم با دانشمندان معتبر دنیا برای ارتقای سطح
کیفی محصوالتمان ،همکاری الزم را داریم« .کولوکفاکی
به همگروهی رونالدو و جهانبخش در جام جهانی اشاره
کرد و گفت این دو در برند کلییر در یک تیم هستند.

