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در واپسین روزهای سال 2015 میتوان گفت که این 
سال سالی بسیار ســخت به لحاظ امنیت سایبری 
بوده اســت. هک ها و افشــای اطالعــات بزرگ، 
جمالت ســایبری دولتی در ابعاد کوچک و بزرگ و 
بد افزارهای موبایلی با سرعت در این سال گسترش 
یافتند و یکی از مهمترین دغدهه ای کاربران در این 

سال بدون هیچ شکی  ...

ایــن روزها خبــری در فضاهــای مجــازی در مورد 
مرغ های عفونی منتشــر شده که ســبب نگرانی و 
ســردرگمی مردم در رابطه با مصرف یا عدم مصرف 
آن شده است وزارت بهداشــت و دامپزشکی هم به 
صورت رسمی گزارشی در این زمینه اعالم نکرده اند. 
ولی آنچه در تصاویر و گزارشــات مشــاهده شــده، 

استخوان سبز زیر فیله مرغ  ...

روزنامه انگلیســی »ایندیپندنت« در گزارشی فاش 
کرد کــه انگلیس و عربســتان ســعودی در ســال 
گذشــته میالدی یک توافقنامــه محرمانه امنیتی 
امضا کرده اند. این روزنامه نوشت دولت محافظه کار 
انگلیس تالش می کند جزئیات این توافقنامه امنیتی 
محرمانه را از افــکار عمومی پنهان نگــه دارد. این 

توافقنامه در قالب  ...

سالمت نیوز- عوامل بسیاری وجود دارد که می تواند 
منجر به این رفتار نابهنجار شود. یکی از آنها تلویزیون 
و برنامه های خشونت آمیز آن است. متاسفانه تعداد 
زیادی از والدیــن، برنامه های خشــونت آمیز مورد 
عالقه شــان را در کنار کودکان تماشا می کنند. این 
مســئله عالوه بر اینکه باعث رفتار خشونت آمیز در 

کودکان می شود، موجب  ...

آیت الله مکارم شیرازی امروز در سخنانی توصیه های 
مهمی درباره انتخابات خطاب به مسئوالن، مردم، 
کاندیداها و احزاب و گروه های سیاسی بیان کرد. این 
مرجع تقلید در جلسه درس خارج فقه خود در مسجد 
اعظم با اشاره به اهمیت و حساسیت انتخابات پیش 
رو بر لزوم پرهیز از زدوبندهای غیراخالقی و همچنین 

تخریب و تهمت زنی در میان  ...

مربی تیم دوچرخه ســواری پیشــگامان از پیشنهاد 
کشــورهای عربی بــرای رکاب زدن ایــن تیم در آن 
کشــورها خبر داد و گفت: فدراســیون مــا را تهدید 
کرده که در اتحادیه جهانی دوچرخه سواری ثبت نام 
نمی کند و اگر این کار انجام نشود مجبوریم از طریق 
کشــورهای دیگر ثبت نام کنیم. سید مصطفی سید 

رضایی در گفت وگو با  ...

ناســا بعد از آنکه به وجود ایرادی در یکی از قطعات 
کلیدی کاوشگر خود پی برد، ماموریت از قبل برنامه 
ریزی شــده اش به مریخ را دو ســال دیگر به تاخیر 
انداخت. در ابتدا قرار بود که کاوشــگر InSight در 
ماه مارس 2016 به سمت مریخ پرتاب شده و بعد از 
فرود روی سیاره سرخ، به پایش فعالیت های لرزشی 

آن بپردازد ...

شــفا آنالین- به گفته محققان دانشــگاه فلوریدا، 
بادام منبع خــوب پروتئین گیاهی بوده و سرشــار از 
اسیدهای چرب، ویتامین E و منیزیم است.محققان 
این مطالعه به مدت 1۴ هفته به 2۹ گروه دونفره والد 
و کودک بادام دادند. اکثر والدین، مادرانی با میانگین 
سنی ۳5 سال بودند که فرزندشــان بین ۳ تا 6 سال 
سن داشت. به کودکان روزانه 1۴ گرم کره بادام و به 

والدین 1۴ گرم  ...
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گوگل نرم افزار پیام 
رسان هوشمند می سازد

