
شاید نتیجه تایید صالحیت ها تغییر کند
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبري امروز خود به سواالت خبرنگاران درمورد احراز صالحیت های 
هیئت های اجرایی و ارتباط آن با احراز صالحیت هسئت نظارت و همچنین ابهامات موجود درباره احراز شرط 
اجتهاد نامزدهاي انتخابات خبرگان پاسخ  داد. نجات اهلل ابراهیمیان در سخنان خود از امکان تفاوت در نتایج 
بررسی صالحیت های نامزدهای انتخابات مجلس در هیئت های نظارت و اجرایی گفت و در این راستا بر 

صفحه ۳تفاوت عدم احراز صالحیت و عدم صالحیت تاکید کرد ...
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 تبریزی ها خوشحال، 
انزلی چی ها معترض

نامه وزیر خارجه ایران به نهادهای بین المللی در واکنش به اقدامات عربستان

انتخاب دشوار آل سعود
روند تنش میان تهران و ریاض که در پی اقدام آل سعود در اعدام شیخ نمر باقر النمر، رهبر شیعیان 

عربستان اوج گرفت، همچنان ادامه دارد و نشانه ای جدی از حل و فصل آن به چشم نمی خورد. 
در این میان، با وجود تالش های دیپلماتیک صورت گرفته از سوی ایران، مقامات سعودی به 

بهانه جویی خود جهت دامن زدن به اختالفات و تنش ها ادامه داده و در این راستا، طرحی چند بعدی 
را برای فضاسازی و همچنین اعمال فشار بر ایران در سطح منطقه ای و بین المللی در 

پیش گرفته اند. در چنین شرایطی، جمهوری اسالمی ایران نیز چاره 
صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳کار را در متوسل شدن به اقدامات حقوقی و قانونی ... صفحه 7

ماجــرای تیم هــای نظامی هــم از آن جمله 
ماجراهایی است که در فوتبال 
ما اتفاق می افتد! بازیکنان 
در باشگاه های مختلف 
وقتی به ســن سربازی 

می رسند ...

محسن رضایی:

مسئوالنســعودینمیفهمندکهنمیفهمند
صفحه 2

یک فعال سیاســی اصالح طلب 
گفت: حمله به سفارت عربستان، 

اسیدپاشی به  ...

وزیر ارتباطات وفناوری اطالعات با 
اشاره به اینکه دولت یازدهم وارث 

بهم ریختگی ...

آیــت اهلل حســن ممدوحی عضو 
جامعه مدرسین و خبرگان رهبری 

با اشاره به  ...

اسیدپاشی
بهصورت

سیاستخارجی

حمله
وزیرفعلیبه
دولتقبلی

شوراینگهبان
باکسیتعارف

ندارد

حتی اگر نظام و رهبری را قبول ندارید، رای بدهید

 ائتالفی 
در حد یک شایعه

در جریان بررسی برجام در مجلس بود که نمایندگان 
اصولگرای تندرو و مخالف دولت، حمایت الریجانی 
از برجام را تالشاو برای هم راستا کردن نظر مجلس 
و دولت تفســیر کردند و او را متهــم کردند که با این 
کار قصد دارد بــرای مجلس آینده با روحانی ائتالف 
کنــد. موضوعی کــه روز گذشــته باز هم از ســوی 
حســین طال، یکــی از این نمایندگان مطرح شــد و 
او از احتمال شــکل گیری جریان ســومی با ائتالف 

صفحه ۳روحانی و الریجانی خبر داد ...

تمایل ایران به نقش آفرینی 
در مذاکرات صلح افغانستان 

رسانه های پاکستان روزشنبه از ابراز تمایل ایران برای 
ملحق شــدن به روند مذاکــرات صلح میان طالبان 
افغانستان و دولت کابل خبر دادند. روزنامه انگلیسی 
زبــان »اکســپرس تریبیون« پاکســتان بــه نقل از 
رسانه های افغانستان نوشت محمد جواد ظریف وزیر 
امــور خارجه ایران در دیداری که با عبدالله عبدالله، 
رئیس اجرایی دولت افغانستان در جریان سفر اخیر 
وی به تهران داشته، تمایل ایران را برای ملحق شدن 

صفحه 4به شــورای چهارجانبه مذاکرات ...

 مرگ هایی 
از کانال مجازی

طبیعــت و شــدت حمالت ســایبری به ســرعت در حال 
تغییــر اســت. در حــدود ســال 1997 تنها حمــالت از 
طریــق یــک ویــروس یــا تروجــان، حمله ی ســایبری 
شــناخته می شــد. مقیــاس حمله هم بســیار کــم بود و 
به عنوان مثــال تنها یک یا چند رایانه، قربانی می شــدند.
بعدها و در سال های میان 2004 تا 2007 از بدافزارها برای 
اهداف مالی استفاده می شد که البته هم اکنون نیز ادامه 
دارد. ســپس حمالت پیشرفته ی پایدار )APT( به وجود 

صفحه 5آمد که بیشــتر هکرهــای چینی ...

دارویی  بنام آب
شــنیده ایم که می گویند هر کس روزی یک ســیب 
بخورد، دیگر نیازی به دکتر پیدا نمی کند! اما هشت 
لیوان آب در روز چه فایده ای برای ما دارد؟ صرف نظر 
از نفخ شکم، آب مزایای زیادی برای سالمتی دارد. 
هر سلول از بدن برای درست عمل کردن به آب نیاز 
دارد و هر عمل متابولیک در بدن نیز تشنه آب است.

تقریبــا ۵۵ درصد تــا 7۵ درصد از حجــم بدن را آب 
تشــکیل می دهد و اگر آبی که در روز از طریق نفس 
کشــیدن، عرق کردن و ادرار از دســت می دهیم را 

صفحه 6حدود ۸ لیــوان فرض کنیم ...

 روایتی از رویارویی عادل 
با یک مدیر صداوسیما

در شلوغی مراسم تشییع جنازه محمدعلی اینانلو که 
خیلی از مسئوالن صداوسیما به حیاط مسجد بالل 
آمده بودند، عادل فردوسی پور با مردی از مسووالن 
ســازمان روبه رو شــد که بعد از عدم پخش مصاحبه 
محمدجواد ظریف از 90، با بیانیه ای تند، گناه اتفاقات 
رخ داده را به گردن مجری این برنامه انداخت؛ دکتر 
داوود نعمتی انارکی، مدیر روابط عمومی صداوسیما.
انارکی  همان فردی بود که در بیانیه ای چهاربندی، 

صفحه 7عادل فردوســی پور را مسبب اصلی ...

صفحه 2

هرکس امروز با انقالب و امام بیعت کند یعنی با پیامبر بیعت کرده است

صفحه 4
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تغییر معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران
استاندار تهران با تاکید بر اینکه تغییر معاون امنیتی و انتظامی استانداری از مدت ها پیش مطرح بود گفت: این تغییر مدیریتی 
هیچ ارتباطی با موضوع سفارت عربستان ندارد. سید حسین هاشمی در آیین تودیع معاون سابق امنیتی و انتظامی استانداری 
و معارفه سرپرست جدید این معاونت ضمن تقدیر از زحمات صفرعلی براتلو معاون پیشین امنیتی و انتظامی استانداری تهران 
گفت: اقدامات انجام شده از سوی آقای براتلو قابل تقدیر است و در این مدت براساس چارچوب های تعیین شده استانداری 
اقدام کردند و مشکل امنیتی خاصی را در استان تهران شاهد نبودیم.  هاشمی خاطرنشان کرد: آقای براتلو بعد از این نیز به 
عنوان مشاور بنده در استانداری تهران حضور خواهند داشت و از تجربیات وی بهره مند می شویم.  وی گفت: محسن نسج 

همدانی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری پس از این با حفظ سمت، سرپرستی معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران را بر عهده خواهند 
داشت.  صفرعلی براتلو معاون پیشین امنیتی و انتظامی استانداری تهران نیز در این آیین با بیان اینکه مهمترین موضوع در خدمت رسانی به مردم داشتن تقوای 
الهی است گفت: توجه به اجرای قوانین الهی براساس قرآن موجب می شود که هیچ بن بستی در ارایه خدمت به مردم نباشد و مجموعه معاونت امنیتی و انتظامی 
استانداری در این مدت تالش داشت تا بر این مبنا حرکت کند.  در ادامه محسن نسج همدانی سرپرست جدید معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران نیز 
گفت: همه تالش خود را برای برقراری تعامل با دستگاه های اجرایی به منظور تامین امنیت استان همچون گذشته به کار می بریم.  استاندار تهران با صدور 
حکمی صبح دیروز، محسن نسج همدانی مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی 
استانداری منصوب کرده بود. الزم به ذکر است نسج همدانی از جانبازان 70 درصد است و بیش از 65 ماه سابقه حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل دارد.

کوتاهی در حفاظت از سفارت عربستان پذیرفتنی نیست
نماینده مردم تهران در مجلس در پاســخ به سئوال یکی از کاربران شــبکه تلگرام به حادثه حمله به سفارت عربستان 

واکنش نشان داد.
احمد توکلی در کانال تلگرامی خود نوشــت: چند روز پیش از طرف یک جوان متدین و بسیجی پیامکی با این مضمون 
داشتم: سالم اقای دکتر. در مورد حمله به سفارت عربستان خواستم عرض کنم که نقش صدا و سیما و یه سری رسانه 
ها در تحریک شــدید مردم قابل توجه بود . در این وضعیت به نظر من حمله به سفارت یکی از تبعات طبیعی ان است.

متاسفانه االن همه دارن محکوم میکنن ولی هیچ کس به عوامل تحریک کننده توجهی نمیکنه.
در پاســخ این عزیز دلسوز نوشتم: سالم اگر حرکت را خودجوش تلقی کنیم نقش رسانه زیاد است ولی اگر برنامه ریزی شده بوده باشدکه چنین به نظر 

می رسد آن وقت سهم رذالت دشمنان زیرک و سادگی دوستان کم بهره از بصیرت، باال می رود.
بهتراز این می شد سعودی های جانی را از موضع محکوم منفعل بر تخت مدعی معترض نشاند؟ و مظلومیت شیخ شهید را به سایه فرستاد؟ و جمهوری 

اسالمی مظلوم را به جایگاه متهم کشاند؟
پذیرفتنی اســت نیروی های انتظامی و امنیتی میخواستند جلوگیری کنند و نتوانستند؟ با تعقیب جدی و بی اغماض قضایی ماجرا، برای همیشه باید 
به رفتارغیرعقالنی و مخالف حکم ولی فقیه پایان داد. خدا به همه ما در کنار عشق و شور، عقل و شعور بیشتر عطا فرماید و بر بصیرتمان بیفزاید. البته 

حرف در باره واکنش های پیشین دولت و آثارش بر پرروئی سعودی ها مجال دیگری می خواهد.

مسئوالن سعودی 
نمی فهمند که نمی فهمند

سرلشــکر محســن رضایی در جمع باشکوه مردم 
در مســجد علی بن ابیطالب )ع( اهــواز با گرامی 
داشــت یــاد و خاطــره شــهدای انقــالب و دفاع 
مقــدس و شــهدای دفــاع از حریــم اهل بیت در 
استان خوزستان و شــهدای قیام پانزدهم دی ماه 
ایــل بهمئی گفت: از این غیرت کــه در جوانان ما 
موج می زند به خود می بالم. حماســه آفرینی های 
شهیدان و جانبازان و عشــایر غیور این منطقه در 

دفاع از اسالم افتخاراتی فراموش نشدنی است.
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام گفت: 
اســرائیل و آمریکا از کشــورهایی که حقوق بشــر 
را زیر پــا می گذارند و دموکراســی ندارنــد حمایت 
می کننــد و ایــران را تحریم می کنند. مــا به آن ها 
می گوییم که ایران در کانــون دفاع از ارزش های 
انســانی اســت، امــا آن هایــی کــه روبــروی ما 
قرارگرفته اند همان هایی هســتند که از اســتبداد 
در منطقه حمایــت می کنند. تاریــخ را نگاه کنید: 
ملت ما در انقالبش علیه مســتبدین و دیکتاتورها 
قیام کرد، اما آمریکا از شــاه دیکتاتور حمایت کرد. 
ملت ما مورد تجاوز بعثی هــا قرار گرفت، اما غرب 
از صدام دفاع کرد. در موضوع یمن و اعدام شــیخ 
نمر هــم از عربســتان دفاع می کنند. مــا با چنین 

موجوداتی طرف هستیم!
دکتــر رضایی افزود: ما بــرای دفاع از ارزش های 
اســالمی و انســانی و ثبــات در منطقــه شــهید 
می دهیم. اساس بی ثباتی در منطقه زیر نظر غرب 
و اسراییل اســت. دولت عربســتان از ابتدا مقابل 
مردم فلســطین بود. مشــکل جمال عبدالناصر و 
جبهه حمایت از مردم فلســطین، همین عربستان 
ســعودی بود. در طول این هفتادسال عربستان و 
رژیم صهیونیســتی مانع پیشــرفت جهان اســالم 
بوده انــد و اآلن هــم حرکات عربســتان مشــابه 
رفتار صدام حســین اســت. اخراج مردم به بهانه 
ایرانی بودن از عراق، ارســال ســالح به منافقین 
و ضدانقالب کردســتان، کارهایــی بود که صدام 
می کرد. اآلن هم دولت ســعودی برای مخالفین 
و خرابکارهــا پــول و آمــوزش می فرســتد. صدام 
در بصــره بــه کنســولگری مــا حمله کــرد و البته 
جوان هــای خوزســتانی بــه کنســولگری آن هــا 
متعــرض شــدند. اآلن هم اگر عــده ای به خاطر 
برانگیختــه شــدن احساساتشــان حرکتــی کرده 
انــد ما آنها را ســرزنش مــی کنیم ولــی این دولت 
عربســتان اســت که رســمًا به اماکن دیپلماتیک 
ایــران در یمــن حمله کرده اســت. صدام شــهید 
صدر را به شهادت رســاند و عربستان شیخ نمر را. 
عربســتان هم اکنون مانند رژیم بعث، ارتباطاتش 
را بــا ما قطــع کرده اســت. این ها نشــان می دهد 
شــما به ســمت ماجراجویی و درگیــری می روید. 
بعــد محمــد بــن ســلمان می گویــد نمی خواهیم 
 با ایران درگیر شــویم. فکــر می کنــم نمی فهمند 

نمی فهمند! که 
رضایی خطاب به آل ســعود گفــت: مأموریت چه 
کســی رادارید انجام می دهید؟ چــرا نمی گذارید 
امنیت در منطقه باشــید؟ اصاًل شــما کی هستید 
که می خواهید درگیر شــوید؟ راه صدام حســین را 
دنبال نکنیــد. ثبات منطقــه را به هــم نریزید. به 
مردمتــان آزادی و عدالت بدهید. فکر خاموشــی 
صدای ایران را از ذهنتان خارج کنید. ملت ایران 
راهش را ادامــه می دهد و نمی خواهــد به دوران 
قاجار و پهلــوی برگردد. ما بــه آن دوران خفت بار 
 بازنخواهیــم گشــت و بهــای ادامه این مســیر را 

می پردازیم.

حتیاگرنظامورهبریراقبولندارید،رایبدهید
هرکس امروز با انقالب و امام بیعت کند یعنی با پیامبر بیعت کرده است

رهبر انقالب اســالمی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از مردم قم با بیان اینکه 
هدف اصلی دشمن، نابودی عناصر ماندگاری انقالب است، بر لزوم هوشیاری 
مردم تاکید کردند. آیت الله خامنه ای در این سخنان با اشاره به انتخابات مجلس 
و خبرگان گفتند: انتخابات متعلق به مردم و کشــور ایران اســت و لذا حتی اگر 
کسانی نظام و رهبری را قبول ندارند، در انتخابات شرکت کنند. ایشان همچنین 
با بیان اینکه مجلس خبرگان قرار است در آینده رهبر بعدی نظام را انتخاب کند، 

بر اهمیت انتخابات خبرگان تاکید کردند. 

هدف اصلی دشمن، نابودی عناصر ماندگاری انقالب است
آیت الله خامنه ای در ابتدای ســخنان خود با اشاره به قیام مردم قم در 19 دی 
که شــروعی برای انقالب بــود، به موضوع علت و چرایــی »ماندگاری انقالب 
اسالمی« در مقایسه با برخی حوادث مهم تاریخ معاصر ایران و جهان پرداختند. 
آیت الله خامنه ای با اشاره به دو حادثه »نهضت ملی شدن صنعت نفت« و »قیام 
مشــروطیت« گفتند: در نهضت ملی، خواســت مردم، یک خواست حداقلی و 
عبارت از کوتاه شدن دست انگلیس از سرمایه ملی نفت بود و در قیام مشروطیت 
نیز خواست مردم، حداقلی، و عبارت از محدود شدن اختیارات و قدرت مطلقه 
پادشاه بود. ایشان افزودند: این دو حادثه با اینکه دارای اهدافی حداقلی بودند و 
مردم هم در صحنه حضور داشتند شکست خوردند ولی انقالب اسالمی ایران با 
آنکه دارای یک هدِف حداکثری، یعنی استقالل همه جانبه و سرنگونی حکومت 

پادشاهی و استبدادی بود، به پیروزی رسید و ماندگار شد.
ایشــان همچنین به تغییر مسیر انقالب های فرانسه و شــوروی و از بین رفتن 
آن انقالب ها اشاره و خاطرنشــان کردند: انقالب اسالمی ایران تنها انقالبی 

است که توانسته ماندگاری خود را براساس اصول و آرمانهای اولیه حفظ کند.
رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر اینکه اصلی ترین هدف مراکز فکر و اندیشه 
در دنیای استکبار، از بین بردن عناصر ماندگاری انقالب است، افزودند: تمام 
تالش دشــمنان در طول ســالهای گذشــته اعم از جنگ تحمیلی، محاصره 
اقتصادی و تحریم های گســترده اخیر، با هدف از بین بردن ماندگاری انقالب 

اسالمی بوده است که البته در هر دوره، ابتکارات جدید هم انجام می دهند.
آیت الله خامنه ای، خاطرنشــان کردند: امریکایی ها در ســال 88 به دنبال آن 
بودند که تجربه موفق خود در چند کشــور را به بهانه انتخابات در ایران نیز اجرا 
کنند و با برجسته ســازی اقلیتی که رأی نیاورده بود و با حمایت مالی و سیاسی 
از آنها نتیجه انتخابات را به هم بزنند اما انقالب و کودتای رنگی آنها در ایران با 
حضور مردم، شکست خورد. آیت الله خامنه ای، گفتند: امریکاییها اکنون می 
گویند دوره بعد از مذاکرات هسته ای، دوره سخت گیری بر ایران است به گونه ای 
که گویا قبل از این بر ایران سخت نمی گرفته اند، اما جوانان، مردم و مسئوالن 
گاهانه، هوشــیارانه، امیدوارانه و با مقاومت و توکل بر خدا و تکیه بر نقاط قوت  آ

کشور، در مقابل دشمنان می ایستند و این، بسیار مهم است.

