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تاثیر گذار باشیم

ادامه شکایت از هک و 
صدور قبض میلیونی

اختالف نظر تکراری شرکت زیرساخت و شرکت های 
اینترنتی درباره منشــا قطعی های اینترنت اخیرا به 
اختالف بر ســر بودن یــا نبودن اختــالل ارتقا یافته 
و کاربر متضرر همیشــگی این وضع اســت. این در 
حالی است که رگوالتوری سامانه ای در اختیار دارد 
که پاسخ دقیق این سواالت را داراست. اواخر مهرماه 

بود که اختالل و افت سرعت  ...

این روز ها صدای پای داعشی ها در پاکستان بیشتر 
از هر زمان به گوش می رســد. با وجود انکار دولت، 
رسانه های این کشــور چند روزی اســت که به نقل 
از منابــع موثق، بطــور مداوم اخبــار و گزارش های 
مختلــف مربوط به دســتگیری عوامــل داعش در 
پاکســتان و یارگیری داعش در این کشــور منتشــر 

می کنند. روزنامه  ...

دیدارهای رایگان شده پرسپولیس در لیگ قهرمانان 
و البته در لیگ برتر نشان می دهد که مهمترین دلیل 
عدم حضور مردم در ورزشــگاه به گرانی بلیت برمی 
گردد. نکته ای که ســازمان لیگ حاضر نیست آن 
را بپذیرد. حضور نسبتا خوب هواداران در طبقه دوم 
ورزشگاه آزادی و در حالی که رایگان بودن آن طبقه 

چندان رسانه ای نشده  ...

وقتی ســگ ربات گوگل که توسط شــرکت اکنون 
متعلق بــه گــوگل Boston Dynamics طراحی 
شده، برای اولین بار دیده شــد، بسیاری بر این نظر 
بودند که این یکی از بهترین جنگ افزارهایی است 
که ارتش آمریکا میتواند از آن در نبردهای خود بهره 
بگیرد. اما یکــی از جزئیات کوچک در باره این ربات 

این امر را منتفی کرده است ...

بحث پرسپولیســی یا اســتقاللی بودن مســئولین و 
سیاسیون همیشــه مطرح بوده است. این مساله در 
مورد محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان هم صدق 
می کند و شایعاتی در این خصوص به گوش می رسید.
در  ماه های اول حضور دکتر گودرزی در وزارت خانه 
ورزش و جوانــان و البته با توجه به اقداماتی که برخی 

معاونین وی انجام می دانند  ...

یکی از تئوریهای جالب در زمینه تیپهای شخصیتی 
تئــوری انیاگرام اســت که هنــوز در ایــران در بین 
روانشناســان متخصص و اساتیددانشگاه، چندان 
شــناخته شــده نیســت. این تئوری در ابتدا توسط 
جورجیوف دانشمند و عارف بزرگ روسی مطرح شد 
و بعدها توسط روانشناســان وارد حیطه روانشناسی 

گردید و تا کنون پژو هش های  ...

سالمت نیوز- والدین مسامحه کار: والدین مسامحه 
کار یک سبک دیگر از الگوهای ارتباطی والد و فرزند 
اســت که آن را می توان نقطه مقابل والدی مســتبد 
دانســت. این قبیــل از پــدر و مادرهــا روی اجرای 
قوانینشان مصر و قاطع نیستند. آنان تمایل دارند که 
نســبت به نیازهای فرزندانشان گرم و پذیرا باشند اما 

حد و مرزهای کمی برای  ...

یکی از مســئوالن پلیس فتا از کشــف اسم ویروس 
جدید تلفن های همراه هوشمند خبر داد و در زمینه 
راهکارهای مبارزه و پیشــگیری با ویروس مربوطه 
توصیه هایی ارائه کرد. ســرهنگ جواد جهانشیری 
افزود: با مراجعه چند نفر از شهروندان به پلیس فتا 
این استان با ارائه مرجوعه قضایی مبنی بر هک شدن 
گوشی تلفن همراه هوشــمند و سوءاستفاده از خط 

تلفن همراه آنها رسیدگی ...
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عوارض جانبی 
داروهای بیش فعالی 

مطالعــه اخیر محققان نشــان می دهــد داروهای 
درمان بیش فعالی موجب افزایش بروز برخی تاثیرات 
روان پریشی در برخی کودکان می شود.طبق مطالعه 
محققان دانشــگاه هالیفکــس کانــادا، داروهای 
محرک نظیر موارد مورد اســتفاده در درمان بیماری 
بیش فعالی ممکن اســت موجــب افزایش تاثیرات 
منفی روان پریشــی در بین بیماران جوانی شــود که 

صفحه 6یکی از والدین شان ... صفحه 5

گزینـــــــــه روی میز؛
ـــــعه  توســـ
ــوشکی  فناوری مـ

علیالریجانی:ایرانفناوریموشکیخودراگسترشمیدهد

تخلف در انتخابات 
قابل تحمل نیست

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه فضای انتخابات 
باید سالم باشــد، گفت: چهار اصل اخالق مداری، 
قانون مداری، مشارکت عمومی و حضور حداکثری 
مردم باید در انتخابات رعایت شــود. حجت االسالم 
و المسلمین ابراهیم رییسی در نشست مشترک قوه 
قضاییه بــا پلیس فتا که با موضــوع پی جویی موثر و 

صفحه 2کارآمد جرایم سایبری  ...

معضلی به نام دست فروشی
روزگذشتهعکسهاواخباریابتدادرشبکههایاجتماعیوسپسدرسایتهایرسمیدستبهدستشد
حاکیازاینکهمامورانشهرداریدربرخوردیخشنبساطلبوفرشیرادرخیابانجمهوریبرهمزدهاند.
موضوعیکهباردیگرانتقادهابهبرخوردهاینامناسبمامورانشهرداریبادستفروشانازیکسووبحث
درخصوصلزوموامکانبرخوردبادستفروشیازسویدیگررابرجستهکرد.برخوردنامناسبماموران
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وقتی سید حسن خمینی پیاده نظام و هاشمی منتظری می شود !خطر بیش گوش خاکپور!

حمله به هاشمی و سید حسن خمینی
سید حسن خمینی و هاشمی رفسنجانی این روزها هدف بیشترین حمله از جانب تندروها 

هستند. هجمه علیه نوه امام از یک سو و علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از 
سوی دیگر، در جریان انتخابات 88 به اوج خود رسید و رد این سال ها نیز کمابیش ادامه 

داشت؛ اما شاید هیچ وقت تا این حد و به این صراحت نبود. حاال رسانه های 
تندروی مثل کیهان و وطن امروز و رسالت و شخصیت های تندرو، تندتر 

از همیشه به سید حسن و هاشمی انتقاد می کنند. آن ها از توطئه 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3هاشمی برای نفوذ در مجلس خبرگان  ... صفحه 7

شــامگاه جمعه)11 دی( تیم ملی امید برای 
شــرکت در رقابت هــای انتخابــی المپیک 
بدرقه شد. در مراسم بدرقه 
همراه با برخی حواشــی 
بود؛ محمــد خاکپور-

سرمربی تیم فو تبا ل 
امیــد در این 

مراسم ...

بازتاب های بین المللی اعدام شیخ نمر، رهبر شیعیان عربستان

اعدامــی که جهـــان را تــکان داد 
صفحه 4

صفحه 2

رئیــس کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجــی مجلس در 

نامه ای به  ...

مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین 
المللــی وزارت امورخارجه گفت : 

روز اجرای  ...

عضو ارشــد کارگزاران سازندگی 
با اشــاره به اینکــه اصولگرایان 

نمی توانند از ...

نمایند گی های 
عربستان 

کاهش یابد

گفتگو با 
 مقامات امریکا 
در سطح عالی

اصولگرایان 
تکلیف خود را 

مشخص کنند
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بهعنوانمدعیحقوقعامهباآلودهکنندگانهوابرخوردمیکنیم
دادستان کل کشور گفت: به عنوان مدعی حقوق عامه با آلوده کنندگان هوا برخورد می کنیم. حجت االسالم والمسلمین 
ابراهیم رییسی در حاشیه نشست مشترک قوه قضائیه با پلیس فتا در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال ایسنا درباره ورود 
دادســتانی کل کشــور به موضوع آلودگی هوا، گفت: هوای مناسب برای شــهروندان یک حق عمومی است و از حقوق 

عامه مردم محسوب می شود که باید هوای سالمی داشته باشند. هوای آلوده حتمًا تهدیدکننده حق عمومی مردم است.
وی افزود: در جایگاه قضایی این موضوع را پیگیری می کنیم. قوه قضائیه پیگیری می کند که آیا مسئوالن مربوطه وظایفی 
را که در خصوص سالم بودن هوا بر عهده داشــته اند انجام داده اند یا خیر که سازمان بازرسی دستگاه پیگیری کننده این 

موضوع در قوه قضائیه است. رئیسی ادامه داد: ما پیگیر هستیم که گزارشات مربوطه از سازمان بازرسی زودتر به دستمان برسد؛ چرا که هوای پاک و سالم 
داشتن مردم و شــهروندان بسیار مهم است. وی ادامه داد: در فضای رسانه ای، سازمان محیط زیســت بعضًا اعالم می کند که شهرداری ها باید در این 
خصوص اقدام کنند که باید بگویم به دور از فرافکنی همه در این زمینه مسئولیم و نباید این موضوع را به بخش خاصی اختصاص دهیم. هر کس در رابطه 
با حفظ محیط زیست مسئولیت دارد، اما مسئولیت اصلی آن بر عهده دولت به ویژه سازمان محیط زیست است. دادستان کل کشور افزود: دادستانی به 
عنوان مدعی حقوق عامه با آلوده کنندگان هوا برخورد می کند. دادستان کل کشور درباره موضوع مدیریت فضای سایبری گفت: فضای سایبری باید برای 
کسانی که قصد دارند امنیت روانی و اخالقی جامعه را مختل کنند ناامن شود. در این فضا تروریست ها و امثال داعش سوءاستفاده می کنند و با ایجاد ناامنی 

حساسیت ها را افزایش دادند. به همین جهت در وزارت ارتباطات توسعه زیرساخت ها باید با حساسیت به جهات امنیتی همراه باشد.

راهبرایقیامهایمردمیعلیهآلسعودبازشد
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی گفت:  آل سعود اشتباه و جنایت بزرگی مرتکب شده است و اگر دولت ها هم عزت 

مسلمانی داشته باشند باید دست به قطع روابط دیپلماتیک با عربستان بزنند.
آیت الله مجتهد شبستری نماینده مردم آذربایجان شــرقی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اعدام شیخ نمر روحانی 
برجســته شیعیان در این کشور، این اقدام را نشانه ای از فاسد بودن رژیم آل سعود دانست و گفت:  مدیریت رژیم آل سعود 

متاسفانه در دست افرادی است که بسیار نپخته و خام هستند.
وی افزود:  اینها هم در بحرین و هم در یمن جنابات بسیاری را مرتکب شدند وهیچ عاقلی مرتکب این اشتباهات نمی شود. 

آنها اگر مزدور اسرائیل هستند باید بدانند که مزدوری هم حدی دارد. اینکه صدها موشک و هزاران بمب را بر سر مسلمانان بی گناه میریزند هیچ عقلی آن 
قبول نمی کند و اکنون بدون توجه به احساسات افکار عمومی شیخ نمر را اعدام می کند و بجاست که همه ملت های مسلمان در برابر این جنایت به پا خیزند.
امام جمعه شــهر تبریز با بیان این مطلب که زندانی شیخ نمر اشتباه بود چه برسد به اینکه او را اعدام کنند، افزود: آل سعود اشتباه و جنایت بزرگی مرتکب 
شــده است. بر مسلمانان واجب است که این جنایت را محکوم کنند و اگر دولت های اســالمی هم عزت مسلمانی داشته باشند باید دست به قطع روابط 

دیپلماتیک با عربستان بزنند.
آیت الله شبستری ادامه داد:  عربستان با اعدام شیخ نمر راه را برای قیام های مردمی گسترده تر در این کشور باز کرده است و امیدواریم در آینده نه چندان 

دور شاهد فروپاشی این رژیم باشیم. انتظار داریم دولت ها مهر سکوت را بشکنند و اعتراض خود را به گوش عربستان برسانند.

ارسالسوابقنامزدها
بهوزارتکشور

فرمانده نیروی انتظامی گفت: ســوابق نامزدهای 
انتخابات در ناجا بررسی و به وزارت کشور و دستگاه 

های نظارتی ارسال شد.
سردار سرتیپ حســین اشــتری در حاشیه نشست 
مشترك پلیس فتا و دستگاه قضا در جمع خبرنگاران 
افزود:  پس از ثبت نام نامزدها فهرست آنها از سوی 
وزارت کشور به نیروی انتظامی ارجاع و سپس تمام 
گاهی ، مواد مخدر و امنیت  ســوابق آنها در پلیس آ
برای وزارت کشور و دستگاه های نظارتی ارسال شد.
وی با اشــاره به اینکه ناجا یکی از چهار مرجع رسمی 
اســتعالمات نامزدهــای انتخابات اســت، گفت: 
احکام نامزدها نیز از ســوی دســتگاه های قضایی 

صادر شده و به مراجع ذیربط رسیده است. 
ســردار اشــتری از آخرین آمار در این زمینه ابراز بی 
اطالعی کرد و افزود : همه سوابق در اسرع وقت و 

در فرصت مناسب ارسال می شود.
فرمانــده ناجا به افتتاح مرکز فوریت های ســایبری 
پلیس فتا 110 اشــاره کرد و گفت: با انجام ســه ماه 
کار پی در پی و هماهنگی های الزم، این مرکز ایجاد 
شد و با افتتاح آن همه شهروندان و کاربران فضای 
مجازی مــی توانند با برقــراری ارتباط بــا پلیس فتا 
سئواالت ، پیشنهادها ،شکایات و گزارش خود را به 

صورت برخط منعکس کنند.

برگزاری انتخابات امسال با امنیت باال 
وی ادامه داد: انتخابات امسال مثل سنوات گذشته 
با امنیت باال و حضور پرشــور و نشــاط مردم برگزار 

می شود
سردار اشتری افزود: پلیس فتا نیز اگر موضوعی را 
متوجه شــود که به کاربران آسیب می رساند، سریعا 
آن را منعکس می کند که این مساله سبب می شود 
کاربران آسایش و امنیت بیشتری یابند و از این فضا 

استفاده کنند.
وی بــا تاکید بــر اینکه شــهروندان باید بــه توصیه 
همــکاران ناجا توجه کنند، گفت: از طریق ســایت 
پلیس شهروندان با مرکز فوریت های فضای مجازی 
ارتباط برقرار و با ورود به ســایت، نظرات و شکایات 
خود را مطرح می کنند و در کمتر از 10 دقیقه پاسخ 

می گیرند.
فرمانــده نیــروی انتظامــی تصریح کــرد: البته در 
شرایطی که خطوط اشــغال یا تعداد موارد رسیدگی 

زیاد باشد، زمان پاسخگویی بیشتر خواهد شد.
سردار سرتیپ اشتری افزود: نیروی انتظامی با همه 
تــوان و امکانات برای نظم هرچه بیشــتر انتخابات 
 و امنیــت آن در فضــای مجــازی و حقیقی حضور 

دارد.
وی گفت: پلیس فتا آمادگــی دارد با هرگونه تخلف 
در فضای مجازی که نظم و امنیت را برهم می زند، 
طبق قانــون با هماهنگی دســتگاه هــای قضایی 

برخورد کند.
سردار اشتری درباره کنترل محافل حقیقی در روند 
انتخابات افزود: چنانچه در محفلی تخلفی شــود، 

طبق قانون برخورد می شود.
وی گفت: بر این اســاس چنانچه جرمی مشــهود 
بوده و یا شــاکی داشته باشــد، برخورد الزم صورت 
می گیرد و ایــن برخوردها خاص انتخابات نیســت 
و ممکــن اســت در مجلس هــای خصوصی اتفاق 
 بیفتد که نیــروی انتظامی با حکــم قضایی برخورد 

خواهد کرد.
دهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی و 
پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفند 

برگزار خواهد شد.

حمله به هاشمی و سید حسن خمینی
وقتی سید حسن خمینی پیاده نظام و هاشمی منتظری می شود !

ســید حسن خمینی و هاشــمی رفســنجانی این روزها هدف بیشترین حمله از 
جانب تندروها هســتند. هجمــه علیه نوه امام از یک ســو و علیه رئیس مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام از ســوی دیگر، در جریان انتخابات 88 به اوج خود 
رسید و رد این ســال ها نیز کمابیش ادامه داشت؛ اما شاید هیچ وقت تا این حد 
و بــه این صراحت نبود. حاال رســانه های تندروی مثل کیهــان و وطن امروز و 
رسالت و شخصیت های تندرو، تندتر از همیشه به سید حسن و هاشمی انتقاد 
می کنند. آن ها از توطئه هاشــمی برای نفوذ در مجلــس خبرگان می گویند و 
سید حســن را بازی خورده بازی هاشمی و اصالح طلبان. آن ها این روزها و در 
سالگرد 9 دی، درخصوص »فتنه اکبر« یا فتنه بزرگ تری در مقایسه با آنچه در 
88 اتفاق افتاد هشدار می دهند، مستقیما به هاشمی نامه می نویسند و او را به 
تالش برای توطئه برای ناامن کردن کشور و همکاری با عربستان و گروه های 
تکفیری و داعش، درصورت راه نیافتن به خبرگان متهم می کنند، هاشــمی را 
تهدید می کنند که سرنوشــتی همچون آیت الله منتظری در انتظارش اســت، 
در نوشته هایشــان نزدیک بودن سید حســن به اصالح طلبان و واکنش او به 
اتفاقات سیاســی را به او گوشــزد می کنند و از عدم صالحیت سید حسن برای 
ورود به خبرگان می گویند. تندروها و رســانه هایشان همچنین از انتظار شایعه 
درمورد این دو شخصیت نیز کوتاهی نمی کنند، از شایعه ردصالحیت هاشمی 
تا شایعه توصیه هاشمی به سید حسن برای شرکت نکردن در آزمون خبرگان. 

سخنان تند و تهمت ها گاه از جانب نزدیکان این دو پاسخ داده می شوند و شایعه 
ها تکذیب می شوند؛ اما نتیجه همه این ها چیزی نیست جز هیاهوی انتخاباتی 
و دامن زدن به خشــونت و ناامنی کالمی فضای انتخابات. موضوعی که مورد 

نقد خود این جریان ها هم است.
هرچنــد تخریب ها به ویژه علیه هاشــمی موضوع جدیدی نیســت، نگاهی به 
اظهارات او در هفته های اخیر، حساسیت برانگیز بودن برخی از این اظهارنظرها 
به ویژه درخصوص خبرگان را نشان می دهد. درواقع بیان مسائلی مثل انتخاب 
جانشــین برای آیت الله خامنه ای درصورت بروز حادثه، نظارت بر رهبری و نیز 
شورایی شدن رهبری از سوی هاشمی در آستانه انتخابات خبرگان، آتش حمله 
علیه او را داغ تر از همیشــه کرده است. موضوعی که نمی توان از تاثیر مستقیم 
ان روی افزایش تنش در فضای انتخابی چشم پوشی کرد. در ادامه برخی از این 

حمله های تند و تیز به هاشمی و سید حسن را می آوریم.