بنابر گزارش جدید منتشــر شده توسط وال استریت 
ژورنال، گوگل در تالش برای توســعه ی اپلیکیشن 
پیام رسان هوشمند اســت. بنابر این گزارش، گوگل 
بیش از یک ســال روی ایــن اپلیکیشــن کار کرده 
و در حال حاضر مشــخص نیســت که چــه زمانی 
شــاهد عرضه ی عمومی آن خواهیم بود. همچنین 
مشخص نیست که ربات گوگل برای پاسخگویی به 

صفحه 5سواالت تا چه حد قدرتمند  ... صفحه 6

ــش   آت
بس است!

 تشدید فشار کشورهای غربی 
 بر عربستان برای توقف 

تجاوز  به یمن

هر رأی یک گلوله به 
دشمنان است

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اهمیت 
شــرکت در انتخابات گفــت: شــرکت در انتخابات 
یک واجب انقالبــی و هر رأی در انتخابات یک رأی 
به امام و انقــالب و یک گلوله به دشــمنان انقالب 
اسالمی است. سردار سرلشکر بسیجی سیدحسن 
فیروزآبــادی در ســخنانی پیرامــون انتخابــات و 

صفحه 3خواسته های مردم  ...

برجام را  به فرجام می رسانیم
رئیس جمهور به شهر ری رفت و در اجتماع بزرگ مردم این شهر درخصوص انتخابات، امنیت و وضعیت 
اقتصادی کشور سخن گفت. روحانی در این سخنان با بیان اینکه مردم در اسفند ماه حماسه ای دیگر خواهند 
آفرید، تاکید کرد که مسئوالن مسئله حق الناس بودن رای مردم توجه دارند. حسن روحانی همچنین به توافق 
هسته ای اشاره کرد و علت برداشته شدن تحریم ها را درواقع حضور و رای مردم در سال 92 خواند.  روحانی 

صفحه 3همچنین با اشاره به ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی  ...
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سکانس تازه ای از تقابل 
دایی و سیاسی

دکتر محسن رضایی:

جناح ها و احزاب سرمایه ملی کشورند
دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست با اعضای شورای مرکزی 

جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسالمی با تاکید بر لزوم فعالیت های حزبی بیان داشتند: 
فعالیت افراد در احزاب به منظور آمادگی برای به عهده گرفتن مسئولیت های خطیر کشور 

یک ضرورت می باشد. ایشان افزودند: با توجه به اینکه حزب و فعالیت های حزبی، رکن 
اصلی مردمساالری می باشد و نیز اینکه جناح ها و احزاب، سرمایه ملی برای کشور 

هستند لذا باید اینگونه فعالیت ها را تقویت کرد.  دکتر رضایی در ادامه بیان کردند 
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باشگاه بود. وی 
در مدتی که 
... ایــن  

تالش ها باوجود برخی کارشکنی ها  ادامه دارد
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انتخابات مجلس  ...

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با 
تأکید بر اهمیت هوشمندی نسبت 

به تالش های ...

حمید رسایی در پاسخ به سوالی در 
خصوص وحدت اصولگرایان نیز 

گفت: کسانی که  ...

دیدار الریجانی 
با آیت الله 

موحدی كرمانی

تکرار فتنه 88 
در انتخابات 

آینده 

تركیب مجلس 
 تغییر 

نمی كند
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فراکسیون رهروان به ائتالف اصولگرایان نمی پیوندد
یک عضو فراکسیون رهروان والیت مجلس شورای اسالمی گفت که پیوستن این فراکسیون به ائتالف اصولگرایان توجیه 
کننده عملکرد برخی جریانات تندرو حاضر در این ائتالف بوده و به همین دلیل فراکسیون تصمیم گرفته به ائتالف نپیوندد.
اســماعیل جلیلی اظهار کرد: معموال ائتالف ها برای کسب رای حداکثری تالش می کنند اما رویکردهای تندروانه در 
طول سال های گذشته باعث شــده در بین گروه های سیاسی اصولگرا یا اصالح طلب حد و مرزهایی مشخص شود تا 
این ها بتوانند با دوری جستن از رویکردهای تندروانه اثر مثبتی را روی افکار عمومی داشته باشند. وی افزود: جامعه هم 
از این نگاه میانه معتدل در طیف های مختلف استقبال کرده و نگاه محدودتری به گروه های تندرو وجود دارد؛ هرچند 

