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ُدرناها؛مسافران فصلي ميقان
 نيمه آبان، بهترين زمان براي ديدن پرنده هاي 
تاالب ميقان است
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تيراندازي در داخل مقر نخست وزيري تركيه
ــبكه خبري الجزيره اعالم كرد روز دوشنبه سه گلوله در داخل مقر رجب طيب اردوغان،  ش

نخست وزير تركيه در آنكارا شليك شد. 
ــاي كابينه در مقر  ــت كه اعض ــدازي در حالي صورت گرف ــن تيران ــنا، اي ــه گزارش ايس ب
ــبكه خبري در عين حال گزارش داد كه عامل  ــتند. اين ش ــه داش ــت وزيري تركيه جلس نخس
ــخص  تيراندازي خود را تحويل نيروهاي امنيتي داده،  اما هنوز انگيزه او از اين تيراندازي مش
ــت كابينه اردوغان بدون وقفه به كار خود ادامه  ــت. گزارش ها حاكي است كه نشس ــده اس نش

داده است.

ــوري آمريكا   ــت جمه امروز انتخابات رياس
ــن نتايج  ــود كه آخري ــزار مي ش ــي برگ در حال
نظرسنجي ها از وضع  مشابه و رقابت تنگاتنگ 
ــزد دموكرات و جمهوريخواه حكايت  هر دو نام
ــي نتايج انتخابات را  ــن امر پيش بين دارد و همي

دشوارتر از هر زمان ديگري كرده است.
ــان علوم سياسي مي گويند اگرچه   كارشناس
ــبات مي توان از  ــا درنظر گرفتن برخي محاس ب
ــا، نامزد حزب دموكرات  هم اكنون باراك اوبام
را برنده اين انتخابات دانست، اما نظرسنجي ها 
ــي، نامزد حزب  ــه ميت رامن ــان مي دهد ك نش
ــته و يك  جمهوريخواه با او فاصله اي اندك داش
ــن نتيجه را به نفع او  ــاق كوچك مي تواند اي اتف

برگرداند. 
طي يك سال گذشته هر دو نامزد كوشيدند با 
تبليغات گسترده اي كه حدود شش ميليارد  دالر 
ــت  ــراي اقتصاد دچار ركود  آمريكا هزينه داش ب
وعده هاي جديد داده و سياست هاي رقيب خود 

را به باد انتقاد بگيرند. 
از سوي ديگر، اين دو نامزد درباره موضوعات 
ــاي نژادي  ــب حمايت اقليت ه مختلف يا كس
ــي كه باراك  ــي دارند. در حال ــت متفاوت وضعي
ــي با ــال، داراي محبوبيت ــور مث ــه ط ــا، ب  اوبام
ــتر در ميان زنان است، اين ميزان   6 درصد بيش
ــود ميت رامني  ــان مردان، 7 درصد به س در مي

است.
 كفه راي دهندگان سفيدپوست با 20 درصد 
ــنگيني مي كند، در حالي  تفاوت به نفع رامني س
كه براساس نظرسنجي هاي مختلف، اوباما 59 
درصد آراي راي دهندگان رنگين پوست ها را به 
خود اختصاص داده است. اقشار جوان نيز همانند 
سال 2008 با نسبت 20 درصد بيشتر تمايل خود 
را به انتخاب باراك اوباما نشان داده اند، در حالي 
ــبت 12 درصد بيشتر، آراي  كه ميت رامني با نس
ــود اختصاص داده  ــال را به خ ــت بزرگس جمعي

ــت. ميت رامني همچنين بيش از 70 درصد  اس
حمايت پروتستان هاي انجيلي سفيدپوست را از 