هاشمی در پی فتنه اکبر
درحالی که پس از نام نویسی اکبر هاشمی رفسنجانی برای انتخابات خبرگان، 
روزنامه اعتماد با تیتر »جهاد اکبر« به استقبال این موضوع رفت، حمید رسایی 
نماینده تندروی مجلس در یادداشــتی در آســتانه 9 دی درمــورد »فتنه اکبر« 
هشدار داد. رســایی هرچند در این یادداشت به طور مســتقیم نامی از هاشمی 

رفسنجانی نبرد، به وضوح تمام روی سخنش با هاشمی بود: »اکنون اما فتنه 
دیگری از جنس »فتنه اکبر« در پیش است. برخالف آنچه بسیاری می پندارند، 
زادگاه این فتنه، نه در انتخابات مجلس که در انتخابات خبرگان رهبری است... 
فتنه اکبر دیروز با شال ســبز سادات و شعار الله اکبر روی بام ها و خطبه دشمن 
شــاد کن در نماز جمعه به میدان آمده بود... اما فتنه اکبر امروز، با شعار »لزوم 
نظارت بر رهبری و مقدم بودن عقل جمعی و شــورای رهبری بر نظر یک فرد« 

به میدان آمده است«.
حجت االســالم طائب رئیس قرارگاه عمار نیز در ســخنرانی خود در روز 9 دی 
در این خصوص هشــدار مشــابهی داد. او هــم بدون اینکه نامی از هاشــمی 
رفسنجانی ببرد، با بیان اینکه فتنه بزرگ تری در راه است، تاکید می کند چشم 
طمع دشمنان برانتخابات خبرگان رهبری است تا با تسلط بر خبرگان و فشار بر 
رهبری اهداف خود را پیش ببرند گفت که هیچ فتنه ای ظهور نخواهد کرد مگر 
در سایه غفلت. طائب با بیان اینکه فتنه ای بزرگ تر از فتنه 88 در راه است اظهار 
کرد: »آنان بدانند ملت ایران اسالمی بیدار است و در مقابل آنان خواهد ایستاد. 
آن آقایی که می گوید کشور باید توسط شورای رهبری اداره شود چه مشکلی با 
رهبر دارد؟ او که هر پستی در کشــور بوده را تجربه کرده و هر چه می توانسته را 

برده و خورده است«.
در این میان اما هشــدار یا درواقع تهدید درمورد هم عاقبت شــدن هاشــمی 
با منتظری هم جالب توجه اســت. موضوعی که اولین بار از ســوی انبارلویی 
ســردبیر روزنامه رســالت در این روزنامه مطرح شــد. او در یادداشتی با بیان 
برخی اقدامات و موضع گیری های هاشــمی در این ســال ها نوشت: »این 
ابهام و ایهام باعث شــده خدمات وی به انقالب هم زیر سؤال رود و دلسوزان 
انقالب نگران شــوند که او سرنوشتی همانند سرنوشــت منتظری پیدا کند. 
علت اقبال رسانه های دشمن از این نوع مصاحبه ها هم این نگرانی را تشدید 
می کند«. محمد هاشمی برادر آیت الله هاشمی و رئیس دفتر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام پس از این یادداشت به آن پاسخ داد و با بیان این جمله امام که 
»بدخواهان بدانند هاشمی زنده است چون نهضت زنده است« گفت: »تعداد 
کثیری از بدخواهان ایشان رسوا شــده و به خاک سیاه نشسته اند و سرنوشت 

کینه توزان امروزی نیز غیر از آن نخواهد بود«.
با این حال هشدار درمورد خانه نشینی و حصر هاشمی بار دیگر در نامه حسین 
فدایی به هاشمی و نیز در اظهارات سردار نقدی در برنامه 9 دی مسجد لوالگر 
تکرار شد. فدایی در نامه تند خود به هاشمی چند بار بر این قضیه تاکید کرد و به 
هاشمی توصیه کرد برای جلوگیری از آن توبه کند: »وقتی به یاد آقای منتظری 
می افتم سرنوشت مشترکی در ذهنم تداعی می کند. هنگامی که این جمله ی 
حضرت امام خطاب به آقای منتظــری را در نامه ی 68/01/06 مرور می کنم 
که فرمودند »تاریخ اسالم پر است از خیانت بزرگانش به اسالم« را مرور می کنم، 

به این یقین می رسم که خداوند حکیم پاسخ رفتار غیرصادقانه و ناخالصانه را در 
دنیا و آخرت می دهد«.

سید حسن، پیاده نظام هاشمی
شاید اولین و تندترین اظهارات علیه سید حسن خمینی را روزنامه کیهان داشت. 
آنجایی که بعد از نام نویسی نوه امام بر سوء استفاده اطالح طلبان از نام خمینی 
تاکیــد کرد. اما پس از این گزارش بلند باال که با انتقادات بســیاری مواجه شــد 
اظهارات مسئول دفتر آیت الله مصباح یزدی از جمله موارد درخور توجه از لحاظ 
صراحت حمله بود. حجت االسالم حسین جاللی با بیان اینکه هاشمی به دنبال 
سیاسی کردن مجلس خبرگان اســت، گفت: »این دوره هاشمی تصمیم دارد 
فتنه سال 94 را از بیت امام خمینی)ره( کلید بزند. این فتنه نیز سرباز می خواهد. 
ســربازهای قبلی هاشــمی که کروبی، موسوی و... بودند، ســوخت شدند... 
هاشمی برای فتنه ســال 94 سرباز ندارد و از دیدگاه ایشــان باید فتنه 94 کلید 
بخورد و بایــد افرادی را در این باره اجیر کند. برای اجیر کردن هم باید این افراد 
ویژگی های خاصی داشته باشــد، از جمله باید قداست داشته باشند، منصوب 
به جایگاه ارزشمندی باشند، چه جایی باقداست تر از بیت امام خمینی)ره( و چه 

کسانی بهتر از نوه های امام که در ذهن مردم جایگاه خاصی دارند«. 
مســئول دفتر مصباح یزدی در ادامــه تصریح کرد: »هاشــمی تصمیم گرفته 
و تصمیم بسیار درســتی از دیدگاه سیاسی نیز هســت و می توان گفت تصمیم 
عمروعاصی نــام دارد.. تصمیم عمروعاصی می گوید باید کاری کنید که در هر 
صورت بردـ  برد باشد. اگر خبرگان رد کند می توانیم پیراهن عثمان کنیم و آشوب 
درســت کنیم و اگر تأیید کردند یک ویروس ایدزبه مجلس خبرگان وارد کنیم و 
افراد را بیمار کنیم... بنابراین در هر دو صورت برای هاشمی بردـ  برد است، چه 

خبرگان را آلوده کنند و چه نتوانند به خبرگان راه پیدا کنند«.
آیت الله مصباح یزدی در ســخنانی به طور غیر مستقیم درخصوص جدایی راه 
سید حســن از امام هشدار داد. وی با اشــاره به رای مردم به بنی صدر در اوایل 
انقالب گفت: »مردم کســي را با اکثریت قابل توجهي انتخاب کردند که خود 
امام فرمود من به او رأي ندادم، اما یکــي از بهترین مبلغین آن فرد از بیت خود 
امام بود. بچه هاي خود امام، دخترهاي خود امام، دامادهاي خود امام... اگر 
یادتان باشد اوایل انقالب بعضي افراد از بیت امام با رهبر مجاهدین عکس مي 
گرفتند و عکس شــان منتشر مي شد و چنان وانمود مي شد که مثاًل فرزند امام 
یا بعضي از بستگان امام همراه با طرفداران مجاهدین هستند... هرجا ما ضربه 
خورده ایم در راستاي همین عامل بوده است که بنا به دالیلي توده مردم، دشمن 
را درســت نشناخته اند و علت نشناختن شان هم بعضي خواص بوده اند که کار 
را مشتبه مي کردند ... در انقالب هم اگر ما از روز اول دشمنان را خوب شناخته 

بودیم خیلي ضربه ها را نمي خوردیم«.

واکنش روزپیگیری روز

کوچکترین تخلف از موازین قانونی در انتخابات قابل تحمل نیست
دادســتان کل کشــور با تاکید بر اینکه فضای انتخابات باید سالم باشد، گفت: چهار اصل اخالق مداری، قانون مداری، مشــارکت عمومی و حضور حداکثری مردم باید در انتخابات رعایت شود. حجت االسالم و 
المسلمین ابراهیم رییسی در نشست مشترک قوه قضاییه با پلیس فتا که با موضوع پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری برگزار شد با اشاره به انتخابات های پیش رو گفت: فضای انتخابات، فضای رقابت است، 
اما اگر این رقابت توام با قانون مداری و اخالق باشد بسیار خوب است. وی با بیان اینکه نقش فضای مجازی در عرصه انتخابات بسیار مهم است، افزود: ناگفته نماند کوچکترین تخلف از موازین قانونی در انتخابات 
به هیچ وجه قابل تحمل نیســت. بنای نظام جمهوری اسالمی ایران این اســت که ضمن اینکه همگان از فضای مجازی در جهت تولید و تبادل اطالعات استفاده می کنند، اما هیچ تخلفی در این حوزه به ویژه در 
انتخابات نباید رخ دهد؛ چرا که ما با آن برخورد خواهیم کرد. دادستان کل کشور با بیان اینکه امیدارم انتخابات امسال همانند سال های گذشته برخاسته از رای مردم باشد گفت: اگر فضای انتخابات ناصحیح 
شــود خواست دشــمن محقق می شود؛ لذا حضور حداکثری مردم در انتخابات و رای آنها به صندوق ها باعث پیروزی مردم و شکست دشمن اســت؛ در واقع هر رایی که به صندوق انداخته می شود باعث 

موفقیت نظام جمهوری اسالمی و ضدیت با نظام استکباری است.

سیاسی
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معضلی به نام دست فروشی
تکرارسریالبرخوردبایکدستفروش

روز گذشــته عکس ها و اخباری ابتدا در شبکه های اجتماعی و سپس در سایت 
های رسمی دست به دست شد حاکی از اینکه ماموران شهرداری در برخوردی 
خشــن بســاط لبوفرشــی را در خیابان جمهوری برهم زده اند. موضوعی که بار 
دیگر انتقادها به برخوردهای نامناســب ماموران شــهرداری با دستفروشان از 
یک ســو و بحث درخصوص لزوم و امکان برخورد با دستفروشــی از سوی دیگر 

را برجسته کرد. 
برخورد نامناسب ماموران شهرداری پیش تر نیز خبرساز شده بود، به ویژه مرداد 

ماه سال گذشته که علی چراغی کارگری 41 ساله پس از ضرب و شتم 
به دست چهار مامور گشت سد معبر شهرداری تهران کشته شد. هرچند 
در این مورد و در پی افزایش انتقادها در شــبکه های اجتماعی، ابتدا 
حساب شهرداری در توییتر به آن واکنش نشان داد و درخواست ارائه 
شواهد بیشتر از سوی شهروندان شد. بعد از آن کانال تلگرام منتسب به 
قالیباف از دستور او برای پیگیری موضوع خبر داد و نوشت: »شهردار 
تهران بالفاصله پس از رویت تصویر ادعا شده در شبکه های اجتماعی 
درباره برخورد نیروهای شهرداری با یک لبوفروش و تخریب بساط وی، 
به سازمان بازرسی شهرداری تهران دستور رسیدگی و بررسی را صادر 
و تاکید کــرد که در صورت صحت موضوع با عوامــل اجرایی برخورد 
خواهد شد«. در این پیام همچنین از کسانی که مستندی در این رابطه 
در اختیار دارند خواسته است تا مستندات خود را از طریق شماره تلفن 

١٨٨٨ در اختیار شهرداری قرار دهند.
اما از رفتارهای گاه به گاه خشــن و غیرقانونی ماموران شــهرداری و 

لزوم برخورد بــا خاطیان که بگذریم، موضوع مهمی که مطرح اســت، برخورد 
با دستفروشــان اســت. موضوعی که در ماه گذشــته و با اجرای طرح برخورد با 
دستفروشان بار دیگر مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است. آنچه مورد تاکید ناظران 
اجتماعی است، توجه به این موضوع است که جمع آوری دستفروشان به معنی از 
کاربیکار کردن آن هاست. دستفروشان مشخصا از طبقات بسیار ضعیف جامعه 
هستند که هیچ شــغلی در سیستم رسمی اقتصاد کشور ندارند و گاه تنها نان آور 
خانواده شان هســتند. لذا با از دست دادن همین شــغل، آن ها و خانواده شان 
نانی برای خوردن نخواهند داشت و زندگی در فقر شاید آن ها را به دست زدن به 
کارهای خالف وادار کند. موضوعی که درمورد زنان دستفروش که بسیاری از آن 

ها سرپرست خانوار هستند، اهمیت خاص خود را خواهد داشت.
بنابراین جمع آوری دستفروشان اگر الزم باشد، نباید به معنی بیکار کردن آن ها 
باشد. بلکه باید با مدیریتی مناسب این دستفروشان ساماندهی شوند. برای مثال 
درخصوص دستفروشان مترو، دادن غرفه به آن ها در ایستگاه های مترو مطرح 
است. طرحی که هدف از اجرای آن نه ایجاد یک کانال درآمد برای مترو که صرفا 

در راستای ایجاد شغل برای دستفروشان باشد.

 برخورد با دست فروشان مترو
در سال های گذشته و با گسترش خطوط مترو، دستفروش ها یکی از اجزاء جدایی 
ناپذیر مترو به نظر می رسند. دستفروش هایی که به قول معروف از شیر مرغ تا جان 
آدمیزاد را در مترو می فروشند. مردم نیز با توجه به مشغله زیاد و نداشتن وقت گاه 

از اینکه جنسی را در مسیر راهشان ه محل کار و مترو و بدون اینکه صرف وقت و 
آن هم با قیمتی مناسب تر تهیه می کنند، از وجود دستفروش ها راضی هستند. 
اما تعداد زیاد این فروشــندگان سیار به ویژه در ساعات شلوغی مترو و همچنین 
کیفیت نامناسب این اجناس و گاه فروش برخی اجناس تاریخ گذشته، از بزرگ 
ترین مواردی است که شکایت مردم را درخصوص حضور دستفروشان در مترو 

در پی داشته است.
شکایات مردمی و اینکه اساســا دستفروشی جزء شغل های کاذب به شمار می 

رود که ســودی به نظام اقتصادی نمی رســاند و بلکه ضرر هم می رساند، باعث 
طرح هایی از سوی مسئوالن از جمله طرحی شده است که از 25 آذرماه درحال 
اجراست. سرد    ارمحمد    رضا علیپور فرماند    ه یگان حفاظت شهرد    اری تهران می 
گوید بنا بر این طرح، هیچ د    ستفروشی اجازه ورود     به د    اخل متروی تهران را ند    ارد    . 
به گفته او روزانه بالغ بر 4هزار د    ســتفروش د    ر د    اخل متروی تهران اقد    ام به خرید     
و فروش کاالهای مختلف می کرد    ند     که اکنون از ورود     آن ها ممانعت می شــود    . 
علیپور با بیان اینکه روزانه ۳میلیون مسافر د    ر5/175 کیلومترمربع فضای مترو 
د    ر زیرزمین رفت و آمد     می کنند    ، تا کید می کند که د    ر جهت ایجاد     امنیت و آسایش 
این امرو صورت گرفته است. وی با اشاره به اینکه د    اخل مترو جای خرید     و فروش 
نیست چرا که اکثر ایســتگاه های مترو د    ارای غرفه های غذایی و پوشاک است 
و د    لیلی ند    ارد     که د    اخل مترو د    ستفروشــان حضور د    اشته باشند    ، می گوید: »اما 
برخورد     ما با د    ستفروشان مترو سلبی نیست بلکه ایجابی است«. علیپور همچنین 
می گوید اکثر د    ستفروشان شهرستانی و برخی هم از اتباع بیگانه هستند     و تعد    اد     

کمی از د    ستفروشان تهرانی هستند    .
علیپور بــا بیان اینکه د    رآمــد     ماهیانه دستفروشــان مترو تقریبا بین یک تا ســه 
میلیون توماناســت گفت: »ارائه محصوالت بهد    اشــتی قاچاق، ایجاد     بستری 
برای جلوگیری از ورود     مواد    مخد    ر و همچنین جلوگیری از سوء استفاد    ه ابزاری از 
کود    کان و زنان از د    الیل اجرای این طرح است. جلوگیری از ایجاد     مزاحمت برای 
بانوان، تسهیل ترد    د     مسافران، ممانعت از ایجاد     زمینه های اخاذی و نیز آلود    گی 

بصری د    ر متروی تهران از د    یگر اهد    اف این طرح به شمار می آید    «.

هشدار درمورد تبعات جمع آوری دست فروشان
اما طرح جمع آوری دستفروشــان تنها منحصر به فروشندگان مترو نمی شود. 
از 7 آذرماه امسال طرح جمع آوری دست فروشان در همه اماکن و خیابان های 
تهران با همکاری یگان امداد و یگان حفاظت شهرداری آغاز و سه روز طول کشید. 
طرحی که رضایت کسبه بازار و البته نارضایتی دست فروشان را در بر داشت. این 
اولین بار نیســت که دستفروشان جمع آوری می شــوند، هرچند به نظر می رسد 
این بار داستان کمی متفاوت است و قرار است دست فروشان تمام مناطق شهر 
تهران جمع آوری شوند. البته دنباله این طرح قرار است به ساماندهی 
دست فروشــان و ایجاد شب بازارها برسد، بسیاری درمورد نتایج جمع 

آوری دست فروشان هشدار می دهند. 
جمشــید پژویان اقتصاددان با بیان اینکه دستفروشــی به اشــکال 
ضعیف تر یا شدیدتر آن در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، می گوید: 
»در ایران و در ســال های اخیر ما با باالرفتن تعداد دستفروشان روبرو 
بوده ایم و این باعث شــده که به مغازه داران ضربه وارد شــود. چرا که 
مغازه دار بــه دلیل جایگاهی که دارد نمی تواند بــا هزینه اجناس یک 
دســت فروش رقابت کند«. این اقتصاددان این موضوع را که دست 
فروشــان عمدتا به سراغ کاالهای چینی که ســهل الوصل تر و ارزان  
است می روند و نیز دستفروشــی می تواند منبعی برای کاالی قاچاق 
نیز باشد، به عنوان معایب دستفروشی مطرح می کند. او در عین حال 
زیان های جمع آوری دستفروشان را نیز برمی شمارد و می گوید: »یکی 
از زیان های جمع آوری دستفروشان این است که امکان اشتغال را از 

تعداد زیادی افراد می گیرد«.
سعید معیدفر، جامعه شناس نیز با بیان اینکه ایجاد مسائلی مانند دست فروشی 
در کشور ما به طور کلی به دلیل سوءمدیریت و برنامه ناسالم اقتصادی و… است، 
با اشاره به مشکالت اقتصادی کشور می گوید: »از سویی رکود و از سوی دیگر 
نابرابری و محرومیت باعث شــده که بیکاران و محرومین از مکاِن مشکل دار 
به سمت مکان برخوردار )بازار شهر، باالی شهر، میان شهر، کالن شهر و…( 
بروند. این یک عکس العمل دفاعی اســت«. این اســتاد دانشگاه درخصوص 
راه حل این معضل با بیان اینکه این طبیعی است که مسئولین ساده ترین راه را 
انتخاب کرده اند و این ســاده ترین راه همین جمع آوری دستفروشان است، این 
راه حل را بی نتیجه ترین اقدام می خواند. معیدفر با تاکید بر لزوم مرتفع شــدن 
بحران هــای اقتصادی مــی گوید: »راه حِل درســت، پیداکردن علت اســت. 
تا زمانی که ریشــه  مشــکالت پیدا و حل نشــود و بحران های اقتصادی مرتفع 
نگردد و همچنین مدیریت صحیح در همه حوزه ها جایگزین نشود هر روز سیل 
عظیم تری روانه مشــاغل کاذب خواهند شد و وقتی ســیلی راه بیفتد نمی توان 

جلوی آن را گرفت«.
این جامعه شناس همچنین درخصوص تبعات جمع آوری دستفروشان تصریح 
می کند: »وقتی افراد نتوانند دستفروشــی کنند ممکن اســت به سرقت و حتی 
جنایت روی بیاورند. این در حالی اســت که کسی که دستفروشی می کند دست 
کم امیدی برای ادامه زندگی دارد. حاال اگر او حتی دست فروشی نیز نتواند بکند 
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ او به تخریب خود و محیط پیرامونش دست خواهد زد«.