حتی اگر نظام و رهبری را قبول ندارید، رای بدهید
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان، طبیعت انتخابات را دادِن 
نفِس تازه به ملت برشــمردند و افزودند: احساس مسئولیِت مردم که در حضور 
در انتخابات جلوه گر می شود و دشمن را ناکام می گذارد از عناصر »ماندگاری 
انقالب« است. آیت الله خامنه ای دو مسئله را در انتخابات دارای اهمیت فراوان 
خواندند: اول؛ »اصل شرکت در انتخابات« و دوم؛ »درست انتخاب کردن و رأی 

به نامزدهای اصلح«.
ایشــان با تأکید مجدد برضرورت شــرکت همه واجدان شــرایط رأی دادن در 
انتخابات افزودند: همچون گذشته اصرار داریم که همه، حتی کسانی که نظام 
را و رهبری را قبول ندارند پای صندوقها بیایند چرا که انتخابات متعلق به ملت، 

ایران و نظام جمهوری اسالمی است.
آیت الله خامنه ای شرکِت همگان در انتخابات را موجب پایداری و تقویت نظام 
اسالمی، اســتمرار تأمین امنیت کامل، افزایش اعتبار و آبروی ملت در چشم 

جهانیان و باعث ابّهت جمهوری اسالمی ایران در نزد دشمنان خواندند.
رهبر انقالب در تبیین اهمیت فراوان رأی دادن به نامزدهای صالح افزودند: آرا 
و سالیق مختلف، ایراد ندارد، مهم آن است که تالش و دقت کنیم که انتخاب 

ما، انتخاب درستی باشد.
ایشــان افزودند: اگر این دقت صــورت گیرد حتی اگر برخــی منتخبان، بعدًا 
مطلــوب از آب در نیایند، »تالش و دقت رأی دهنــده برای انتخاب نامزدهای 

شایسته«، مورد رضایت پروردگار خواهد بود.
آیت الله خامنه ای با اشــاره به جایگاه رفیع مجلس شورای اسالمی در عرصه 
مسائل داخلی و بین المللی خاطرنشان کردند: مجلس از زوایای مختلف بویژه 
از لحــاظ تصویب قوانین، ریل گذاری برای حرکت دولتها، و تجلی ایســتادگی 

ملت اهمیت بی نظیری دارد.
ایشــان مواضع مجلس کنونی را در مســائل بین المللی »خوب« برشــمردند و 
افزودند: مجلسی که در قضیه هسته ای و دیگر مسائل مقابل دشمنان بایستد 
و شــجاع، مســتقل و آزاد، حرفها و مواضع ملت را بیان کند با مجلســی که در 
مسائل گوناگون حرفهای دشمن را تکرار می کند، از زمین تا آسمان تفاوت دارد.

رهبــر انقالب، تک تک نمایندگان مجلس را در شــکل گیری حرکت و مواضع 
خانه ملت، دخیل دانســتند و افزودند: به همین علت، مردم همه ی استانها و 
شهرها، باید در انتخاب نمایندگان خود، کاماًل دقت کنند و در درستی انتخاب، 

به اطمینان برسند.
آیت الله خامنه ای در همین زمینه افزودند: البته شناخت کامِل یکایک نامزدها، 
واقعًا دشوار است اما می توان با دقت در سوابق و مواضِع کسانی که فهرستها و 

لیستهای انتخاباتی را ارائه می کنند، درباره لیستها تصمیم گرفت.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: اگر پیشنهاد دهندگاِن لیستها، مؤمن و انقالبی 
هستند و خط امام را واقعًا قبول دارند می توان به لیست آنها درباره مجلس شورای 

اســالمی و مجلس خبرگان اعتماد کرد اما اگر به انقالب و دین و اســتقالل، 
چندان اهمیتی نمی دهند و دلشــان دنبال حرفهــای امریکا و دیگر بیگانگان 

است، قابل اعتماد نیستند.

اهمیت مجلس خبرگان، در انتخاب رهبر آینده است
آیت الله خامنه ای مجلس خبرگان را نیز بســیار مهم خواندند و یادآور شــدند: 
برخالف برخــی تصورها، مجلــس خبرگان برای ســالی یکی دو بار جلســه و 
سخنرانی تشکیل نمی شود بلکه می خواهد روزی که رهبر فعلی در قید حیات 
نیست، »رهبر« یعنی کلیدداِر حرکت انقالب را انتخاب کند و این مسئله بسیار 

مهم است.
ایشــان با تأکید بر ضرورت دقت کامل در انتخــاب نامزدهای مجلس خبرگان 
افزودند: بسته به ترکیب خبرگان، آنها ممکن است در هنگام ضرورت، شخصی 
را به رهبری انتخاب کنند که با توکل به خدا و با شــجاعت در مقابل دشــمنان 
بایســتد و راه امام را ادامه دهد اما این احتمال نیز وجود دارد که فردی با ویژگی 
های متفاوت را به رهبری برگزینند، بنابراین باید با تحقیق و دقت و شــناخت و 
اطمینان به آنها رأی داد. آیت الله خامنه ای حضور در انتخابات و بویژه دقت در 
انتخاب »نامزدهای صالــح یا اصلح« را موجب تحقق دو هدف عالی خواندند: 

ماندگاری انقالب و آرامش و سکینه ملت.
ایشان در تشریح تأثیر انتخاب صحیح بر ماندگاری انقالب افزودند: از ابتدای 
انقالب ریزشها و رویشهای فروانی داشته ایم، عده ای از افراد انقالبی به خاطر 
»ظلم فردی احتمالی« که به آنها شده، به ناحق از اصل انقالب روگردان شده 
اند و عده ای هم به خاطر مسائل شــخصی و خانوادگی مواضع دیگری گرفته 
اند اما مهم این است که رویشهای انقالب در زمینه های مختلف از جمله وجود 
نیروهای »مؤمن، انقالبی، متخصص، تحصیلکرده، فن آور و کارآمد«، بسیار 

بیشتر از ریزشها بوده است.
رهبر انقالب افزودند: در مقطع کنونی نیز اگر مردم به وظایف خود در انتخاب 
نامزدهای صالح برای مجلس و خبرگان، درست عمل کنند »رویشهای سرسبز 

و پرطراوت انقالب«، بیشتر و ماندگاری انقالب تأمین می شود.
آیت الله خامنه ای خصوصیت دوم عمل به وظیفه در باب ماندگاری انقالب را 
ایجاد آرامش در دل ملت برشمردند و با استناد به آیات قرآن درباره نزول سکینه 
و آرامش بر دلهای بیعت کننــدگان با پیامبر افزودند: هرکس امروز با انقالب و 
امام خمینی و راه امام بیعت کند به معنای بیعت با پیامبر اســت و پروردگار کریم 
به پاداش این بیعت، دغدغه، نگرانی و نامیدی را از دل ملت می زداید و اطمینان 

و آرامش را جایگزین می کند.
آیــت الله خامنــه ای در پایان سخنانشــان تأکید کردند: مانــدگاری انقالب و 
ایستادگی امیدوارانه و پر آرامش مردم، یقینًا باعث پیروزی ملت بر امریکا و توطئه 

های دشمنان خواهد شد.

واکنش روزپیگیری روز

از اصولگرایان معتدل استفاده می کنیم
رئیس دوره ای شــورای هماهنگی جبهه اصالحات گفت: باید صالح جامعه را مقدم بر مصالح فردی بدانیم تا آینده بهتری برای کشور بسازیم.حجت االسالم سید حسین موسوی تبریزی عصر پنجشنبه در کنگره حزب 
مشارکت های مردمی استان گیالن اظهار کرد: کسانی بودند که می خواستند با شیطنت های مختلف بین احزاب اصالح طلب اختالف بیندازند اما خوشبختانه همان اختالفات جزئی نیز برطرف شده است.دبیر کل مجمع 
مدرسان و محققان حوزه علمیه قم با هم بودن را برای پیشرفت و تحقق عدالت و اصالح جامعه الزم دانست و افزود: امروزه یکی از راه های همفکری کردن، پشت هم بودن و تشکیل احزاب است.وی بر لزوم 
نفوذ احزاب بین مردم تاکید و اضافه کرد: در این زمان است که احزاب می توانند پیشرفت کنند.رئیس شورای هماهنگی جبهه اصالحات خاطرنشان کرد: اتحاد بین احزاب اصالح طلب و افرادی که 
عضو حزب نیستند اما در جامعه تاثیرگذار هستند، اکنون بیش تر شده است.وی گفت: در همین راستا، یکی از گزینه ها این است که پس از مشخص شدن تائید صالحیت ها در 
جاهایی که کاندیدا کم داشته باشیم از اصولگرایان معتدل استفاده کنیم.وی افزود: البته ما نباید میدان را برای کسانی که چند سال مملکت را خراب کردند، باز بگذاریم.موسوی 

تبریزی یادآور شد: در جاهایی که دو نامزد اصالح طلبان هستند، براساس میثاق نامه باید یکی به نفع آن کسی که احتمال رای آوردنش بیشتر است، کنار برود.

سیاسی
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شایدنتیجهتاییدصالحیتها
تغییرکند

ائتالفیدرحدیکشایعه

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبري امروز خود به سواالت خبرنگاران درمورد احراز صالحیت های هیئت های 
اجرایی و ارتباط آن با احراز صالحیت هســئت نظارت و همچنین ابهامات موجود درباره احراز شــرط اجتهاد نامزدهاي 
انتخابات خبرگان پاســخ  داد. نجات الله ابراهیمیان در ســخنان خود از امکان تفاوت در نتایج بررســی صالحیت های 
نامزدهای انتخابات مجلس در هیئت های نظارت و اجرایی گفت و در این راســتا بــر تفاوت عدم احراز صالحیت و عدم 

صالحیت تاکید کرد.

امکان تفاوت نتایج صالحیت ها در هیئت های نظارت
نجات الله ابراهیمیان درخصوص روش احراز صالحیت ها با بیان اینکه روشن است که استعالمات چهارگانه پاسخگوی 
تمام شرایط مقرر در قانون انتخابات نیست، گفت: شروطی وجود دارد که برای احراز آنها چاره ای جز تمسک به اطالعات 

مطلعین وجود ندارد.
ابراهیمیان با بیان اینکه بخش مهمی از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسالمی فاقد سابقه فعالیت سیاسی و داوطلبی 
در انتخابات هستند، گفت: اگر در فرصت مشخص شده صالحیت داوطلبان احراز نشود، اعالم می کنیم که برای شورای 
نگهبان صالحیت این داوطلبان احراز نشــده و پیام آن این است که سیستم اجرا و نظارت موفق به احراز صالحیت آنان 

نشده است. 
سخنگوی شورای نگهبان همچنین با بیان اینکه ممکن است نتایج بررسی های هیات های اجرایی و هیات های نظارت 
با هم متفاوت باشد، گفت: آمار هیات های اجرایی نشان می دهد که درصد کمی عدم احراز صالحیت داشته ایم. با بررسی 
هیات های نظارت مشخص خواهد شد که آیا در تایید صالحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسالمی عجله شده 
یا نه یا این که اطالعات به طور کامل جمع آوری شده بود یا نه. ابراهیمیان یادآور شد: تجربه نشان می دهد این ارزیابی ها 

می تواند به نتایج متفاوت منجر شود.
ابراهیمیــان بــا بیــان اینکه خبــر عدم احــراز صالحیــت یــا رد صالحیت مــا را خوشــحال نمــی کند و تــالش می 
کنیــم ایــن آمــار کم شــود، گفــت: اما متاســفانه نــوع ثبت نــام ها نشــان مــی دهد کــه در نبــود تحزب سیاســی، 
عاداتــی جا مــی افتد که مــا را دچار مشــکل می کنــد. اینکه فــردی یک شــبه تصمیم می گیــرد بدون هیــچ تجربه 
 ای وارد عرصــه شــود، جــزو عــادت های بدی اســت کــه باعث می شــود مــا نتوانیــم عادت ها یــا قوانین خــوب را 

تصویب کنیم. 

دعوت نامه فردی نفرستادیم
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در بخش دیگری از این نشست خبری ابراهیمیان درخصوص دعوت از داوطلبان 
انتخابات خبرگان برای شــرکت در آزمون کتبی، با بیان اینکه اگر دعوتنامه فردی برای داوطلبان می فرستادیم مسایل 
زیادی پیش می آمد، گفت: به عنوان مثال وقتی احضاریه ای از سوی دادگاه برای فردی فرستاده می شود، ممکن است 
این احضاریه به دست خود فرد برسد یا شخص دیگری آن را تحویل بگیرد، ممکن است بگوید مسافرت بودم یا مامور پست 
اشــتباها احضاریه را جای دیگری تحویل داده اســت لذا اگر دعوتنامه فردی برای داوطلبان خبرگان رهبری ارسال می 
کردیم، امکان داشت مشکلی پیش آید اما زمانی که به صورت عمومی از رسانه ها برای شرکت در آزمون علمی دعوت شد، 

همه این شائبه ها از بین می رود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این شورا برای محکم کاری و اطمینان خاطر بیشتر، غیر از اطالعیه رسمی فقها به 
شماره تلفن هایی که در پرونده داوطلبان وجود داشت پیامک نیز ارسال کرد اما این پیامک دعوتنامه نبود بلکه دعوتنامه 

رسمی شورای نگهبان همان اطالعیه شورای نگهبان بود.
وی بــا بیان اینکه اگــر داوطلبانی که در آزمون علمی شــرکت نکرده باشــند، شــرکت نکردن آنان به معنــای انصراف 
نیســت، گفــت: انصــراف از داوطلبی بایــد کتبا و بــا تقدیم آن بــه وزارت کشــور و فرمانداری هــا انجام شــود. وی در 
عین حــال ادامــه داد: اگر داوطلــب این میزان از حد علمی را نداشــته باشــد کــه فقهــا بتوانند بدون نیاز به شــرکت 
 وی در آزمــون علمــی، اجتهــاد آن فــرد را تاییــد کنند، شــرکت نکــردن داوطلب در آزمــون، ابــزار احــراز اجتهاد را 

از فقها سلب می کند.

در جریان بررســی برجام در مجلس بود که نمایندگان اصولگرای تندرو و مخالــف دولت، حمایت الریجانی از برجام را 
تالشــاو برای هم راستا کردن نظر مجلس و دولت تفسیر کردند و او را متهم کردند که با این کار قصد دارد برای مجلس 
آینده با روحانی ائتالف کند. موضوعی که روز گذشته باز هم از سوی حسین طال، یکی از این نمایندگان مطرح شد و او 

از احتمال شکل گیری جریان سومی با ائتالف روحانی و الریجانی خبر داد. 

یک ادعا  و چند واکنش 
حسین طال در مصاحبه ای در روز گذشــته با بیان وجود اختالف روحانی با اصالح طلبان گفت: »تحلیلی که االن در 
جامعه وجود دارد این اســت که برخی نمایندگان شهرستان های دیگر در تهران ثبت نام و اعالم کاندیداتوری کرده اند 
که از چهره ها و یاران نزدیک آقای الریجانی هســتند، البته عدم پیوستن الریجانی تا به امروز به ائتالف اصولگرایان از 
یکسو و مشکالتی که پیش روی ائتالف اعتدالیون و اصالح طلبان از سوی دیگر مطرح می شود و از طرفی هم این که 
روحانی می بیند که الریجانی بیشــترین کمک را به او در مجموعه مجلس انجام داده، الریجانی هم شاید معتقد است 
که نمی شــود با روحانی در تضاد بود«. او با بیان این موضوع ادامه داد: »شاید این نکته به ذهن متبادر شود که جریان 
ســوم و لیستی شــکل بگیرد که به نوعی بتواند تا حدودی از حمایت الریجانی و روحانی برخوردار باشد که به این شکل 

شاید تا حدی فضای انتخابات متفاوت شود«.
اظهارات حســین طال واکنش نزدیکان روحانی و الریجانی را در پی داشت. مرتضی بانک عضو شورای مرکزی حزب 
اعتدال و توسعه و از نزدیکان حسن روحانی احتمال تشکیل چنین ائتالفی را رد کرد و گفت: »دولت مجری انتخابات 
اســت و لیستی در انتخابات نمی دهد و آن ها مقابل کسانی که در انتخابات 9۲ از روحانی حمایت کردند نمی ایستند«. 
حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور هم هرگونه دخالت دولت در انتخابات را رد کرد و گفت: »به نظر می رسد طرح 

این شایعات بیشتر سیاسی است«. 

هدف از چنین شایعاتی چیست؟
همچنین جعفــرزاده ایمن آبادی از اعضای فراکســیون رهــروان والیت، نزدیک بــه الریجانی با بیــان اینکه برخی 
چهره های اصــول گرایی نگران حضــور قدرتمند رهروان در انتخابات هســتند که این تحلیل ها را منتشــر می کنند، 
 گفــت: »رهــروان به صورت مســتقل و بــا قــدرت در انتخابات شــرکت می کند، مــا هیــچ ائتالفی با دولــت برقرار 

نکرده ایم«.
اما چنین اظهاراتی از ســوی جریان تندرو مخالــف روحانی و الریجانی، در حالی که چنیــن موضوعی نه تنها تاکنون 
از ســوی طرفــداران روحانی و الریجانی مطرح نشــده بلکه تکذیب هم شــده اســت، خــود درخور تامل اســت. این 
گمانــه زنی هــا در زمانی اتفاق می افتــد که کمتر از دو مــاه به انتخابات مجلــس مانده و در واقعیت امکان تشــکیل 
چنین جریانی وجود ندارد. به این معنی که درســت اســت روحانی و الریجانی نظراتی معتــدل دارند، اما بخش اصلی 
رای روحانــی در ســبد اصالح طلبان اســت و درمقابل بخــش اصلی رای الریجانی در ســبد اصولگرایــان. بنابراین 
اگر ایــن دو بخواهند ســبد رای خود را از بدنه اصلــی اصالح طلبی و اصولگرایی شــان جدا کنند و بــا مارک جدیدی 
 چــون »اعتدال طلبــی« بیایند، معلوم نیســت چقدر موفق باشــند طرفدارانی بــرای خود، آن هم در ایــن زمان کم، 

جمع کنند. 
درواقع جاانداختن »اعتدال« به عنوان جریان، آن هم در کنار دو جریان اصلی اصالح طلبی و اصولگرایی نیاز به زمان 
بیشــتری برای هویت یابی و جذب نیروی اجتماعی دارد. از طرف دیگر باید توجه کرد دو جریان اصلی اصالح طلبی و 
اصولگرایی، حتی در معتدل ترین حالتشان هنوز هم وجوه افتراقشان بیش از وجوه اشتراکشان است یا الاقل در نظر 
طرفدارانشــان این گونه می نماید. بنابراین اصل ائتالف روحانی و الریجانی که یکی به اصالح طلبان نزدیک است و 

دیگری به اصولگرایان، احتماال به این سادگی ها نخواهد بود.
موضوع دیگری که در اینجا مطرح اســت، این اســت که با توجه به لزوم بی طرفی دولت در انتخابات به نظر می رسد 
افرادی چون حســین طال با چنین اظهارنظرهایی بیشتر قصد دارند دولت را در مخمصه »عمل غیرقانونی« بیندازند. 
موضوعی کــه از طرفی می تواند به اعتبــار دولت ضربه بزند و از طــرف دیگر به ضرر کاندیداهــای نزدیک به دولت و 
 اصــالح طلب تمام شــود و درصورت رای آوردنشــان، با تهمت طرف مقابــل مبنی بر دخالت دولــت در امر انتخابات 

روبه رو شوند. 