آن خود كرده است.
ــان دادند كه  در مناظره هاي مختلف آنها نش
در سياست خارجي تقريبا رويكردهاي مشابهي 
ــتر  ــد و اگر تفاوتي بين آنها وجود دارد بيش دارن
مربوط به سياست داخلي آمريكا و نحوه برخورد 
ــود.  ــور مي ش ــكالت اقتصادي اين كش با مش
ــتغالزايي و  ــاي اوباما براي افزايش اش وعده ه
ــندي باعث  نوع مديريت او در جريان توفان س
ــد. در عين حال  ــتازي او در روزهاي آخر ش پيش
ــت هاي پيشين  ميت رامني نيز با عدول از سياس
خود مدعي شد كه در صورت موفقيت همكاري 
ــت و اقتصاد  ــري با كنگره خواهد داش كارآمدت
ورشكسته آمريكا را به كمك سرمايه داران احيا 

خواهد كرد. 
به گزارش ايرنا، تازه ترين نظرسنجي درباره 
ــبكه تلويزيوني  ــط ش ــزد مطرح كه توس دو نام
ــنجي او.آر.سي  ــه نظرس ــي.ان.ان و موسس س
انجام شده نشان مي دهد هر دو نامزد 49 درصد 

آراي پرسش شوندگان را به دست آوردند. 
ــنجي هاي ديگر اين نسبت  در برخي نظرس
ــي (45 درصد)  ــا (47 درصد) و رامن ــن اوبام بي
گزارش شده است كه باز نزديكي هر دو را نشان 
ــان مي دهد  ــته آمريكا نش مي دهد. تاريخ گذش
ــور تقريبا  كه در مجموع انتخابات هاي اين كش
همواره 40 درصد از آمريكايي ها راي نمي دهند. 
ــزان به 60 درصد  ــال 1968 اين مي حتي در س
ــت جمهوري  ــيد. در آخرين انتخابات رياس رس
درصد از  ــال 2008 نيز تنها 57  ــور به س اين كش
ــرايط راي دادند كه به پيروزي باراك  واجدان ش
ــد. امروز روشن خواهد شد كه آيا  اوباما منجر ش
ــال ديگر مستاجر كاخ سفيد بوده يا  وي چهار س

جايش را به رامني خواهد داد؟ 
مشروح اين گزارش را در صفحه 6 بخوانيد. 

انتخابات
  6 ميليارد دالري

 انتخابات رياست جمهوري آمريكا كه امروز 
 برگزار مي شود، پرهزينه ترين انتخابات اين كشور 

به حساب مى آيد

دردسرهاي 
تازه براي 

صادركنندگان 
كاال

صدها كاميون حامل
 كاالهاي صادراتي 

در مرزهاي مختلف كشور 
بالتكليف متوقف مانده اند

ــش روز از ممنوعيت  ــي كه امروز ش در حال
ــات و  ــذرد، تبع ــم كاال مي گ ــدور 52 قل ص
ــرهاي اين موضوع براي صادركنندگان  دردس

در حال نمايان شدن و افزايش است.
ــت دهم آبان  ــگار ما،  دول ــه گزارش خبرن ب
ــه اي صادرات 52 قلم كاال  ماه جاري در مصوب
ــي و كاالهاي پايه  ــته كاالهاي اساس در دو دس
ــزي و فوالدي و  ــامل محصوالت فل ــد ش تولي
ــوع اعالم كرد.  ــيمي را ممن محصوالت پتروش
ــدف دولت از اين مصوبه، جلوگيري از كمبود  ه
ــو و جلوگيري از  ــا در بازار از يك س ــن كااله اي
ــادرات مجدد  ــي و ص ــتفاده از ارز دولت سوءاس
ــتفاده كرده اند،  ــه از ارز مرجع اس ــي ك كاالهاي
ــد. با اين حال صادركنندگان از همان  اعالم ش
ــبت به اين ممنوعيت اعتراض و نسبت  ابتدا نس
ــوار  به بروز تبعات آن بر صادرات غيرنفتي و دش
ــدار دادند.به گفته  ــودن جبران اين تبعات هش ب
ــش ورود ارز  ــن ممنوعيت باعث كاه ــان، اي آن
ــور شده و كاالي رقبا  حاصل از صادرات به كش
را در بازارهاي سنتي، جايگزين كاالهاي ايراني 