نبایــد فراموش کرد که تندروها هم در جامعه طرفداران خاص خود را دارند. حاال اینکه آن ها اکثریت نیســتند بحث جداگانه ای اســت. نماینده مردم 
مسجد سلیمان در مجلس تصریح کرد: در شــرایط فعلی رویکرد ائتالف که االن در بین اصالح طلبان و اصولگرایان در حال تشکیل است اگر منجر 
به این شــود که اقناع الزم را در افکار عمومی ایجاد کنند این شــانس را هم خواهند داشــت که حاصل این ائتالف را برداشت کنند. در غیر این صورت 
گروه های تندرویی که در این ائتالف ها قرار می گیرند می توانند در منظر افکار عمومی آســیب جدی باشند. جلیلی خاطرنشان کرد: یکی از دالیلی که 
شورای مرکزی فراکسیون رهروان والیت برای پیوستن به ائتالف اصولگرایان پاسخ منفی داد همین برداشت بود. ما در بحث و تبادل نظر در شورای 
مرکزی به این نتیجه رسیدیم که به دلیل وجود نگاه های تندروانه پیوستن به ائتالف توجیه کننده مجموعه عملکرد تند آن ها در طول سال های گذشته 

خواهد بود که هم افکار عمومی، هم جامعه و هم مجموعه اهدافی که برای منافع ملی تعریف شده بود را تحت تاثیر رفتارهای تند قرار می دهد.

حضور مستشاری سپاه باعث کاهش تلفات مردمی در سوریه شده است
سخنگوی ســپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: شاهد این هســتیم که بعد از حضور مستشاری سپاه در سوریه هم 
موفقیت های ارتش در مبارزه با تروریسم افزایش پیدا کرده و هم تلفات مردمی رو به کاهش بوده است. سردار رمضان 
شریف در مصاحبه  با رادیو گفت و گو در مورد علت هجمه های اخیر از سوی رسانه های غربی به سپاه پاسداران و نقش 
آن در سوریه گفت: نقش مستشاری سپاه در پیروزی های اخیر در مبارزه با تروریست ها تعیین کننده بوده و این پیروزی 
برای مخالفان جریان مقاومت ناراحت کننده و گران بوده اســت. وی با بیان اینکه این پیروزی ها باعث ایجاد انشقاق 
و اختالف در بین گروههای تروریســتی شده اســت تصریح کرد:  پیروزی میدانی در جنگ با تروریست ها باعث کسب 

پیروزی در عرصه  سیاسی نیز شد چنانچه چندی پیش مجددا شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای علیه داعش تصویب کرد و هرگونه کمک مالی 
به داعش را ممنوع اعالم کرد. این مقام مسئول در سپاه پاسداران با بیان اینکه جریان حامی تروریست ها وقتی با این دستاوردها مواجه شده اند تالش 
کردند که با فضا سازی علیه سپاه پاسداران یک نفس مصنوعی برای تروریست ها ایجاد کنند ادامه داد:  آنها اخبار نادرستی در مورد حضور مستشاری 

سپاه منتشر کردند تا به این نحو روحیه مضاعفی به تروریست ها بدهند.
شــریف با رد برخی از اخبار مبنی بر این که حضور مستشاری سپاه در سوریه کاهش پیدا کرده و یا این که سپاه نیروهای مستشاری خود را از این کشور 
بیرون آورده اســت گفت: علی رغم تمام این جو سازی ها سپاه همچنان به کمک مستشاری خود به مردم و ارتش سوریه ادامه می دهد و تغییر خاصی 

در استراتژی سپاه در این ارتباط ایجاد نشده است.

