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سرمقاله

جنبش ملي ارمنستان

در ش��رايط كنون��ي
ارمنس��تان با مس��ائل
دش��واري روبهرو است
كه مهمتري��ن آن ،دور
مان��دن از تح��والت
منطقهاي اس��ت .نبود
بهرام اميراحمديان
رواب��ط ديپلماتي��ك با
همسايگان شرقي (آذربايجان) و غربي (تركيه)
و نامس��اعد بودن راههاي ارتباطي به س��مت
شمال غربي (با گرجس��تان) و نداشتن ارتباط
مستقيم با روس��يه ،اين كش��ور را در تنگناي
استراتژيك قرار داده و تنها مسير ارتباطي اين
كش��ور از طريق جنوب از قلمرو ايران به سوي
آبهاي آزاد است.

ادامه در صفحه05

گزارشاختصاصي جشنوارهفيلمكن

10

غيرواقعيبودنقيمتسوخت
ايرانرابهبهشتقاچاقچيان
تبديلكردهاست:
ارزانفروشيبنزينوگازوييل
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نگاه روز

ديپلماسي

سياست

جامعه

مشكلسياستهايرسمي

تضمينهاياروپابهايران

امريكارفت،اتحادملينيامد

 4چالشپيشرويشهردار شيفته اشتباه

مش��كل سياس��ت رس��مي در
ايران كجاس��ت؟ يا حداقل اينكه
مهمترين مشكالت آن چيست؟
در اين يادداشت ميكوشم كه دو
مشكلاساسيدرسياسترسمي
ايران را ش��رح دهم و تا هنگامي
عباس عبدي
كه اين دو مورد اصالح نش��ود ،يا
دستاورد جدي نخواهيم داشت ،يا آنكه دستاوردها نيز به
شكست تعبير خواهند شد .اولين مشكل سياست صفر
و يك يا ايدئولوژيك كردن سياس��ت است .برخي گمان
ميكنندكهسياستهايراديكالمشكلسازاست.البته
اين سياستها ميتواند مشكلس��از باشد ،ولي اگر صفر
و يك نباشند ،هميشه امكان بازگشت از آن وجود دارد،
در حالي كه سياس��ت صفر و يك راه را بر تفاهم و سازش
ميبندد ،حتي اگر راديكال نباشد .اين نگاه حق و باطل يا
درست و نادرست را در سياست به امري ادامهدرصفحه
15
فلسفي و مطلق تبديل ميكند ،در حالي
كه سياست ماهيتا شناور اس��ت و سياستمدار برحسب
زمانومكانتصميمميگيرد.

برجام وارد مرحله حساسي شده
اس��ت ،پيشبيني ميش��د كه با
اعالم تصميم دونالد ترامپ ،مبني
بر مان��دن درآن يا كنار كش��يدن
امريكا از برجام ،شرايط جديدي بر
اجراي اين توافق چندجانبه حاكم
علياكبرفرازي شود .زماني كه دونالد ترامپ يك
هفته پيش اعالم كرد كه امريكا از اين توافق كنار ميرود،
برايديگرطرفينبرجامموقعيتيايجادشدتاباواقعبيني
با ش��رايط جديد روبهرو شوند .از س��وي ديگر جمهوري
اس�لامي ايران به عنوان يك طرف توافق ،هنوز به مبناي
اصلي كه براي مذاكرات تعيين كرد پايبند اس��ت ،ايران
همچنان موكدا تصريح ميكند كه برجام بايد يك بازي
برد-برد باشد تا همه طرفين از مزاياي آن منتفع شوند و
لزومي ندارد كه اگر قرار باش��د جمهوري اس�لامي ايران
از مزاي��اي توافق بيبهره ش��ود ،ديگران ادامهدرصفحه
05
انتظار داشتهباش��ند كه ايران تعهدي به
آن داشتهباشد .به صورت طبيعي در صورت قطع مزايا و
منافعتوافقهستهايبرايايرانبهصورتطبيعيو...

در ش��رايطي كه چن��د روزي از
تصميم نابخردانه دونالد ترامپ،
رييسجمهوري اياالت متحده
امريكا در مورد خروج اين كشور
از برجام و توافق هستهاي ميان
گ��روه  5+1و اي��ران ميگذرد،
محمدعليوكيلي
تحليلهايي مختل��ف درمورد
محاس��ن و مضار اين روي��داد مهم سياس��ي مطرح
ميشود و در حالي كه عمده نگاهها به نقاط منفي اين
رويداد است و از منظر عواقب منفي آن به موضوع نگاه
ميشود ،به نظر ميرس��د ميتوان با نگاهي متفاوت،
نوعي دستاورد و محس��نه نيز براي اين رويداد متصور
ش��د .در اين راستا ش��ايد مهمترين دس��تاوردي كه
ميتواند درپي خروج اياالت متح��ده امريكا از برجام
حاصل شود ،انسجام و وحدت داخلي است .با اين همه،
بايد توجه داشته باشيم براي نيل به اين ادامهدرصفحه
اهداف ،همگي بايد هوشيار باشيم و با
04
دقت از فرصتها براي نزديك شدن به يكديگر استفاده
كنيمامااگرجرياناتداخلينيزبخواهند...