مي كند.
ــالم بي مقدمه و بدون  ــان همچنين از اع آن
ــار كردند، اين  ــه گاليه و اظه ــر اين مصوب خب
ــي صادركنندگاني كه حتي  امر باعث بالتكليف
تشريفات گمركي خود را طي كرده، اما محموله 
ــده از يك سو  آنها هنگام خروج از مرز متوقف ش
و نارضايتي خريدار كاال در خارج كشور كه پول 
ــده است. ــوي ديگر ش كاال را هم پرداخته، از س

ــازمان توسعه تجارت نيز با پي  در همين حال س
بردن به علت برخي از اين انتقادات، دو روز پس 
از صدور اين مصوبه از بازنگري در آن خبر داد.

با اين حال عملي نشدن اين وعده دست كم 
ــس اتاق بازرگاني ايران را به  تا ديروز عصر، رئي
ــت؛  ــالم انتقادات تندي از اين مصوبه واداش اع
ــه به ادبيات مورد  ــي كه لحن آن با توج انتقادات
ــتفاده بخش خصوصي يا دولت كمتر سابقه  اس

داشته است.
 توقف و بالتكليفي در مرزها

ــران از توقف 800  ــاق بازرگاني اي رئيس ات
ــر داد و گفت:  ــور خب ــون در مرزهاي كش كامي
ممنوعيت صادرات 52 قلم كاال غيرقانوني است.

ــيه  به گزارش فارس، محمد نهاونديان در حاش
ــوراي گفت وگوي  ــت و سومين نشست ش بيس
ــت و بخش خصوصي اظهار كرد: ممنوعيت  دول
ــي  ــي اقالم صادراتي با توجيه اين كه بخش برخ
ــور  ــا با يارانه و ارز دولتي وارد كش ــن كااله از اي
ــده اند، درست نيست و براي حل اين موضوع  ش

بايد از راه حل هاي اقتصادي استفاده كرد.
ــد براي صادرات  ــا تاكيد بر اين كه باي وي ب
اين 52 قلم كاال عوارض وضع شود، اظهار كرد: 
ممنوعيت راهي نيست كه قانونگذار اجازه داده 
ــت كه نبايد  ــده اس ــد، لذا در قانون تاكيد ش باش
ــي ممنوعيت صادرات  ــراي تنظيم بازار داخل ب

وضع شود.
 ادامه در صفحه 4

جام حذفي؛ 
چالشي

 كه همچنان 
ادامه دارد

با وجود مخالفت گسترده مربيان، 
فدراسيون فوتبال هنوز تصميمي 

براي برگزاري جام حذفي
 نگرفته است

رضا پورعالي  / گروه ورزش

ــت؛ برگزاري جام حذفي يا عدم  ــاله اين اس مس
ــزاري آن! رقابت هاي اين فصل جام حذفي به  برگ
موضوعي چالش برانگيز تبديل شده كه يك سوي 
آن فدراسيون فوتبال و كادر فني تيم ملي قرار دارد 
ــري و البته  ــرش مربيان ليگ برت ــوي ديگ و در س

كارشناسان فوتبال.
ــه تعطيلي جام  ــار چهار ماه پيش زمزم اولين ب
ــا آن زمان موضوع آنقدر  ــيد، ام حذفي به گوش رس
بكر بود كه حتي كنفدراسيون فوتبال آسيا هم پاسخ 
ــيون فوتبال ايران  ــتعالم فدراس ــني براي اس روش
ــيان كه درباره  ــا در جواب نامه كفاش ــت. آنه نداش
ــيده  ــام حذفي و عواقب احتمالي آن پرس حذف ج

ــتند؛ در قوانين فعلي كنفدراسيون فوتبال  بود، نوش
آسيا در اين باره چيزي مطرح نشده است!