 کاری به کنگره 
نداریم

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به قانون مصوب 
کنگره آمریکا برای محدودیت سفر به این کشور در 
صورت سفر به ایران گفت: اگر عین قانون مصوب 

کنگره رفتار شود، حتما نقض برجام خواهد بود.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ظهر 
امروز در نشســت خبری مشــترک با لوندگ سورو 
ســورن وزیر امور خارجه مغولســتان کــه به تهران 
ســفر کرده اســت، در پاسخ به ســئوال خبرنگاری 
درباره تاثیــر مصوبه اخیر کنگــره آمریکا بر حضور 
شــرکای اقتصادی در ایران با توجه به محدودیتی 
که برای ســفر به ایران تعیین کرده اســت، اظهار 
داشــت: همان طور که قبال اعــالم کرده ایم، ما با 
دولت آمریکا به عنوان نماینده کل این کشور بحث 

می کنیم و کاری به کنگره نداریم.
وی تصریح کرد: دولت آمریکا وظایف مشــخصی 
را بر اساس ضوابط موجود برعهده دارد و این خود 
دولت آمریکاســت که باید مشکالت داخلی خود را 
به هر روشی که می داند حل کند؛ این قاعده روابط 
بین الملل است که تصمیم گیری داخلی نمی تواند 

تعهدات بین المللی را از دوش یک کشور بردارد.
وزیر امور خارجه کشــورمان ادامه داد: اینکه وزیر 
امور خارجه آمریکا رسما اعالم کرده است که اجازه 
ایجاد مشــکل در اجرای برجــام را نمی دهند، این 
اعالم یک سیاســت از ســوی دولت آمریکاست و 

باید دید چگونه اجرا می شود.
ظریف تاکید کرد: اگر عین قانــون مصوبه کنگره 
رفتار شــود، حتما نقض برجام خواهد بود، اما اگر 
دولــت از امکانات خود بــرای اجرای ایــن قانون 
اســتفاده کند، باید ارزیابی کرد کــه آیا نقض برجام 

صورت گرفته یا خیر.
وی همچنیــن در رابطــه بــا مکاتبــه روز گذشــته 
هیات رئیســه کمیســیون امنیت ملــی مجلس با 
شورای عالی امنیت ملی درباره این مصوبه کنگره 
آمریکا و نقض برجام، عنــوان کرد: هیات نظارت 
شــورای عالی امنیت ملی که بر اســاس نامه مقام 
معظم رهبری تشــکیل شــده، مســئول نظارت بر 
حســن اجرای برجام اســت و حتما نامه کمیسیون 
امنیــت ملــی مجلــس در اولیــن جلســه هیــات 
نظــارت به اطالع اعضا خواهد رســید و این هیات 

تصمیم گیری می کند.
وزیر امور خارجه کشــورمان با اشــاره به دیدار خود 
بــا جان کری وزیر امــور خارجه آمریــکا در 10 روز 
گذشــته و در نیویورک، به دههــا ایمیل و تماس از 
طــرف مذاکره کنندگان غربی بــا همکاران وی در 
وزارت خارجه اشــاره کرد و گفــت: اعضای 5+1 
منافع زیادی دارند کــه مانع اجرای این تصمیمات 

تبعیض آمیز هستند.
ظریــف تاکید کرد: مــا همه این مســائل به هیات 
نظارت بــر اجــرای برجــام گــزارش خواهیم داد 
 و ایــن هیــات تصمیم گیــری می کند که چــه باید 

بکنیم.
مــا  ســفارتخانه های  کــرد:  تصریــح  ظریــف 
تســهیل کننده روابط هستند و این را رسالت وزارت 
امور خارجه می دانیم که در زمینه توسعه اقتصادی 

فعال باشد.
وی بــا بیــان اینکه اهداف خــود را در دیپلماســی 
اقتصــادی محــدود نمی کنیــم، اظهار داشــت: 
اولویــت مــا در حــال حاضــر توســعه روابــط بــا 
همســایگان اســت، به ویــژه در شــرایط امروز که 
منطقه بــا خطر جدی افــراط گرایی روبرو اســت، 
 در ایــن زمینــه برنامه هایــی را در دســت اجــرا 

داریم.