 ایران فناوری موشکی خود را گسترش می دهد
علی الریجانی در جمع خبرنگاران به انتشار اخباری مبنی بر تصمیم کاخ سفید برای اعمال تحریم های موشکی علیه ایران واکنش نشان داد و اظهار کرد: خیلی نباید به جنحال آفرینی های آن ها توجه 
کرد؛ زیرا ما راهی را انتخاب کرده ایم که هیچ وقت ضرری در آن وجود ندارد؛ زیرا ایران از دانش موثر در حوزه  فناوری صلح آمیز هســته ای برخوردار اســت و با جار و جنجال نمی توان آن را حذف کرد. وی 
افزود: وقتی برای مذاکره به ایران پیشــنهاد دادند به دلیل این که ایران د رجای مستحکمی قرار داشــت مذاکرات را پذیرفت و این مذاکرات با حضور شش کشور و اتحادیه اروپا به سرانجام رسید و سند 
روشــنی از تعهدات طرفین امضاء شد. حاال اگر یکی از کشورها بخواهد خدشــه وارد کند حتما منزوی خواهد شد و دیگر کشورها به او ایراد خواهند گرفت. وی ادامه داد: در مورد اخیر که در قالب بودجه 

آمریکا بندی را دررابطه با ایران و روادید ایران وارد کردند اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر نسبت به آن اعتراض کردند؛ لذا این رفتارها برای آن ها سرانجامی نخواهد داشت و ایران نیز با صبر و متانت در این باره 
فکر می کند و یک اقدام هم اقدامی بود که رئیس جمهور انجام دادند. رئیس مجلس خاطرنشان کرد: در زمینه فناوری های موشکی ایران حتما این راه را ادامه خواهد داد و آن را گسترش می دهد. همچنین 

در بودجه برنامه و طرح ها و لوایح جداگانه هم آمادگی کافی برای ایستادگی مقابل اقدامات نادرست آن ها وجود دارد.

نمایندگیهایعربستانکاهشیابد
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجــی مجلــس در نامه ای بــه وزیر امور 
خارجــه خواســتار کاهش تعــداد اعضای 
نمایندگی های عربســتان در ایران به دلیل 

فاجعه منا و اعدام شیخ نمر شد.
در نامه عالءالدین بروجردی به محمدجواد 

ظریــف در ارتباط بــا کاهش تعداد اعضــای نمایندگی های عربســتان در 
جمهوری اسالمی ایران آمده است:

با توجه به عدم اقدام دولت عربستان در مورد توهین به دو زائر ایرانی و عدم 
توجه به حقوق جان باختگان منا و سیاســت های خصمانه این کشور علیه 
جمهوری اســالمی ایران و همچنین اقدام اخیر در ارتباط با اعدام آیت الله 
مجاهد شیخ نمر پیشنهاد می شود تعداد اعضای نمایندگی عربستان در ایران 

به حداقل ممکن کاهش یابد.

ائتالفاصالحطلبانواعتدالیون
دبیرکل حزب مردم گفت: ما توافق کردیم که 
لیســت تهران تلفیق اصالح طلبان معتدل 
و اعتدال گرایــان باشــد، بنابرایــن ائتالف 

اصالح طلبان و اعتدالیون قطعی است.
امراللــه شــیخیانی، دبیرکل حــزب مردم ، 
دربــاره آخریــن فعالیت هــای انتخاباتیـ  

سیاســی حزب متبوع خود اظهار داشــت: ما در واقع بــا محمدرضا عارف 
هماهنــگ کردیم کــه در صورت قــرار دادن برخــی افراد همفکــر مانند 
حق شناس در لیست تهران، لیستی دیگری را ارائه ندهیم. وی تأکید کرد: ما 
توافق کرده ایم که لیست تهران تلفیق اصالح طلبان معتدل و اعتدال گرایان 
باشد، بنابراین ائتالف اصالح طلبان و اعتدالیون قطعی است. عضو شورای 
سیاست گذاری اصالح طلبان ادامه داد: ما به زودی طی بیانیه ای ائتالف 

خود با اصالح طلبان را رسمًا اعالم خواهیم کرد.

اصولگرایانتکلیفخودرامشخصکنند
عضو ارشد کارگزاران ســازندگی با اشاره به 
اینکه اصولگرایان نمی توانند از مســئولیت 
شــانه خالی کنند٬ تاکید کــرد: در دور دوم 
دولت قبل دســت خود را برای همه رو کرده 
بود و نشــان داده بود که با همه چیز و همه 
کس مشکل دارد و نباید از آن تفکر حمایت 

می کردند. مرعشــی افزود درآمد نفت در دولت گذشته بیش از 600 میلیارد 
دالر یعنی تقریبا دو برابر بیشتر از آنچه از ابتدای کشف و فروش نفت در قبل 
انقالب و دولت های پس از انقالب بوده است، پس چرا وضعیت اقتصادی 
کشور این چنین اســت؟ این فعال سیاسی تاکید کرد: اصولگرایان فرصت 
تاریخی داشتند پس از چهار سال تکلیف خود را با آقای احمدی نژاد روشن 
کنند٬ اما اکنون فرصت تاریخی فراهم است که همه مردم تکلیف خود را با 

تندروی و افراطی گری روشن کنند.

گفتگوبامقاماتامریکا
درسطحبسیارعالی

مدیرکل امور سیاســی و امنیت بیــن المللی وزارت 
امورخارجه گفت : روز اجرای اولیــه برجام که همه 
تالش ها برای آن اســت حداکثر تا پایــان دی ماه 
خواهد بود. حمید بعیدی نژاد در مراســم رونمایی از 
کتاب »گام به گام با برجام ، از آغاز تا فرجام « در جمع 
خبرنگاران و در پاسخ به سوالی  مبنی بر اینکه آقای 
آمانو اخیرا گفته است که در مورد ایران بازرسی های 
گســترده و بی ســابقه ای از فعالیت های هسته ای 
انجام خواهد گرفــت گفت: در متنی که من دیده ام 
از لفظ »بازرسی های بی ســابقه در تاریخ« استفاده 

نشده است .
وی افزود: تفاهمی که ما در خصوص نظارت های 
آژانس داشته ایم ، کامال در برجام قید شده و فراتر از 
آن نخواهد بود. مدیرکل امور سیاســی و امنیت بین 
المللی وزارت امورخارجه در ادامه اظهارداشت: نوع 
نظارت ها منطبق با قواعد اصولی پادمان و پروتکل 

الحاقی است .
وی در خصــوص اینکــه آمانو گفته اســت به ایران 
اعتمــادی نداریم گفــت: مطلبی کــه از آمانو بیان 
شده اســت به صورت دقیق نقل قول نشده زیرا وی 
گفته است که اساســا کار آژانس براساس اعتماد به 
کشــورها انجام نمی گیرد و وظیفه آژانس راســتی 
آزمایی فعالیت ها اســت و درباره ایــران نیز آژانس 
تالش می کند راســتی آزمایی خود را داشته و نتایج 
را به کمیســیون برجام اعالم کند. بعیدی نژاد تاکید 
کرد: آمانو گفته اســت وظیفه ذاتی آژانس راســتی 
آزمایی فعالیت ها است و برمبنای گزارش کشورها 
عمل نمی کند. مدیرکل امور سیاســی و امنیت بین 
المللی وزارت امورخارجه اقدامات کنگره امریکا در 
خصوص روادید را بسیار نگران کننده خواند و یادآور 
شد : در سطح بسیار عالی با مقامات امریکا صحبت 
شــده و آقای کری وزیر امورخارجه این کشور تعهد 
داده اســت که این قانون را به نحوی اجرا کنند که با 
برجام منافاتی نداشته باشــد و ما نیز منتظر هستیم 

ببینیم ترتیبات چگونه دنبال می شود.
وی اظهار داشــت: برجام یــک تفاهم در خصوص 
مسائل هسته ای است و ما انتظار نداشتیم با برجام 
تمام سیاست های خصمانه امریکا علیه ایران پایان 
یابد. مدیــرکل امور سیاســی و امنیت بیــن المللی 
وزارت امورخارجه  درباره زمان اجرای برجام گفت: 
تعجیلی برای اجرایی شــدن هرچه سریعتر برجام به 

هر شکلی نداریم .
بعیدی نژاد اظهار داشت: گام های مقدماتی وجود 
دارد که ایران باید بردارد و همین طور طرف مقابل نیز 
در حوزه لغو تحریم ها باید گام هایی بردارد و در نهایت 
با اجرایی شدن این موارد روز اجرای برجام فرا خواهد 
رســید. وی با بیان اینکه ما با دقت اقدامات آینده را 
دنبال می کنیم اضافه کــرد: امیدواریم روز اجرای 
برجام نســبت به امروز خیلی دور نباشد. بعیدی نژاد 
اظهارداشت : روز اجرای اولیه برجام که همه تالش 
ها برای آن است حداکثر تا پایان دی ماه خواهد بود.

خبر آنالین نوشت: تعدد کاندیداها در انتخابات فرصت یا تهدید؟
ثبت رقم 800 کاندیدا برای مجلس خبرگان و بیش از 12 هزار نفر در انتخابات مجلس دهم بعد از انقالب بی سابقه بوده و این موضوع 

سبب واکنش های مختلفي از سوی شخصیت های سیاسی و چهره های حزبی شده است.
 نامه نیوز نوشت: الریجانی در مسیر هاشمی و روحانی

می توان گفت که ظهور جریان رادیکال در فضای سیاسی کشور زمینه ظهور جریان اعتدال را فراهم کرد. ظهور احمدی نژاد و جبهه 
پایداری باعث شد تا افراد معتدل سیاسی به هم نزدیک شوند و گفتمان تازه ای را وارد ادبیات سیاسی ایران کنند.

 عصرایران نوشت: درباره اکبر هاشمی و سیدحسن خمینی و فهرست جامعتین
بی هیچ پرده پوشی و تعارفی باید گفت که اکبر هاشمی رفسنجانی و سید حسن خمینی در سپهر سیاسی امروز، بسیار شناخته شده تر از 

جامعتین هستند و از این رو، قرار گرفتن این نام ها در آن فهرست ها، باعث اعتبار بیشتر لیست های مذکور می شود نه این که اینان از 
لیست ها، اعتبار بگیرند.

 فردا نیوز نوشت: دوقطبی انقالبی- ضدانقالبی یا اصولگرایی-اصالح طلبی؟
به ده ها دلیل تاریخی ما در سیاست عادت کرده ایم که اختالف ها را امنیتی ببینیم. شاید تا حدی هم حق داشته باشیم. اما این تلقی رایج 

بسیار آسیب زاست. در این نگاه ما اختالف با طرف مقابل را به حساب توطئه می گذاریم نه اعتقاد او.
 جهان نیوز نوشت: تعبیر غربی ها از چرخش ۱۸۰ درجه ای هاشمی از اقتصاد دولتی به آزاد

متاسفانه اجرای سیاست اقتصاد آزاد توسط دولت سازندگی آثار و تبعات ناگواری در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به همراه 
داشت که شرح مفصل هر کدام کتابي است جداگانه و در این مجمل نمي گنجد.

عکس روزسایت نگار

جلسه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام 
امروز)شنبه 12 دی( به 
ریاست آیت الله هاشمی 
رفسنجانی برگزار شد. 
حسن روحانی-رئیس 
جمهوری نیز پس از 
چندین جلسه غیبت در 
در این جلسه حضور 
داشتند.

خبرنامه
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رصدخانه

اعدامی که جهان را تکان داد 
بازتابهایبینالمللیاعدامشیخنمر،رهبرشیعیانعربستان

خبر کوتاه بود: شــیخ نمر باقر النمر، روحانی مبارز شــیعه و رهبر شیعیان 
عربستان، اعدام شــد. خبر اجرای حکم اعدام شیخ نمر در حالی امروز از 
سوی وزارت کشور عربستان اعالم شد که طی بیش از سه سال که از زمان 
بازداشت وی می گذرد، همواره اخباری درباره تصمیم سعودی ها برای این 
اقدام منتشر می شــد؛ اما با توجه به واکنش های بین المللی، شاید کمتر 
کســی انتطار آن را داشــت که این حکم واقعًا به اجرا دربیاید. شیخ نمر در 
پی اعتراضات شــیعیان عربستان در ســال 2012 بازداشت شده و حکم 
اعدام وی در 15 اکتبر 2014 در دادگاه جنایی عربســتان صادر شده بود. 
تأییــد این حکم در تاریخ 15 اکتبر ســال 2015، آن را یک قدم به اجرایی 
شــدن نزدیک کرد، اما باز هم امیدهایی برای اجرا نشدن این حکم وجود 
داشت. بر اساس بیانیه وزارت کشور عربستان، شیخ نمر به همراه 46 تن 

دیگر اعدام شده که اتهام اغلب آن ها، جرایم تروریستی عنوان شده بود.
امــا همان گونه کــه انتظار می رفــت، اعدام این رهبر شــیعه به واســطه 
جایگاه برجســته داخلی و بین المللی که از آن برخوردار بود، بازتاب بسیار 
گسترده ای در سطح جهان پیدا کرد و تقریبًا تمامی مطبوعات و رسانه های 
معتبر بین المللی به این موضوع واکنش نشــان داده و در قالب گزارش ها 
و تحلیل هایــی به آن پرداختند. درمیان رســانه های فرانســوی، شــبکه 
تلویزیونی »یورونیوز« برای لحظاتی کوتاه و به دنبال انتشــار خبر شهادت 
شیخ نمر توسط عربستان سعودی، در اقدامی نادر این خبر را با زیرنویس 
فوری فارســی برای مخاطبان خود پخش کرد. شبکه تلویزیونی »فرانس 
24« اما در زیرنویس خبر فوری خود درباره شــهادت شــیخ نمر، گزارش 

وزارت کشور عربستان را در این زمینه بازتاب داد. 
خبرگزاری »رویترز« به نقل از وزارت کشــور عربســتان اعالم کرد که این 
روحانی شیعه، به اتهام تروریسم اعدام شده است. این وزارتخانه همچنین 
از اعدام 47 نفر دیگر نیز به همین اتهام خبر داد. در این گزارش اشاره شده 
است که شیخ نمر، یکی از برجسته ترین زندانیان سیاسی عربستان است 
که در ســال 2012 به اتهام انتقاد از حکومت عربستان به اعدام محکوم 
شد. براساس بیانیه وزارت کشور عربســتان، 47 فرد مذکور صبح امروز، 

شنبه در 12 منطقه ریاض، مکه، مدینه، الشرقیه، القصیم، حائل، الحدود 
الشمالیه، عســیر، الجوف، نجران، الباحه و تبوک اعدام شده اند. دادگاه 
تجدیــد نظر و دیوان عالی عربســتان چندی پیش حکم اعدام شــیخ نمر 
باقر النمر را تائید کردند که این مســاله در کشورهای مختلف جهان مورد 
اعتراض قرار گرفته بود. روزنامه انگلیسی »گاردین« در گزارشی در واکنش 
به اعدام رهبر شــیعیان عربستان عنوان کرد که اعدام این روحانی شیعه، 
خشم خاورمیانه را برانگیخت. این روزنامه در گزارش خود به اعدام ناگهانی 
این رهبر شیعیان اشاره کرد و نوشت نمر مدت ها به عنوان پرسروصدا ترین 
رهبر شیعیان در استان »قطیف«، واقع در شرق عربستان شناخته می شد 
که تمایل داشت تا به صورت آشکار، خاندان سلطنتی آل سعود را مورد انتقاد 
قرار دهد و همچنین خواستار برگزاری انتخابات بود. گاردین ادامه داد که 
با این حال، این رهبر شیعیان عربستان بسیار مراقب بود که از تقاضا برای 

هرگونه خشــونت دوری کند؛ اما وزارت کشور عربستان او را متهم کرد که 
در پشــت پرده حمالت به نیروهای پلیس قرار دارد. گاردین همچنین در 
گزارشی دیگر با عنوان »شیخ نمر النمر،   روحانی شیعه که خاری در چشم 
رژیم ســعودی بود«، نوشــت: »نمر که اعدام او موجی از محکومیت در 
مناطق مختلف را به دنبال داشته است، به صورت واضح حامی اعتراضات 

و تظاهرات های دموکراسی خواهانه بود«. 
روزنامه انگلیسی »دیلی میل« در بازتاب این خبر به اظهارات نوری مالکی، 
نخســت وزیر ســابق عراق اشــاره کرده که گفته اعدام روحانی برجســته 
عربستان، بر پایان عمر دولت عربستان داللت دارد.  مالکی اظهار داشته: 
»ما به شدت این اقدامات نفرت انگیز فرقه ای را محکوم و تأکید می کنیم 
که جرم اعدام شیخ نمر، رژیم ســعودی را سرنگون می کند؛ همانطور که 
جرم اعدام شهید محمد باقر صدر، صدام حسین را سرنگون کرد«. روزنامه 

»ایندیپندنــت«، یکی دیگر از مطبوعات انگلیســی نیز در واکنش به خبر 
اعدام شیخ نمر به اعتراضاتی اشاره کرد که در بحرین برگزار شد و مأموران 
پلیس به سوی معترضان گاز اشک آور شلیک کردند. در این گزارش آمده 
اســت که معترضان که عکس هایی از روحانی شیعه را در دست داشتند، 
در خیابان های بحرین به اعدام شــیخ نمر اعتــراض کردند؛ اما مأموران 
پلیس با گاز اشک آور به استقبال آن ها رفتند. ایندیپندنت ادامه می دهد که 
صد ها خودروی زرهی به قطیف عربستان فرستاده شده تا هرگونه اعتراض 
به اعدام شــیخ نمر را مهار کنند.  سایت شبکه خبری »بلومبرگ« گزارش 
داده که شیخ نمر به واسطه سخنرانی های انتقادی از حاکمان عربستان 
سعودی معروف بود و گرچه عربستان سعودی تا حد زیادی از ناآرامی هایی 
که در سراسر جهان عرب در سال 2011 اتفاق افتاد، برکنار بود، اما اقلیت 
شیعه این کشــور گهگاه اعتراضاتی برگزار می کردند و با نیروهای امنیتی 
درگیر می شدند. داعش نیز از این خط اشتباه بهره برداری کرد و سال گذشته 
به مســاجد شــیعیان حمله کرد. روزنامه »اکونومیک تایمز« نیز به نقل از 
شبکه »السومریه« در واکنش به اعدام این روحانی شیعه گزارش کرد که 
اعدام شــیخ نمر باقر النمر با هدف دامن زدن به نزاع سنی و شیعه صورت 
گرفته و »منطقه را به آتش می کشاند«. روزنامه انگلیسی »فایننشال تایمز« 
از دیگر مطبوعاتی اســت که به این موضوع پرداخته و می نویســد اعدام 
شیخ  نمر ممکن است تنش هایی میان عربستان و ایران را افزایش دهد. 