ــال را براي  ــيون فوتب ــخ، فدراس ــن پاس همي
ــن در هيچ جاي  ــي كه تا قبل از اي ــراي تصميم اج
ــاختمان  ــده بود، مصمم كرد. اهالي س دنيا اجرا نش
ــئول با وجود مخالفت هاي گسترده فوتبالي ها،  س
ــت از تصميم كارلوس كرش گرفتند  كمر به حماي
ــرارداد مرد پرتغالي  ــائبه هايي درمورد مفاد ق ــا ش ت
ــرمربي  ــيان در قبال س ــود؛ اين كه كفاش ايجاد ش
ــل تعطيلي پي در پي ليگ و  ــم ملي، تعهداتي مث تي
ــيان هميشه  حذف جام حذفي دارد، البته خود كفاش
ــت و مي گويد: اين  اين موضوع را تكذيب كرده اس
ــازمان  ــه س تصميم از مدت ها پيش در هيات رئيس
ــي قرار گرفت و پس از جلسه هايي  ليگ مورد بررس
ــه اين نتيجه  ــتيم ب ــا كادر فني تيم ملي داش ــه ب ك
رسيديم كه امسال به خاطر فشردگي مسابقه هاي 

فوتبال، جام حذفي را برگزار نكنيم!
ــيان روي آن تاكيد دارد  نكته ديگري كه كفاش
كارشناسي بودن اين تصميم است. البته او براي اين 
كار كارشناسي فقط با مربيان تيم ملي جلسه گذاشته 
و تا امروز حاضر نشده نظر مكتوب مربيان ليگ برتر 
ــود. به همين  ــان خبره فوتبال را جويا ش و كارشناس
ــم گيرندگان  ــم از انعطاف پذيري تصمي ــر ه خاط
ــت اگر نمايندگان تيم ها  طرح مي گويد و معتقد اس
ــد و بخواهند جام  ــازمان ليگ داليلي ارائه كنن و س

حذفي برگزار شود؛ آن را بررسي خواهند كرد.
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با مهين نويدي
 طراح گريم 
سريال 
«كاله پهلوي»

 زيبايي و نجابت
 زن ايراني در آينه گريم

كتاب هايي كه جزوه مي شوند
تكثير غيرقانوني كتاب  به پيشنهاد برخي 
استادان به عنوان جزوه درسي بسيار رايج 
شده است

 گ

با مهين
 طططططر

«كاله

زيبايي و نج
 زن ايراني در آينه گ

ــه رأي يك دادگاه  ــخنگوي وزارت امور خارج س
ــي  ــادا عليه منافع و اموال ايران را اقدامي سياس در كان
ــت و از اقدامات  ــر رفتار دولت كانادا دانس و تحت تأثي

متقابل ايران در اين باره خبر داد.
ــوي كانادا طي  ــي دادگاهي در اونتاري ــرا قاض اخي
ــواده آمريكايي كه  ــك خان ــت از ي ــي، در حماي حكم
ــوي دولت  خواهان جبران ميليون ها دالر غرامت از س
ــردن دارايي هاي  ــدود ك ــده بود، حكم به مس ايران ش

متعلق به ايران در كانادا داده است.
ــت با محكوميت اين اقدام تاكيد  رامين مهمانپرس
ــن كار را بپذيرد و  ــئوليت اي كرد: دولت كانادا بايد مس
ــي رأي اين دادگاه  ــي و حقوق ــران  پيگيري سياس اي

كانادايي را جزو حقوق خود مي داند.
سخنگوي وزارت امور خارجه با بيان اين كه دولت 
كانادا بايد در اسرع وقت اين روند را متوقف كند درباره 
ــي و  ــائل سياس ــدام متقابل ايران تصريح كرد: مس اق

ــت بررسي  حقوقي درباره اين اقدام دادگاه كانادا در دس
ــال نقض مقررات  ــق را داريم كه در قب ــت و اين ح اس

ــي درخصوص مصونيت دولت ها و  بين المللي و اصول
اموال آنها، اقدام الزم را انجام دهيم.