اصولگرایان یک قدم تا ائتالف بزرگ

ائتالف بزرگ اصولگرایان، هدف بخش بزرگی از اصولگرایان است. هدفی که 
در این ماه ها با کارشــکنی دو سر طیف بزرگ این جریان سیاسی، گاهی بیشتر 
به آرزو شباهت دارد تا هدفی دست یافتنی. درواقع به نظر می رسد جبهه پایداری 
و فراکســیون رهروان همچنان دارند ساز خود را می زنند و آمال گروهی خود را 
بر هویــت اصولگرایی ترجیح می دهند؛ هرچند آن هــا نه تنها همچنان خود را 

اصولگرا، بلکه اصولگرای اصیل می دانند.
برخی از آن هــا امروز نیز در اظهار نظرهایی به کوبیــدن بر طبل جدایی خود از 
ائتالف ادامه داده اند. حمید رسایی که پیش تر عضو جبهه پایداری بود و بعد از 
جداشــدن نیز همچنان رابطه نزدیکی با آن ها دارد، امروز گفته است که سران 
اصولگرا باید خواســت های »بدنه« را در ائتالف درنظــر بگیرند، وگرنه ائتالف 
موفقی نخواهند داشــت. اظهار نظری که وقتی در کنــار دیگر گفته های این 
نماینده تندروی مجلس می گذاریم، به نظر می رســد منظور از »بدنه« در آن، 
نه به معنای واقعی کلمه بدنه اصولگرایی کــه به معنای جبهه پایداری و طیف 
تندروی اصولگرایان اســت. موضوعی که باز هم از آن بوی چیزی به مشام می 
رسد که اعضای پایداری پیش تر نیز بارها به آن متهم شده اند: »زیر میز زدن«. 
چراکه چنین حرفی اکنون و در زمانی زده شده است که  ائتالف اصولگرایان در 

آستانه اعالم موجودیت است و قرار است فقط یک لیست بدهد.
به جز رسایی، اعضای رهروان نیز امروز در اظهار نظرهایی از طرفی از نپیوستن 
این فراکســیون به ائتالف گفته اند و از طرف دیگر تشکیل این ائتالف را اساسا 
نشدنی خوانده اند. حرف هایی که در ســکوت تمام نشدنی الریجانی گفته می 

شود؛ هرچند او تشکیل حزب را فعال منتفی اعالم کرده است.
با این حال به نظر نمی رســد آن هایی که در پی تشــکیل ائتالف بزرگ هستند، 
از پای بنشــینند. آن ها ماه هاست که در جلســات متعدد با بزرگان و نمایندگان 
گروه های مختلف اصولگریایی درحال رایزنی برای هدفشــان هستند. آن ها 
همچنان امیدوارند و معتقدند که این ائتالف عملی است و اصولگرایان این بار 

دیگر اشتباه دو سال پیش را تکرار نخواهند کرد.

زمانی وحدت می شود که بدنه راضی باشد
حمید رســایی نماینده مردم تهران امروز و پس از ثبت نام در انتخابات مجلس 
درباره مسئله وحدت اصولگرایان گفت: زمانی وحدت شکل می گیرد که وحدت 
در منش ها و ارزش ها شکل گرفته باشد. اگر در حقیقت این وحدت به جمع بندی 
رسد و به شکلی باشد که به بدنه نسبت به آن سوال و اما و اگر نداشته باشد طبیعتا 

نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت. وی تاکید کرد: در انتخابات پیش رو باید 
افراد به وحدتی برسند که بدنه قانع شود و اگر بدنه جریان اصول گرایی نسبت به 

گزینه ها سوال داشته باشد، وحدت نتیجه مطلوب نخواهد داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: بنده در مجلس قبلی مستقل عمل کردم 
و جایی که احساس کردم باید سوال کنم سوال خود را مطرح کردم. در مجلس 
آینده نیز چنانچه رای مردم را کسب کنم با همان هویت مستقل فعالیت می کنم. 
چنانچه مستقل ثبت نام کرده ام و در انتخابات نیز مستقل پای کار آمدم. گرچه از 
جریان اصولگرایی به حساب می آیم اما در مجلس به تکلیف خود عمل می کنم 