روزنامه آمریکایی »واشنگتن پســت« در گزارش خود از اعدام شــیخ نمر 
اشــاره کرد که اعدام وی، واکنش های توأم با خشــم را در سراســر جهان 
شــیعه از جمله ایران به همراه داشت. در این گزارش آمده است که اعدام 
شیخ نمر خطر تجدید ناآرامی بین شیعیان عربستان را به همراه دارد. این 
اقدام واکنش شــدید ایران رانیز  به همراه داشت که در گذشته نیز هشدار 
داده بود اعدام نمر هزینه سنگینی برای عربستان به همراه خواهد داشت. 
واشنگتن پست افزود اعدام این شیخ شیعه ممکن است ناآرامی هایی را در 
کشور بحرین به همراه داشته باشد و هم اکنون نیز اعتراضات به اعدام نمر 

در این کشور در جریان است. 

داعش به پاکستان رسید 
این روز ها صدای پای داعشــی ها در پاکســتان بیشتر از هر زمان به گوش می رسد. با وجود انکار دولت، رسانه های این کشور چند روزی است که به نقل از منابع موثق، بطور مداوم اخبار و گزارش های مختلف مربوط به دستگیری عوامل 
داعش در پاکستان و یارگیری داعش در این کشور منتشر می کنند. روزنامه اردو زبان »جنگ« که از معتبر ترین روزنامه های پاکستان است، در مقاله ای با عنوان عنوان »داعش، پدیده ای نگران کننده« نوشت: با وجود اینکه دولت حضور 
داعش در کشور را رد می کند اما اطالعات نگران کننده ای در خصوص پیوستن پاکستانی ها به این گروه وجود دارد و به تازگی 20 پاکستانی از جمله چند زن، به این گروه تروریستی خطرناک ملحق شده و خود را به سوریه رسانده اند تا در کنار 
داعشی ها در سوریه قرار گیرند.  گفته می شود گروهی از پاکستانی هایی که به داعش ملحق شده اند، جزو کسانی هستند که از گروهی موسوم به »جماعت الدعوه« جدا شده اند. همچنین دستگیری 9 نفر وابسته به داعش در شهر سیالکوت 
پاکستان نشان دهنده این است که داعش پس از خاورمیانه و آسیای مرکزی، اکنون در حال نفوذ در دیگر کشورهای آسیایی چون پاکستان است. این در حالی است که حضور عوامل گروه تروریستی داعش حتی درآمریکا، انگلیس و چند 
کشــور غربی دیگر نیز به اثبات رســیده است. پاکستان مدت ها است که گرفتار گروه های افراطی و تروریستی نظیر طالبان اســت و در صورتی که داعش نیز در کشور نفوذ کند، اوضاع بسیار سنگین و خطرناک خواهد شد. به نظر می رسد 
عوامل داعش در پاکستان فعاًل سرگرم شستشوی مغزی مردم در این کشور هستند و به مرحله اقدامات عملی نرسیده اند. باید پیش از اینکه این مسئله از کنترل خارج شود، آن را متوقف کر و برای این منظور باید برنامه جدیدی تدوین شود.

شــیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه مخالف حکومت عربستان سعودی، اعدام 
شد.

آتش سوزی در هتل 6۳ طبقه دوبی در 
آغاز سال نو میالدی.

در نتیجه تیراندازی در یک کافه در شهر تل آویو، مرکز این رژیم، دست کم دو نفر اسرائیلی کشته شدند.

ورزش صبحگاهی ورزش در دمای منهای 
18 درجه سانتیگراد در لیتوانی.

 اقدام جدید روسیه علیه ترکیه
دولت روسیه شــرکت های این کشــور را ملزم کرده که نباید از 
اول ژانویه سال 2016 هیچ کارمند ترکیه ای را استخدام کنند. 
دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، روز اول دسامبر 2015 
حکمی را امضا کرد که براســاس آن، یک ســری تحریم های 
اقتصــادی علیه ترکیه اعمال می شــود؛ اقدامی که بر تنش ها 
میان آنکارا و مســکو پس از ساقط شدن جنگنده روسی توسط 
نیــروی هوایی ترکیــه می افزاید. این حکــم در ادامه تحریم ها 
علیه ترکیه برای تضمین امنیت ملی روسیه در مقابل اقدامات 
و فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی و اســتفاده از تحریم های 
ویژه اقتصادی علیه ترکیه است که بر این اساس، شرکت های 
روسی نباید از اول ژانویه 2016 هیچ تبعه ترکیه را استخدام کنند.

 مقایسه جنجالی ترکیه با آلمان 
نازی توسط اردوغان

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز جمعه در پاسخ به 
ســؤالی درباره اینکه آیا برقراری سیستم رهبر اجرایی و در عین 
حال، حفظ ساختار واحد دولت امکان پذیر است یا خیر، گفت: 
»نمونه ای از آن در جهان وجود دارد؛ اگر به آلمان دوران هیتلر 
نگاه کنید، می توانید آن را ببینیــد. نمونه های بعدی آن هم در 
کشــورهای مختلف وجود دارد«. اقدام ایــن رهبر جنجالی در 
تغییر قانون اساســی، قدرت را در دستان او متمرکز کرده و این 
بیم را در دل منتقدانش خواهد افکند که وی ترکیه را به کشوری 

استبدادی تبدیل می کند و هرگز قدرت را   رها نخواهد کرد. 

 احتمال محاکمه سربازان 
انگلیسی جنگ عراق

گروه رســیدگی به اتهامات جنایی نظامیــان انگلیس در جنگ 
عراق )ایهات( عنوان کرد این احتمال وجود دارد که شــماری از 
این نظامیان به ظن ارتکاب جنایت جنگی در این کشور محاکمه 
شوند. مارک وارویک، بازرس پیشین پلیس انگلیس در »ایهات« بر 
این باور است که شواهد کافی در مورد ارتکاب جنایت جنگی توسط 
برخی از سربازان انگلیسی وجود دارد. وی می افزاید: »اتهامات 
جدی در مجموعــه ای از تحقیقات گروه »ایهات« وجود دارد که 
مؤید آدمکشی است و من تصور می کنم که شواهد قابل تأملی در 

دست است که بتوان بر اساس آن تشکیل پرونده داد«. 

  گروگان گیری گسترده داعش 
در رمادی

منابع خبری از گروگان گرفته شدن 200 خانواده عراقی توسط 
گروه تروریستی داعش و استفاده از آن ها به عنوان سپر انسانی 
خبر می دهند. بر اساس این گزارش ها، داعش 200 خانواده را 
در منطقه الحصیبه واقع در شــرق رمادی به گروگان گرفته و از 
آن ها به عنوان سپر انسانی در مقابل حمالت نیروهای دولتی 
علیه خود استفاده می کند. ارتش عراق عملیات گسترده ای در 
شرق رمادی برای پاکسازی این شهر آغاز کرده و در این شرایط، 
داعشــی ها این خانواده ها را به گــروگان گرفته اند.  به احتمال 
زیاد حدود 700 داعشی در مرکز و شرق رمادی پنهان شده اند.

بین الملل



5 شنبه 12 دی ماه 1394

اختالل هایی که تایید نمی شود
قطعی کابل در باب المندب و ضد و نقیض گویی مسئوالن

اختالف نظر تکراری شــرکت زیرســاخت و شــرکت های 
اینترنتــی دربــاره منشــا قطعی هــای اینترنــت اخیرا به 
اختالف بر ســر بودن یا نبودن اختــالل ارتقا یافته و کاربر 
متضرر همیشــگی این وضع است. این در حالی است که 
رگوالتوری ســامانه ای در اختیار دارد که پاسخ دقیق این 

سواالت را داراست.
اواخر مهرماه بود که اختالل و افت سرعت محسوسی در 
اینترنت کشور حادث شد که به دنبال این اختالل، شرکت 
ارتباطات زیرساخت متولی حاکمیتی اینترنت کشور از قطع 
مسیرهای تأمین اینترنت ایران از ترکیه و باب المندب خبر 
داد. چندی بعد این افت ظرفیت از مســیرهای پشــتیبان 
تأمین شــد و سپس ظرفیت قطع شده مســیر ترکیه نیز به 
شبکه بازگشــت، اما با گذشــت بیش از یک ماه از قطعی 
مسیر باب المندب هنوز شرکت های دریافت کننده اینترنت 
از زیرســاخت از کاهش پهنای باند در اســتان های کشور 

گالیه می کنند.
این هفتــه همچنان کاربران در برخی اســتان ها از جمله 
تهران اختالل محسوسی را در سرویس اینترنت مشاهده 
کردند که به گفته آنها اینترنت از بعدازظهر تا ســاعت های 
اولیــه صبح فــردا قطع بــود. ایــن قطعی در مشــترکان 

سرویس های ثابت و همراه گزارش شد.

قطعی کابل تاثیری در وضعیت ندارد
اپراتورهای پاسخگویی شرکت های اینترنتی خصوصی، 
مخابــرات و اپراتورهــای موبایل علت اختــالل را قطعی 
سراسری در شبکه زیرساخت اعالم کردند، در عین حال 
شــرکت ارتباطات زیرســاخت هر گونه قطعی در شــبکه 

زیرساخت طی بازه مذکور را رد کرد.
اکنون کــه 20 گیگ از ظرفیــت اینترنت کشــور هنوز از 
دسترس خارج اســت، مدیرعامل شرکت زیرساخت تأیید 
کــرده که این ظرفیت از محل ۳0 گیگ رزرو کســر شــده 
و بنابرایــن تأثیری در وضع اینترنت کشــور ندارد. محمود 
خســروی در پاسخ به این ســوال که بیش از یک ماه است 
که کابل اینترنت باب المندب قطع اســت و شــرکت های 
اینترنتــی از کاهش پهنای باند کشــور گالیه دارند، اظهار 
داشــت: مجمــوع ظرفیــت پهنای بانــد بین الملل 270 
گیگابیت بر ثانیه است که 240 گیگ به شرکت ها فروخته 
شــده و ۳0 گیگ بــرای قطعی های اضطــراری رزرو نگه 

داشته شده است.
مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت گفت: از این رو 
هم اکنون دقیقا میزان تعهد شده پهنای باند را به مشترکان 
واگذار می کنیم. وی خاطرنشان کرد: در باب المندب دو 
لینک G 10 )گیگابیت بر ثانیه( قطع شده که با 20 گیگ 
از ظرفیت ۳0 گیگ رزرو جایگزین شده و هم اکنون نیز 10 

گیگ رزرو در شبکه وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: علت 
تأخیر در رفع خرابی مســیر باب المندب دریایی بودن این 
کابل اســت که همواره ترمیم کابل های دریایی حداقل ۳ 
هفته زمان نیاز دارد و در حال حاضر به دلیل شرایط جنگی 
اجازه عبور کشــتی به پیمانکار کابل داده نشده است. وی 
ادامه داد: البتــه پیمانکار این کابل بــه تازگی مجوز تردد 

کشتی برای رفع خرابی این کابل را گرفته است.
اما در همین شــرایط مدیر یک شــرکت خصوصی اعالم 
می کند که از حدود یک ماه پیــش پهنای باند دریافتی در 

چند استان به نصف کاهش یافته است و به شدت نیازمند 
پهنای باند بیش تر هســتند. در نهایت اگرچه وجود یا عدم 
وجود قطعی ها بین شــرکت های توزیع اینترنت و شرکت 
زیرســاخت پاس کاری می شود  و این مســاله بدون پاسخ 
مانده، اما صورت مســئله هنوز باقی است و کاربر قطعی 

را احساس می کند.
در ایــن بیــن معاونت نظارت ســازمان تنظیــم مقررات 
ســامانه ای برای مانیتورینگ ســرویس های ارتباطی و 
فناوری اطالعات دارد که این ســامانه به طور مشخص 
و دقیق روند ســرویس ها را رصد و مانیتــور می کند و در 
مواقعــی که در وجود یــا عدم وجود اختالل یا منشــا آن 
اختــالف نظر وجود دارد این ســامانه به دقــت می تواند 
اعالم کند که قطعی از محل زیرســاخت، لینک انتقال 
شــهری یا شــرکت اینترنتی اســت و به این سردرگمی و 

فرافکنی پایان دهد.
علی رغم اینکه این بخش از سازمان تنظیم با صرف هزینه 
دولتی، چند ســالی است راه اندازی شده، اما یکی از نتایج 
ملمــوس و مفید این ســامانه که همان پایان ســردرگمی 
کاربران درباره اختالل های اینترنتی اســت نمایان نشده 

است. 
در ســاده ترین پیشــنهاد، مســئوالن ســازمان دولتــی 
رگوالتــوری باید با توجه بــه امکانات در اختیــار و وظیفه 
ســازمانی خود، صادقانه و با رعایت شان همکار دولتی و 
مراعات انصاف برای شــرکت های اینترنتی، مرجع معتبر 
اعالم اختالل ها  و منشــا اختالل های اینترنتی باشند تا 
یکی از مهم ترین ســردرگمی های کاربران اینترنت برای 

همیشه برطرف شود.

اختالل تلگرام، بی ارتباط با وزارت خانه
این در حالی اســت که امروز قطعی و اختالل عظیمی در 
پیام رسان تلگرام نیز منجر به آن شد که برای چند ساعت 
کاربران این شبکه موبایلی با دردسر مواجه شده و حدس و 
گمان هایی پیرامون این موضوع به راه بیفتد. از جمله این 

احتمال که تلگرام در نهایت فیلتر شده است. 
این موضوع زمانی قوت گرفت که جلسه صبح امروز برای 
بررسی وضعیت تلگرام و تصمیم گیری در مورد فیلترینگ 
آن برگزار نشــد و کاربران به سرعت این شایعه را در سطح 
نت و شــبکه های اجتماعی منتشــر کردند که به احتمال 
بســیار زیاد در مورد فیلترینگ تلگرام پیش از این تصمیم 

گیری شده بود. 
ام ادر نهایت وزرات ارتباطــات اعالم کرد که اختالل در 
نرم افزار تلگرام هیچ ارتباطــی با این وزارت خانه ندراد و 
این اختالل سراســری بوده و در بســیاری از کشورهای 
دیگر نیز تجربه شده اســت. محمدرضا فرنقی زاد، مدیر 
روابــط عمومی وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات در 
این باره گفت: مشکل ایجاد شده هیچ ارتباطی به وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطالعــات ندارد و ایــن وزارتخانه 
دســتوری مبنی بر قطعی و مســدود کردن این شــبکه 
اجتماعی نداشته است. وی گفت: از نظر زیرساخت های 
ارتباطی نیز مشــکلی در شــبکه دسترسی گزارش نشده 

است.
در نهایــت نیز مشــخص شــد کــه آنگونه کــه وزارت 
ارتباطات بیان کرده این مشــکل عمومی و بین المللی 
بوده اســت و در نتیجه یکبار دیگــر وزارت خانه از اتهام 

فیلتر تبرئه شد.

دست رد ارتش آمریکا بر سینه ربات گوگل
وقتی ســگ ربات گوگل که توســط 
شــرکت اکنــون متعلــق بــه گوگل 
Boston Dynamics طراحــی 
شده، برای اولین بار دیده شد، بسیاری 
بر این نظر بودند که این یکی از بهترین 
جنــگ افزارهایی اســت کــه ارتش 
آمریکا میتواند از آن در نبردهای خود 

بهره بگیرد. اما یکی از جزئیات کوچک در باره این ربات 
این امر را منتفی کرده است. این ایده در مورد به کارگیری 
این ربات ها در صحنه نبرد از این فکر ناشی شده بود که 
حضور آنها میتواند منجر به ترس دشمن شده و از سویی 
این ربات ها قادر به حمل تسلیحات و ابزار برای سربازان 
هستند. اما به نظر میرســد که این ربات ها یک مشکل 
کوچک دارند: دقیقا همانند سگ ها واقعی، خیلی سر و 
صدا میکنند! همانگونه که »کیلی اولسون« سخنگوی 

 Marine Corps Warfighting
Lab بیان کرده است، نیروی دریایی 
آمریکا دالیل موجه خود را برای کنار 
گذاشــتن این ربات ها مطرح کرده 
است: این دســتگاه ها، بسیار پر سر 
و صدا هستند و موقعیت سربازان را 
لو میدهند. این امر منجر به آن شده 
است که ربات های گوگل قبل از آن که شانس جنگیدن 
در صحنه های نبرد را داشته باشند، بازنشسته شوند! این 
اتفاق در حالی افتاده است که تعیین شده بود یک قرار داد 
به ارزش 42 میلیون دالر میان Boston Dynamics و 
DARPA – که شاخه تحقیقاتی پنتاگون است و بر روی 
ایده های جدید از ســالح های لیزری گرفته تا باکتری 
های ترکیبی تحقیقات میکند – ربات های سگ گوگل را 

به صحنه های نبرد بکشاند. 