وي افزود: متاسفانه شاهد يكي ديگر از موارد نقض 
ــه در ايالت  ــتيم؛ دادگاهي ك ــررات بين المللي هس مق
ــي صادر كرده برخالف  ــوي كانادا چنين حكم وانتاري
اصل بنيادين مصونيت دولت ها و اموال آنها در خارج از 
ــور رفتار كرده است.سخنگوي دستگاه ديپلماسي  كش
ــورمان گفت: همزماني اين اقدام دادگاه كانادايي  كش
با بستن سفارت ايران در كانادا و تعليق روابط سياسي، 

نشان دهنده اهداف سياسي پشت پرده آن است.
ــان دهنده  وي افزود: اين اقدام دادگاه كانادايي نش
زيرپا گذاشتن اصول منشور ملل متحد است و مغايرت 
ــيون هاي وين مصوب  ــني با نص صريح كنوانس روش
ــط  ــك و رواب ــط ديپلماتي ــاره رواب 1961 و 1963 درب
ــكار با حاكميت قانون  ــولي دارد و در تناقض آش كنس

در عرصه بين الملل است.

مهمانپرست: ايران در برابر رأي دادگاه كانادا، مقابله به مثل مي كند
  كانال دوي  تلويزيون رژيم صهيونيستي در گزارشي 
مدعي شد: بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل در سال 
2010 طرحي براي حمله به ايران تهيه كرده و دستور اين 
حمله را صادر كرده بود، اما به دليل مخالفت روساي ستاد 

ارتش و موساد، اين دستور لغو شد.
ــت وزير رژيم   ماجرا از اين قرار بود كه نتانياهو نخس
صهيونيستي و ايهود باراك وزير دفاعش در سال 2010 
ــته بودند كه براي اقدام نظامي  ــرائيل خواس از ارتش اس
ــته اي ايران آماده باشند  ناگهاني عليه برنامه هاي هس
ــد، اما اين تالش با  ــرح حمله به ايران را عملي كنن و ط
ــتاد مشترك ارتش  ــكنازي رئيس س مخالفت گابي اش
ــاد و نگراني آنها در خصوص  ــر داگان رئيس موس و مئي
ــوال بودن  ــو و زير س پيامدهاي گزينه نظامي از يك س
ــدور چنين فرماني از  ــو و باراك براي ص ــار نتانياه اختي
ــد.كانال دوي تلويزيون رژيم  ــوي ديگر، متوقف ش س
صهيونيستي در تشريح اين گزارش اعالم كرد: نتانياهو 
در پايان نشست هفت نفره اعضاي كابينه در سال 2010 

ــتار  ــد، خواس ــكنازي و داگان برگزار ش كه با حضور اش
افزايش آمادگي نيروهاي ارتش اسرائيل به سطح «اف 
ــي اقدام نظامي از  ــد كه عالمتي براي آمادگ مثبت» ش
سوي نيروهاي مسلح بود كه در آن زمان مئير داگان در 
مخالفت با اين اقدام گفته بود  چنين تصميمي تنها بايد از 
سوي كابينه امنيتي اسرائيل كه متشكل از 15 وزير است 
ــود و اشكنازي نيز از اين نگران بود كه افزايش  اتخاذ ش
سطح هشدار، زنجيره اي از حوادث به دنبال داشته باشد 
ــرده و به يك درگيري  ــاع را از كنترل خارج ك ــه اوض ك
گسترده منجر شود.مساله مهم تر اين كه  گابي اشكنازي 
رئيس ستاد مشترك ارتش رژيم صهيونيستي در پاسخ 
ــته نتانياهو اعتراف كرده بود كه ارتش اسرائيل  به خواس
براي اين اقدام آمادگي ندارد و توان نظامي اجرايي كردن 

اين تصميم را نيز در خود نمي بيند.
مخالفت اين دو با اين طرح چنان بود كه مدتي پس 
از اين جلسه از سمت خود كناره گيري كرده و از منتقدان 

جدي اقدام نظامي يكجانبه عليه ايران شدند.

ناتواني نظامي؛ عامل لغو دستور حمله به ايران از سوي نتانياهو 
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