شورای ائتالف اصولگرایان به زودی وارد مصادیق می شود
محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسالمی که در اجالس  سراسری دبیران استانهای حزب موتلفه اسالمی سخن می گفت با اشاره به انتخابات و فعالیت های حزب موتلفه اسالمی در شکل گیری 
وحدت اصولگرایان اظهار داشت: حزب موتلفه اسالمی فعالیت برای انتخابات آینده را از سال 9۲ آغاز کرد و به این جمع بندی رسید که اصولگرایان در انتخابات آینده تنها یک راه دارند و ان ائتالف است.

وی افزود: وضعیت شورای ائتالف اصولگرایان به گونه ای است که اکثریت قریب به اتفاق سالیق اصولگرایی در ان هستند و هر کسی بخواهد از این ائتالف کناره گیری کند هزینه سنگینی باید بدهد و 
کنار رفتن هر تشکلی از این ائتالف باعث می شود خود ان تشکل یا فرد لطمه بخورد. حبیبی تصریح کرد: اصولگرایان در انتخابات آینده انشاء الله با یک فهرست و یک صدا حضور پیدا خواهند کرد.

دبیر کل حزب موتلفه اســالمی گفت: برخی از اصالح طلبان و رقبا همواره به دنبال ایجاد اختالف در میان اصولگرایان هســتند و به همین دلیل اصولگرایان باید مراقب باشــند تا 
هیچ لطمه ای به شــورای ائتالف اصولگرایان وارد نشود. وی افزود: شــورای ائتالف اصولگرایان به زودی وارد مصادیق می شود و با ساز و کاری که وجود دارد انشاء الله مشکلی 

وجود نخواهد داشت.

اسیدپاشی به صورت سیاست خارجی
یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: حمله 
به سفارت عربستان، اسیدپاشی به سیاست 
خارجی در حال پیشــرفت دولــت روحانی و 
ضربه زدن بــه برجام بود.به گــزارش ایلنا، 
ابراهیم اصغــرزاده  ضمــن محکوم کردن 
حمله به سفارت عربستان ازسوی تندرو ها و 

نیروهای خودسر، گفت: حمله به سفارت عربستان یک فاجعه بود و می توان 
از آن به عنوان اسیدپاشی به سیاست خارجی جمهوری اسالمی و همچنین 
سیاست خارجی در حال پیشرفت دولت روحانی و ضربه زدن به برجام تعبیر 
کرد.او ادامه داد: این افراد با حمله به ســفارت عربســتان دست به اقدامی 
ناشایست و به دور از اخالق زدند.این فعال سیاسی اصالح طلب خاطرنشان 
کرد: مردم در انتخابات اسفندماه، پاسخ روشنی به این اقدام تندرو ها در حمله 

به سفارت عربستان و ضربه زدن به برجام خواهند داد.

حمله وزیر فعلی به دولت قبلی
وزیر ارتباطات وفناوری اطالعات با اشاره 
به اینکه دولت یازدهم وارث بهم ریختگی 
عجیب اســت گفت: وقتی دولت یازدهم 
مستقر شد مشــکالت زیادی سر راه قرار 
داشت وضعیت مالی و بهم ریختگی های 
زیادی را شاهد بودیم و اینکه هیچ چیزی 

ســر جای خــودش نبود.محمود واعظــی در دیدار با جمعــی از مدیران 
رســانه و دانشجویان که در ســاختمان وزارت ارتباطات و فناوری برگزار 
شــد، افزود: قبل از آنکه دولــت روی کار بیاید با دکتــر روحانی در مرکز 
تحقیقــات درباره موضوعات زیادی بحث مــی کردیم و جزء گروه هایی 
بودیم که با کارهای دولت قبل مخالف بودیم.وی اظهار کرد: دوســتان 
در دولــت قبل چون می دانســتند که چه اقداماتی انجــام داده اند فرار 

به جلو می کردند.

شورای نگهبان با کسی تعارف ندارد 
آیت اللــه حســن ممدوحــی عضــو جامعه 
مدرسین و خبرگان رهبری با اشاره به نزدیک 
شــدن به ایــام انتخابات مجلــس خبرگان 
رهبری و مجلس شــورای اســالمی اظهار 
داشــت: شــورای نگهبان به وظایف خود 

عمل می کند و با کسی تعارف ندارد.
وی بــا بیــان اینکــه اعضــای شــورای نگهبــان انســان های خــوب و 
مجتهدی هســتند افزود: شــورای نگهبان بــه وظایف قانونی و شــرعی 
 خــود عمــل می کنــد و مطمئــن باشــید که ایــن شــورا تحت فشــار قرار 

نمی گیرد.
عضــو مجلس خبــرگان رهبری گفت: هرکســی کــه در آزمــون خبرگان 
 شــرکت نکــرده، نمی تواند بــه انتخابــات ورود کند و در انتخابات شــرکت 

کند.

چاره ای جز ارتقای 
آمادگی های دفاعی نداریم

ســخنگوی ارشد نیروهای مســلح گفت:در شرایط 
تشــدید فشــارهای امریــکا، چــاره ای جــز ارتقای 

آمادگی های دفاعی نداریم.
سردار ســرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری معاون 
امور بســیج و فرهنگ دفاعی ســتاد کل نیروهای 
مســلح در واکنش بــه اقدامــات مداخلــه جویانه 
آمریکایی ها علیــه برنامه های دفاعــی جمهوری 
اســالمی ایران اظهار کرد: بخــش عمده و اصلی 
قدرت نظامــی و توان دفاعی جمهوری اســالمی 
ایران، اتکا به "مردم" همیشــه در صحنه می باشد 
و با توجه به آمادگی های سرشــار "جوانان" ایرانی و 
ســایر نیروهای مقاومت در بهترین شرایط آمادگی 

دفاعی هستیم.
وی افــزود: مــا همــواره متناســب بــا تهدیــدات، 
ظرفیت های دفاعی برای کشور ایجاد کرده ایم، لذا 
به هر نسبتی که "شــیطان بزرگ" بر حجم فشارها و 
تهدیدات خــود بیفزاید، توان نظامی و دفاعی خود را 

افزایش می دهیم.
جزایــری در ادامه با بیــان اینکه " حکومــت امریکا 
در هیچ شــرایطی قابل اعتماد نمی باشد و کمترین 
اعتماد به شــیطان بزرگ ُخســران دنیوی و اخروی 
بهمراه خواهد داشــت" خاطر نشان کرد: صحنه ی 
"برجام" این روزها شفاف تر از گذشته پیش روی مردم 
و افکار عمومی جهانیان اســت و خلف وعده و عهد 
شــکنی امریکا، بیش از هر زمان دیگری خودنمایی 

می کند.
تصریــح  نیروهــای مســلح  معــاون ســتاد کل 
کــرد: جمهوری اســالمی ایران، هیــچ راهی جز 
"ایســتادگی" ، "مقاومت" و اقدامــات جهادی در 
راستای "مســتحکم سازی زیر ســاخت ها" و باور 
قلبــی و عملی به توان ها و داشــته های خود ندارد 
و چنانچــه این مهم به درســتی تحقق یابد پشــت 
امریکایی ها و دشمنان انقالب اسالمی را به خاک 

خواهیم مالید.
ســخنگوی ارشــد نیروهای مســلح گفــت: هیأت 
حاکمه ی امریکا بداند ملت ایران از تصمیم خود مبنی 
بر "زیست انقالبی" در چارچوب آموزه های اسالم ناب 
محمدی )ص( کمترین چرخشــی نخواهد داشت و 
راهبرد فشار با هدف "تغییر" سال ها است که در ایران 

به ِگل نشسته است.
جزایری با اشــاره به سخنان ســخیف، ضد بشری، 
مســتکبرانه و بی ادبانه مقامات امریکایی اعم از قوه 
مجریه یــا مقننه در مــورد ملت بزرگ ایــران و نظام 
مقدس جمهوری اســالمی تصریح کــرد: بیان این 
گونــه ســخنان چیزی جز نفــرت بیشــتر جامعه ی 
جهانی و مردم ایران برای مسئولین امریکایی در پی 

نخواهد داشت.
ســخنگوی ارشــد نیروهــای مســلح تأکیــد کرد: 
در شــرایط تشــدید فشــارهای امریکا علیــه خود، 
ارتقــای آمادگــی هــای دفاعــی   چــاره ای جــز 

نداریم.
معــاون ســتاد کل نیروهــای مســلح، کاخ ســفید 
را مرکــز تناقض در موضــوع حقوق بشــر و کانون 
حضــور مدعیــان دروغیــن مبــارزه بــا تروریســم 
دانســت و افــزود: حاکمــان ایــاالت متحــده که 
خــود بزرگ تریــن ناقــض حقــوق بشــر در داخل 
امریکا و ســایر کشــورها بوده و دارای بــزرگ ترین 
زرادخانه های ســالح های کشــتار جمعی هستند 
و هــم اکنــون نیــز حامــی اصلــی جنایتکارترین 
تروریســت های دنیا به شــمار می آینــد، حق ندارند 
 در مورد تجهیزات دفاعی ســایر کشــور اظهار نظر 

کنند.

عصر ایران نوشت: نام آن پرنده که از جام جم گریخته
مهم ترین مشکل و چالش صدا و سیما در مقوله خبر این است که خبر را همان تبلیغات می دانند و صدا و سیما بیش از ان که یک بنگاه خبر 

رسانی باشد یک دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی است.

 انتخاب نوشت: آقای شریعتمداری! نام آن عضو هیات رییسه خبرگان را افشا کنید!
وقتی پیامکی در کار نیست ، این ادعا برای چیست؟ مگر نه آنکه حضرتتان از ارسال پیامک مطلع هستید، شرافت به خرج دهید و اینبار، 

مستندًا ادعای خود را ثابت کرده و با توجهبه دسترسی هایتان، سند ارسال این پیامک را منتشر کنید!

 روز نو نوشت: تله انتخاباتی برای روحانی و الریجانی
طرح مباحث شبهه بر انگیز مثل ائتالف دولت حسن روحانی با علی الریجانی از سوی تندروهای نزدیک به محمود احمدی نژاد در حالی 

مطرح می شود که دولت صراحتا هرگونه دخالت در انتخابات را رد می کند.

 افکار نیوز نوشت: میدان داری مرعشی و فائزه هاشمی برای کارگزاران
هر چند که کارگزاران در هدف گذاری خود قصد دارند بهارستان را نیز به مانند هیئت دولت تحت تاثیر قرار دهند و نفوذ خود را بیشتر کنند 

اما بعید به نظر می رسد با مواضع تند و حاشیه سازی هایی که اعضای این حزب دارد بتواند به اهداف خود دست یابند.

 صراط نیوز نوشت: باد چند روزی کالنشهرها را نجات داد
اینکه دو سال و اندی از دولت گذشته و باز هم شاهد آلودگی های شدید در شهرها هستیم دو نتیجه بیشتر ندارد. یا جان مردم برای 

دولتمردان روحانی بی اهمیت است و یا دولت هیچ راه حلی برای رفع آلودگی ندارد.

عکس روزسایت نگار

حکایت نقطه صفر 
مرزی ایران و پاکستان 
حکایت بی خیالی کشور 
همسایه به مرز و جوالن 
قاچاقچیان واشرار 
است. قاچاقچیانی 
که از بغض ایستادگی 
مرزبانان ایران، در یک 
کمین آنان رابه شهادت 
می رسانند و فرار 
می کنند؛ مرزبانانی که 
با سیلی صورت خود را 
سرخ نگه داشته اند.

خبرنامه
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رصدخانه

انتخابدشوارآلسعود
نامه وزیر خارجه ایران به نهادهای بین المللی در واکنش به اقدامات عربستان

روند تنش میــان تهران و ریاض که در پی اقدام آل ســعود در اعدام شــیخ 
نمر باقر النمر، رهبر شیعیان عربســتان اوج گرفت، همچنان ادامه دارد و 
نشــانه ای جدی از حل و فصل آن به چشم نمی خورد. در این میان، با وجود 
تالش های دیپلماتیک صورت گرفته از ســوی ایران، مقامات سعودی به 
بهانه جویی خود جهــت دامن زدن به اختالفات و تنش هــا ادامه داده و در 
این راستا، طرحی چند بعدی را برای فضاسازی و همچنین اعمال فشار بر 
ایران در سطح منطقه ای و بین المللی در پیش گرفته اند. در چنین شرایطی، 
جمهوری اسالمی ایران نیز چاره کار را در متوسل شدن به اقدامات حقوقی 
و قانونی بین المللی دیده تا بلکه از این طریق، اقدامات خصمانه عربستان 
به نحوی مهار شود. در همین راستا، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، 
امروز با ارســال نامه هایی جداگانه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، 
دبیر کل ســازمان همکاری های اسالمی و وزرای خارجه کشورهای عضو 
سازمان مل، ضمن اعتراض به اقدامات اخیر عربستان، مواضع ایران را در 

این خصوص تشریح کرد.
وزیر امور خارجه ایران در این نامه ها به »تحوالت تأسف آور اخیر بین ایران و 
عربستان سعودی« در روزهای اخیر اشاره کرده و گفته است: »نشانه هایی 
وجود دارد که برخی در عربستان سعودی، در کار گرفتار کردن تمام منطقه 
در بحران هســتند و بیم آن دارند با کنار رفتــن ابرهای تصنعی تهدید ایران 
هســته ای، تهدیدات واقعی جهانی که توسط افراطیون و حامیانشان پدید 
آمده اســت بر مال شــود«. وزیر امور خارجه کشــورمان یادآور شده است: 
دست اندرکاران کشتارهای افراط گرایانه و نیز اغلب اعضای القاعده، طالبان، 
داعش و جبهه النصره شــهروندان سعودی هســتند یا توسط عوام فریبان 
مستظهر به منابع مالی نفتی شست و شوی مغزی شده اند. هم اینان پیام ضد 
اسالمی نفرت و طرد و فرقه گرایی را ظرف چند دهه در جهان گسترانده اند«. 
دکتر ظریف در ادامه نمونه هایی از اقدامات مستقیمًا تحریک آمیز عربستان 
ســعودی در مقابله با ایران را نام برده اســت: »حمله نظامــی علیه اماکن 
دیپلماتیک ایران در یمن و حمایت از تروریســت ها در حمله به این اماکن در 
کشورهای دیگر، بدرفتاری مداوم با زائران ایرانی، نفرت پراکنی در خطبه های 

سخنرانان رسمی سعودی نه تنها علیه ایران بلکه علیه تمام مسلمانان شیعه، 
گردن زدن غیر قابل توجیه و تحریک کننده علمای شیعه و باالخره تحریک 

جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران«. 
 وزیر خارجه تأکید کرده است که در تمامی این موارد، ایران به پشتوانه اعتماد 
به قدرت آرمان، ایمان راســخ و مردم خــود، از اقدامات تالفی جویانه، قطع 
یا حتی کاهش ســطح روابط با عربســتان ســعودی پرهیز کرده و در مقابل 
نفرت پراکنی فرقه گرایانه سعودی، همگان را به وحدت اسالمی فرا خوانده 
است. در حالی که عربستان سعودی یا عواملش اماکن دیپلماتیک ایران را 
هدف قرار داده و دیپلمات ها و شهروندان عادی ایرانی را به قتل رسانده اند، 
دولت ایران با صراحت حمله به ســفارت و کنسولگری عربستان در 1۲ دی 
ماه را محکوم، سالمت و عزت دیپلمات های سعودی را تضمین و اقدامات 
فوری در خصوص بازسازی مجتمع دیپلماتیک سعودی اتخاذ کرده است. 