گروه هکر آمریکایی مسئولیت حمله به BBC را به عهده گرفت
روز پنج شــنبه هفته گذشــته حمله 
گسترده و ســنگین DDoS به وب 
سایت خبرگزاری BBC و همچنین 
سرویس استریم iPlayer صورت 
گرفت که برای ســاعت ها این وب 
سایت و سرویس را از دسترس خارج 
کرد. اکنون یک گروه هکر آمریکایی 

که معموال پیش از این تروریســت های داعش را هدف 
قرار میدادند، مســئولیت این حمله را بــر عهده گرفته 
اســت. در حالی که خبرگزاری BBC تایید کرده است 
که روز پنج شنبه مشکالت فنی در بازدید از وب سایت 
ایــن خبرگزاری به وجود آمد، امــا در مورد جزئیات این 
مشکل و این که آیا این یک حمله DDoS بوده است یا 
خیر هیچ توضیحی نداد. تا آنکه در آستانه سال نو گروه 
New World Hacking در کمال شگفتی مسئولیت 

این حمله را به عهده گرفت. این گروه 
طی یک ســری توییت که مستقیما 
به حســاب کاربری گزارشگر بی بی 
سی، »روری کالن« فرستاده است 
گفته: مقر اصلی ما در ایاالت متحده 
است و تالش میکنیم که وب سایت 
های منســوب و مربوط به داعش و 
اعضای آن را مورد حمله قرار دهیم. متوجه هستیم که 
گاهی انتخاب های ما نادرســت است اما بدون وجود 
یک گروه سایبری چه کسی قرار است مسئولیت مقابله 
با داعش در فضای آنالین را بر عهده بگیرد؟ دلیل اصلی 
حمله ما به بی بی سی این بود که توان خود در حمله به 
سرور ها را مورد آزمون قرار دهیم. هنوز مشخص نیست 
که آیا آزمون های این گروه قرار اســت یک خبرگزاری 

بزرگ دیگر را نیز برای مدتی زمین بزند یا نه!

ادامهشکایتازهکگوشی
وصدورقبضمیلیونی

یکی از مســئوالن پلیس فتا از کشــف اســم ویروس 
جدید تلفن های همراه هوشــمند خبر داد و در زمینه 
راهکارهای مبارزه و پیشــگیری با ویــروس مربوطه 
توصیه هایی ارائه کرد. ســرهنگ جواد جهانشــیری 
افــزود: با مراجعه چند نفر از شــهروندان به پلیس فتا 
این استان با ارائه مرجوعه قضایی مبنی بر هک شدن 
گوشــی تلفن همراه هوشمند و سوءاســتفاده از خط 
تلفن همراه آنها رســیدگی به موضوع در دســتور کار 
کارشناســان فنی این پلیس قرار گرفــت. وی افزود: 
شاکیان با اعالم اینکه بدون اطالع آنها فرد یا افرادی 
با دسترسی غیر مجاز به سیم کارت تلفن هوشمند آنها 
با کشورهای خارجی تماس گرفته و با صدور قبض های 
میلیونــی خط تلفــن همراه آنان نیز توســط شــرکت 

مخابرات نیز قطع شده است.
جهانشــیری ادامه داد: در بررسی اولیه پرینت تماس 
مربوط به خطوط شــاکیان مشخص شــد، از طریق 
خطوط تلفن آنان با کشورهای آمریکای جنوبی مانند 
کوبا، فاروئه و برخی کشورهای آفریقایی تماس گرفته 
شده است و تمام شکات از این تماس ها اظهار  اطالعی 
دارند. این مقام انتظامی افزود: با توجه به حساســیت 
و اهمیت موضوع تیمی از کارشناســان این پلیس فتا 
موضوع را بطور ویژه مورد پیگیری قرار داده و از آنجایی 
که احتمال هک خط و تغییر ســریال گوشی متصور 
بود، با بررســی فنی و استعالمات مربوطه محرز شد، 
سیم کارت ها هیچگونه تغییری نداشته اما با توجه به 
اینکه تمامی این افراد دارای گوشی هوشمند بوده و از 

اینترنت استفاده می کردند.
وی افزود: در تحقیقات بعدی مشخص شد همگی آنها 
از سایت های مشکوک و به ویژه سایت های مستهجن 
بازدید داشته و احتمال آلوده شدن گوشی آنان به بدافزار 
و نرم افزارهای جاسوسی متصور بود، در همین راستا 
گوشــی های نامبردگان توسط کارشناسان فنی مورد 
بررســی دقیق قرار گرفت و وجــود بدافزارهایی روی 

گوشی های قربانیان محرز شد.
جهانشــیری در رابطه با این بدافزار جاسوسی افزود: 
این بد افزار در ســاعاتی مشــخص)اغلب در ساعات 
بامــدادی 2 تــا 4( از گوشــی های آلــوده کــه دارای 
سیم کارت دائمی یا ســیم کارتی که دارای شارژ کافی 
بوده اند، به طور خودکار اقدام به برقراری تماس تلفنی با 
شماره های ذخیره شده در بانک اطالعاتی بدافزار کرده 
که این بدافزارها در زمان نصب نیاز به اجازه دسترسی 
گاهی  کاربر دارد که متاســفانه کاربــران بدلیل عدم آ

هنگام نصب اجازه دسترسی را داده اند.
جهانشــیری در بیان انگیزه مجرمان از انتشــار این 
بدافزارها افزود: به نظر می رســد، افــرادی در خارج 
از کشــور با اهداف ســودجویانه اقدام بــه راه اندازی 
سرویس های تلفنی پولی )خطوط IN یا خطوط تلفن 
هوشــمند( مشابه ســرویس های غیر رایگان موجود 
درکشور مانند رایانه کمک، سیســتم مشاوره تلفنی، 
تلفن قصه گو کرده اند و از طریــق نصب بدافزار روی 
گوشــی قربانیان و برقراری تمــاس صوتی با خطوط 
مورد نظر عاملین انتشــار بدافزار درآمد هنگفتی عاید 

آنان می شود.
وی اضافه کرد: به دلیل بعد مسافت و حوزه جغرافیایی 
جرم صورت گرفته، پیگیری پرونده های مذکور مشمول 
زمان خواهد بود.جهانشیری با بیان عدم اتصال دائمی 
گوشــی به اینترنت در صورت عدم نیاز، به شهروندان 
توصیه کرد: برای عضویت در شــبکه های اجتماعی 
بوسیله گوشی تلفن همراه هوشمند از سیم کارت دائمی 
یا سیم کارت با شارژ زیاد استفاده نشود، از دانلود و نصب 
نرم افزارهای ناشــناس و کلیک روی لینک و ســایت 

ناشناس جدا خودداری شود.

رصدخانه

سهم ۱۰ درصدی ویندوز ۱۰ از کل بازار
ســایر  بــا  مقایســه  در 
سیســتم عامل های اخیــر 
مایکروســافت، ویندوز 10 
این کمپانی پس از عرضه ی 
نسخه ی نهایی با استقبال 
خوبی از سوی کاربران روبرو 
شد. انتشار آمارهای مربوط 

به میزان دانلود و نصب این سیستم عامل نشان 
از این داشت که کاربران رغبت بیشتری برای 
اســتفاده از ویندوز 10 دارند. حال موسسه ی 
تحقیقاتــی NetApplication بــا انتشــار 
گزارشی ســهم این نسخه از ویندوز را در حدود 
10 درصــد از کل حــوزه ی سیســتم عامل ها 

خوانده است. افزایش سهم 
ویندوز 10 مایکروسافت در 
مقایسه با نوامبر سال 2015 
بیش از یک درصــد برآورد 
شده است. میزان افزایش 
سهم ویندوز 10 در مقایسه 
با یک ماه پیش، یعنی بین 
اکتبر و نوامبر، بیش از 1.06 درصد بوده است. 
با نگاهی به آمارهای منتشر شده می توان به این 
نتیجه رسید که سرعت بروزرسانی به ویندوز 10 
یا خرید گجت های مبتنی بر این سیستم عامل 
در مقایســه با یک ماه پیش تــا حدودی کندتر 

شده است.

پلمب ۸7 واحد صنفی ارائه گارانتی غیرمجاز
رئیس اتحادیه فناوران رایانه 
تهران با بیان اینکه از ابتدای 
دی مــاه 87 واحــد صنفی 
که خدمات پــس از فروش 
مناسبی به مشــتریان ارائه 
نمی کردنــد پلمب شــدند، 
گفت: از این تعداد 17 واحد 

اساســا بــدون پروانــه فعالیــت در واحدهای 
مسکونی اقدام به تولید کارت های گارانتی هزار 
و 5 هزار تومانی و فروش آنها به واحدهای صنفی 
می کردند که مشــتری پــس از مراجعه متوجه 
می شد گارانتی مربوطه در یک واحد مسکونی 
و بــدون هیــچ خدماتی اســت. ســیدمهدی 

میرمهدی در یک نشســت 
خبری با اشــاره به برخورد با 
گارانتی هــای غیرمجاز در 
بــازار IT اظهار داشــت: از 
زمان تشکیل هیات مدیره 
جدیــد اتحادیــه فنــاوران 
نزدیک به 500 شــکایت از 
سازمان صنعت به اتحادیه ارجاع شده که اغلب 
این شکایات با رضایت شاکی مختومه شده اند و 
تعداد کمی از شکایات نیز به علت عدم پذیرش 
متشــاکی و با تعیین جریمه برای متشــاکی به 
سازمان صنعت ارجاع شده و سپس به سازمان 

تعزیرات حکومتی ارسال می شود. 

مشخصات پرچم دار اینده اچ تی سی
بعــد از مدتهــا گمانه زنی 
در مورد تازه ترین گوشــی 
 HTC هوشمند شــرکت
ســرانجام به طور رسمی 
اطالعاتــی در مــورد این 
محصول اعالم شــد. این 
گوشی که قرار است ابتدا 

در چین عرضه شــود دارای نمایشــگر 5٫5 
اینچی با دقت 1080p بوده و در آن از تراشه 
 Helio X10 64 بیتی و هشــت هســته ای
شرکت MediaTek استفاده شده است. ۳2 
گیگابایت حافظه داخلی که تا 128 گیگابایت 
قابــل افزایــش اســت و ۳ گیگابایــت رم از 

جمله دیگر امکانات گوشی 
یــاد شــده اســت. دوربین 
1۳ مگاپیکســلی گوشــی 
یاد شــده بــا حســگرهای 
باتــری  و   UltraPixel
۳000 میلــی آمپــری هم 
 One X9 بــرای گوشــی
در نظر گرفته شــده اســت. قیمت گوشی یاد 
شــده پایین تر از پرچمدار قبلی شرکت اچ تی 
ســی یعنی HTC One A9 بــوده و معادل 
۳70 دالر اعالم شــده است. هنوز مشخص 
نیست عرضه این گوشــی در بازار چه زمانی 

آغاز خواهد شد.

آی تی
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کمال گرا هستید یا فکور؟
با9تیپشخصیتیمختلفانسانهاآشناشوید

یکی از تئوریهای جالب در زمینه تیپهای شــخصیتی ،تئوری انیاگرام است که 
هنوز در ایران در بین روانشناسان متخصص و اساتیددانشگاه، چندان شناخته 
شده نیست. این تئوری در ابتدا توسط جورجیوف دانشمند و عارف بزرگ روسی 
مطرح شد و بعدها توسط روانشناســان وارد حیطه روانشناسی گردید و تا کنون 
پژوهشهای زیادی در ابعاد گوناگون روی آن صورت گرفته است و اکنون جایگاه 

ویژه ای در جهان پیدا کرده است.
تئوری انیاگرام یا تیپ های نه گانه )دز شکل فعلی آن( در واقع ترکیبی از عرفان 
شــرقی و روانشناســی مدرن اســت .هدف جورجیوف از تحقیق در این زمینه 
گاهی بیشتر  شــناخت ابعاد شخصیت انسان و ارائه راهکار برای رشــد و خود آ
انســان بوده اســت .زیرا جورجیوف بر این باور بود که تا انسان خود را به درستی 
نشناســد، قادر به کمک به خود و نیز کمک به دیگران نخواهد بود. او انســانها 
را به نه تیپ شــخصیتی تقســیم می کند که هر تیپ دارای نقاط قوت و ضعف 

خاص خود می باشد .
با این توضیحات، قصد داریم این نه تیپ شخصیتی را به صورت خیلی مختصر 
معرفــی نماییم. با یاداوری ایــن نکته که برای پی بردن به تئــوری انیاگرام این 
توضیحات تنها مقدمه محســوب می شــوند و نیازمند مطالعه دقیق تر و جامع 

تر هستید:

۱-تیپ کمالگرا:
این افراد به دنبال کامل بودن در همه چیز هســتند و از ناکامل بودن خود ســر 
خورده اند.ایده آلیست هستند و هر قدر هم پیشرفت کنند باز راضی نمیشوند و 
یک ندای درونی به آنهامیگوید که خوب کار نمی کنی . این افراد به احتمال خیلی 
زیــاد، دارای والد یا والدین ایراد گیری بوده اند که به راحتی راضی نمی شــدند.
این اشــخاص هم ،ایرادگیر و کنترل کننده و معموالدارای اضطراب هستند و 
زمینه شخصیت وسواسی در آنان زیاد است، زیرا این ویژگیها را حد اقل از یکی 

از والدین یاد گرفتند.

2-تیپ مهرطلب یا کمک کننده:
این افراد دائم به فکر دیگرانند.خود را به آب و آتش می زنند تابه دیگران کمک 

کنند.به قول قدیمیها حسن هالک هستند .نیاز به محبت و توجه 
دارند .قادر به "نه" گفتن، نیستند، چون از طرد شدن واهمه 

دارند.افــرادی وابســته و متکی بــه دیگرانند.حرمت 
ذات پایینی دارند و همواره به دنبال تایید و تحســین 

دیگرانندو...

3-تیپ پیشرفتگرا یا موفقیت جو:
ایــن افراد بــرای پیشــرفت ســخت کار میکنند و 

جویای نام و مقام هستند.افرادی پر کار و رقابت 
جو هستند و برای پیشرفت کردن دست به هر 

اقدامی که الزم باشد میزنند. در حالت افراطی 
به تیپ "آ" تبدیل میشــوند و ورکالیســت هســتند و 

بیشترین لذت را در کار کردن میبرند .این خطر در آنها 
وجود دارد که توجه به کار و موفقیت و رقابت با دیگران 
بیش از توجه به خود و خانواده اش اهمیت پیدا کند ...

4-تیپ رمانتیک محزون یا هنرمند:
این افراد بسیار احساساتی و زود رنج هستند .خود را با احساسات دیگران 

درگیر می کنند و چون از تخیل بسیار نیرومندی برخوردارهستند خودشان هم 
دچار همان احساســات می شوند.افســردگی و نوســان خلق در این افراد زیاد 
مشاهده می شود.از کارهای یکنواخت خسته می شوند و نیز اگر امکان آن باشد 
ولخرج هستند. در بین نه تیپ انیاگرام حساسترین تیپ شخصیتی، افراد تیپ 
چهار هستند و زندگی در کنار این افراد مثل راه رفتن روی یخ است ....تضادهای 
وجودی زیادی دارند و...)احتمال ابتال به اعتیاد در این تیپ، به نســبت ســایر 

تیپها ،بیشتر است(.

5-تیپ فکور:
این افراد بســیار در خود فرو رفته یا درونگرا هستند )از بودن در جمع لذت نمی 
برند و اجتماع گریزند( .قادر به ابراز احساسات خود نیستند و معموال تمایل کمی 
برای ازدواج دارند.در کالس معموال در ردیف آخر می نشینندتا همه را ببینند ولی 
دیگران او را نبینند.دوست دارند دیده نشوند و نامرئی باشند .همواره احساس را 
بعد از عقل تجربه میکنند.اهل کتاب خواندن و جمع آوری اطالعات هستندو 

می خواهند از همه چیز سر در بیاورند ...

6-تیپ وفاخو، وفاجو و شکاک:
این افراد به همه چیز سوء ظن دارند . افرادی محتاط هستند . می خواهند بدانند 
که در ذهن دیگران راجع به آنها چه می گذرد.نگران خیانت و بی وفایی دیگرانند 
.معموال اضطراب دارند و دوست دارند وظیفه آنها در جایی که هستند مشخص 

و تعریف شده باشد.و...

7-تیپ خوش بین و خوش گذران:
این افراد به دنبال لذت جویی بوده و برونگــرا ترین تیپ در بین نه تیپ انیا گرام 
هستند.تابع فلســفه اپیکور هســتند که زندگی یعنی لذت بردن و دوری از درد 

.افــرادی اجتماعــی و رفیق باز هســتند. معموال همه فن 
حریفند و در چند چیز تبحر دارند و بســیار 

خوش بینند. همواره 

به دیگران امید میدهند،نگران نباش همه چیز درست میشه. اهل بلوف زدن و 
خالی بندی و یا غلو کردن هم هســتند و...) به خاطر لذت جوئی ، تنوع طلبی و 

هیجان خواهی باال، احتمال گرایش به اعتیاد در این تیپ نسبتا زیاد است(...

۸-تیپ چالشگر یا قدرت طلب:
این افراد به دنبال قدرت و تســلط بر دیگران هستند . دوست دارند مدیر و رهبر 
باشند و دســتور بدهند. بســیار کنترل کننده هســتند و آمرانه با دیگران رفتار 
میکنند.تمایل به دیکتاتور بودن دارند. اگر دیگران خصوصا زیر دستان آنها ،از 
آنان اطاعت نکند، سخت بر آشــفته و عصبی می شوند..در عین حال حمایت 
کننده هم هستند و از زیر دســتان خود حمایت میکنند ولی به این شرط که آن 

افراد مطیع اوامر این عالی جنابان باشند ؟! .افرادی انتقام جو بوده و .

۹-تیپ صلح طلب و میانجی:
ایــن افراد دنبال آرامش و صلح و آشــتی با دیگرانند.همــواره میخواهند بین 
دیگران میانجی شــوند تا بین آنها آشــتی بر قرار کنند.افــرادی انطباق پذیر 
و تابع هســتند.از درگیری و خشــونت پرهیز می کنند و حتی شــاید از آن می 
ترسند.نسبتا تنبل هســتند .در تصمیم گیریها مشکل دارند و آخرین تصمیم 

را درست نمی گیرند و...
این ویژگیها ســرنخهای این تیپها بودند .و شــرح تفصیلی آن زیاد است.فرض 
بر این اســت که هر فرد همانگونه که دارای یک گروه خونی اســت دارای یکی 
از این تیپهای شخصیت می باشــد. در ضمن میزان سالمت شخصیت در هر 
تیپ از یک تا نه در نوسان اســت .افراد در هر تیپ می توانند از سالمت کامل تا 
عدم سالمت در نوسان باشند . نکته دیگر اینکه نه گروه شخصیتی به سه گروه 
یا مثلث تقســیم می شــوند و در درون هر مثلث ،هر تیپ بــه ویژگیهای بعضی 
تیپها نیز گرایــش دارد که اصطالحا به آن بال یا وینگ می گویند .این مثلثها به 

شرح زیر است:
1-مثلث اراده که شامل تیپهای یک،هشت و نه است.

2-مثلث قلب یا احساسات که شامل تیپهای دو،سه 
و چهار می باشد.

۳-مثلث مغز یــا تفکر که شــامل تیپهای 
پنج،شش و هفت است.

بــرای شــکل گیــری هر تیــپ علل 
خاصی پیش بینی شــده اســت که 
بیشــتر بــر میگــردد بــه تجربیات 
خاص دوران کودکی و نحوه ارتباط 
والدین باکودک .راه رشد و سالمت 
هم برای هــر تیپ خاص همان تیپ 
است . برای شــناخت تیپ شخصیتی 
خــود باید با ابزار دقیق که همان تســت 
شــخصیت انیاگرام اســت ،مــورد آزمون 
قرار گیرید و ســپس راههای رشد و سالمت 
شــخصیت خود رابا کمک روانشــناس آشنا و 
مســلط به این تئوری، باز یابید.اینجانب برای 
اولیــن بــار در ایران ، ایــن تســت را تدوین و 
اســتاندارد کردم و دارای 75 گویــه یا آیتم 
است و برای مشــاوره و رواندرمانی بسیار 

کمک کننده بوده است.