و هر جا الزم باشد سوال، نقد و یا حمایت می کنم.
وی ادامه داد: طبیعتا اکنون لیست های بسیاری مطرح است، اما بنده به عنوان 
یک شخص مســتقل که در هیچ حزب، گروه و تشکل حزبی به صورت رسمی 
نیستم، به عنوان فرد مستقل ثبت نام می کنم. نماینده مردم تهران در عین حال 
گفت: در آینده لیست هایی مطرح می شود که اگر از جهت مبانی با آنها مشکلی 

نداشته باشم در آن لیست ها نیز حضور پیدا می کنم. 
حجت االسالم رسایی درباره جلسات سه گانه موتلفه، پایداری و ایثارگران یادآور 
شد: این جلسات شــاید بتواند به نتیجه برســد، اما فعالیت های اجتماعی نیاز 

به همگرایی دارد و به هر میزان کار جمعی همگراتر باشد، نتیجه خواهد داد.

با تندروها ائتالف نمی کنیم
بهروز نعمتی عضو فراکســیون رهروان والیت نیز تصریح کرد: ما با تعدادی از 
تندروهای مجلس نمی توانیم به توافق برسیم. وی گفت: حضور رهروان والیت 
در شورای مرکزی ائتالف اصولگرایان منتفی نیست٬ اما باید این موضوع همگن 
باشد. نعمتی خاطرنشان کرد: تا این لحظه که نه آقای الریجانی و نه نماینده وی 
در شورای مرکزی ائتالف اصولگرایان حضور نداشتند٬ این موضوع هم وجود 
دارد که به دلیل وجود یکسری تندروها الریجانی و رهروان به این شورا نمی رود.
اسماعیل جلیلی دیگر عضو فراکسیون رهروان والیت مجلس شورای اسالمی 
نیز گفت که پیوستن این فراکسیون به ائتالف اصولگرایان توجیه کننده عملکرد 
برخی جریانات تنــدرو حاضر در این ائتالف بوده و به همین دلیل فراکســیون 
تصمیم گرفته به ائتالف نپیوندد. وی تاکید کرد: معموال ائتالف ها برای کسب 
رای حداکثــری تالش می کنند امــا رویکردهای تندروانه در طول ســال های 
گذشــته باعث شــده در بین گروه های سیاســی اصولگرا یا اصالح طلب حد و 
مرزهایی مشخص شود تا این ها بتوانند با دوری جستن از رویکردهای تندروانه 

اثر مثبتی را روی افکار عمومی داشته باشند. او تاکید کرد که باید عکس العمل 
افکار عمومی نسبت به ائتالف ها سنجیده شود تا مشخص شود آیا مردم از این 

ائتالف ها استقبال می کنند یا از آن دوری می جویند.
همچنین حســن بیادی فعال سیاســی نزدیــک به محمد باقــر قالباف، دیگر 
اصولگرایی که برای حضور در ائتالف از او دعوت شــده اســت، امروز گفت: با 
روحیه ای که من ازایشان خبردارم آقای قالیباف با احزاب و گروه ها و کسانی که 
تمامیت خواه وافراطی هستند تن به همکاری نخواهد داد، حتی در حول محور 
آقای موحدی کرمانی چرا که ایشــان باهوشــی که دارند از همین االن نتیجه 
برای شــان قابل پیش بینی خواهد بود. وی تاکید کرد: ائتالف با پایداری برای 
هیچ گروهی مثبت نخواهد بود. پایداری یك جبهه انحرافی است که از دل دولت 

آقای احمدی نژاد به وجود آمده و پایدار هم نخواهد ماند.

مشکلی در وحدت اصولگرایان وجود ندارد
با وجود ایــن اظهارنظرها امروز برخی اصولگرایان بر دســتیابی به تفاهم برای 
ائتالف تاکید کردند. بیژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران در پاسخ به این سوال 
که عده ای می گویند که ائتالف اصولگرایی آقای الریجانی را کنار زد،  گفت: این 