حمايت از توليد داخلي

روزنامه اعتماد در راستاي حمايت از توليد داخل وظيفه خود ميداند تا در
تبليغ و ترويج كاالي ايراني توليد كنندگان را ياري كند .لذا براي درج آگهي
كاالي ايرانيتسهيالتويژهاي رادر نظرميگيرد.

تلفن66429409:

اقتصاد

سعيد غفراني

ق��رار اس��ت ت��ا چن��د روز آينده
هفدهمي��ن ش��هردار ته��ران
س��كان هدايت ش��هر را رسما به
دس��ت بگي��رد و ادامهدرصفحه
15
ته��ران را اداره
كند .ش��هرداري كه بيش��ك با
چالشهايفراوانيدر...

شهرام معيني

فرهنگ
چه تصميمي در خصوص برجام
و پ��س از آن ب��ه س��ود جامعه و
كش��ور ما اس��ت؟ آيا بايد گزينه
غنـــيس��ـازي ادامهدرصفحه
10
برج��ام را اولويت
خود قرار دهيم يا به غنيس��ازي
هستهاي دست بزنيم يا ...

شاهنامه،تاريخبهزبانرويا

ابوالقاس��م ُكني��ه اوس��ت و نام
اصلي او را كسي نميداند .استاد
مينوي مينويسد :مابين  325يا
329زاده ش��ده و ادامهدرصفحه
در اوان سي و پنج
09
سالگي درصدد به نظم در آوردن
محمدعليسجادي
شاهنامه برآمده و ...

جهانبخش همراه كليير ،شامپو مردانه شماره 1جهان
شوره را از ميدان به در ميكنند

نشست خبري مشترك عليرضا جهانبخش ،ستاره
تيمملي فوتبال كش��ورمان و اوزگور كولوكفاكي
مديرعام��ل ش��ركت يونيلي��ور ايران ب��ا حضور
س��ردبيران و دبيران گ��روه ورزش��ي و اقتصادي
رسانههاي مطرح كشور برگزار شد .در اين نشست
خبري ،اوزگ��ور كولوكفاكي مديرعامل ش��ركت
يونيليور ايران پ��س از خوش آمدگويي به اصحاب
رسانه ،اظهار داش��ت :يونيليور واردات محصوالت
خود به ايران را از س��ال  2001آغاز كرد و در سال
 2003هي��ات حقوق��ي خ��ود را در اي��ران تحت
عنوان «يونيليور ايران» ثبت و با  5كارمند ش��روع
به فعاليت كرد .در همان س��ال كارخانه خود را در
قزوين تاسيس و خط توليد كارخانه در سال 2005
با توليد صابون  Luxكلي��د خورد و در حال حاضر
يونيليور ايران 389كارمند دارد.
وي س��خنان خود را با توضيحات��ي پيرامون برند
كليير ادامه داد :كليير يكي از مهمترين برندهاي
يونيلي��ور ايران اس��ت .برندي پيش��تاز در مبارزه
با ش��وره كه در س��ال  1975به بازار معرفي شد.
فرموالس��يون كليير با كمك تحقيقات متمركز و
آزمايشهاي باليني توسط دانش��مندان ،همواره
در حال توسعه و تكامل بوده است .به همين دليل
اس��ت كه كليير به عنوان ش��امپويي پيش��تاز در
مراقبت از پوست سر در جهان زبانزد شده است
مديرعامل يونيليور ايران در ادامه صحبتهاي خود
در نشست خبري سفير برند كليير گفت :شامپوي
ضدشوره كليير با پيغام «دليلي براي پنهان شدن
نيست» به شما اعتماد به نفس ناشي از عدم وجود
شوره روي پوست س��ر را وعده ميدهد تا با ظاهر
بينقص خودتان ديگر چي��زي براي پنهان كردن
نداشته باشيد و به دنيا نش��ان دهيد كه چطور در
مورد ش��ما بيانديش��ند و هر گونه قضاوت و پيش
داوري را به چالش بكشيد.
كلييرش��امپو مردانه ش��ماره  1جهان اس��ت كه
براي بانوان ني��ز محصوالت تخصص��ي متنوعي
اراي��ه ميدهد ك��ه در اي��ران و سراس��ر جهان با
استقبال خوبي مواجه شده است .كليير براي سه
س��ال متوالي برنده تنديس زري��ن برند محبوب
مصرفكنندگان ايراني شده است كه اثباتي است
بر كيفيت بااليي كه اين برند عرضه ميكند.
وي ادامه داد :برجسته كردن نگاه كليير با انتخاب
ش��خص عليرضا جهانبخش ميس��ر ميشود و ما
بسيار مفتخر هستيم كه او را به عنوان سفير برند در
كنار خودمان داريم.
مديرعام��ل يونيليور اي��ران عنوان ك��رد :اعتماد
به نف��س و روحيه قهرمانان��ه عليرضا جهانبخش
گواهي اس��ت بر عملكرد قهرمانان��ه برند كليير و
ش��عار «دليلي براي پنهان شدن نيست» .عليرضا