عوارض جانبی داروهای بیش فعالی در برخی کودکان
مهر- مطالعه اخیر محققان نشان می دهد داروهای درمان بیش فعالی موجب افزایش بروز برخی 
تاثیرات روان پریشی در برخی کودکان می شود.طبق مطالعه محققان دانشگاه هالیفکس کانادا، 
داروهای محرک نظیر موارد مورد اســتفاده در درمان بیماری بیش فعالی ممکن اســت موجب 
افزایش تاثیرات منفی روان پریشــی در بین بیماران جوانی شــود که یکی از والدین شان دارای 
سابقه بیماری روانی جدی باشد. این مطالعه شامل 141 کودک و نوجوان بین رده سنی 6 تا 21 
سال بود. برای حدود دو سوم از این افراد داروهای محرک که دارای عارضه جانبی روان پریشی 
بود تجویز شد. این عوارض جانبی شامل توهم، شنیدن صداهای گوناگون، یا اختالالت ادراکی 
بود.در مقایسه، تاثیرات روان پریشی فقط بر روی یک چهارم از افرادی که داروی محرک مصرف 
نکرده بودند تاثیر گذاشته بود.دکتر »رادلف آر« می گوید: »این داروها بسیار برای کودکان مبتال 

به بیش فعالی مفید هستند، از اینرو نباید درصدد توقف مصرف این داروها باشیم.«

راهی برای درمان نقص سیستم ایمنی
شفا آنالین- ژن درمانی امکان بازسازی سیستم ایمنی بدن را در بیماران جوان مبتال به نقص 
سیســتم ایمنی، درمان می کند.محققان مرکز ملی آلرژی و بیماری های مسری دریافتند، ژن 
درمانی می تواند سیستم ایمنی   نوجوانان و جوانان مبتال به نوع کمیابی از نقص سیستم ایمنی 
موسوم به )SCID-X1( را بازسازی کند. این بیماری موجب جهش ژنی به نام IL2RG و در 

نتیجه مانع مبارزه سلول های ایمنی بدن با عفونت می شود.
محققان برای انجام این کار ابتدا از مغز استخوان هر بیمار سلول بنیادی گرفتند و سپس یک 
ژن سالم IL2RG را جایگزین ژن معیوب کردند. پس از آن بیماران تحت شیمی درمانی با دوز 
پایین قرار گرفتند و در پایان، سلول بنیادی سالم هر فرد به مغز استخوان وی پیوند شد.با توجه 
به اینکه پیوند ســلول بنیادی همواره موفقیت آمیز نیست، محققان همچنان به دنبال راه های 

مؤثرتر و ایمن تر برای ژن درمانی هستند.

سرطان دهانه رحم قابل پیشگیری است
ایسنا- دکتر فرح فرزانه گفت: عالوه بر سرطان پستان، سرطان های رحم و تخمدان نیز جزو 
موارد شــایع به شــمار می روند و پس از آنها، ســرطان دهانه رحم قرار دارد که از شیوع کمتری 
برخوردار اســت. می توان با ارایه آموزش هایی در این رابطه و تغییر رفتارهای جنســی، از شیوع 
این سرطان پیشگیری کرد.تنها این نوع از سرطان است که ثابت شده با یک ویروس مقاربتی 

در ارتباط است؛ یعنی در افرادی که ازدواج نکرده یا ارتباط جنسی نداشته اند، رخ نمی دهد.
متاسفانه جامعه از این موضوع اطالعی ندارد و تصور می کند فقط رفتار بد جنسی این بیماری 
را به وجود می آورد، درحالی که تغییر شریک جنسی هم می تواند باعث ایجاد آن شود.در سال 
2000 واکســن این بیماری کشــف شده اســت. درصورت بروز، پاپ اسمیر و روش های دیگر 
نیز در کنترل و درمان آن موثر هســتند. با پیشــگیری از این بیماری می توان شاخص سالمت 

جامعه را باال برد.

چگونه از دست شپش سر خالص شویم؟
فــارس- محمد جواد اســالمی پور 
متخصــص طــب ســنتی گفت: 
بهترین روشــی کــه بــرای درمان 
شپش ســر می توان اســتفاده کرد 
شست وشوی سر از طریق سرکه بوده 
که باید این ســرکه به طریق ســنتی 
تهیه شده باشد.ســرکه هایی که به 

روش صنعتی تهیه شده چندان اثر مطلوبی در درمان 
شپش نداشته، همچنین بهتر بوده استفاده از سرکه را 
هنگام استحمام در نظر گرفت به صورتی که تقریبا یک 
استکان سرکه را با دو برابر آب مخلوط کنید.وی افزود: 

هنــگام شستشــو و پــس از آن باید 
موهای سر را با شــانه های دانه ریز 
مرتب کرد به طوری که تمام شپش ها 
از موی سر جدا شوند.سرکه عالوه بر 
اینکه حالت چسبندگی رشک های 
ســر را از بین می برد بــه طور کامل 
ســبب درمان شــپش نیز می شود، 
همچنین این راهکار ریشــه مو را نسوزانده و آسیبی به 
آن نمی رساند.برخی از افراد دم کرده اسپند آسیاب شده 
را توصیه می کنند که به نظرم اسپند مقداری خاصیت 
سمی داشته و می تواند بر روی مو عوارضی را ایجاد کند.

آیا خواص دارچین را می دانید؟
تسنیم- ناصر رضایی پور متخصص 
دارچیــن  گفــت:  طــب ســنتی 
نشــاط آور، درمان کننــده برخــی 
عفونت ها و تریاق )پادزهر( ســموم 
معدنــی، حیوانــی و نباتی اســت و 
موجب تقویــت قلب، مغــز، کبد و 
معده می شود.دارچین نیروی بینایی 

را می افزاید و در قدیم برای عبور داروهای چشــمی از 
طبقات چشم، از آن استفاده می شده است.این دوای 
مفید، نفخ را کاهش می دهد و رطوبت های مغزی که 
به صورت نزله )ترشحات پشت حلقی( دیده می شود و 

شکل مزمن شده آن درمان می کند.
وی افزود: دارچین موجب افزایش 
جریان ادرار و خون قاعدگی می شود 
و مصرف آن زیر نظــر متخصص، 
می تواند به بهبود میل جنسی کمک 
کنــد.از دارچیــن در فرآورده هــای 
دارویی مؤثر در بیماری های روحی 
ــ روانی چون تپــش قلب، ترس، وســواس، جنون و 
همچنین برخــی بیماری های ریوی و تنفســی چون 
سرفه های مرطوب و خلط دار، تنگی نفس و گرفتگی 

صدا نیز استفاده می شود.
چگونهوالدینی
تاثیرگذارباشیم

سالمت نیوز- والدین مسامحه کار: والدین مسامحه 
کار یک ســبک دیگــر از الگوهای ارتباطــی والد و 
فرزند اســت کــه آن را می توان نقطــه مقابل والدی 
مستبد دانست. این قبیل از پدر و مادرها روی اجرای 
قوانینشان مصر و قاطع نیستند. آنان تمایل دارند که 
نســبت به نیازهای فرزندانشان گرم و پذیرا باشند اما 

حد و مرزهای کمی برای آنها قایل می شوند.
 آنان کنترل گر نیستند و اگر قوانینی را وضع می کنند 
به نــدرت آنها را به مدت طوالنــی اجرا می کنند. این 
والدین بیــش از همــه الگوهای والــدی، فرزندانی 
بــار می آورند که کمتــر به خود متکی، جســتجوگر، 
خودکنترل کننده هســتند و کمتر بــه والدین خود به 
عنوان افرادی معتبر احترام می گذارند. اما تحقیقات 
نشان می دهد که این شیوه تربیتی تاثیری روی میزان 

رفتارهای مجرمانه بچه ها ندارد.
والدینی که به فرزندانشان احساس گناه القا می کنند. 
این هم یکی دیگر از روش هایی است که پدر و مادرها 
به جای اعمال محدودیت های مستقیم برای کنترل 
کردن بچه ها از آن اســتفاده می کننــد. برای مثال 
مرتب به آنها گوشــزد می کنند که چقدر برای بزرگ 
کردنشــان زحمت می کشــند و کارهای آنان چقدر 
سبب خسران خانواده است یا اینکه چقدر از رفتارشان 
خجالت زده شــده اند. والدی مقتــدر، راهی برای به 
فرمان در آوردن بچه ها: پژوهشــگران دانشگاه نیو 
همپشایر در کنار معرفی دو سبک والدی »مستبد« و 
»سهل گیر« سبکی موثر برای ایجاد احترام دوطرفه 
بین والد و فرزند معرفی کردند که می توان آن را والدی 
مقتدر نام نهاد. والدین مقتدر اگرچه افرادی قاطع و 
کنترل گر هســتند اما در کنار ایــن رفتار، معذورات و 
نیازهای بچه ها را هم به گرمی می پذیرند. آنها پذیرای 
یک ارتباط دوســویه هســتند که در آن برای بچه ها 
توضیح می دهند کــه چرا برای آنهــا چنین قوانینی 
تعیین کرده اند و همچنین به نظرات آنها در مورد این 
قوانین گوش می دهند و در نتیجه اعتماد آنها را جلب 
می کنند و نزد آنان برای خود اعتبار به وجود می آورند.
در واقــع اگر والدیــن نمی خواهند برای اجرا شــدن 
قوانینشــان به سیســتم تنبیه و پاداش تکیه کنند و 
بچه ها حتــی در زمانی کــه پدر و مادرشــان حضور 
فیزیکــی ندارند از قوانینی که وضــع کرده اند پیروی 
کنند؛ باید حقانیــت خود و حرف هایشــان را به آنان 
اثبات کنند. در حقیقت افرادی که پدر و مادرشــان را 
به عنوان افرادی موثــق و مورد اطمینان قبول دارند 
کمتر مرتکب خالف و بزه می شــوند، بنابراین والدی 
مقتدر تاثیرگذارتر از سایر سبک هاست زیرا این سبک 
افراد را مشتاق تر می کند تا تالش والدینشان را برای 
اجتماعی کــردن آنها بپذیرند و همچنین احســاس 
التــزام می کنند که بــه آنچه پدر و مادرشــان به آنها 

می گویند گوش دهند.
در پایان می تــوان گفت اعتمادســازی در فرزندان و 
ایجاد احســاس حقانیت در آنها یک مکانیسم مهم 
در تاثیرگذاری ســبک های فرزندپــروری روی رفتار 
بزرگســاالن اســت و والدی مقتدر بیــش از والدی 
مستبد یا سهل گیر که به احساس حقانیت پدر و مادر 
آســیب وارد می کند، والدین را در کنترل فرزندانشان 

یاری می کند.

سالمت
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بحث پرسپولیسی یا استقاللی بودن مسئولین و سیاسیون همیشه مطرح بوده 
است. این مســاله در مورد محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان هم صدق می 

کند و شایعاتی در این خصوص به گوش می رسید.

ضد فوتبال؟!
در  ماه های اول حضــور دکتر گودرزی در وزارت خانــه ورزش و جوانان و البته 
با توجه به اقداماتی که برخی معاونین وی انجام می دانند برخی پیشکســوتان 
فوتبال، وزیر ورزش و جوانان را ضد فوتبال خواندند و اعالم کردند برای نابودی 
فوتبال آمــده اند. دکتر گودرزی در این مدت بارهــا در مورد کی روش و ضعیت 
سرمربی گری او صحبت کرده است که این صحبت ها مورد انتقاد برخی ها قرار 
گرفت. وزیر ورزش و جوانان البته  در دیداری که  با پیشکسوتان داشت پاسخ این 
انتقاد ها را داد و ابتدا در مورد دخالت دولــت در فوتبال گفت: وضعیت فوتبال 
ما مناســب نیست مسائلی در ســال های متمادی به وجود آمده که باعث شده 
فوتبال ما به اینجا برســد. عوامل متعددی هم در این زمینه دخیل بوده اســت.
معموال زمانی که در یک جایی نارســایی به وجود بیایــد مدیریت را در وهله اول 
مورد بررسی قرار می دهند و ذهن همه به آن سمت پیش می رود البته قبول دارم 
که اصلی ترین مسئله مدیریت است و اگر توفیق و موفقیتی می خواهد به دست 

بیاورد باید مدیریت قوی باشد اما عوامل دیگری هم وجود دارد. 
وی افــزود: زمانی که پول در یک جا جمع می شــود و در فضــای لمپنیزم قرار 
می گیرد مسائل دیگری هم به وجود می آید. لمپنیزم وابسته به مارکسیسم است 
که به طبقه اجتماعی گفته می شــود که هیچ جایگاهی ندارند و به قول معروف 
حزب باد هستند. وقتی بدن ضعیف می شود ویروس به آن حمله می کند و باعث 
می شود که در بدن بماند. نمی توان تنها مدیریت را محکوم کرد. عوامل دیگری 

هم وجود داشتند. 
وزیر ورزش و جوانــان ادامه داد: جالب اســت که می گوینــد حاکمیت در این 
زمینه حق دخالت ندارد در حالی که دولت نماینده مردم است و باید دخالت کند 
می گویند این شــرایط موجود بهتر اســت از آنکه دولت بخواهد وارد این عرصه 
شود انگار دولت نامحرم و بیگانه است. باید ما قوانین و مقررات را اصالح کنیم. 
این گونه می شــود که وقتی دکتر اسدی وارد ورزش می شود خیلی زود او را دفع 
می کنند. باید از همین مجامع کار را شروع کنیم. چه اشکالی دارد اساسنامه را 

همین جمع بنویسد؟ 
چرا باید منتظر سازمان های بیرونی برای تعیین تکلیف باشیم؟ گودرزی تصریح 
کرد: باید ساختار مدیریتی را درست کنیم که در آن صورت باعث می شود مدیر 
هم با اقدامی عملی و قدرتمند کارش را دنبال کند. بیش از یک ســال است که 
از همه فدراسیون ها به خصوص فوتبال تقاضا کرده ایم که گزارش مالی خود را 
شفاف به ما اعالم کنند اما تاکنون به نتیجه ای نرسیده ایم. نمی توانیم این موارد 

را به دادگاه ارجاع بدهیم. 
وقتی ســاختار مدیریتی ما درست باشد نیازی به حسابرسی نیست البته نظارت 
الزمه کار است و باید شفاف سازی در رسانه ها انجام شود. وزیر ورزش و جوانان 
یادآور شد: برخی مســائلی که مطرح می شود را من قبول دارم از شرایط کنونی 

راضی نیستم. 
اینکه توســط یک بیگانه تحقیر شوی و در حالی که ما کارفرمای او هستیم و او 
کارگر ما است شــرایط فرق بکند و او کارفرمای ما بشود و حاال ما گرفتار شویم.
وقتی هم محمود گودرزی صحبتی می کند که مثال از ســال 1978 تا امروز چه 

اتفاقاتی در فوتبال ما رخ داده اســت برخی ها فقط اعتراض می کنند. گودرزی 
تصریح کرد: آقای ابراهیم آشــتیانی که گل زدن را هم از شــما یاد گرفتیم شما 

بگو که چه فرقی کردیم. 
گل زده ما کمتر شــده و در فیفا هم 6 رده سقوط کرده ایم. وقتی این صحبت ها 
را مطرح می کنم همین رســانه ها اکثرا مرا محکوم کردنــد. من به عنوان یک 
شهروند این صحبت ها را کردم نه مقام مسئول. مسئولی که کالهش پشم ندارد. 
در این لحظه امیر حاج رضایی خطاب به وزیر ورزش گفت: من به خاطر نیامدن 
لمپن ها از شرایط موجود دفاع کردم که در این لحظه وزیر ورزش پاسخ داد این 

چه حرفی است که می گویید؟! 
اگــر اینطور اســت پس بایــد از ترس مرگ خودکشــی کرد! مــا در حال حاضر 
لمپن هــای وارداتی داریــم! وی ادامه داد: البته فقط قیافــه آدم ها با هم فرق 
می کند. یک نفر یقه اش را باز می گذارد و یک نفر هم مثل من یقه اش را می بندد 
و شاید هم یک نفر کراوات بزند. هرچند که من اسمی از کسی نمی برم تا دوباره 

نگویند وزیر ورزش چنین و چنان.
 من به عنوان یک شهروند می گویم که فوتبال به قهقرا می رود. گودرزی اظهار 
داشت: دو باخت و یک مساوی در جام جهانی اخیر که کسب کردیم چه فرقی 
با ســه دوره قبلی که در جام جهانی حاضر شدیم می کند؟ با این شرایط آیا نباید 

انتظار بدتر از این را داشته باشیم؟ 
من برای حشــمت و جاه به اینجا نیامدم اما ای کاش نصرالله ســجادی در روز 
رأی گیری دو رأی کم نمی آورد تا او وزیر ورزش می شــد و من اآلن در دانشگاه 
مشــغول تدریس بودم اما حاال خوش به حال سجادی شــده و من وزیرم. وی 
افــزود: به من انگ ضد فوتبــال بودن می زنند و حتی در فضــای مجازی قرار 
می گذارند که علیه من در اســتادیوم ها شعار دهند و بگویند که وزیر ضد فوتبال 

اعدام باید گــردد. در فضای مجازی مردم بــه رئیس جمهور گالیه می کنند 
که من ضد فوتبال هســتم اما من فقط ضد فســاد هســتم نه 

ضــد فوتبال به هر حال با حجم وســیع پولی که در فوتبال 
توزیع شــده و به دلیل شــیرینی این پول ها بعضی مثل 

مگس های دور شــیرینی هســتند که افراد مســتعد 
حذف می شوند. 

گودرزی خاطرنشــان کــرد: من از اســدی دبیرکل 
فدراسیون فوتبال می خواهم تا جایگاه ویژه ای برای 
پیشکسوتان در استادیوم های بزرگ در نظر بگیرند 

و برای آنها کارت های ویژه صادر شــود تا دیگر کسی 
نگوید این افراد را نمی شناسم تا پیشکسوتان بتوانند به 

راحتی به ورزشگاه بروند.باید شأن و منزلت پیشکسوتان 
رعایت شــود و عزت نفس آنها مراعات گردد و حداقل به 

شکل محتوایی به آنها احترام بگذاریم. البته پیش از آن نیز 
وزیر ورزش و جوانان با ابراز تاســف از موج فوتبال زدگی 

در کشــور گفته بــود: در بین 
و  هــواداران 

تماشــاچیان نوعی فوتبال زدگی را مشاهده می کنیم که ناشی از دو عامل یکی 
پایین بودن کیفیت بازی تیمها و دوم تنش های ناهنجار باشــگاه است. این دو 
عامل باعث موضع گیری مردم و عقب نشینی پشتوانه فوتبال کشور که همان 
مردم هستند می شــود. ما با فوتبال ضدیت نداریم چرا که فوتبال ورزشی زیبا،  
دیدنی و لذت بخش و من به عنوان یک معلم ورزش همیشــه از فوتبال خوب و 

سالم لذت برده ام.