ایران در باال ترین سطح، اراده خود برای مجازات متخلفان بر اساس قانون 
را اعالم و اقدامات تنبیهی علیه کسانی که در حفاظت از اماکن دیپلماتیک 
قصور ورزیده بودند اتخاذ و تحقیقات داخلی برای مشخص شدن علل حادثه 

و جلوگیری از تکرار آن را آغاز کرده است«. 
 ظریف بر عزم جمهوری اســالمی ایران برای عمل به تعهداتش بر اساس 
حقوق بین الملل و اســناد مرتبط، به خصوص کنوانســیون 1961 وین در 
خصوص روابط دیپلماتیک و کنوانسیون 196۳ وین درباره روابط کنسولی 
تاکید کرده اســت. وزیر خارجه کشــورمان در این نامه ها افزوده است: »ما 
هیچ عالقه یا میلی به باال گرفتن تنش در همســایگی خود نداریم. ما همه 
نیازمندیم در مقابل تهدیدات افراط گرایان علیه خودمان متحد شــویم. در 
واقع، رئیس جمهور و من از اولین روزهای پس از انتخابات، پیام های عمومی 
و خصوصی مبنی بر آمادگی برای گفت و  گو و زمینه ســازی ثبات منطقه ای 

و مبارزه با خشــونت و افراط گرایی به عربســتان ارســال کردیم. عربستان 
سعودی باید دست به انتخابی بســیار مهم بزند. آن ها می توانند به حمایت 
از تروریســت های افراطــی و ترویج نفرت فرقه ای ادامه دهند یا راه حســن 
همجواری و ایفای نقش سازنده در ثبات منطقه ای را انتخاب کنند. امیدواریم 

عربستان سعودی نسبت به پیمودن راه خرد متقاعد شود«. 
گفتنی اســت در حالی که محمد بن سلمان، جانشــین ولیعهد و وزیر دفاع 
عربستان سعودی، پنجشنبه شــب در مصاحبه ای مدعی شد کشورش به 
دنبال جنگ با ایران نیســت، اما پس از این اظهارات نیز اقدامات خصمانه 
سعودی ها علیه ایران ادامه داشته اســت. بن سلمان بروز هرگونه درگیری 
و جنگ میان کشــورش و ایران را فاجعه خواند و گفت نباید اجازه داد چنین 
اتفاقی رخ دهد. وی در گفت و گو با نشریه »اکونومیست« اظهار داشت: »این 
موضوعی است که ما به هیچ وجه پیش بینی آن را نمی کنیم و هر که در این 
راستا )شروع جنگ بین ایران و عربستان( گام بردارد، عقل سلیم ندارد«. در 
پی این اظهارات، برخی گمانه ها مطرح شد مبنی بر اینکه احتمال دارد پس 
از چند روز موضع گیری شــدید علنی و انجام اقدامات مختلف علیه ایران از 
سوی ســعودی ها، مجموعه شرایط منطقه ای و بین المللی آن ها را هشیار 
ساخته و به سوی مسیر تنش زدایی و یا دست کم جلوگیری از تشدید بیش از 

پیش بحران سوق داده باشد.
با این وجود، خبرگزاری فرانسه دیروز به نقل از منابع خبری سعودی، از تصمیم 
دولت عربســتان برای محاکمه چهار ایرانی به اتهام جاسوســی و اقدامات 
تروریســتی خبر داد. اتهام ســه تن از این افراد، تروریســتی و یک تن دیگر، 
جاسوسی و همکاری با دستگاه های اطالعاتی ایران اعالم شده است. این 
اقدام جدید عربســتان حاکی از آن اســت که رویکرد خصمانه این کشور در 
قبال ایران همچنان با   همان شدت و سرعت در جریان است. به این ترتیب، 
می توان گفت، در شرایط کنونی، حرف و عمل مقامات سعودی به هیچ وجه 
با یکدیگر هماهنگی نداشته و از آنجا که مالک واکنش در عرصه بین الملل، 
رفتار دولت هاست، نه گفتار آن ها، رویکرد متقابل ایران نیز بر همین اساس 

چیده خواهد شد.

تمایل ایران به نقش آفرینی در مذاکرات صلح افغانستان 
رسانه های پاکستان روزشنبه از ابراز تمایل ایران برای ملحق شدن به روند مذاکرات صلح میان طالبان افغانستان و دولت کابل خبر دادند. روزنامه انگلیسی زبان »اکسپرس تریبیون« پاکستان به نقل از رسانه های افغانستان نوشت محمد 
جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دیداری که با عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانســتان در جریان ســفر اخیر وی به تهران داشته، تمایل ایران را برای ملحق شدن به شورای چهارجانبه مذاکرات صلح افغانستان )افغانستان، 
پاکســتان، چین و آمریکا( و روند مذاکرات صلح طالبان افغانســتان و دولت کابل مطرح کرده است. عبدالله عبدالله در پاسخ به ابراز تمایل ظریف، گفته دولت افغانســتان این پیشنهاد ایران را بررسی خواهد کرد و آن را با طرف های دیگر 
درمیان خواهد گذاشــت.  قرار است روز دوشنبه هفته جاری نشســت چهارجانبه ای با حضور مقاماتی از پاکستان، افغانستان، چین و آمریکا تحت عنوان نشســت چهارجانبه مقدماتی برای فراهم کردن زمینه از سرگیری مذاکرات صلح 
طالبان و افغانستان، به میزبانی اسالم آباد برگزار شود. از آنجا که ایران قباًل هم از تالش پاکستان برای ایجاد فضای مذاکرات صلح میان طالبان و دولت افغانستان حمایت کرده این کشور می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند زیرا 
از روابطی خوب با افغانســتان برخوردار است. اکسپرس تریبیون همچنین نوشت روابط ایران و طالبان افغانســتان در زمان حکومت طالبان از سال 1996 تا ۲001 تیره بود. اما اقدامات ضدآمریکایی و ضدناتو از سوی طالبان، باعث شد 

تا ایران و طالبان تا حدودی به هم نزدیک شوند. همچنین بروز تهدید داعش در افغانستان هم عاملی که است می تواند ایران و طالبان را به هم نزدیک تر کند و باعث پررنگ تر کردن نقش ایران در روند مذاکرات صلح افغانستان شود.

قاچاقچی بزرگ مکزیکی که پیش از این چند بار از زندان گریخته بود یک بار دیگر 
دستگیر شد.

پدیده النینو موجب وقوع بارندگی های 
سیل آسا در کلیفرنیای آمریکا شده است.

تصویر یک آدم برفی کوچک در میدان »ژاندارمن مارکت« برلین، بعد از دو روز بارش برف سنگین.

حمله هوادار داعش به 
مامور پلیس آمریکا.

استفاده عربستان از تسلیحات 
آلمانی برای سرکوب مردم

عربستان سعودی برای سرکوب جنبش های اعتراضی داخلی 
از جمله در شــهر زادگاه شهید آیت الله شیخ نمر، از سالح های 
ساخت آلمان استفاده کرده است. اشپیگل با اشاره به در دست 
داشــتن تصاویری از اســتفاده نیروهای امنیتی عربســتان از 
ســالح های آلمانی، افزود: این تصاویر تاریخ دســامبر ۲01۴ 
را دارند و در آن ها نشــان داده می شــود که نیروهــای امنیتی 
عربســتان در شــهر »العوامیه« زادگاه شــهید آیت الله نمر از 
نارنجک های فلج کننده موقتی آلمانی ســاخت شرکت »راین 

متال« واقع در شهر دوسلدورف استفاده می کنند. 

  محدود شدن ورود اتباع سوری 
به ترکیه

۴00 تبعه ســوریه که تالش داشتند از لبنان و از مسیر هوایی به 
ترکیه سفر کنند، در فرودگاه بیروت متوقف و وادار به بازگشت به 
دمشق شدند. اقدامی که نشان می دهد گزینه های فرار از جنگ 
برای ســوری ها تا چه محدود شده است. دلیل این ماجرا، وضع 
قوانین جدید در ترکیه بوده که بر اساس آن، اتباع سوری که قصد 
ورود به ترکیه از طریق هوا یا دریا را دارند، باید ویزا تهیه کنند. این 
اقدام دولت ترکیه، سبب شده آسان ترین راه خروج از سوریه برای 
اتباع این کشور مسدود شود. گروه های حقوق بشری به سرعت 
نسبت به ماجرای رخ داده در فرودگاه بیروت واکنش نشان دادند.

 توجیه اردوغان برای حضور 
نیروهای ترکیه در عراق

رئیس جمهور ترکیه در اظهاراتی به توجیه حضور نیروهای نظامی 
کشورش در خاک عراق پرداختهاست. رجب طیب اردوغان مدعی 
شده نیروهای ترک، یک حمله تروریست های داعش را در اردوگاه 
ترکیه در عراق خنثی کرده و 18 نفر از تروریســت ها را کشته اند. با 
این حال، ارتش عراق اعالم کــرده، به تازگی هیچ درگیری میان 
نیروهای ترک و داعش رخ نداده اســت. اردوغان با طرح ادعای 
حمله مذکور، تالش کرده حضور نیروهای ترکیه را در خاک عراق 
مفید و الزم نشان دهد و گفته، این حمله، »ثابت می کند اقدامی که 
در ارتباط با این اردوگاه برداشته شده، تا چه حد صحیح بوده است«.

  هشدار جدید کره شمالی 
به کره جنوبی

یک مقام ارشد کره شمالی در واکنش به فعال شدن بلندگوهای 
تبلیغاتی کره جنوبی در مرز دو کره، هشــدار داده که این اقدام، 
طرفین را به آســتانه جنگ ســوق خواهد داد. اقدام سئول در 
فعال کــردن ایــن بلندگو هــا، در واکنش به انجــام چهارمین 
آزمایش هســته ای پیونگ یانگ بود که انجام آن اخیرًا اعالم 
شد و خشم آمریکا و کره جنوبی را به دنبال داشت. پیش از این، 
آخرین باری که این بلندگو ها فعال شدند، به اوت ۲015 بازمی 
گشت که در نتیجه آن، درگیری هایی در منطقه مرزی میان دو 

طرف روی داد. 

بینالملل
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حملهسایبری
مرگ هایی از کانال مجازی

طبیعت و شدت حمالت سایبری به سرعت در حال تغییر 
اســت. در حدود ســال 1997 تنها حمالت از طریق یک 
ویروس یا تروجان، حمله ی ســایبری شــناخته می شــد. 
مقیاس حمله هم بسیار کم بود و به عنوان مثال تنها یک یا 

چند رایانه، قربانی می شدند.
بعدها و در ســال های میان ۲00۴ تــا ۲007 از بدافزارها 
برای اهداف مالی اســتفاده می شــد کــه البته هم اکنون 
 )APT( نیز ادامه دارد. سپس حمالت پیشرفته ی پایدار
به وجــود آمد کــه بیشــتر هکرهــای چینی از ایــن نوع 
حمله اســتفاده می کردند. با رشــد فناوری ها، استفاده از 
سامانه های اسکادا و متصل شــدن بخش های صنعتی 
به این ســامانه ها، افزایش اســتفاده از اینترنت و رایانش 
ابری و دیجیتالی شــدن بخش های مختلف کشــورها، 
آسیب پذیری ها و نقص های امنیتی نیز افزایش یافت. در 

نتیجه مدل حمالت نیز تغییر پیدا کرد.
امروزه، تغییر ماهیت و شــدت حمالت، به ســمتی پیش 
رفته که امکان قتل انســان ها از طریق حمالت سایبری 
وجود دارد در نتیجه، کشورها برای راه اندازی جنگ علیه 
دشمنان و کشــتن مخالفان خود، ممکن است نیازی به 
گزینه های نظامی نداشته باشند. گرچه در بسیاری اوقات، 
کشــورها بعد از یک تنش سیاســی با کشــوری دیگر یا در 
زمان جنگ نظامی با آن کشور، اقدام به حمالت سایبری 
می کنند و اســتفاده از حمالت ســایبری به نوعی مکمل 

جنگ های نظامی، است.
هکرها به دو صورت می توانند موجب مرگ افراد از طریق 

حمالت سایبری بشوند:
روش غیرمســتقیم: در ایــن روش هکــر بــا حملــه بــه 
زیرســاخت های حیاتی یک کشــور، در آن اختالل ایجاد 
می کنــد. هدف هکرها در ایــن روش نابودی و فلج کردن 
زیرساخت های یک کشور و به اصطالح »سابوتاژ سایبری« 
اســت. انگیزه ی هکرها نیز در این حمــالت غالبًا ایجاد 
خسارات اقتصادی، بر هم زدن امنیت عمومی و سیاسی 
یک کشــور اســت؛ اما به دنبال این حمالت ممکن است 
خطرهــای جانی نیز برای افراد به وجــود آید. فرض کنید 
در هنگام شــب در یک جاده که رانندگان در حال رانندگی 
هســتند، ناگهان قطعی برق در اثر حمالت ســایبری رخ 
دهد. این اتفاق می تواند موجب تصادف اتومبیل ها و شاید 

مرگ انسان ها شود.
روش مســتقیم: با توجه به اســتفاده ی بخش صنعتی از 
سامانه های اسکادا و وجود آسیب پذیری در این سامانه ها، 
ممکن است هکری با در دست گرفتن کنترل این سامانه ها 
و ایجاد اختالل در آن ها، مســتقیمًا موجب انتشار سموم 
شــیمیایی، گاز و ... شــود و در نتیجه منجر به مرگ ومیر 

افراد خواهد شد.
در زیر نمونه هایی که هکرها می توانند از طریق آن ها برای 
افراد خطرهای جانی ایجاد کنند، ذکر می کنیم. خسارات 
جانی در برخی از این موارد، پیش تر نیز اتفاق افتاده است. 
)مانند حمله به نیروگاه هسته ای کره ی جنوبی( اما تعدادی 
از آن ها نیز، تنها امکان وقوع خســارات جانی را از طریق 

چنین حمالتی بیان می کنند و در آینده ممکن اســت، به 
بستری برای گرفتن جان انسان ها تبدیل شوند.

سرقت اطالعات پزشکی
هکرها می توانند با دست کاری اطالعات پزشکی یک بیمار، 
مانند میزان تجویزشده ی یک دارو، موجب مشکالتی شوند؛ 
به عنوان مثال آن ها می توانند با ســرقت اطالعات پزشکی 
و درمانی، موجب اختالل در ســوابق پزشکی )مانند گروه 
خونی( شده و همین امر باعث بروز مشکالتی در انتقال خون 
به نیازمندان می شود؛ در نتیجه امکان به خطر افتادن جان 
انسان ها وجود دارد. گاهی نیز یک هکر با سرقت اطالعات 
بیمار و استفاده از باج افزار می تواند موجب خطرهای جانی 
شود؛ به این صورت که اطالعات راجع به درمان او را تا زمان 
باج دادن به تأخیر می اندازد و همین تأخیر گاهی به قیمت 

جان بیمار تمام می شود.

حمله به بخش های شیمیایی و دارویی
هکرهــا می تواننــد به بخش هــای صنعتی نفــوذ کنند و 
خصوصًا حمالت آن ها به بخش شیمیایی، بسیار خطرناک 
اســت. فرض کنید کارخانه ای موادی شــیمیایی را تولید 
می کند که در آن ترکیبات سمی یا شیمیایی خاصی به کار 
مــی رود. حال با توجه به اینکه خط تولیــد این کارخانه ها، 
معمواًل متصل به ســامانه های رایانه ای است و در بخش 
صنعتی نیز از سامانه های اســکادا استفاده می شود، اگر 
هکر بتواند کنترل این ســامانه ها را به دســت بگیرد یا در 
شبکه های رایانه ای، نفوذ کند، می تواند میزان مواد سمی 
یا شــیمیایی به کاررفته در این محصوالت را دســت کاری 
کنــد؛ مثاًل به جای درصــد خاصی از مواد ســمی، میزان 

بیشتری در آن قرار می گیرد. در نتیجه اگر شخصی از این 
محصوالت اســتفاده کند، ممکن اســت تحت تأثیر مواد 
ســمی و شــیمیایی- که به صورت نادرست و دست کاری 
شــده در آن ها به کار رفته اســت- قرار بگیرد و جان او در 
معرض خطر بیفتد. حتی هکرها می توانند با ایجاد اختالل 
در سامانه های کنترل صنعتی، مواد شیمیایی کشنده را در 
هوا منتشر کنند. شایان ذکر است در سال ۲01۴، یکی از 
نیروگاه های هسته ای کره ی جنوبی موردحمله ی سایبری 
قرار گفت که در اثر آن، سه نفر کشته شدند. احتمااًل علت 
مرگ این ســه نفر نشت گاز سمی نیتروژن از شبکه انتقال 
زمینی بوده است. به همین دلیل، چندی پیش اندیشکده 
ی »Chatham House« انگلیس گزارشــی را منتشــر 
کرد و در آن به تحلیل مسئله ی امنیت سایبر نیروگاه های 

هسته ای پرداخت.

کنترل هواپیما
هکرها می توانند با نفوذ به ســامانه های کنترلی هواپیما، 
هدایــت آن را از روی زمین به عهده بگیرند. گاهی هکر از 
طریق یک سامانه وای فای عمومی اقدام به هک هواپیما 
می کنــد که این خطــر بالقوه ای برای هواپیما محســوب 
می شود؛ زیرا امکان آن برای همه ی هکری از روی زمین 
وجود خواهد داشــت؛ اما چنانچه هکر از داخل هواپیما و 
با اســتفاده از ســامانه های داخلی، آن را هک کند، خطر 
کاهش می یابد. عدم کنترل صحیح هواپیما توسط هکرها، 

می تواند جان مسافران آن را به خطر بیندازد.

تغییر مسیر قطارها
آسیب پذیری های موجود در سامانه های قطارها از مواردی 

اســت که در صورت نفوذ هکرها به آن ها، ممکن اســت 
موجب تصادم، توقف و حتی اختالل در ورود به مســیرها 
شــود. گاهی هکرها می توانند با ایجاد پارازیت در برخی از 
سامانه های تشخیص مسیر قطار، راه آن ها را تغییر دهند 

یا آن ها را متوقف کنند.

استفاده از کدهای بمب منطقی؛ ابزار پنتاگون
بمب های منطقی به مجموعه ای از کدها اطالق می شوند 
که متشــکل از کرم ها، ویروس ها و تروجان ها اســت. این 
کدها در سیســتم عامل، نرم افزار یــا برنامه های کاربردی 
قــرار می گیرند و بعــد از مدتــی، یک عملیــات مخرب را 
انجــام می دهنــد. از این کدهــا برای اختــالل و حمله به 
زیرساخت های حیاتی، استفاده می شود. پنتاگون قصد دارد 
در آینده ای نزدیک- در مواقع لزوم- از این سالح استفاده 
کند. حال اگر بمب منطقی برای حمله به یک نیروگاه اتمی 

به کار رود، ممکن است منجر به نشت مواد کشنده شود.

حمله به شبکه های برق
حمله به شبکه های برق، یکی از خطرناک ترین حمالت 
سایبری اســت. نگرانی از حمالت سایبری به شبکه های 
برق، یکی از عمده ترین مشــکالت آمریکا اســت. برخی 
کشورها مانند ترکیه و اوکراین، قطعی برق در سال ۲015 
در کشورشان را به دلیل حمله ی سایبری دانسته اند. قطعی 
برق در زمان ســاعات کاری، در حال رانندگی در جاده ها 
و ... خطرهایــی را برای افراد در پــی دارد که پیش تر مثال 

آن گذشت.

حمله به سامانه های آب
در دست گرفتن سامانه های آب توسط هکرها نیز می تواند 
خسارت جانی در پی داشته باشد. به عنوان مثال: هکری 
ســامانه ی یک سیل گیر را به دســت می گیرد و در همان 
حال نیز سیلی جاری می شود، حال هکر می تواند با ایجاد 
اختالل در ســیل گیر، از عملکــرد آن جلوگیری کند و در 
نتیجه مقادیر زیادی آب، وارد مسیرهای عبور افراد شود.

در نتیجه فلــج کردن زیرســاخت های حیاتــی از طریق 
حمالت ســایبری، چالش امروز کشــورهای پیشــرفته و 
صنعتی دنیا اســت. به همین دلیل، کشورها سعی دارند با 
تقویت امنیت و پدافند سایبری و همچنین آموزش و تربیت 
نیروهای متخصــص، جلوی چنین حمالتــی را بگیرند. 
همچنین یکی از شــیوه های جلوگیــری از این حمالت، 
تقویت بهداشت ســایبری است؛ بهداشت سایبری شامل 
امنیت شبکه ها، آموزش کارمندان، رعایت الزامات امنیتی 
و کلیه ی اقداماتی می شــود که جلوی حمالت سایبری را 

گرفته و خطر وقوع آن ها را کاهش می دهد.
امکان قتل انسان ها با حمالت سایبری، یکی از معضالت 
بزرگی اســت که می تواند حتی موجب بروز جنگی بزرگ- 
در مقیاس جنگ جهانی- شــود؛ همان گونــه که برخی 
کارشناســان می گویند جنــگ جهانی ســوم در حوزه ی 

سایبری، اتفاق می افتد.