جهانبخش مناس��بترين گزينه براي معرفي برند
كليير است ،چرا كه موهاي س��الم و خوش حالت
جهانبخش ،نش��انگر همان پيام برند و از ميدان به
در بردن شورهها است.
به گفته اوزگور كولوكفاك��ي ،عليرضا جهانبخش
كليير را انتخ��اب كرده زيرا ب��ه موهايش اهميت
زيادي ميدهد و او باور دارد كه انتخاب ش��امپوي
مناسب بسيار مهم اس��ت .كليير نيازهاي پوست
س��ر آقايان را به خوب��ي ميشناس��د و اين دليلي
اس��ت كه او هميش��ه كليير را انتخ��اب ميكند.
عليرضا جهانبخش اعتقاد دارد كه ش��خصيت او و
برند كليير شباهتهاي بس��ياري دارند چرا كه او
همان اعتماد به نف��س و روحيه قهرمانانه كليير را
در خود ميشناس��د .در ادامه اين نشست خبري،
عليرضا جهانبخش ،سفير برند كليير اظهار كرد:
هدف كليير اين اس��ت كه اين اعتم��اد به نفس را
در ميان جوان��ان ترويج دهد ك��ه بتوانند بيهيچ
ترس��ي از قضاوت ديگ��ران وارد اجتماع ش��وند و
تواناييهايشان را نش��ان دهند و اين همان چيزي
اس��ت كه من دوس��ت دارم هم س��ن و سالهاي
خ��ودم را در جهت رس��يدن به آن تش��ويق كنم.
نترس��يد و نگذاريد ترس از قضاوت بقيه ،ش��ما را
عقب براند .چالشها را قبول كنيد و به دنيا نشان
دهيد كه چگونه در مورد ش��ما بينديشند .دليلي
براي پنهان شدن نيست .پس از سخنراني ،اوزگور
كولوكفاكي مديرعامل يونيليور اي��ران و عليرضا
جهانبخش همچنين پخ��ش كليپهاي تبليغاتي
س��فير برند كليير در ايران ،اوزگ��ور كولوكفاكي
و عليرضا جهانبخش پاس��خگوي پرس��شهاي
خبرنگاران حاضر درنشست خبريبودند.
اوزگور كولوكفاكي در پاس��خ به پرس��ش يكي از
خبرنگاران كه چرا كليير شامپوي شماره  1مردانه

جهان محسوب ميشود ،اظهار داشت :همه مردم،
متوجه ش��دهاند كه نيازهاي پوست س��ر مردان و
زنان متفاوت است و تكنولوژي كليير بطور كامل
و دقيق به دغدغههاي پوست سر آنها ميپردازد و
با كليير ميتوانند آرامش خاطر داش��ته باشند كه
شوره سر براي هميش��ه از بين ميرود و مشكالت
پوست سر هرگز دوباره اتفاق نميافتد .همچنين،
مديرعام��ل يونيليور اي��ران در خص��وص ميزان
تمايل مردم ايران به مصرف شامپوي كليير و تاثير
انتخاب عليرضا جهانبخش به عنوان س��فير اين
برند در افزايش فروش اين محصول گفت :انتخاب
كليير به عنوان برند محبوب مصرفكنندگان در
سه سال متوالي نشان از اس��تقبال باالي مردم از
اين برند است .كليير ميتواند براي هميشه شوره
را از ميدان به در كند .كليير براي تمام كساني كه
ميخواهند با مراقبت از پوس��ت سر و موي خود از
شوره جلوگيري كنند ،بهترين انتخاب است ،براي
همه آنان كه ميخواهند هميش��ه مورد تحسين
باش��ند .در ادامه جلسه پرس��ش و پاسخ ،عليرضا
جهانبخش ،سفير برند كليير در پاسخ به پرسش
خبرنگاران در خص��وص داليل انتخ��اب خود به
عنوان س��فير برند كليير گفت :من هميشه سعي
كردهام ب��ا نهايت توان��م از رويارويي ب��ا چالشها
استقبال كنم و اين موضوع شباهت بسيار زيادي
باشخصيتكلييردارد.
ستاره فوتبال كشورمان در پاسخ به پرسش يكي
از خبرنگاران در خص��وص ويژگي منحصر به فرد
شامپو كليير براي معرفي به دوستدارانش ،گفت:
كليير باعث س�لامت پوست سر ش��ما ميشود تا
موهاي بيعيب و نقصي داش��ته باش��يد و به شما
اطمينان ميدهد تا ش��ورهها را براي هميش��ه از
ميدان به در كند.