سرزدن به تمرین سرخابی ها
پرسپولیس روز دوشنبه گذشته تمرین خود را در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی 
پیگیری کرد. محمود گودرزی وزیر ورزش هم در این تمرین حاضر شد و عالوه 
بر صحبت کرد با بازیکنان، با مربیان این تیم هم دقایقی گفت و گو کرد. تمرین 
قرمزها پشــت در بسته بود و هیچ خبرنگار و عکاسی نتوانست داخل برود. وزیر 
ورزش همچنین به تمرین استقاللی ها هم رفت و پیش از بازی با سیاه جامگان 

به آنها روحیه داد. 
برانکــو در خصوص حضــور وزیر ورزش در تمرین پرســپولیس گفت: تشــکر 
می کنــم از وزیر ورزش که این افتخار را نصیب ما کرد و در تمرین ما و همچنین 
رقیب مان، اســتقالل حضور پیدا کرد. وزیر با این کارش نشان داد ورزش چقدر 
برای او اهمیت دارد، مخصوصًا رشته فوتبال که برای او بسیار مهم است. حضور 
وزیر ورزش در تمرینات ما نشــانگر آن اســت که او دنبال توسعه فوتبال است و 
گاه به این موضوع هســتیم که اراده هایی هســت که می خواهد  همین طــور آ

مشکالت فوتبال را برطرف کند. 
ما همین طور به اهمیت ورزش و تربیت بدنی در هر جامعه واقف هستیم، آنقدری 
که ورزش برای جوانان مهم است و ورزشــکاران الگوهایی برای آنها هستند و 
این الگوها آنها را به ورزشگاه می کشند. به همین دلیل از وزیر تشکر 
می کنــم. او منتظر نماند که کســی به دفتــرش برود و به 

تمرین ما آمد.

وزیر ورزش پرسپولیسی است یا 
استقاللی؟

دکتــر گــودرزی در صحبت های رســمی و 
غیررسمی خود بارها گفته طرفدار تیم خاصی 
نیست البته  برانکو در مصاحبه اش پیش از 
دیدار تیم پرسپولیس و استقالل خوزستان در 
پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه وزیر 
گفته استقاللی اســت و یا پرسپولیسی گفت: 
بلــه گفتند، اما من نمی توانــم بگویم که طرفدار 

کدام است!

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

 
مراسم بدرقه تیم ملی امید به 
رقابت های انتخابی المپیک 
شب گذشته برگزار شد.

تیتر دو

کفاشیان:
کیروشبایدلباساصل

اسپانسررابپوشد
علی کفاشیان در ارتباط با جلسه امروز در فدراسیون 
فوتبال اظهار کرد: این جلســه مربوط به اسپانســر 
پوشاک تیم ملی بود. بعد از اینکه سه ماه بررسی های 
الزم را انجــام دادیــم، 7-8 برند اطالعــات خود را 
برای ما فرستادند و در نهایت مصوب شد که برند آل 

اشپورت کار خود را با ما ادامه دهد.
وی افزود: قرارداد ســه ســاله را با این برند آلمانی به 
امضا رساندیم و قرار است تمامی لوازم و البسه را یکجا 
در اختیارمان قرار دهند. البته سرمربی تیم ملی هم 
موظف است لباس هایی که از این کمپانی به دست 
ما می رســد که حتما باید اصل باشند را استفاده کند. 
چند وقت دیگــر طرح های لباس ها را به دســت ما 
می رسانند تا نظرمان را درباره این طرح ها اعالم کنیم 

تا در آینده مشکلی به وجود نیاید.
وی درباره مشــکالت پیش آمده مربــوط به قرارداد 
خاکپور نیز اظهار کرد: نمی دانم چه اختالفی است. 
اگر می دانســتم قرار اســت به خاطــر حضور من در 
مراســم شــرکت نکند قطعا پیش از آن با او صحبت 
می کردم. در هر حال باید تمام این حرف ها را فراموش 
کنیم و بــرای کادر فنی و بازیکنان تیــم امید آرزوی 
موفقیت داشته باشیم چرا که کادری ایرانی و موفق 
هستند. رییس فدراســیون فوتبال ادامه داد: همه 
مربیان قراردادشــان فرستاده و امضا شد اما خاکپور 
قراردادش را امضا نکرد. از نظر ما او سرمربی تیم ملی 
است. اگر قرارداد خود را نیز امضا نکند، او سرمربی 
تیم ملی اســت و ما نسبت به تعهدات مان به او پایبند 
هستیم. عالوه بر این او نیز به تعهداتش پایبند است. 
خاکپور سوابق بسیاری در فوتبال ایران دارد و ما این 
فرصت را به او دادیم تا سرمربی گری در تیم امید ایران 

را تجربه کند.
کفاشیان در پاســخ به اینکه شما در برهه ای از زمان 
مشــکل خاکپــور را به دلیــل معادل ســازی مدرک 
مربی گری اش بود حل کردید گفت: من به شخصه 
سه بار با مسئوالن AFC و دبیرکل این کنفدراسیون 
صحبت کردم. به هر حال او از سرمایه های ماست و 
باید کالس های A را نیز بگذراند. او از سرمایه های 
ماســت و امیدوارم ناراحتی اش با کســب ســهمیه 

المپیک برطرف شود.

»بالوتلی« در آستانه بازگشت 
به تیم فوتبال لیورپول

مهاجم ایتالیایی پیشین تیم فوتبال لیورپول در آستانه 
بازگشــت به این تیم اســت. مدیر برنامه های ماریو 
بالوتلی در نظر دارد با یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول، 
مذاکره کند و این مربی آلمانی را برای بازگشــت این 
مهاجم به مرســی ســاید متقاعد کند. بالوتلی که در 
حــال حاضر به صورت قرضی در میالن حضور دارد 
در این فصل تنها چهار بار به میدان رفته است و یک 
بار گلزنی کرده است. وی از ماه سپتامبر از مسابقات 
بیرون است چراکه ران خود را به تیغ جراحان سپرده 
اســت. مینو رایــوال، مدیر برنامه هــای بالوتلی، می 
خواهد برای بار دوم شــرایط حضور این بازیکن را در 
آنفیلد فراهم کند. بالوتلی در 16 بازی فصل گذشته 
که برای لیورپول به میدان رفت فقط یک گل به ثمر 
رساند. رایوال گفت: صحبت کردن با مربیان بخشی از 
شغل من است. در خصوص کیفیت بازی ماریو حرفی 
نیســت. من و کلوپ در این خصوص با هم صحبت 
خواهیم کرد. برندن راجرز فصل گدشته بالوتلی را با 
انعقــاد قراردادی بــه ارزش 16 میلیون پوند به جای 

لوییس سوآرس به خدمت گرفت.

دروازه بان پیشین نیوکاسل 
درگذشت

پاول ســرنیک، دروازه بان اهــل جمهوری چک، 9 
روز پس از اینکه دچار حمله قلبی شد امروز سه شنبه 
در بیمارســتانی در شهر اســتراوای جمهوری چک 
درگذشت. ســرنیک بین سال های 1991 تا 1998 
در تیم نیوکاسل بازی کرد. وی همچنین سابقه بازی 
در تیم های وستهام، پورتسموث و شفیلد ونزدی را 
هم در کارنامه دارد. وی که پســر یک هیزم شــکن 
بود در سنت جیمز پارک زیر نظر مربیان بنامی چون 
کوین کیگان، اوســی آردیلس، جیم اسمیت و کنی 
دالگلیش به بــازی پرداخت. بازیکنان پیشــین تیم 
فوتبال نیوکاســل از جمله آلن شــیرر، اســتیو هارپر 
و کیــث گیلپســی از طریــق صفحات مجــازی در 
خصوص مرگ سرنیک ابراز تاسف کرده و پیام تسلیت 
فرستادند. سرنیک به تازگی کتاب زندگینامه خود در 
انگلســتان را منتشر کرده بود. پاول سرنیک از سال 
1994 تا 2001 بــرای 49 بار از چارچوب دروازه تیم 

فوتبال جمهوری چک محافظت کرد.

فیلمم را ببینید تا بازیکن بخرم
»آئورلیــو دو الرنتیــس« مــی خواهد بــه وعده اش 
مبنی بر خرید یــک بازیکن درجه یک در فصل نقل 
و انتقاالت زمســتانی جامه عمل بپوشــاند. وی که 
تهیه کننده فیلم نیز هست از هواداران ناپولی خواسته 
به تماشای فیلم »کریسمس با رئیس« بروند تا بتواند 
از نظر مالی یک بازیکن تراز اول را به خدمت بگیرد. 
بر پایه گزارش ساکرنت، الرنتیس گفته موفقیت در 
گیشــه بدین معنی است که وی می تواند برای خرید 
بازیکن جدیــد هزینه کند. الرنتیس گفت: بازیکنی 
که من می خواهم 17 - 18 ســاله نیست. بازیکنی 
که حدفاصل ســال های 1990 تا 1992 متولد شده 
باشــد مطلوب ماســت. ترجیح می دهم برای خرید 
بازیکنــی که کمی هم تجربــه دارد به طور میلیونی 
هزینه کنم. وی در ادامه افزود: بی تردید وقتی شما 
می خواهید یک بازیکن بخرید به باشگاهی نیاز دارید 
که بخواهد بازیکنش را بفروشد. نمی توانیم اسلحه 
سمت کســی بگیریم. ما پیش از این مذاکراتمان را 
با جمعی از بازیکنان که از کشــورهای متفاوتی هم 
هستند آغاز کرده ایم. همه آنها می توانند به پیشرفت 

تیم ما کمک کنند.

خطربیشگوشخاکپور!
شــامگاه جمعه)11 دی( تیم ملی امید برای شرکت در 
رقابت های انتخابی المپیک بدرقه شد. در مراسم بدرقه 
همراه با برخی حواشی بود؛ محمد خاکپور-سرمربی تیم 

فو تبا ل امید در این مراسم حضور نیافت. این حرکت 
خاکپور در راســتای اختالفاتی اســت که 

با فدراســیون فوتبال داشته و برخی 
منابع حتی از احتمــال برکناری او 
پیــش از ســفر به قطر خبــر داده 
بودند. اگرچــه خاکپور در آخرین 
دقایق امروز با تیم ملی پرواز کرد 
اما ممکن بود یکــی از مربیانی 
باشد که در پای پله های هواپیما 

شغلش را از دست بدهد.

دکتر گودرزی وزیر ورزش و جوانان
ازانگضدفوتبالیتاسرخابیبودن!

دیدارهای رایگان شده پرسپولیس در لیگ قهرمانان و البته 
در لیگ برتر نشان می دهد که مهمترین دلیل عدم حضور 
مردم در ورزشــگاه به گرانی بلیت برمی گردد. نکته ای که 

سازمان لیگ حاضر نیست آن را بپذیرد.
حضور نسبتا خوب هواداران در طبقه دوم ورزشگاه آزادی 
و در حالی که رایگان بودن آن طبقه چندان رسانه ای نشده 
بود، نشان داد که بسیاری از حدس و گمان ها در مورد عدم 

استقبال مردم از فوتبال در ورزشگاه ها خطاست و اشتباه.
طی ماه ها و ســال های گذشته کم نبوده اند مسئوالنی که 
اعــالم می کردند دلیل عدم حضور مردم در ورزشــگاه ها، 
کیفیت بازی ها یا ضعف فوتبال و ... است اما هم این تجربه 
و هم تجربه رایگان شــدن بلیط بازی های پرسپولیس در 
لیگ قهرمانان آسیا که در برخی مواقع یکصد هزار نفر را به 
ورزشگاه کشاند، نشان داد که بلیط های ورزشگاه ها برای 
مردم گران اســت و اگر اندکی ارزان تر شود  دوباره می توان 

به حضور خیل مشتاق فوتبال در ورزشگاه ها امیدوار بود.
نکته اینجاســت کــه ارزان کــردن بلیط عمال بــا توجه به 
حضور بیشتر مردم در ورزشگاه ها ضرری به سازمان لیگ 
یا باشــگاه ها نمی زند چرا که تعداد بلیط ارزان تر بیشــتری 
فروخته می شود و به این ترتیب مبلغ بیشتری هم به عنوان 

بلیط فروشی به سازمان لیگ می رسد.

در واقع این می تواند شیوه بازاریابی بهتری باشد برای فوتبال 
چرا که خیل عظیم مردم در ورزشگاه ها قیمت اسپانسرها 
و تبلیغات محیطی را هم باال و باالتر می برد و به این ترتیب 
هم مردم سود می کنند و در گردهمایی ها شرکت می کنند و 
هم سازمان لیگ پول بیشتری را برای اداره فوتبال و باشگاه 

ها به دست می آورد.
در واقــع باید تاکید کــرد که هنوز بهترین ســرگرمی برای 
مردم همین فوتبال است و باید شرایط بهتری برای حضور 
آن ها در ورزشگاه ها ایجاد کرد. این موضوع عالوه بر معنی 
اقتصــادی جامعه مفهوم دیگری هم دارد و آن این اســت 
که باید حضور مردم در ورزشگاه ها را مورد آنالیز اقتصادی 

قرارداد.
قیمت بلیط ها در کنار جایگاه های ورزشگاه آزادی 15 هزار 
تومان است و اگر کسی بخواهد فرزندش را به ورزشگاه ببرد 
فقط سی هزار تومان باید پول بلیط بدهد. با احتساب رفت 
و آمد و هزینه آب و مواد غذایی و احتماال خرید یک پرچم یا 
کاله مورد نظر این عدد به 50 هزار تومان نزدیک می شود 
که برای مردم زیاد است و آن ها ترجیح می دهند این هزینه را 
جای دیگری هزینه کنند و فوتبال را از پای تلویزیون ببینند.

حال آنالیز دیگــری را در نظر بگیرید: اگــر بلیط با همین 
قیمت فروخته شود تقریبا بین سه تا 8 هزار نفر در بازی های 
معمولی به ورزشگاه می آیند اما اگر عدد را پایین تر بیاوریم، 
و مثــال روی 8 هزار تومان »جایــگاه« آن را فیکس کنیم، 
با احتســاب تخمین ها شــاید بیــن 20 تا 40 هــزار نفر به 
ورزشــگاه ها بیایند که عمال مبلغ بیشتری از بلیط فروشی 
به سازمان لیگ خواهد رســید و هواداران بیشتری هم به 

ورزشگاه ها می آیند.
نکته سوم اینجاست که فوتبال هم از بعد فنی با این قیمت ها 
در حال ضرر کردن است چون بازیکن مقابل تماشاگر بسیار 
با انگیزه تر از زمانی است که در ورزشگاه آزادی بازی کند. در 
نتیجه این انگیزه باالتر در طول یک لیگ کامل بازیکنان 

بهتر و قدرتمند تری را به تیم ملی ایران تحویل خواهد داد.

گرانیبلیتعاملفراریدادنتماشاگران

ورزش
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فارسی را پاس بداریم
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ای چرخ که با مردم نادان یاری
هر لحظه بر اهل فضل، غم می باری
پیوسته ز تو، بر دل من باِر غمی ست

گویا که ز اهل دانشم پنداری!
)شیخ بهایی، قرن دهم، رباعیات(

اعطایجوایزبهپایاننامههایبرتردرحوزهادبیاتفارسیوادیان
پنجمیــن دوره جایزه فتح الله مجتبایــی به دو پایان نامه برگزیده و دو پایان نامه تشــویقی دوره 
دکتری در رشته های زبان و ادبیات فارســی و ادیان و عرفان تعلق می گیرد. فتح الله مجتبایی 
متولد 1۳06 در تهران، نویسنده و مترجم ایرانی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
اســت. جایزه دکتر فتح الله مجتبایی، به برترین پایان نامه دکتری در رشته های زبان و ادبیات 
فارســی، ادیان و عرفان اهدا می شــود و اولین دوره اعطای این جایزه در آذرماه ســال 1۳90 
برگزار شد. به گزارش روز شنبه گروه فرهنگی ایرنا، مراسم اهدای پنجمین دوره جایزه فتح الله 
مجتبایی روز سه شــنبه 15دی ماه با حضور اصحاب فرهنگ و اندیشه در مرکز فرهنگی شهر 

کتاب برگزار می شود.
این جایزه به بهترین پایان نامه های دوره دکتری در رشته های »زبان و ادبیات فارسی« و »ادیان 
و عرفان« که در ســال 1۳9۳ دفاع شده اهدا می شــود. هیات داوران )فتح الله مجتبایی، ضیاء 
موحد، حسین معصومی همدانی، شهرام پازوکی، محمد دهقانی و علی اصغر محمدخانی( پس 

از بررسی پایان نامه های دریافتی، دو پایان نامه برگزیده و دو پایان نامه تشویقی را انتخاب کرده اند 
که در این مراسم معرفی می شوند.

همچنین در این مراســم، فتح الله مجتبایی، ضیاء موحد، محمدجعفر یاحقی، شهرام پازوکی و 
علی اصغر محمدخانی درباره وضعیت پژوهش های دانشگاهی در این حوزه ها، آسیب شناسی 
تحصیالت تکمیلی در حوزه های علوم انسانی، ویژگی های پایان نامه های برگزیده و چشم انداز 

رشته های »زبان و ادبیات فارسی« و »ادیان و عرفان« سخن می گویند.
در چهار دوره گذشــته این جایزه، ســمیرا بامشکی، علیرضا اســدی، محمدرضا عدلی، سلمان 
ساکت، ارسطو میرانی و سیده لیال سیدقاسم برگزیدگان این جایزه بوده اند. پایان نامه های برگزیده 

به همت انتشارات هرمس به صورت کتاب منتشر می شود.
فتح الله مجتبایی عضو پیوســته فرهنگســتان زبان و ادبیات فارســی و عضو هیات علمی مرکز 
دایرة المعارف بزرگ اســالمی است. از وی تاکنون بیش از 200 عنوان کتاب، مقاله، نقد کتاب و 

شــعر به صورت تالیف، تصحیح و ترجمه به زبان های فارسی و انگلیسی در ایران و خارج از ایران 
منتشر شده است.