تصویب مدل حمایتی موتور جستجوی بومی
خســرو ســلجوقی رئیس شــورای 
در  بومــی،  جویشــگر  راهبــری 
بیست وســومین نشســت شــورای 
راهبری جویشگر بومی که در محل 
ســازمان فناوری اطالعــات ایران 
برگزار شــد، گفــت: با وجــودی که 
طرح های متفاوتی برای جویشــگر 

بومی از ســوی ذینفعان دریافت شده اما هنوز یک مدل 
اقتصادی مناسب برای جویشگر بومی نهایی نشده است. 
وی وضعیت اقتصادی جویشگرهای موجود را حساس 
عنوان کرد و حمایت سریع در این مرحله را الزم دانست. 
ســلجوقی ادامه داد: اگر حمایت در زمان مناســب و با 
مدل مناسب صورت نگیرد ممکن است که بازیگران بازار 
موتورجستجوی بومی، صدمه ببینند. وی با اعالم اینکه 
شورای راهبری حمایت از جویشگرها را به شکل موقت و از 
طریق مسابقه و انتخاب بهترین ها از طریق شاخص های 
شفاف و قابل اندازه گیری آغاز خواهد کرد، گفت: امروز اگر 

پروژه های مهمی نظیر جویشگرهای 
متنی مــورد حمایــت قــرار نگیرند، 
ادامه این خدمات دچار خطرپذیری 
خواهد شد. رئیس شورای راهبری با 
تاکید بر خردجمعی در نهایی سازی 
یک مــدل اقتصــادی مناســب در 
جویشگرهای بومی، گفت: در طرح 
جویشگر، فرض بر این خواهد بود که شرکت ها با خدمات 
متفاوت در کنار هم قرارگرفته و زیرساخت مناسبی برای 
طرح جویشگر بومی فراهم شود. وی خاطرنشان کرد: 
حمایت های طرح ملی موتورجســتجو، در چند مرحله 
انجام خواهد شد که در مرحله اول تمامی شرکت کنندگان 
با توجه به توانمندی آن ها حمایت شده و جهت دهی مناسبی 
برای یکپارچه شدن و تشکیل سکوهای خدمات، کامل  تر 
انجام می شود و در مراحل بعدی مدل حمایتی به سمت 
یکپارچه شــدن خدمات و شــکل گیری جویشگرهای 

بومی خواهد بود.

تشعشعات پایین تر از حد استاندارد آنتن های BTS در کشور
تشعشــعات آنتن های BTS یکی 
از مباحــث داغ در جامعــه اســت. 
مبحثی کــه بارهــا ســبب نگرانی 
مسئوالن شهری شده و کار را برای 
اپراتورهــای ارتباطی ســخت کرده 
اســت. هرچند مطالــب و خبرهای 
زیــادی در شــبکه های اجتماعی 

و رســانه ها در مورد مضرات امواج این آنتن ها منتشــر 
می شــود اما هیچ وقت توسط نهاد یا ســازمانی اسناد 
و مدارکــی دال بر خطرناک بودن امــواج این آنتن ها و 
مغایرت آنها با اســتانداردهای جهانی گزارش نشــده 
است. بر اساس آخرین گزارش های منتشر شده در این 
مورد، تشعشعات آنتن های BTS درکشور، پایین تراز حد 
استاندارد است. غالمرضا داداش زاده، در این باره اعالم 
کرد که با توجه به نتایج اندازه گیری های انجام شــده و 
اعالم نظر دفتر امور حفاظت در برابر اشــعه ســازمان 
انرژی اتمی ایران در سال جاری، موردی مبنی بر غیر 

اســتاندارد بودن حــدود پرتوگیری 
آنتن ها گزارش نشده و نتایج تمامی 
اندازه گیری هــا پایین تر از حد مجاز 
بوده اند. به گفتــه ی معاون نظارت 
و اعمال مقــررات رگوالتوری، در 6 
مــورد، نتایج با وجــود پایین تر بودن 
از میزان اســتاندارد و قابل قبول در 
کشور، نسبت به نتایج اندازه گیری دیگر سایت ها باالتر 
بود که با هماهنگی اپراتورهای مربوطه موضوع جهت 
بهینه کردن شــرایط دکل مورد بررســی و پیگیری قرار 
گرفــت. داداش زاده بیان کرد که با توجــه به آمار ثبت 
شــده و بررسی های صورت گرفته، شــکایات در حوزه 
تشعشعات آنتن های تلفن همراه، معادل 6۲ درصد و در 
حوزه سازه و فاصله دکل های آنتن تلفن همراه ۳8 درصد 
بوده است.  مطابق آمار ثبت شده، شکایت از آنتن های 
شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل۲0 مورد، شرکت رایتل 
1۲ مورد و شرکت ارتباطات مبین نت ۲ مورد بوده است.

 رشد۳ برابری حمله 
به کامپیوترهای سازمانی

براســاس مطالعات شرکت کسپرســکی از تهدیدات 
ســازمانی در 1۲ ماه اخیر، ابزارهایــی که برای حمله  
ســایبری علیه ســازمان  ها اســتفاده شــد، متفاوت 
از ابزارهایــی بــود که در مــورد کاربران عــادی مورد 
استفاده قرار گرفت. متخصصان شرکت کسپرسکی 
همچنین شــاهد رشــد قابل مالحظــه  ای در تعداد 
کاربران ســازمانی بوده  اند که مورد هدف بدافزارهای 
باج خواهی )باج گیر( قرار گرفتند. بر اساس یافته های 
متخصصان شرکت کسپرسکی در سال ۲015، بالغ 
بر 58 درصد سیستم های سازمان ها، حداقل توسط 
یک نوع بدافزار آلوده شــدند که نسبت به سال پیش 
از آن، ۳ درصد افزایش داشــت. حدود یک سوم )۲9 
درصد( کامپیوترهای ســازمانی، حداقل یک بار مورد 
حمله  اینترنتی قرار گرفتند که می توان نتیجه گرفت که 
این میزان حمالت، سه برابر بیشتر از حمله به کاربران 
عادی بود. عــالوه بر این، ۴1 درصــد کامپیوترهای 
ســازمانی با تهدیدات داخلی مانند آلودگی ناشــی از 
حافظه  USB یا دستگاه های قابل حمل )پرتابل( آلوده  
دیگر مواجه شدند. متخصصان همچنین متوجه شدند 
که حمالت به ســمت پلتفرم اندروید 7 درصد افزایش 
داشت که حاکی از افزایش عالقه  هکرها به داده های 

ذخیره شده روی موبایل  های کارمندان است.
این حمالت به دقت برنامه ریزی شده بوده و مهاجمان 
سایبری وقت زیادی صرف کرده  اند تا اطالعات مربوط 
به تماس  هــا، تامین کنندگان ســازمان هدف و حتی 
عادات روزمره  کارمندان در جستجوهایشان را بیابند. 
این اطالعات برای استفاده از وب سایت  های قانونی 
به منظور توزیع بدافزار و حمالت مکرر در طول زمان، 

استفاده شدند.
در سال ۲015، مجرمان سایبری و گروه  های حمالت 
APT بر ســازمان  های خدمات مالی مانند بانک  ها، 
صندوق  های سرمایه گذاری و بورس ارز و سهام، شامل 

ارزهای رمزنگاری شده متمرکز بودند.
در میان این حمالت می  توان به Carbanak پرداخت 
که با نفوذ به شــبکه  بانک  ها، به دنبال سیســتم  های 
حساسی می گشــت که بتواند پول برداشت کند. یک 
حمله  موفق می تواند چیزی در حدود ۲.5 تا 10 میلیون 

دالر درآمد داشته باشد.
متخصصان شــرکت کسپرســکی افزایــش تنوع در 
هدف  های حملــه را نیز مشــاهده کردند. بــه عنوان 
مثال APT چینی، هدف حمله  خود را از شرکت  های 
بازی  های کامپیوتری، به شــرکت  های داروســازی و 

مخابراتی تغییر داد.
Yury Namestnikov محقــق ارشــد امنیت تیم 
تحلیل و تحقیق جهانی کسپرسکی می گوید: »حوزه  
سایبری در آینده برای شــرکت  ها شامل یک حمله با 
سمت و ســویی جدید خواهد بود: زیرساخت. چراکه 
تقریبــا تمــام داده های بــا ارزش یک ســازمان روی 

سرورهای دیتاسنتر آن سازمان ذخیره می شوند.«
»ما همچنین انتظــار داریم اســتانداردهای امنیتی 
قوی تری از ســوی سازمان های تنظیم مقررات اعمال 
شــود تا مجرمان ســایبری بیشتری در ســال ۲016 

دستگیر شوند.«
اتفاق مهم دیگر در ســال ۲015 دو برابر شدن تعداد 
حمــالت cryptolocker )بدافزار باج گیــر( بود و 
کسپرسکی بر روی بیش از 50 هزار سیستم سازمانی، 

cryptolocker را شناسایی کرد.
موضوع دیگر با احتمال بیشتری نیز وجود دارد، اینکه 
بســیاری از شــرکت  ها تا وقتی که اطالعاتشان روی 
سرورها و کامپیوترهای حســاس، رمزگذاری شده و 
غیرقابل دسترسی هستند، نمی توانند فعالیتی انجام 

دهند.

رصدخانه

خداحافظی با اینترنت اکسپلورر
مایکروســافت  شــرکت 
پشــتیبانی از نســخه های 
8، 9 و 10 مرورگــر مشــهور 
نــه چنــدان محبــوب  و 
خود، اینترنت اکسپلورر را از 
1۲ ژانویه ۲016 در رایانه هایی 
که نســخه هایی خــاص از 

ویندوز دارنــد را متوقف خواهد کرد. براســاس 
گزارش CNN، شرکت مایکروسافت این هفته 
تنها به روزرساني هاي امنیتي و بسته هاي ترمیمي 
اینترنت اکســپلورر 11 را در اختیار کاربراني قرار 
خواهد داد که رایانه آنها تحت ویندوز هاي 7، 8.1 
و 10 باشد. این رویکرد مایکروسافت ۲0 درصد از 

کل مرورگرهاي کاربرانش را 
تحت تاثیر قــرار خواهد داد. 
کاربراني که به اســتفاده از 
مرورگرهاي تاریخ گذشــته 
ادامه دهند، ممکن اســت 
خود را در معرض آلودگي به 
بد افزارها قرار دهند. کاربران 
ویندوز ویســتا از این روند مســتثنا هستند زیرا 
مایکروسافت پشــتیباني از اینترنت اکسپلورر 9 
را ادامــه خواهد داد و در عین حال نســخه هاي 
قدیمي تــر ایــن مرورگر نیــز که مورد اســتفاده 
شــرکت هاي متعدد قرار دارند، تحت پوشــش 

حمایتي مایکروسافت باقي خواهند ماند.

ثبت سه دامنه مربوط به خودرو توسط اپل
ارائه  براســاس اطالعات 
شــده اپــل ســه دامنه ی 
زه ی  حــو بــا  مرتبــط 
خودروســازی را بــه ثبــت 
رسانده است. این دامنه ها 
 apple.car، شــامل 
apple. و   apple.cars

auto اســت. اطالعات مربوط به این دامنه 
در Whois در تاریخ هشــتم ژانویه برای این 
سه دامنه بروز شده اند. اپل در تاریخ 9 دسامبر 
ســال ۲015 میالدی، تقریبا یک ماه پیش، 
اقدام به ثبت این دامنه ها کرده است. هرچند 
 CarPlay این دامنه ها در رابطه با سیســتم

اپل به ثبت رســیده اند، اما 
می توان حــدس زد که این 
دامنه ها به شایعات مطرح 
شــده در مورد ورود اپل به 
حوزه ی خودروســازی نیز 
مربوط هســتند. همانطور 
در  کردیــم،  اشــاره  کــه 
ماه های گذشته اخبار و گزارش های متعددی 
منتشــر شده که همگی نشــان از ورود اپل به 
حوزه ی تولید خودروهای هوشــمند دارد. بر 
این اساس بسیاری از کارشناسان پیش بینی 
می کنند که اپل تا ســال ۲019 یا ۲0۲0 وارد 

این حوزه خواهد شد.

فروش 2۰ میلیارد دالر اپلیکیشن توسط اپل
شــرکت اپــل موفق شــد 
بــا فروش قابــل مالحظه 
در  موبایلــی  ابزارهــای 
 App Store فروشــگاه
رکــورد جدیــد،  ثبــت  و 
کریســمس را بــرای خود 
جشــن بگیرد. ایــن اتفاق 

باعث شــد در آخرین روز ســال میــالدی از 
فروش ابزارهای موبایلی حجم گســترده پول 
نقد در اختیار شــرکت اپل قرار بگیرد و رکورد 
فروش اپلیکیشن در این شرکت شکسته شود. 
شرکت اپل در آخرین بیانیه خود اعالم کرد از 
سال ۲008 تاکنون بیش از ۴0 میلیارد دالر به 

شــرکت های توسعه دهنده 
نرم افزار پول پرداخت کرده 
اســت. در طــول دو هفته 
قبل از ســوم ژانویه ۲016 
 iThing کاربران سرویس
اپــل بیــش از 1.1 میلیارد 
دالر ابــزار موبایلی خریدند 
یا خریدهای داخل اپلیکیشــنی انجام دادند. 
شــرکت اپل اعالم کــرد این رکــورد جدیدی 
برای فروش ابزارهای موبایلی آن بوده و برای 
نخســتین بار اســت که در این فاصله زمانی 
موفق به فــروش این میــزان ابــزار موبایلی 

شده است.

آیتی
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پنجره

داروییبنـــــــامآب
 نوشیدن روزانه 8 لیوان آب ،باوری درست است؟

شــنیده ایم که می گویند هر کس روزی یک ســیب بخورد، دیگر نیازی به 
دکتر پیدا نمی کند! اما هشت لیوان آب در روز چه فایده ای برای ما دارد؟ 
صرف نظر از نفخ شکم، آب مزایای زیادی برای سالمتی دارد. هر سلول 
از بدن برای درســت عمل کردن به آب نیــاز دارد و هر عمل متابولیک در 

بدن نیز تشنه آب است.
تقریبا 55 درصد تا 75 درصد از حجم بدن را آب تشکیل می دهد و اگر آبی 
که در روز از طریق نفس کشــیدن، عرق کردن و ادرار از دســت می دهیم 
را حدود 8 لیوان فرض کنیم، ضروری اســت که بخواهیم این میزان را با 
خوردن آب دوباره جبران کنیم. در این مقاله می خواهیم شــما را با 5 نکته 
در مورد آب آشنا سازیم تا شاید انگیزه ای شود برای این که 8 لیوان آب در 

روز را با کمال میل بنوشید!
کارآیــی مغز را باال می برد. اگر یادتان نمی آیــد که در مقدمه این مقاله چه 
نوشته بود، احتماال مغزتان خشک شده است. از آنجا که تقریبا 80 درصد 
از بافت مغزی از آب تشکیل شده است، ضروری است که آب کافی به آن 
برســانید آزمایشات بالینی نشان داده اســت که کمبود آب کارآیی حافظه 
کوتاه مدت را پایین می آورد و به قدرت تمرکز آسیب می رساند. درست مثل 
راندن ماشین بدون بنزین است. در مغز، آب مایعاتی را که پروتئین و آنزیم ها 
را حمل می کنند را رقیق می کند و به رساندن این مواد به مقصد کمک می 
کند. وقتی آب بدن کم می شود، این مایعات برای رساندن بار خود کندتر 
می شوند و عملکرد مغز نیز آسیب می بیند. همچنین آب باعث از بین بردن 
رادیکال های آزاد که باعث خرابی سلول ها در مغز می شود را از بین می برد.
از بســیاری از بیماری های خطرنــاک جلوگیری می کنــد. ورم مفاصل، 
ســرطان و بیماری های قلبی، بیماری هایی خطرناک و جدی هستند که 
میلیو ن ها نفر را گرفتار می کنند. اما شما می توانید با خوردن آب از ابتال به 
این بیماری ها پیشــگیری کنید. آب یکی از مهمترین عناصر در غضروف 
و نرمه اســتخوان و مایع زاللی )مایعی که در اطراف مفاصل وجود دارد که 
باعث چرب کردن محیط می شود( است. وقتی میزان کافی از آب در این 
ناحیه وجود داشته باشــد، اصطکاک کمتری در اطراف مفاصل به وجود 

می آید و احتمال ابتال به ورم مفاصل نیز کمتر می شود.
همچنین وقتی میزان کافی آب در سیستم ما باشد، گرچه باعث می شود 
مجبور شویم زیاد به دستشویی برویم، اما بدن از سموم پاک می شود. اگر 
این سموم کمتر در بدن ما باقی بمانند، احتمال ابتال به سرطان نیز کاهش 
می یابد. آب نه تنها کمک می کند تا سموم از بدن دفع شوند، نمک اضافی 
بدن را نیز دفع می کند. تحقیقات نشان داده است که وجود نمک زیاد در 
بدن باعث باال رفتن فشــار خون شده که منجر به بروز بیماری های قلبی 

می شود به کاهش وزن کمک می کند.
اگر گرســنه هستید، سعی کنید خود را با آب سیراب کنید. آب حاوی هیچ 
میزان کالری یا چربی نیست و ثابت شده است که گرسنگی را نیز برطرف 
می کند. همچنین یک لیوان آب متابولیســم بدن شما را نیز افزایش می 
دهد. از آنجا که همه عملیات های بدن به آب نیاز دارند، بدیهی است که 

وقتی کم آب بخورید .همه چیز در بدنتان کند تر پیش می رود.
آب بیشــتر باعث باال بردن متابولیسم می شــود که این هم باعث کالری 
سوزی می شــود و برای بدن مفید است. تحقیقات نشــان داده است که 
پس از خوردن ۲ لیوان آب، 10 تا ۴0 دقیقه طول می کشــد تا متابولیســم 
بدنتان شــروع شــود و وقتی متابولیسم آغاز شد شــما ۳0 درصد سریعتر 

کالری می سوزانید.