حرفها در هنگامه انتخابات زیاد زده می شود ولی صحیح نیست. 
این عضو جبهه پایداری در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه دبیر کل موتلفه 
اسالمی می گوید که نمی توان اختالف پایداری با آقای الریجانی را کتمان کرد، 
تصریح کرد: اختالف در چه؟ اختالف در مبنا یا اختالف سلیقه؟ ما هیچ اختالف 
مبنایی نداریم ولی اختالف سلیقه ممکن اســت وجود داشته باشد که طبیعی 
اســت. آقای الریجانی یک نفر اســت جریانی ندارد. آقای قالیباف هم اینگونه 
است، اینها فرد هستند. نوباوه وطن درباره فعالیت جبهه پایداری گفت: پایداری 
فعالیت جداگانه نخواهد داشت و به عنوان یکی از پایه های ائتالف اصولگرایی 

فعالیت خواهد داشت.
حجت االسالم حســین ابراهیمی عضور جامعه روحانیت مبارز نیز تاکید کرد: 
در حال حاضر هیچ اصول گرایی خارج از اصول گرایی نداریم. ابراهیمی با بیان 
اینکه تا کنون هیچ مشــکلی در اصل وحدت اصول گرایی وجود نداشته است، 
افزود: آقای الریجانی، قالیباف و والیتــی در حال حاضر در متن اصول گرایی 
هستند. وی افزود: در کل جریانات اصول گرایی هنوز کسی به صورت تک تک 
اعالم موضع نکرده و بنابر این است که سخن گو مصوبات شورا به اطالع مردم 

برساند و نیاز به اعالم تک تک شورای مرکزی ائتالف اصول گرایان نیست.

پیگیری روزواکنش روز

جناح ها و احزاب سرمایه ملی کشورند
دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست با اعضای شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسالمی با تاکید بر لزوم فعالیت های حزبی بیان داشتند: فعالیت افراد در احزاب 
به منظور آمادگی برای به عهده گرفتن مســئولیت های خطیر کشــور یک ضرورت می باشد. ایشان افزودند: با توجه به اینکه حزب و فعالیت های حزبی، رکن اصلی مردمساالری می باشد و نیز اینکه جناح ها و 
احزاب، ســرمایه ملی برای کشور هســتند لذا باید اینگونه فعالیت ها را تقویت کرد.  دکتر رضایی در ادامه بیان کردند کادرسازی و تربیت افراد جهت تصدی پست های مهم مملکتی و خدمت به کشور، 

سوای نتیجه ای که فعالیت احزاب در به دست آوردن قدرت می تواند داشته باشد خود یک موفقیت بزرگ به حساب می آید.
ایشــان افزودند: احزاب می توانند با فعالیتهای سازنده و مثبت خود باعث تشویق حضور مردم در صحنه شوند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود، با حمایت از 
ائتالف اصولگرایان، شرکت در جلسات هماهنگی برای به دست آمدن وحدت بیشتر اصولگرایان را مفید ارزیابی کردند. دکتر رضایی در پایان با تاکید بر حرکت در مسیر انقالب، از برگزاری هر چه 

بیشتر این جلسات به منظور حفظ و دستیابی به اصول و اهداف انقالب استقبال کردند.

سیاسی
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 تخریب، خالف شرع 
و اخالق است

 برجام را 
به فرجام می رسانیم

آیت الله مکارم شــیرازی امروز در سخنانی توصیه های مهمی درباره انتخابات خطاب به مسئوالن، مردم، کاندیداها و 
احزاب و گروه های سیاسی بیان کرد. این مرجع تقلید در جلسه درس خارج فقه خود در مسجد اعظم با اشاره به اهمیت 
و حساســیت انتخابات پیش رو بر لزوم پرهیز از زدوبندهای غیراخالقی و همچنین تخریب و تهمت زنی در میان گروه 
ها و شــخصیت های سیاسی تاکید کرد. آیت الله مکارم همچنین کاندیداهای انتخابات را به صداقت داشتن و دوری 

از شعارهایی که نمی توانند آن ها را عملی کنند، توصیه کرد.