یک خبر مهم دیگر در حوزه زبان فارسی این است که از چندی پیش برنامه ای در رادیو شروع به کار 
کرده اســت که قرار است درباره درست نوشتن و درست خواندن نکاتی را به مخاطبان رادیو تذکر 
بدهد. این برنامه که »درست بنویسیم، درست بخوانیم« نام دارد از رادیو گفت وگو پخش می شود. 
پخش برنامۀ رادیویی »درست بنویسیم، درست بخوانیم« از روز دوشنبه، بیست وسوم آذرماه 1۳94 
از رادیو گفت گو آغاز شده است. این برنامۀ رادیویی که در موضوع نکته هایی دربارۀ درست و غلط ها 
در زبان فارسی اســت، با اجرای آقای حمید حسنی، پژوهشگر ارشــد فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی، از رادیو گفت وگو پخش می شود. زمان پخش این برنامه از شنبه تا چهارشنبه، ساعت 9:15 
تا 9:۳0 صبح است و تکرار آن نیز به دفعات، در ساعات مختلف، پخش خواهد شد. عالقه مندان 

می توانند این برنامه را در رادیو گفت وگو، روی موج اف.ام، با طول موج 10۳٫50 بشنوند.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

آیاروشنفکرانشکستخوردهاند؟
مروریبرکتاب»روشنفکرانوشکستدرپیامبری«

استفاده از واژه روشنفکر با مختصاتی که امروزه از آن یاد می شود، برمی گردد به اواخر قرن نوزدهم 
در فرانســه و ماجرایی که پیرامون محاکمه ســروانی یهودی به نام دریفوس و محکوم شدن او به 
خیانت بدون داشتن دالیل کافی درگرفت. این ماجرای سیاسی با مقاله معروف امیل زوال با عنوان 
»من متهم می کنم!« انعکاس وســیعی در میان مردم داشت. قشر تحصیل کرده، دانشجویان، 
نویســندگان، هنرمندان و... به دو دسته تقسیم شــدند. برخی همانند امیل زوال معتقد به تجدید 
بازرســی و توجه به دالیل مربوط به بی گناهی دریفوس بودند و بر بی گناهی او پای می فشردند، و 
گروهی دیگر معتقد بودند به دالیل سیاسی مصلحت حکومت فرانسه در عدم تجدید بازرسی ست، 
حتی اگر تردیدهایی هم در حکم داده شــده وجود داشته باشد. این گروه را طیف های مختلفی از 
آنتی سمیتیست ها )ضد یهودها(، محافظه کاران و ناسیونالیست ها و... تشکیل می دادند. این گروه 
اردوگاه رقیب )طرفداران دریفوس( را انتلکتوئل ها یا روشنفکران می خواندند. این برای نخستین 
بار بود که به طور جدی به یک گروه یا جریان عنوان روشنفکری داده می شد. روشنفکران کسانی 
بودند که بیرون از دایره قدرت قرار داشــتند و به نقد شرایط سیاسی و اجتماعی می پرداختند. آنها 

عدالت را مد نظر داشتند بدون آنکه به مصلحت سیاسی یا ملی کاری داشته باشند. 
کتاب »روشنفکران و شکست در پیامبری« به قلم ایوا اتزیونیـ  هالوی با ترجمه حسین کچویان، 
اثری  است درباره روشنفکران و نقش و تاثیری که در جامعه غربی داشته اند. بنابراین در همان نگاه 
نخست باید به این نکته توجه کرد که نقش و تاثیر روشنفکران در هر جامعه ای به این مهم بستگی 
دارد که چه نسبتی میان آنها و جامعه برقرار می کنیم. ایوا اتزیونیـ  هالوی معتقد است روشنفکران 
غربی در پی آن بوده اند که برای خود جایگاهی همچون پیامبران قائل باشــند. پس بدون در نظر 
گرفتن اینکه چقدر این ادعا می تواند درســت باشد طرح ایده ناکامی و شکست آنها در قائل شدن 

به چنین مقام و جایگاهی برای خود چندان دور از ذهن 
نیست. کتاب حاضر معرف نگاه و رویکردی منتقدانه به 
اهمیت و جایگاه روشنفکران است. مترجم کتاب نیز در 
آثار خود چنین رویکردی را در قبال بحث روشــنفکری 
در ایران نمایندگی می کند. بنابراین اثر حاضر به عنوان 
یکی از انواع رویکردهای نقادانه به بحث روشنفکری در 
خور توجه است. این کتاب در سه بخش تدوین شده که 
هر بخش دارای 2 فصل است. بخش نخست با عنوان 
صحنه پــردازی طــی دو فصل »روشــنفکران به مثابه 
نخبگان علمی« و »چگونگی تاثیرگذاری روشنفکران«، 
به بررسی این مهم می پردازد که سطح نفوذ روشنفکران 

از جنبه سیاسی و اجتماعی در چه حد است. 
بخش دوم »استدالل« نام گرفته و دربرگیرنده فصولی با 
این عناوین است: »روشنفکران در جامعه فراصنعتی: 
یک دیدگاه« و »روشــنفکران در جامعه سامان نیافته« 
. بخش ســوم با عنوان تشــریح نمونه ها طی دو فصل 

»اقتصاددان« و »آنچه دانشمندان می دهند و می گیرند« نقش روشنفکران اقتصادی، دانشمندان 
علوم طبیعی و فیزیکی، پزشکی و جنگ افزاری را مورد مطالعه قرار می دهد. صفحات پایانی کتاب 
نیز به تبیین نتیجه گیری نهایی نویســنده اختصاص یافته است: اساس این کتاب »افسانه زدایی 
از نقش اجتماعی و سیاسی است که روشنفکران مدعی اند در دنیای جدید بازی می کنند و تالش 
بــرای نشــان دادن بی محتوایی نقش آنان به عنوان پیامبران اســت، پیامبرانی که وظیفه شــان 

پیشگویی حوادث آتی و هدایت جامعه به سوی آینده ای بهتر است«. )منبع: الف(

»افسانه«ایکهبهحقیقتپیوست
علی اســفندیاری، مردی کــه بعدها به »نیما یوشــیج« 
معروف شد، در 21 آبان ماه ســال 1276 مصادف با 11 
نوامبر 1897 در روستای کوهســتانی یوش، از توابع نور 
مازندران، دیده به جهان گشود. وی در همان دهکده که 
متولد شــد، خواندن و نوشتن را آموخت. 11ساله بود که 
به تهران کوچ کرد. نخستین شعرش را با نام »قصه  رنگ 
 پریده« در 2۳ سالگی نوشــت. سال 1298 به استخدام 
وزارت مالیــه در آمد و دو ســال بعد، با گرایــش به مبارزه  

مســلحانه علیه حکومت قاجار، اقدام به تهیه  اســلحه کرد. در دی ماه 1۳01 »افسانه« را سرود و 
بخش هایی از آن را در مجله قرن بیســتم به سردبیری میرزاده عشــقی به چاپ رساند. انتشار این 
شعر به انفجاری در ادبیات می مانست و واکنش های موافق و مخالف بسیاری را برانگیخت. سال 
1۳17 به عضویت در هیات تحریریه  مجله  موسیقی درآمد و در کنار صادق هدایت، عبدالحسین 
نوشــین و محمدضیاء هشــترودی، به کار مطبوعاتی  پرداخت و دو شــعر »غراب« و »ققنوس« و 
مقاله بلند »ارزش احساســات در زندگی هنرپیشــگان« را به چاپ  رســاند. نیما یوشیج پدر شعر نو 
فارسی در طول 62 سال زندگی خود توانســت معیارهای هزارساله  شعر فارسی را که تغییرناپذیر و 
مقدس و ابدی می نمود، با شــعرهایش تحول بخشد. او در این راه رنج ها و ناسزاهای بسیاری دید 

و شنید اما لحظه ای از مسیر خود باز نایستاد.
این شــاعر بــزرگ 1۳ دی ماه 1۳۳8 درگذشــت. برخــی از آثار نیمــا عبارتند از: تعریــف و تبصره و 
یادداشت های دیگر، حرف های همسایه، حکایات و خانواده سرباز، شعر من، مانلی و خانه سریویلی، 

فریادهای دیگر و عنکبوت رنگ، قلم انداز، نامه های عاشقانه و...

بنیانگذارروزنامهنگاریمحیطزیستدرگذشت
»محمدعلی اینانلو« در حین ایرانگردی و مستندســازی از طبیعت و حیات وحش ایران، موسسه ای 
آموزشی برای راهنمایان طبیعت راه اندازی کرد. صدای گرمی داشت و اولین گزارشگر والیبال در رادیو 
بود، گزارش های او در بازی های آسیایی تهران )1974( نامش را با والیبال پیوند زده. برای محیط زیست 
قلم می زد، آنچنان که محسنیان راد او را بنیان گذار روزنامه نگاری محیط زیست به مفهوم تلویزیونی و 
رادیویی دانســته است.  اینانلو بعدها کوله بارش را بست و راهی سفر شد، همه جای ایران مقصد او بود. 
برای تلویزیون ایران مســتندهایی می ساخت تا کشوری را که حتی از دیدگان مردمش پنهان مانده، به 
تصویر کشــد. آنچه در ادامه می خوانید بازخوانی گوشــه ای از صحبت های مرحوم محمدعلی اینانلو 
درباره کاستی های گردشــگری و آموزش های اکوتوریسم در ایران است، صراحت کالم و نقد ظریف 
جزو خصوصیات بارزش محسوب می شد: »من به عنوان فردی که آموزش هایی را به افراد عالقه مند 
دادم، نسبت به شما مسئولم و باید بگویم، آنچه ما در اختیار شما قرار می دهیم، اصال کافی نیست. آنچه 
به شما نیاموخته ایم، به شما بدهکاریم و در مقابل، مسئولیم و برای این موضوع از شما، راهنمایان تور 
عذر خواهی می کنم. ما به عنوان آژانس دار به شما بدهکار و نسبت به شما مسئولیم و حق شما راهنمایان 
را ادا نمی کنیم. به عنوان دولت نسبت به شما مسئول و بدهکاریم، از این بابت که مدام به شما قول دادیم 
و حرف های مکرر زدیم و می دانستیم دروغ است و خجالت نکشیدیم، عذرخواهی می کنم. برای اینکه 
در برنامه های تلویزیونی گفتیم که این کارها شده اند، بشوند و می شوند که نشده اند، عذر خواهی می کنم. 

مسکن های موقت حتی اگر راست باشند برای راهنمایان کافی نیستند«. 
اینانلو به شدت قائل به تعامل سازمان های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری بود و 
اعتقاد داشت: »اگر ایران در گردشگری دنیا سهمی ندارد، دلیل خیلی ساده ای دارد و آن هم نبودن مدیریت 
دولتی است. وضعیت طبیعت و میراث فرهنگی ما در حدی از افول است که به هیچ عنوان تحمل آزمون و 
خطا را ندارد و مشخص است که آزمون و خطایی در کار نخواهد بود. مسئوالن گردشگری ما وقتی درباره  
گردشگری صحبت می کنند، منظورشان فقط گردشگری تاریخی و فرهنگی است، هنوز باورمان نشده 
است که می توان از طبیعت نیز درآمد کسب و اشتغال ایجاد کرد. یادمان باشد، ما جوان ترین کشور دنیا 
هستیم که نزدیک ترین همسایه  آن، بزرگ ترین تولیدکننده  مواد مخدر است و اگر چاره ای نیاندیشیم، 
معلوم نیست آینده  جوانان ما چه می شود. اگر فکری نکنیم، 20 سال دیگر، کشوری فقیر و پیر خواهیم بود، 
پس به سمت تخصصی شدن گردشگری طبیعت پیش رویم و آن را به رسمیت بشناسیم.« او در گفت وگویی 
در زمان ایجاد اداره کل طبیعت گردی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: »همیشه به عنوان 
یک عضو رسانه و فعال گردشگری و حتا گردشگر به مسئوالن انتقاد می کردم که جایگاه طبیعت گردی در 
کشور ما کم رنگ است و مسئوالن، گردشگری را بیشتر تاریخی و فرهنگی می دانند. اصوال در گردشگری 
تا وقتی جوامع محلی همراه نباشند، نمی توان هیچ کار درستی را انجام داد و این جوامع هم وقتی همراه 
می شوند که بدانند منتفع می شوند، مثال در روستای »بوانات« استان فارس، یک جوان روستایی به نام 
»عباس برزگر« به خاطر هوش و لیاقتی که به خرج داده و اتفاقا اداره  میراث فرهنگی و گردشــگری آن 
منطقه نیز به آن اهمیت داده، حاال بهانه  جذب گردشگر شده است. »مازیار آل داوود« در روستای گرمه نیز 
نمونه  موفق جذب گردشگر روستایی و عشایری است. زوج جوانی که در پارک ملی گلستان خانه ای را برای 
گردشگران آماده کرده اند، نیز مثال دیگری برای این موضوع است. اکنون وظیفه  اداره کل طبیعت گردی 

و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است که برای چنین افرادی تبلیغ کند و به کار آنها بها دهد.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

خبربدبرایهواداران»بازیتاجوتخت«
جرج آر.آر مارتین نویســنده  67 ســاله آمریکایی در 
وبالگش اعالم کرد که »بادهای زمستان« ششمین 
رمان از مجموعه کتاب هایی که سریال »بازی تاج و 
تخت« با اقتباس از آنها ســاخته شده، هنوز تکمیل 
نشده اســت. خبر بد برای هواداران رمان های جرج 
آر.آر مارتین این است که رمان »بادهای زمستانی« 
تا پیش از پخش فصل ششم سریال محبوب شبکه  
اچ بی او به بــازار کتاب عرضه نخواهد شــد. مارتین 

در وبالگ شــخصی خود اعالم کرده است که هنوز مطمئن نیســت چه زمانی کار نوشتن این 
کتاب را به انتها خواهد رساند. مارتین با اعالم اینکه از نوشتن این کلمات در وبالگش احساس 
خوشــایندی ندارد گفت: »تنها شما نیستید که از شــنیدن این خبر مایوس شدید. ناشر کتاب، 
ویراستار، نمایندگان من، ناشران خارجی و مترجمان نیز در این امر با شما مشترکند اما باور کنید 
هیچ کس به اندازه خود من احســاس یاس نمی کند. خیلی دوســت داشتم تا پیش از آغاز سال 

جدید میالدی خبر تکمیل شدن »بادهای زمستان« را به شما بدهم«
ناشر کتاب های مارتین انتظار داشت این کتاب تا ماه مارس سال 2016 روانه  بازار کتاب شود. 
اکنون مشــخص نیست که »بادهای زمســتان« چه زمانی به بازار خواهد آمد، تنها می توان با 
اطمینان گفت که تا پیش از نمایش فصل ششم سریال »بازی تاج و تخت« این کتاب را بر قفسه  
کتابفروشی ها نخواهیم دید. مارتین در وبالگ خود نوشته با وجود نوشتن چندین فصل از کتاب، 

اگر همه چیز خوب پیش برود هنوز چند ماه فرصت نیاز دارد تا کتاب را تکمیل کند.

رقصمردبهلحاظشرعیمشکلیندارد!
محمود شهریاری در مقابل دوربین »دید در شب« قرار 
گرفت و در مــورد ممنوع التصویری های پی در پی اش 
و انتشــار تصاویر فیلم عروســی  برادرش که به سال ها 
ممنوع التصویری اش منجر شد، توضیح داد. محمود 
شهریاری در پاسخ به سوال رشیدپور در این مورد که آیا 
در حال حاضر هم ممنوع التصویر اســت یا خیر گفت: 
بله در حال حاضر هم من ممنوع التصویرم. او در توضیح 
ممنوع التصویری اش گفت: من نمی دانم علت این همه 

ممنوع التصویری من چیست. از وقتی به سیما رفتم به تناوب ممنوع التصویر شدم و ممنوع التصویری ام 
رفع شده است و هیچ وقت درباره دلیل ممنوع التصویری ام به من توضیحی داده نشده است. االن 
هم نمی دانم چرا ممنوع التصویرم. حتی از آقای پورمحمدی معاونت سیما هم سوال کردم که چرا 
ممنوع التصویرم؟ ایشان خودش هم نمی دانست! او در پاسخ به سوال رشیدپور در مورد انتشار فیلم 
عروسی برادرش گفت: من در عروسی برادرم شرکت کرده بودم، عروسی هم توی باشگاه برگزار شده 
بود یعنی آقایان در یک طبقه بودند و خانم ها هم در یک طبقه مجزای دیگر بودند. موقع عقد معموال 
نزدیک ترین افراد و محارم عروس و داماد حضور دارند و این طبیعی اســت. رقص مرد هم به لحاظ 
شرعی مشکلی ندارد. حتی کسانی که بیشترین حرام ها را اعالم کرده اند، این را حرام اعالم نکرده اند! 
رشیدپور از شهریاری به عنوان اولین قربانی انتشار عکس های خصوصی سوالی پرسید و شهریاری 
در پاسخ گفت: حس خیلی بدی داشتم. آن موقع مثل االن فضای مجازی وجود نداشت و فیلم من 

را سرچهارراه ها و ویدئوکلوپ ها می فروختند. من خودم از سر چهارراه فیلم خودم را خریدم!

روشنفکران و شکست در پیامبری
نویسنده: ایوا اتزیونی-هالوی
مترجم: حسین کچویان
انتشارات کتاب فردا
قیمت: 7 هزار و 5۰۰ تومان
۱۹2 صفحه

طرح: Faruk Soyarat/ ترکیه بدون شرح! 



جهانگیری: »یارانه « در سال ۹5 هم ادامه دارد
معاوناولرئیسجمهورگفت:درحالحاضردردولتهیچبحثیدرموردانحاللوزارتنیرونداشتهایملذا
وزارتنیروباقوتوقدرتبهکارخودادامهمیدهدچوندرحالحاضرجمعبندیدولتنخواهدبودکهراجع
بهتشکیالت،کارمهمیانجامدهد.اسحاقجهانگیریدرحاشیهنشستمدیرانارشدوزارتنیرودررابطه
بااحتمالانحاللوزارتنیرو،گفت:طرحاینموضوعنهشیطنتاستونهپیشنهادجدی.ویتوضیحداد:
طرحانحاللوزارتنیروشیطنتنیستچونسازمانهاییکهکارتدوینبرنامهرادارند...

سید عباس عراقچی:

برنامه موشکی خود را با شتاب بیشتری ادامه می دهیم
ســیدعباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام و معاون وزیر امور خارجه درباره تاثیر برنامه موشکی ایران بر اجرایی شدن برجام توضیح داد: یکی از 

مهمترین موضوعاتی که در دو ســال گذشته در حین مذاکرات دنبال می کردیم جدا کردن موضوع سیستم های دفاعی و موشکی ایران از بحث هسته ای 
بود. یک خط قرمز بســیار پررنگی را جلوی مذاکره کنندگان می گذاشتیم که به هیچ وجه وارد مسایل دفاعی ما نشوند. نهایتا در برجام هیچ اشاره ای به موضوع 

موشکی نشــد و کال چنین بحثی مطرح نیست، فقط در قطعنامه به آن پرداخته شده است. قطعنامه در ادامه قطعنامه های قبلی است که در آن ها بحث موشکی 
و تســلیحاتی بود. این تفکیک بسیار روشنی است که مشخص شده نقض قطعنامه، نقض برجام نیست. این بحث ها قبال انجام شده است. وی با بیان 

این که »تاکید می کنم سیســتم های دفاعی جمهوری اسالمی به ویژه بحث های موشکی قابل مذاکره نبوده و نیست چه برسد به این که  ...

معــاون نظــارت و پایــش اداره 
حفاظت محیط زیســت اســتان 
تهران گفت: شاخص کیفی هوای 

امروز تهران در شرایط سالم  ...

اینانلــو - مجری،  محمدعلــی 
روزنامه نگار و کارشــناس محیط 
زیســت - صبح امروز - شنبه - 

درگذشت. الهام پیرهادی ...

دبیر فدراسیون وزنه برداری گفت: 
امیدواریم به زودی با حمایت های 

ویژه وزارت ورزش و  ...

هوای تهران 
سالم است

محمدعلی اینانلو 
درگذشت

دالیل 
مشکالت مالی 

وزنه برداری 
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