همچنین اگــر آب مصرفی خود را تا 6 لیوان در روز باال ببرید، ســاالنه در 
حدود کیلوگــرم وزن کم خواهید کرد. کرم خوردگــی دندان را برطرف می 
کند. می دانیم که تامین آب مورد نیاز بدن، به تولید مایعات مختلف در بدن 
کمک می کند، مثل بزاق دهان که باعث از بین بردن کرم خوردگی دندان 
ها می شود. پوسیدگی دندان از تولید اسید ایجاد می شود که مینای دندان 

را می خورد، اما بزاق دهان این اسید را خنثی می کند.
همچنین حاوی مواد معدنی خاصی است که به بازسازی دندان ها کمک 
می کند. اگر میزان کافی آب به بدنتان برسانید و کمتر شکالت و آب نبات 
بخورید، مطمئن باشــید که دندان هایی ســالم خواهید داشت. نوشیدن 
بیش از حد آب ضرر دارد. نوشیدن میزان معینی آب در روز ضروری است 
اما نیازی به زیاد کردن این میزان نیست. کاری که باید بکنید جبران میزان 
آبی است که از دست می دهید. یک فرد متوسط روزانه حدود ۲ تا ۳ لیوان 
آب را از تنفس و 1 لیوان دیگر از طریق عرق کردن از دســت می دهد. اگر 
۳ تــا ۴ لیوان نیز به طور تقریبی از طریق ادرار دفع شــود، بدن حدودا به 8 

لیوان آب در روز نیاز پیدا می کند.
شــما باید همان میزان آبی که در روز از دســت داده اید را برای بدن دوباره 
تامین کنید نه بیشــتر. اگر بیشــتر از میزان مورد نیاز آب به بدن برســانید 
تعادل سدیم در بدن از بین می رود که منجر به مشکالت گوارشی، حمله 
ناگهانی و حتی بیهوشی می شود.آب بخورید، سالم بمانید! آب برای بدن 
شما ضروری اســت و بدون آن فعالیت های بدن شــما دچار مشکل می 
شود، پس اطمینان یابید که میزان کافی آب به بدنتان برسانید تا سالمتی 

بدنتان تامین شود.

نوشیدن روزانه 8 لیوان آب ،باوری درست است؟
سید مهدی غضنفری، متخصص فیزیولوژی و مدیر طب سنتی دانشگاه 
علوم پزشکی ارتش با اشاره به اینکه قانون مصرف 8 لیوان در روز برای همه 
مزاج ها باطل است اظهار کرد: مصرف نوشیدنی ها در طب سنتی براساس 
قواعدی خاص پیش بینی شده است و با توجه به قاعده رعایت مزاج در افراد 

مختلف می توان نوشیدنی مناسب با مزاج آن فرد را تعیین کرد.
وی افزود: معمول ترین و اصلی ترین نوشــیدنی آب است که دارای مزاج 
ســردو تر است. باید به این امر توجه داشته باشــید مصرف بیش از حد آب 
عوارض بســیاری را به همراه خواهد داشت. قانون مصرف 8 لیوان در روز 
برای تمام مزاج ها باطل اســت. مصرف بیش از انــدازه آب در برخی افراد 

باعث بروز عوارضی مانند نفخ، بی حالی، خواب آلودگی و... می شود.
غضنفری افزود: مهمترین نکته ای که باید به آن توجه کنیم، برای تعیین 
نوع نوشیدنی ها با توجه به مزاج افراد باید به متخصصان مراجعه شود تا با 
توجه به مزاجی که در آنها وجود دارد نوشیدنی مورد عالقه شان را با رعایت 
قوانین خاص طب سنتی انتخاب کنند. مصرف نوشیدنی ها با توجه به مزاج 
افراد، موقعیت جغرافیایی، آب و هوا و فصل های مختلف تعیین می شود. 
زیرا مصرف نوشیدنی های ســرد و خنک در سرما و برودت هوا برای سرد 

مزاجان بسیار مضر است و بالعکس.
وی در پایان گفت: افرادی که مزاج ســرد دارند متابولیسم و انرژی پایین 
هســتند و بــا مصرف نوشــیدنی های ســرد در فصول ســرد و اقلیم های 
سردسیری دچار ضعف افت قند، حالت تهوع و بی حالی شدید می شوند. 
آب نیز دارای مزاج ســردوتر است و  سرد مزاجان باید در مصرف آب توجه 

ویژه داشته باشند.

سقط جنین در انتظار چه مادرانی است؟
ایســنا- فریبا اســدی کارشــناس مامایی گفت: مادرانــی که در بارداری هــای قبل خود دچار 
ســقط جنین شده اند، بیش از دیگران در معرض خطر سقط جنین قرار دارند. همچنین انجام 
فعالیت های سنگین، داشتن عادت ماهیانه نامرتب و ابتال به دیابت از دیگر عوامل سقط جنین 
به شــمار می رود. وی افزود: مادران باردار با مشــاهده هرگونه لکه بینی یا خونریزی در دوران 
بارداری باید به پزشک زنان مراجعه کنند تا نوع خوش خیم و بدخیم بودن خونریزی مشخص 
شود. لکه بینی خوش خیم در صورتی است که مادر باردار در زمان قاعدگی با توجه به عادت قدیم 
دچار لکه بینی شود یا اینکه لکه بینی بر اثر النه گزینی تخمک باشد. لکه بینی و خونریزی غیر 
از دو مورد یاد شــده در مطلب فوق خطرناک است. صورتی که سن مادر باال بوده و نگهداشتن 
جنین برای او اهمیت زیادی داشــته باشد با مراجعه به پزشک، دارو درمانی آغاز می شود و در 

مواردی هم با تزریق هورمون پروژسترون از سقط جلوگیری می شود.

با هر سرماخوردگی سراغ آنتی بیوتیک نروید
باشگاه خبرنگاران- زاهدی متخصص تغذیه  گفت: هنگامی که افراد دچار بیماری سرماخوردگی 
شوند با مراجعه به پزشک و مصرف داروهای تجویزی می توانند سریع خوب شوند، ولی بعضی از مردم 
وقتی که سرما می خورند این یکی از خطرناک  ترین  کارها است و سبب ایجاد حساسیت های دارویی 
می شود.افراد اگر در مراحل اولیه سرماخوردگی به دکتر مراجعه کنند این مریضی هنوز اود نکرده و 
بدن عفونی نشــده است و ضرورتی برای مصرف آنتی بیوتیک به علت نبود چرک و عفونت نیست. 
وی افزود: مصرف خودسر و زیاده انواع آنتی بیوتیک سبب می شود که ویروس و باکتری ها در برابر 
آنتی بیوتیک مقاوم شده و چرک خشک کن دیگر همانند قبل اثربخش نیست و این مسئله سبب بروز 
بیماری های دیگری در آینده  خواهد شد. مصرف بی مورد آنتی بیوتیک سبب تضعیف سیستم ایمنی 
بدن می شود و چرک خشک کن ها در صورت زیادی مصرف سبب اشکال در کبد و سیستم گوارشی 
بدن می شود و به جای ایجاد آرامش و تسکین درد، عوارض دیگری را به بیماری افراد اضافه می کند.

چند نکته درباره التهاب لوزالمعده
سالمت نیوز- پژمان علوی نژاد فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد گفت: پانکراتیت یا 
بیمــاری التهاب لوزالمعده )پانکراس( به صــورت حاد و مزمن بروز می کند که پانکراتیت حاد 
ناشــی از ســنگ های صفراوی است و در گروه سنی ۴1 تا 50 ســال بیشترین شیوع را دارد. 
مواردی چون الکلیســم مزمن، بیماری های مجاری صفراوی، سنگ کیسه صفرا، تومورها، 
ضربــه یا جراحی شــکم، مصرف بعضــی از داروها مانند گروه ســولفا، کلروتیازید یا داروهای 
کورتونی، بعضی از عفونت ها مانند عفونت ویروسی اوریون، هیپرلیپیدمی،  هیپرپاراتیروئیدی، 
واســکولیت، هیپرکلســمی، نارســایی مزمن کلیه و دیالیز، در ابتال به بیماری پانکراتیت تاثیر 
دارند و از علل این بیماری محسوب می شوند وی افزود:درد شکمی شدید، تهوع، استفراغ، 
تعریق، درد عضالنی، تورم و نفخ شــکم، بی حالی، تب، افت فشــارخون و حتی شــوک نیز از 

عالئم پانکراتیت حاد است.

خرما را بیش از حد مصرف نکنید! 
تســنیم- ســیدجواد علوی درباره 
برخی نکات ســالمت بخش اظهار 
داشــت: مصرف خرما با شــیر تازه 
گاو بســیار در تقویت قوای جسمی 
و جنســی اثرگذار اســت، البته باید 
به عنوان یــک وعده غذایی مصرف 
شــود و همراه با مــاده غذایی دیگر 

نباشــد چرا که شــیر با خرما هضمش ســخت بوده و 
مصرف آن کنار مــواد غذایی دیگر موجب بروز غلظت 

خون می شود.
این کارشــناس طب ســنتی بیان داشــت: مصرف 
خرمــا با گردو بــرای کســانی که کارهای ســنگین 

انجــام می  دهند بســیار مناســب 
است و باید دانست که خرما برای 
افــرادی که تحرک کافــی ندارند، 
مناسب نیست و موجب بروز ُسده یا 
گرفتگی در عروق خونی می شود.
امــام صــادق»ع« می فرمایند که 
خرمــا مــرض را از بیــن می برد و 
خســتگی را برطرف می کند و ســردی و بلغم را نابود 
می کنــد، همچنین امام علــی»ع« به زنــان باردار 
توصیــه می کنند که در ماه آخــر که زنان وضع حمل 
می کنند، خرمــا بخورند چرا که فرزندشــان بردبار و 

پاکیزه خواهد شد.

راه های طبیعی درمان کمبود کلسیم در بدن
فــارس- محمدجواد اســالمی پور 
متخصص طب سنتی گفت: کلسیم 
در بین مواد معدنی جایــگاه ویژه ای 
در بــدن دارد و می تــوان گفت عامل 
استحکام استخوان ها، تنظیم ضربان 
قلب، تنظیم سیســتم اعصاب بدن 
همچنین برای عملکــرد عضالت 

کلســیم نقش مهمی را در بدن دارد، همچنین کلســیم 
بی خوابی را کاهش داده و انتقال پیام های عصبی به وسیله 
یون کلسیم انجام می شود. وی افزود: یکی از راحت ترین 
و دسترس ترین راه های تشخیص کمبود کلسیم در بدن 
بررسی وضعیت ناخن ها اســت به طوریکه نرمی ناخن، 

کاهش رشد و گوشــه کردن ناخن ها 
نشان از کمبود کلســیم در بدن دارد.
ریزش مو علــل زیادی داشــته ولی 
یکی از عوامل شایع این مسئله کمبود 
کلسیم در بدن است. به طوریکه افراد 
دچار نرمی ناخن ها همراه با ریزش مو 
به احتمال زیاد کمبود کلسیم دارند.
عالوه بر فرآورده های لبنی همچون شــیر، ماست، پنیر 
و کشک که دارای میزان مناسبی از کلسیم هستند بادام 
درختی، کنجد نیز مصرف آنها توصیه می شود.در میان 
سبزیجات جعفری، کلم پیچ، اسفناج و در میان حبوبات 

سویا و لوبیاچیتی دارای مقادیر زیادی کلسیم است.

 نیازهای روزانه 
همسر تان را بشناسید

شفا آنالین- درک متقابل زن و شوهر  برای شادی و 
ســالمت رابطه عاطفی در بلند مدت ضروری است. 
اگر چه فهرستی که در اینجا برایتان نام برده ایم، برای 
تمام زوج ها یکسان عمل نمی کند )زیرا هر یک از ما 
شخصیت خاص خود را داریم( اما برای اکثر مردها 

صادق است.

1.  احترام
یک مرد همان قدر که به رابطه زناشــویی نیاز دارد به 
احترام نیز محتاج است. حتی زمانی که همسر شما 
عکس العملی نســبت به رفتارتان نشان نمی دهد، 
از احترام به او دست نکشــید.باید بگوییم که همسر 
شما حتی زمان هایی که تظاهر می کند احتیاجی به 
رفتارهای احترام آمیز شــما ندارد، بیش از هر زمان 
دیگری به آن محتاج است. در ازدواج، اختالف نظر 
طبیعی اما احترام به یکدیگر واجب اســت و این شما 
هستید که با انتخاب خود آن را در رفتارتان نشان می 

دهید یا به راحتی از آن می گذرید.

2. تنهایی
مردهــا در طــول روز احتیاج به زمانی بــرای تنهایی 
دارند. آنها دوست دارند گاهی گوشه ای آرام بگیرند 
و دقایق یا حتی ســاعاتی را در ســکوت سپری کنند. 
اگر چه این نیاز بهانه ای برای ســاعت ها نشســتن 
در مقابل تلویزیون و عدم گفتگو با شــما نیســت اما 
بهترین راه این است که گاهی به آنها فرصت دهید تا 

با خود خلوت کنند.

۳. رابطه زناشویی
تمایل مردها به برقراری رابطه جنسی همیشه بیشتر 
از زنان نیســت اما اکثر آقایان رابطه زناشــویی را در 
ابتدای فهرســت نیازهای خود برای ازدواج قرار می 
دهند. الزم نیست هر روز با همسر خود رابطه زناشویی 
داشته باشــید اما آن را در اولویت برنامه های زندگی 

خود قرار دهید.

4.  مفید بودن
مردهــا دوســت دارنــد بدانند کــه شــغل و فعالیت 
روزانه آنها تاثیر مثبتی بر جــای می گذارد و از طریق 
رضایت کاری اســت کــه آنهــا انــرژی و اعتماد به 
نفس خود را به دســت مــی آورند. وظیفه شــما این 
اســت که هم در داخــل و هم در خــارج از خانه او را 
 بــرای کاری که انجــام می دهد و تــالش می کند، 

تشویق کنید.

5. حس قدرت
حتما شــما هم دیده اید که تمام پسر بچه ها دوست 
دارنــد هر چه ســریع تر بــزرگ و تبدیل بــه یک ابر 
قهرمان شــوند. این حس قدرت در آنها از بین نمی 
روند و حتــی در دوران بزرگســالی نیز همــراه آنها 
خواهد بود. مردان دوســت دارند بــرای خانواده و 
شــریک زندگی خود یک قهرمان باشند و این شما 
هســتید که می توانید بــا کالم خود به همســرتان 
قدرت دهید. با به کار بردن القاب مناسب، بهترین 

احساس را به همسر خود دهید.

سالمت
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ماجرای تیم های نظامی هم از آن جمله ماجراهایی است که در فوتبال ما اتفاق 
می افتد! بازیکنان در باشگاه های مختلف وقتی به سن سربازی می رسند راهی 
تیم های نظامی می شــوند تا مدتی را در این تیم حضور داشته و سپس بتوانند 
کارت پایان خدمت خود را دریافت کنند. این مساله اما در سالهای اخیر با حاشیه 

هایی همراه بوده است.

حضور بازیکنان سرباز در تراکتورسازی
تیم های تراکتورســازی، فجر سپاسی، ملوان و نیروی زمینی  تیم های نظامی 
به حساب می آیند. بازیکنان سرباز طبق کدی که به آنان ابالغ می شوند راهی 
یکی از این تیم ها شــده تا خدمت سربازی خود را طی کنند در این میان سهم 
تراکتورسازی از تیم های دیگر خصوصا ملوان بیشتر بوده است . تراکتورسازی 
در ابتدای لیگ پانزدهم با کمترین هزینه بازیکنان سرباز را جذب کرده که هر 
کدام برای تیم هایشان مهره های اصلی محسوب می شدند.کد این بازیکنان 
برای  تراکتورسازی خورد  که همین مساله اعتراضات تیم های دیگری را هم 
در پی داشت. این بازیکنان هزینه زیادی برای باشگاه ندارند و طبق بخشنامه 

ای که برای بازیکنان سرباز صادر شده است ماهیانه حقوق 150 هزار تومان 
دریافت می کنند. باشــگاه تراکتور زیربار این مســاله نرفته که پول بیشتری به 

مجبور هستند با همین این بازیکنان پرداخت کند و سربازان 
حقوق بســازند. شــجاع خلیل زاده، 

علــی حمــودی و ســینا عشــوری از 
سال گذشــته همراه تراکتورسازی 
تمریناتشــان را انجــام داده انــد و 
دوره آموزشی را گذرانده اند. سامان 
نریمان جهان،شاهین ثاقبی، فرید 
بهــزادی کریمی،پیمان کشــاورز و 
سعید آقایی نیز جزو بازیکنان فصل 
قبل تراکتورســازی هستند که در 
این تیم دوران سربازی شان را می 
گذراندند. سروش رفیعی  و بختیار 
رحمانی هم خدمت سربازی اش 

را در ایــن تیــم میگذارنــد. محمد 
رضا اخباری دروازه بان ســایپا  هم در 

ابتدای فصل راهی تراکتورســازی شــد و 
به عضویت این تیم در آمد. تراکتورســازی با مربی تونی اولیویرا و با حضور این 

بازیکنان با تکنیک و نامدار نتوانست در نیم فصل اول نتایج قابل قبولی کسب 
کند. بعد از آن بود که امیر قلعه نویی یکبار دیگر هدایت تیم سرخ پوش تبریزی را 
در اختیار گرفت. سرمربی سابق استقالل اما برای نیم فصل دوم بدنبال مهاجم 

بود تا یکی از مشکالت اصلی تیم پرطرفدار آذربایجان را حل کند.

حضور شریفی در تراکتورسازی؟!
دهــم دیماه بود که مهدی شــریفی  مهاجم تیــم زرد پــوش اصفهانی، پس از 
بازی تیم های ســپاهان و ذوب آهــن در دربی اصفهان از هواداران ســپاهان  
خداحافظی کرد. وی آخرین بازی خود را برای تیم ســپاهان انجام داد تا پس از 
پشت سرگذاشتن خدمت سربازی باز هم به دیار نصف جهان برگردد. گفته شد 

قرار است این مهاجم جوان به تیم تراکتورسازی ملحق شود و مذاکراتی نیز در 
این خصوص صورت گرفته بود.

کد شریفی برای ملوان خورده!
مهرعلی باران چشمه رئیس تربیت بدنی ســتاد کل نیروهای مسلح  در گفتگو 
با فارس در خصوص آخرین وضعیت مهدی شــریفی هافبک ســپاهان برای 
پیوســتن به تیم های نظامی گفت: با توجه به اینکه 
در باشــگاه تراکتورســازی بازیکنان خوبی 
مثل بختیار رحمانی، سروش رفیعی و ... 
حضور دارند تصمیــم گرفتیم تا مهدی 
شریفی به ملوان برود چون شرایط این 
تیم خوب نیست و مقرر شد این بازیکن 
در ملوان خدمت کند. وی درباره اینکه 
چطور تراکتورســازی از قبل با شریفی 
مذاکره کرده بود، گفت: تراکتورسازی 
بــدون هماهنگی بــا شــریفی صحبت 
کرده بــود و ما هم قبــال به همه 

باشــگاه ها اعالم کرده بودیم بدون هماهنگی مذاکره نکنند. تراکتورســازی، 
ملوان، فجرسپاسی و نیروی زمینی ۴ باشگاهی هستند که به آنها بازیکن سرباز 
می دهیــم و ما هم قبال به آنها اعالم کردیم که بدون هماهنگی ما با ســربازان 
مذاکره نکنند. باران چشــمه گفت: در حال حاضر چون ملوان وضعیت خوبی 
ندارد شــریفی را به این تیم می دهیم چون قصدمان حمایت و پشتیبانی از همه 
باشگاه های نظامی است و آنها فرقی با هم نمی کنند. به خاطر همین هم تصمیم 
گرفتیم شریفی را به ملوان بدهیم و به نظام وظیفه هم اعالم کردیم که برگه اش 

را برای ملوان صادر کند.

از ملوان به تراکتورسازی
روز شنبه اما اعالم شــد مهدی شریفی باید برای تراکتوســازی به میدان برود 
و خدمت ســربازی خود را در این باشگاه پشت ســر بگذارد.  در تمرین روز شنبه  
تراکتورســازی مهدی شــریفی که  حضورش در این تیم قطعی شده غایب بود. 
شریفی به دلیل اینکه در حال انجام امور اداری پیوستن به تراکتورسازی است 

در تمرین غایب بود.

اعتراض ملوانی ها
باشــگاه ملوان پس از  تغییر در تصمیم گیری مســئولین، بیانیه ای صادر کرد. 
حمید  اســتیلی در خصوص بیانیه ای که این باشــگاه مبنی بــر کناره گیری از 
رقابت های لیگ برتر داده، به تســنیم گفت: این تصمیم باشــگاه اســت و 
ما نیز تابع آن هســتیم.  فکر می کنم در حق تیم ملوان اجحاف شــده 
است. عجیب است بازیکنی که تا دیروز کد سربازی اش برای ما 
خورده بود و روی او حساب زیادی می کردیم به دلیل فشار 
مسئوالن، نماینده ها و استانداری آذربایجان شرقی به 
یکباره امروز بازیکن تراکتورسازی می شود.  وی 
ادامه داد: شــرایط مالی سختی داریم و با 
جذب بازیکنان سرباز می توانیم خیلی 
از مشــکالت خود را حــل کنیم، 

دلیــل وقتــی که روز گذشــته بــه همیــن 
اعالم کرد کد شریفی برای سردار باران چشمه 

روی او حســاب ویژه ای باشــگاه ملوان خورده 
چــون مــا فقــط در در خط حمله خود باز کردیم 

داریم. استیلی در این خــط ســیدجالل رافخایی را 
به دلیــل آن خصوص اینکه این تغییر تصمیم و کد 

صورت گرفته که تراکتورســازی یکی از ۴ 
نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا است، 

تصریح کرد: ما دوســت داریم تراکتورسازی 
تیم بسیار قوی در رقابت های لیگ قهرمانان 

آسیا و به ویژه مقابل تیم های عربستانی باشد اما 
مسئوالن در ستاد کل نیروهای مسلح باید به فکر 

تیم ما هم باشند. شــما نگاه کنید برای همین فصل 
چند بازیکن سرباز باکیفیت به تراکتورسازی رفتند و بیشترین سهم از بازیکنان 
باکیفیت سرباز را این باشگاه داشته اســت بنابراین سهم باشگاه مردمی مانند 

ملوان چه می شود؟

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

همه امشب منتظر اولین 
نمایش رسمی رئال با زیزو 
هستند.

تیتر دو

درخواست بی شرمانه 
سعودی ها از قطر

سعودی ها به دنبال تحریک کردن دیگر کشورهای 
عربــی به ویــژه قطر بــرای تحریــم فوتبــال ایران 
 هســتند و فعالیــت خــود را در ایــن زمینــه شــروع 

کرده اند.
تنش بین ایران و عربستان به دنیای ورزش و به ویژه 
فوتبال هم کشیده شده اســت. سعودیها در چند روز 
اخیر به منظور ســر پوش گذاشــتن به اقدامات خود 
دست به حاشیه ســازی زیادی زده اند و باشگاه های 
این کشــور در اقدامی هماهنگ اعالم کردند که در 

خاک ایران به میدان نخواهند رفت.
سران فوتبال عربســتان نه تنها چنین خواسته ای 
را به کنفدراســیون فوتبال آســیا ارائه داده اند بلکه 
بــه دنبال تحریک کــردن دیگر کشــورهای عربی 
هم هســتند. البتــه بعضــی از این کشــورها مثل 
امارات بدون ســاز هم رقصیده انــد و موافقت خود 
را با سعودیها بیان داشــته اند اما یکی از کشورهای 
تاثیرگذار عربــی که تاکنون هیچ واکنشــی از خود 
نشان نداده است قطر اســت که با توجه به برعهده 
گرفتــن میزبانی جــام جهانی ۲0۲۲ به کشــوری 

پرنفوذ در جهان فوتبال تبدیل شده است.
سعودی ها به دنبال این هستند که قطر را نیز مانند 
امارات متحد خود کنند تــا برابر ایران موضع گیری 
کننــد. عبدالرحمــان الباطین عضــو هیئت مدیره 
باشــگاه الهــالل عربســتان کــه در فوتبــال این 
کشــور نفوذ زیادی دارد از کشــور قطر خواســت تا 
باشــگاه های ایرانی را تحریم کنند و در خاک ایران 

به میدان نروند.
اگــر  باشــگاه های عربســتان حتــی  او گفــت: 
کنفدراســیون فوتبال آســیا هم آنهــا را وادار کند در 
ایران به میدان نخواهند رفت و امیدوار هســتیم که 
کشور دوست و همسایه ما قطر هم چنین رویه ای را 
در پیش بگیرد و برابر نماینــدگان ایران در خاک این 

کشور به میدان نروند.
او ادامه داد: ایران دشــمنی خود را در قبال ما نشان 
داده اســت و با شــعارهای نژاد پرســتانه و اقدامات 
تحریــک آمیز چنین موضوعی را ثابت کرده اســت. 
از بــراداران اماراتی خــود به خاطر اینکــه در کنار ما 
ایستادند تشکر می کنیم و از قطری ها می خواهیم که 

آنها هم چنین موضع گیری داشته باشند.

 »لوییس سوآرس« 
دو جلسه محروم شد

 مهاجم اروگوئه ای تیم فوتبال بارسلونا به دلیل درگیری 
در تونل در پایان دیدار این تیم با اسپانیول، متحمل دو 
جلســه محرومیت شد. بارســا در دیداری جنجالی در 
مرحله یک شــانزدهم نهایی رقابتهای جام حذفی با 
نتیجه ۴ بر یک از ســد اسپانیول گذشت.  پس از پایان 
بازی درگیری بازیکنان دو تیم به تونل کشیده شد و طبق 
اعالم داور مسابقه، سوآرس به بازیکنان حریف دشنام 
داده است.  باشگاه بارسلونا در واکنش به تصمیم کمیته 
انضباطی فوتبال اسپانیا گفته در این خصوص فرجام 
خواهی خواهد کرد. مســئوالن باشــگاه بارسا عنوان 
کرده اند بازیکن تیمشان از الفاظی که مارتین مونوئرا 
در گزارش خود آورده استفاده نکرده است.  اسپانیول 
در این بازی که چهارشــنبه شب برگزار شد دو بازیکن 

خود را به دلیل اخراج از دست داد.

مسوت اوزیل بهترین لژیونر 
آلمانی شد

 بازیکن میانی تیم فوتبال آرسنال از سوی مجله کیکر 
به عنوان بهترین بازیکن آلمانی شاغل در لیگ های 
خارجی معرفی شــد. مســوت اوزیل به دلیل عملکرد 
خوبی که در فصل 16-۲015 برای توپچی های لندن 
داشــته به عنوان برترین لژیونر آلمانی انتخاب شــده 
است. اوزیل در میان دیگر بازیکنان آلمانی شاغل در 
لیگ های دیگر از جمله تونی کروس، ســامی خدیرا 
و باستین شواین اشــتایگر به این عنوان انتخاب شده 
اســت. اوزیل چهار پاس گل دیگــر در رقابتهای این 
فصل لیگ برتر بدهد به رکورد ۲0 پاس گل تیه ری آنری 
خواهد رســید. انتخاب اوزیل به عنوان برترین لژیونر 
در حالی رخ می دهد که وی در سطح کالس جهانی 
هنوز نظر بسیاری را جلب نکرده از جمله لوتار ماتئوس 
که اعتقاد دارد انتظار بیشــتری از ایــن بازیکن وجود 
دارد. کاپیتان پیشین تیم ملی آلمان در این خصوص 
به عملکرد ضعیف این بازیکن در شکســت ۴ بر صفر 

آرسنال مقابل ساوتهمپتون اشاره می کند.

 همه بخاطر زیدان 
هیجان زده اند

ژابی آلونســو از اینکــه زین الدین زیــدان هدایت تیم 
سابقش رئال مادرید را بر عهده گرفته خوشحال است. 
زیدان هفته گذشــته جایگزین رافا بنیتس در تیم اول 
رئال شــد. او یک سال و نیم مربی تیم دوم این باشگاه 
بود و حاال این فرصت را دارد تا توانایی هایش در عرصه 
مربیگری را در تیم اول رئال نشان دهد.  زیدان امشب 
برابر دپورتیوو برای اولین بار روی نیمکت کهکشانی ها 
خواهد نشست. ژابی آلونسو، ستاره سابق رئال و فعلی 
بایرن در همین رابطه گفت:" من زیدان را خیلی خوب 
می شناسم. مقابل او بازی کرده ام و مقطعی نیز او مربی 
من بود. همه بخاطر او هیجان زده اند و من در چالش 
جدیدی که قبول کرده برایش آرزوی موفقیت می کنم. 

امیدوارم او بتواند با رئال بهترین نتایج را بگیرد."

 نامه فیفا به بالتروپالتینی 
درمورددالیل محرومیت

کمیته اخالق فیفا در نامه ای رســمی به سپ بالتر و 
میشل پالتینی، دالیل محرومیت 8 ساله شان را به آنها 
 توضیح داد.  این دو متهم هستند که از جایگاه شان سو 
استفاده کرده اند و بالتر در سال   ۲011 یک پرداختی ۲ 
میلیون فرانکی ناموجه به پالتینی داشته است. کمیته 
اخالق فیفا این دو را ابتدا  برای 90 روز و سپس برای 8 

سال از فعالیت های فوتبالی محروم کرد. 

پیام دوباره شاگرد دایی شد
چند روز پس از پســت خداحافظی پیام صادقیان 

از فوتبال، هافبک پرحاشــیه نفت تهران ســر 
از صبــای قم و تیم علی دایــی درآورد. پیام که 

روزهای خوبی را در پرســپولیس دایی پشت سر 
گذاشــته بود و عمده محبوبیت اش را مدیون ان 

روزهاســت در خصوص خداحافظی ناگهانی اش 
از فوتبــال می گوید: » نمی دانم چرا آن پســت من 

اینگونــه تعبیر شــد که قصــد خداحافظــی از فوتبال 
را دارم. کامنت هــای زیــادی داشــتم که می پرســیدند 

تکلیف من چه می شــود و من بین چند پیشنهاد مانده بودم و باید 
شرایطی باشگاه نفت تکلیف مرا مشخص می کرد. در چنین 

گفتــم فعــال از اینســتاگرام بروم. 
آن پســت معنایش این بود ولی 
تصورها بر این بود که از فوتبال 

خداحافظی کرده ام.«

تبریزیهاخوشحال،انزلیچیهامعترض
مهدی شریفی؛ از ملوان تا تراکتورسازی

در شلوغی مراسم تشییع جنازه محمدعلی اینانلو که خیلی از 
مسئوالن صداوسیما به حیاط مسجد بالل آمده بودند، عادل 
فردوسی پور با مردی از مسووالن سازمان روبه رو شد که بعد از 
عدم پخش مصاحبه محمدجواد ظریف از 90، با بیانیه ای تند، 
گناه اتفاقات رخ داده را به گردن مجری این برنامه انداخت؛ 

دکتر داوود نعمتی انارکی، مدیر روابط عمومی صداوسیما.
انارکی  همان فردی بود کــه در بیانیه ای چهاربندی، عادل 
فردوســی پور را مسبب اصلی حاشــیه های برنامه 90 شب 
یلدا دانسته بود. او حاال در حیاط مسجد در حالی که مهدی 
نجف پور و یکی دیگر از مجریان واحد مرکزی خبر در اطرافش 
ایستاده بودند، با فردوسی پور روبه رو شده. ظاهرا این دیدار، 
اولین دیدار این دو با هم بوده و فردوسی پور قبل از این حتی 
یک بار هم چهره این همکار قدیمــی اش را ندیده! البته در 
تشکیالتی که ۴0 هزار نیرو دارد و به صورت بخشی مدیریت 
می شود این نشناختن ها خیلی غیر عادی نیست زیرا ۴0 هزار 

نفر خود به میزان جمعیت یک شهر است.
فردوســی پور مثل سایر مراســم های این چنینی، مدام باید 
سلفی می گرفت و البته به یک سوال تکراری جواب می داد؛ 
اینکه سرنوشت مصاحبه با ظریف چه شد. ابتدا این پرسش ها 
را با »نمی دانم والله« رد می کرد تا اینکه خیلی اتفاقی با مدیر 
روابط عمومی رسانه ملی روبه رو شد. برای اولین بار و دلخور 

از بیانیه ای که تنها نقطه تالقی شــان بود، شــروع به گفتن 
کرد: »سالم استاد، عادل فردوسی پور هستم، یک دشمن. 
بابا من به قرآن عادل فردوسی پور هستم، مجری تلویزیون 
خودمان. دشمن نیستم. این بیانیه تند حقم بود؟« گالیه ای 
که البته مدیر روابط عمومی رســانه ملی خیلی اعتقادی به 
تند بودنش نداشــت و می گفت: »البتــه اینقدر هم تند نبود 
که می گویی. بــه هر حال ما هم بایــد از جایگاه مدیریتی در 
صداوســیما به این ماجرا واکنش نشــان می دادیم. شرایط 
خیلی دشواری بود. نمی توانستیم ساده از کنارش بگذریم.« 
عادل همچنان اصرار می کرد که اشــتباهی نکرده و طرف 
مقابل هم نمی پذیرفت که بیانیه اش تخریبی بوده: »تازه من 
که در مصاحبه ام با خبرگزاری ایسنا، گفتم عادل فردوسی پور 
سرمایه صداوسیماست و باید حفظ شود. ما مشکلی نداشتیم 
اما جوی که علیه تلویزیون به راه افتاد، همه انتظار داشــتند 
واکنش نشان دهیم.« مهدی نجف پور دیگر مجری سیما، 
با خنده وارد بحث فردوســی پور و مدیر روابط عمومی صدا و 
سیما شــد. او گفت که معنا در ارتباط منتقل نمی شود و پیام 
منتقل می شود. داشت بحث تئوریک از دیوید برلو، کار شناس 
برجسته رسانه ای را مطرح می کرد چون نعمتی یکی از اساتید 
معروف نظریه های ارتباطات است اما عادل همچنان دلخور 
بود. همچنان اغلب آنهایی که نزدیک می شدند تا با او عکس 

یادگاری بگیرند، سوالشان بحث داغ پخش نشدن مصاحبه 
ظریف بود. عادل حاال می توانست به مردم جوابی بدهد که 
خودش را راحت کند: »آقای انارکی مسئول روابط عمومی 
صداوســیما هستند، از ایشــان بپرسید، ایشــان در جریان 
هســتند!« بحث به جاهای داغ رســید؛ دالیل حساســیت 
تلویزیون روی مصاحبه. پرسش نمایندگان رسانه ملی این بود 
که چرا عکس های مصاحبه سه روز زود تر پخش شده و چرا 
این همه بازتاب داشته است و فردوسی پور که این روز ها خوب 
قسم می خورد، می گفت: »به قرآن حتی نگذاشتم هیچ کدام 
از بچه های ما با خودشان گوشی دوربین دار بیاورند و عکس 
بگیرند. اگر عکسی از مصاحبه بیرون آمده، کار بچه های ما 
نبوده. تازه مصاحبه از روز شــنبه در اختیار مسئوالن شبکه 
گاه، می شنیدند.  بوده.« آنها بحث می کردند و بقیه هم ناخودآ
مدیر روابط عمومی تلویزیون گفت: »جمله ای که شما روی 
آنتن گفتی حساســیت برانگیز بود. می توانستید بگویید این 
مصاحبه را در اختیار مدیران رســانه ملی گذاشــته اید و آنها 
تصمیم می گیرند که چه وقتی و از چه برنامه ای پخش شود.« 
و عادل هم اصرار داشت که جمله ای که گفته همین بوده یا 
فرقی با این نداشته، وقتی گفته مسئوالن صداوسیما فعال 
صالح ندیده اند این مصاحبه پخش شــود، یعنی همانی که 

دکتر انارکی فکر می کرده باید پخش شود.

روایتی از رویارویی عادل با یک مدیر صداوسیما

ورزش
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وای، باران؛ باران؛
شیشه پنجره را باران شست 

از دل من اما،
چه کسی نقش تو را خواهد شست؟

)حمید مصدق(

دستفروشان و نوازندگان خیابانی تنها دلخوشی این شهرند
سیدعبدالجواد موسوی  |  ... احتماال مسئوالن محترم شهرداری برای برخورد با دستفروشان 
دالیل قانع کننده ای دارند اما برای عدم برخورد با پدیده دستفروشــی نیز دالیلی وجود دارد که بد 
نیســت مسئوالن محترم آنها را بشنوند و دســت کم دقایقی در آنها تامل کنند. اول اینکه مردم با 
دستفروشان مشــکل چندانی ندارند. یعنی اگر حقیقتا مسئوالن دغدغه مردم را دارند باید بدانند 
که مردم با این پدیده مشــکل چندانی ندارند. ممکن اســت عده ای از مغازه داران از این موضوع 
ناراحت باشند اما عامه مردم از این موضوع ناراحت نیستند و گواه این سخن اقبالی است که مردم 

به آنها نشان می دهند.
تازه در فضای مرده شــهری که آلودگی و آســمان خراش هم در آن مشــکل مضاعف شده و راه 
تنفس را بر مردم بســته، اگر صدای بلند دستفروشان که با هیجان و گاه طنز و مطایبه مردم را به 
خرید اجناس ارزان دعوت می کنند و نوازندگاِن جوانی که با صدای ســاز و آوازشــان به این شهر 
خاکستری رنگی از نشاط و سرزندگی می دهند نباشــد، حقیقتا دق خواهیم کرد. دستفروشان و 

نوازندگان خیابانی که در ادبیات رسمی شــهرداری به آنها مزاحمان خیابانی گفته می شود، این 
روزها تنها دلخوشــی این شهرند و مبارزه با این مظاهر دلخوشــی نه تنها مردم را خشنود نخواهد 
کرد که ســبب آزردگی مضاعف آنان خواهد شــد. بارها و بارها شــاهد بوده ام که مردم از برخورد 
ماموران با دستفروشان دلخور شــده اند و حتی گاه با بد و بیراه های علنی نارضایتی خود را اعالم 
کرده اند. عالوه بر این در چنین اوضاع اقتصادی ای ممانعت از دستفروشی چه معنایی می تواند 

داشته باشد؟
آیا برخورد با دستفروشــان زمینه ساز جرائم و بزهکاری بیشتر نیســت؟ آنکه در سرما و گرما رنج 
ایســتادن در کنار خیابان را برخود هموار می کند و سرزنش دوست و آشــنا را نادیده می گیرد آدم 
شریفی است که برای سیر کردن شکم خود و خانواده اش راه شرافتمندانه ای را برگزیده است. با 
برخورد تند و خشن چه چیزی را در او تقویت خواهیم کرد؟ شهرداری نمی تواند بگوید من مامورم 
و معذور و وظیفه من اجرای قانون اســت. آنها هم خوب می دانند خیلی از کسانی که در پیاده رو و 

مترو و اتوبوس و ترمینال به دستفروشی می پردازند چاره ای جز این ندارند. با چنین آدم های شریفی 
چه باید کرد؟ باید گفت ما ماموریم و معذور و بعد با لگد زد زیر بساط اینها؟ این را جای دیگری هم 
نوشــته ام و فکر می کنم تکرارش در اینجا بی مناسبت نباشد. نقل است که امیرالمومنین جوانی 
را که برای اطفای آتش شــهوتش کار شنیعی انجام می داد تنبیه کرد و بعد از او پرسید چرا ازدواج 
نمی کنی؟  جوان گفت امکان مالی ندارم. امیرالمومنین از بیت المال هزینه ازدواج او را پرداخت 
کرد و عالوه برآن شــغلی برای او در نظر گرفت. بله، کسی می تواند گناهکاری را سرزنش کند که 
امــکان گناه نکردن او را فراهم آورد: من گرچه گلم خاک بود شــرط شــکفتن/ در دامن مرداب 

دمیدن نتوانم.
اگر در ســرزمین ما برای همه دستفروشان امکان شغل دیگری فراهم بود و آنها با سد معبر فقط و 
فقط قصد مردم آزاری و کساد کردن بازار مغازه داران را داشتند برخورد با آنها معقول می نمود اما به 
)منبع: خبرآنالین( نظر می رسد در شرایط کنونی برخورد با آنها نه منصفانه است و نه عاقالنه. 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

وقتی همسر رئیس جمهور چکمه ساق بلند بپوشد
کتاب »آتاتورک«؛ سرنوشت بنیان گذار جمهوری ترکیه منتشر شد

کتاب »آتاتورک« تالیف آندرو مانگو با ترجمه هوشمند دهقان به بررسی زندگی سیاسی بنیان گذار 
جمهوری ترکیه می پردازد. شرح حال نویسان ترک معتقدند برخی برهه های زندگی این سیاستمدار 
با ماجراجویی آمیخته شده است.  بخش یکم کتاب »سال های نخستین« نام دارد. نویسنده در این 
بخش آورده اســت: »آتاتورک به عنوان تنها مرد بازمانده در خانواده ای بی پدر، مهم ترین شخص 
خانه بود. خواهرش مقبوله بعدها می گفت او آنقــدر مغرور بود که جفتک چارُکش بازی نمی کرد؛ 
زیرا خم نمی شــد تا بگذارد بچه های دیگر از روی او بپرنــد«.  بخش دوم این کتاب با عنوان »نبرد 
طوالنی« به چگونگی شکل گیری شخصیت سیاســی آتاتورک می پردازد و بخش سوم با عنوان 
»اراده ملت« درباره ویژگی های رهبری آتاتورک است. صفحات پایانی این بخش به همسر جوان 
بنیان گذار جمهوری ترکیه اختصاص دارد که در آن آمده است: »لطیفه، زنی جوان و بلندپرواز بود 
که از تحصیالت خوبی بهره داشت. او صورتی زیبا، گیسوانی قهوه ای و جذاب و هیکلی کوچک و 
نسبتا فربه داشت و از اراده قوی برخوردار بود.«  مولف در بخش چهارم »برآمدن جهموری و ایجاد 
اصالحات« آورده اســت: »... دو روز بعد، مصطفی کمال با لطیفه ازدواج کرد. او به محض آنکه 
وارد کارشی یاکا شد، به آجودانش صالح )بوزوک( گفت: »تصمیم گرفتم با لطیفه ازدواج کنم. اگر 
گاه کن و اضافه کن که به کسی چیزی نگوید.« مراسم  پدرش در شــهر هست او را از تصمیم من آ
ازدواج به یک مجلس چای خوری در منزل معمر )موسوم به عمارت سفید( مبدل گردید. مراسمی 

مختصر توسط مفتی ازمیر اجرا شد. 
در قسمتی از همین صفحات درباره نوع پوشش همسر جوان آتاتورک می خوانیم: »مصطفی کمال 
به همراه عروس جوانش با قطار ازمیر به آنکارا عزیمت نمود. در 18 فوریه 19۲۳، در اسکی شهیر 
توقف نمود و در آنجا، عصمت را  که پس از تعلیق کنفرانس صلح از لوزان بازمی گشــت، مالقات 

نمود. فوزی، رئیس ســتاد مشترک نیز در جلسه حاضر 
بود. از ســرگیری جنگ، کماکان محتمــل بود. در هر 
صورت، مصطفی کمال به حمایت ارتش نیاز داشــت. 
عصمت بــرای مصطفی کمال و همســرش در زندگی 
مشترکشان، آرزوی خوشبختی نمود و سپس صحبت 
را به مشغله سیاسی پیش رو، معطوف نمود. مخبر دیلی 
میل، وارد پرایس که در مسیر بازگشت از لوزان با عصمت 
همسفر شــده بود، اشــاره می کند که »غازی... کت و 
شلواری پشمی به تن داشت و جوراب دوچرخه سواری 
در پاهایش بود که با کفش های ورنی اش در تضاد بود.« 
در حالی که لطیفه شــلوار سوارکاری و چکمه ساق بلند 
مهمیزداری پوشیده بود و روسری حریر روشنی موهایش 
را می پوشاند. به گفته وارد پرایس »تماشاکنندگان ترک از 
دیدن چنین لباسی یکه می خورند، لباسی که هیچ زنی 
در ترکیه جرأت نداشت بر تن کند.« »زمامداری بی نظیر« 
عنوان بخش پایانی کتاب اســت که در صفحات پایانی 

آن می خوانیم: »تحولــی که آتاتورک ایجاد نمود را نمی توان یک انقــالب اجتماعی نامید. تحت 
حکومت خودکامه او، اربابان و اشــراف زاده ها به تســلط بر جوامع ایالتی ادامه دادند. در شهرها، 
کارمندان دولت، شاکله طبقه متوسط کوچکی را شکل دادند. مسلمانان به تدریج، پیشه ها و ِحَرف 
مختلف را فراگرفتند ولی معدودی از عیسویان باقیمانده و جماعات یهودی، کماکان در مشاغلی 
که به مهارت نیاز داشت، شــاخص بودند. جمهوری ای که آتاتورک بنیاد نهاد، به دست افسران و 
کارمندانی اداره می گشت که مثل خود او، قبالً  تحت حکومت سالطین قبل، کار کرده بودند.« 

آشنایی با ناشر در صف نانوایی
علیرضا فرهمند، ســال 1۳19 در رشــت به دنیا آمد. پس 
از گرفتــن دیپلــم به دانشــکدة نفــت آبادان رفــت و یک 
ســال مانده به پایــان تحصیالتش، دانشــکده را رها کرد 
و بــه تهران آمد و در روزنامه کیهان مشــغول به کار شــد و 
چند ســال دبیر ســرویس خارجی روزنامه بود. او تا ســال 
1۳58 که بــه میل خود از مؤسســة کیهان بازخرید شــد 
در این ِســَمت بــود. فرهمند نشــریات بســیاری را بنیاد 
نهــاد کــه از آن جمله می تــوان به آینــه، ابــرار، اقتصاِد 

انــرژی، امید جوان، پیام امــروز، صنعت حمل و نقــل، صنعت کفش، و جامعه اشــاره کرد. یکی از 
آثار ماندگار او ترجمه رمان »ریشــه ها« اثر الکس هیلی اســت. او همچنین کتاب »ساعت نحس« 
اثر گابریل گارســیا مارکز را ترجمه کرده اســت. ساعت نحس را ناشــری گمنام منتشر کرده و وقتی 
 درباره علت انتخاب این ناشــر از فرهمند پرســیده بودند در جواب گفته بود: »بــا او در صف نانوایی 

آشنا شدم«.
فرهمند عالوه بر اشراف و تسلط کم نظیر بر فنون روزنامه نگاری، تاریخ ایران و جهان و مکاتب فلسفی، 
در زمینه تاریخ جهان گشــایی اروپاییان غربی، از سقوط قسطنطنیه در 1۴5۳ میالدی تا مرگ ملکه 

ویکتوریا در 1991 میالدی تخصص ویژه داشت.
برخی از اســتادان روزنامه نگاری ایران از او با عنوان مؤلف شفاهی یاد کرده اند، اما استاد فرهمند که 
به شهر ت گریزی نیز شناخته می شــد، در این اواخر دستاورد بســیاری از تجارب و پژوهش ها و نیز 
دیدگاه های خود را در قالب نامه هایی به نزدیکان خود مکتوب کرده بود. علیرضا فرهمند ۲1 دی ماه 

سال 1۳9۲ بر اثر سرطان ریه درگذشت.

ببر سیبری برای ما هیچ ارزشی ندارد
زمانی که دو ببر سیبری برای احیای نسل ببر به ایران منتقل شدند تقریبا همه کارشناسان این تصمیم 
را غیرکارشناسانه و ناشــدنی خواندند. باغ وحش ارم که متولی نگهداری از این دو دلداده راه راه شده 
بود، تنها کمی پیشتر دســت کم 9 و به روایتی 1۴ شیر را به کشــتن داده بود و پیش از آن نیز یک ببر 
بنگال مبتال به صرع در استخر غیراستاندارد این باغ وحش جان باخته بود. اندکی نگذشت که عمر 
ببر نر ســیبری هم به پایان رســید و ببر بیوه به قرنطینه منتقل شد. قرنطینه ای که به مدت 5 سال او 

را از نور آفتاب محروم کرد.
شهرام امیری شریفی درباره پیشینه این باغ وحش توضیح می دهد: در این مجموعه روشنگری وجود 
ندارد. در مورد حادثه شــیرها برخی می گویند 9 شیر و برخی هم می گویند 1۴ شیر کشته شد. یک جا 
می گویند شیرها را یوتانایز کردیم )مرگ با تزریق دوز باالی داروی بیهوشی(، جایی می گویند با گلوله 
کشتیم، یکی می گوید سر بریدیم و یک عده هم اصال ادعا می کنند که آنها را زنده زنده سوزاندیم! االن 
چند ســال از این ماجرا می گذرد؟ اما در این ماجرا هیچ پاســخگویی رخ نداده و همه چیز هم مخفی 

می شود و هیچ کس هم نگفته آقا دست کم بگویید این شیرها را چگونه کشتید؟
عضو دیده بان حقوق حیوانات با اعالم اینکه »کمیته حقوقی ما در حال بررسی موضوع قرنطینه ببر بیوه 
است و می خواهد روی این موضوع اعالم جرم کند« می پرسد: چه سیستم غلطی باعث شده حیوانی که 
سالم است 5 سال در قرنطینه بماند. چرا باید حیوان سالم 5 سال نور آفتاب نبیند؟ حتما چنین ساختاری 
باید اصالح بشود. امیری شریفی که انتقال رایگان ببر به باغ وحش ارم را پاداش دادن به متخلف سابقه دار 
تلقی می کند، می گوید: هر وقت نقدی وارد می شــود می گویند مدیر قبلی بوده است. وقتی با یک نهاد 
حقوقی طرف هستیم دیگر فرقی نمی کند چه کسی مدیر بوده است. آن نهاد باید پاسخگو باشد. اما حتی 
نهاد ناظر یعنی ســازمان محیط زیست هم با کدخدامنشی می گوید حاال دیگر گذشته و اینها هم بهتر 
شده اند. چنین رفتاری جلوی تخلف را نمی گیرد و همین باعث شده است بارها تخلفشان را تکرار کنند.

 شهرام امیری شریفی می گوید: اعالم کردند عددی بین ۲ تا 5 میلیارد تومان برای آماده سازی جایگاه 
این  ببرها در میانکاله هزینه شده. بر اساس واقعیت ها می شود حدس زد که این عدد حدود یک میلیارد 
تومان باشد اما به هر حال عددی میلیاردی برای سازمانی هزینه شده که برای 1۲ هزار تومان افزایش 

حقوق محیط بانش مشکل دارد و محیط بانش با پوتین پاره به منطقه می رود.
عضو دیده بان حقوق حیوانات با بیان اینکه »ببر را با این بهانه که ژن ارزشــمندی دارد رایگان به باغ 
وحش ارم هدیه کرده اند« می گوید: این ژن ارزشمند در اســارت هیچ ارزشی برای ما ندارد. نه اینکه 
دامپزشــک ما بیاموزد که ببر ســیبری چه شکلی است٬ برای حیات کشــور فایده ای دارد و نه اینکه 
دیدن مردم و بچه های تهرانی ببر سیبری را ببینند فایده ای به حال طبیعت ما دارد. ما گونه های بومی 
خودمان را رها کرده ایم و فعالیت ضروری را اطالع رسانی که بایسته است درباره آ نها انجام نمی دهیم 
و حتی به مردمی که اثرگذاری مستقیم روی جمعیت گونه های بومی دارند اطالع رسانی نمی کنیم بعد 
می گوییم ببر سیبری ارزش ژنتیکی دارد! بله، کرگدن هم ارزش ژنتیکی دارد اما در جایگاه خودش. 
)منبع: مهر( ارزش ژنتیکی ببر سیبری و کرگدن به ما هیچ ارتباطی ندارد.  

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

ما با هیچ کس دشمنی نداریم
محسن شریفیان پژوهشگر موسیقی نواحی، نوازنده 
و سرپرســت گروه »لیان« در نشست خبری کنسرت 
این گروه درباره دیرکرد در صدور مجوز کنسرت پیش 
روی خــود گفت: اماکــن عمومی نیــروی انتظامی 
برای این کنسرت و تســریع صدور مجوز آن زحمت 
زیادی کشید و من قدردان زحمات این افراد هستم، 
اما دلیل سخت گیری را نمی فهمم به همین خاطر از 
آنها خواستم درباره آن توضیحی بدهند. من صاحب 

نوازنده ام نیستم و نمی توانم به او دستور بدهم به آزمایشگاه برود و تست اعتیاد بدهد. کنسرت ما 
فقط یک ساز و آواز معمولی است. به نظرم برای صدور مجوزها فقط یک نهاد باید پاسخگو باشد.

وی افزود: ما در کنسرت وحدت مشکلی نداشتیم، اما در نمایشگاه به محدودیت دچار شدیم و 
بیشتر از همه نگران مسأله سیستم صوتی بودیم. با این حال طوری برنامه  ریختیم که مخاطبان 
۲9 دی  اجرای خوبی را شاهد باشند. او ادامه داد: گروه ما خواهان اجرای برنامه در نمایشگاه بود 
و از طرفی هم وحدت جای خالی نداشت به همین دلیل ما کار را از سالن میالد آغاز می کنیم و 
در ادامه این تور به رشت و بندرعباس نیز سفر خواهیم کرد. این پژوهشگر موسیقی تصریح کرد: 
تا تاریخ هســت حاشــیه هم خواهد بود. ما نیز از این قاعده مستثنا نخواهیم بود. ما با هیچ کس 
دشــمنی نداریم و مخلص همه مردم بوشهر هســتیم. بارها گفته ام که اگر کسی مشکلی دارد 
بیاید و با مطرح کند.  کنســرت گروه »لیان« به سرپرســتی محسن شریفیان روز ۲9 دی ماه در 

سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

هیئت دولت به تماشای یک نمایش رفت
هیئت دولت »حســن روحانی« رئیس جمهور ایران 
جمعه شب گذشته به تماشــای نمایش »خاطرات و 
کابوس های یک جامه دار از زندگی و قتل میرزا تقی 
خان فراهانی« به کارگردانی علی رفیعی نشست. این 
نمایش تا انتهای دی ماه در تاالر وحدت ساعت 18 به 
روی صحنه می رود. اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور که به همراه تعدادی از وزرای دولت به 
تماشای این نمایش در تاالر وحدت نشست در حاشیه 

این بازدید بر رونق و حضور تئا تر و شــادابی هنرمندان این حوزه تاکید کرد. اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، آخوندی وزیر راه، واعظی وزیر ارتباطات به همراه علی مرادخانی معاون هنری وزیر، 
مهدی شفیعی مدیر کل هنرهای نمایشی در پایان اجرای این نمایش به پشت صحنه اجرا رفته و 
با عوامل و دست اندرکاران این اجرا دیدار کردند.  معاون اول رئیس جمهور ضمن خسته نباشید 
به کارگردان و گروه اجرایی این نمایش گفت: تئا تر همیشــه برای مردم ایران الهام بخش بوده 
و همیشــه از آن درس گرفته اند. باید کمک کنیم که تئا تر همیشه حضور پر رونق داشته باشد، 

هنرمندان تئا تر همیشه شاداب باشند و بتوانند کارهای نو و خوب ارائه بدهند.
وی درباره نمایش »خاطرات و کابوس های یک جامه دار« به کارگردانی گفت: باالخره پس از 
مدت زمان طوالنی، توفیق داشتم که تئا تر ببینم. این کار هم از نظر متن، هم از نظر کارگردانی 

و هم از نظر بازی، کار کم نظیری بود. اگر بگویم بی نظیر واقعا اغراق نکرده ام.
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زین الدین زیدان در کسوت سر مربی تیم رئال مادرید چگونه عمل خواهد کرد؟ 