گروه های سیاسی از تخریب دوری کنند
آیت الله مکارم شیرازی در این ســخنان تاکید کرد: ما در حکومت اسالمی انتخابات مان باید اسالمی باشد، در غرب 
و آمریکا همه رقم قول می دهند و زد و بند می کنند، از حکومت مادی غیر از این انتظار نمی رود، اما در شــعاع حکومت 
اســالمی همه انتظار دارند انتخابات هم اسالمی باشد و تمام اصول اخالقی در آن حفظ شود و صدمه ای به هیچ یک 
از اصول اخالقی وارد نشود. وی با تاکید بر این که کاندیداها، گروه ها و جناح های سیاسی از تخریب یکدیگر بپرهیزند، 
تهمت زنی را کنار بگذارند و از خالف گویی اجتناب کنند اظهار کرد: اینها خالف شرع بّین است و در آینده نیز مشکالت 

بسیاری را همچون کینه و عداوت ایجاد خواهد کرد.

کاندیداها وعده دروغین به مردم ندهند
این مرجع تقلید در ادامه سخنان خود اضافه کرد: نکته دیگر این است که باید افراد و کاندیداها از وعده های دروغین به 
مردم بپرهیزند، نیایند مدینه فاضله ای تصور کنند و وعده های دروغ و آنچنانی به مردم بدهند، این وعده های دروغین 
ممکن است در برخی ســاده لوحان مؤثر واقع شود اما ضررهای بســیاری دارد و باعث بی اعتمادی و فاصله گرفتن از 
مردم می شود. وی با تاکید بر این که نامزدهای انتخاباتی صداقت داشته باشند، شرایط و امکانات را در نظر بگیرند و در 
همان حد وعده بدهند، گفت: نکته مهم دیگر این که از اسراف و ریخت و پاش در تبلیغات و کارهایی که نشان می دهد 
می خواهند رای بخرند و باعث بدبینی مردم می شود، بپرهیزند. این مرجع تقلید یادآور شد: باید در حدی که فرد می خواهد 
خود را به مردم معرفی کند و سوابقش را مطرح نماید، هزینه کند، دروغ و ریخت و پاش و اسراف نباید وجود داشته باشد.

هرکه بازنده شد، نگوید تقلب شده است
نکتــۀ دیگری که آیت الله مکارم شــیرازی خطاب به کاندیداها 

بیان کرد، لزوم احترام گذاشــتن به رای مردم بود، وی در 
این باره خاطرنشــان کرد: همه باید به نتایج انتخابات 

احترام بگذارند، این که هر که بازنده شد بگوید تقلب 
شد، درست نیســت. وی اضافه کرد: ما از وسوسه 
در صحــت انتخابات خیلــی صدمــه دیده ایم، در 
زمان های گذشــته چه حرف هایی زدند، چه کارها 

و اختالفاتی پیش آمد که آثار آن هنوز نمایان اســت. 
آیت الله مکارم شیرازی در ادامه تاکید کرد: مردم نیز 
در انتخابات وظیفه دارند، به فردی که می خواهند 
رای دهند تحقیقــات الزم را انجام دهند چراکه در 

اعمال فردی که به او رای داده اند شــریک هســتند. 
وی تصریح کرد: امیدواریم انتخاباتی پرشــور و با استقبال 

حداکثری مردم و سالم و مفید به حال مردم و جامعه داشته 
باشیم، ان شاءالله افرادی انتخاب شوند که هم با تقوا و هم 

با معلومات کافی باشــند تا بتوانند گره مشکالت کشور 
را باز کنند.

رئیس جمهور به شــهر ری رفت و در اجتماع بزرگ مردم این شــهر درخصوص انتخابات، امنیت و وضعیت اقتصادی 
کشور ســخن گفت. روحانی در این سخنان با بیان اینکه مردم در اسفند ماه حماسه ای دیگر خواهند آفرید، تاکید کرد 
که مســئوالن مسئله حق الناس بودن رای مردم توجه دارند. حســن روحانی همچنین به توافق هسته ای اشاره کرد و 

علت برداشته شدن تحریم ها را درواقع حضور و رای مردم در سال ۹2 خواند. 

مسئوالن به حق  الناس بودن رأی توجه خواهند کرد
روحانی همچنین با اشــاره به ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شــورای اسالمی اظهار کرد: 
امیدوارم آثار این شور، شــعور و احساسات مردم بزرگ و انقالبی سرزمین ایران را که از ابتدای دی ماه آغاز شده است، 

در اوایل ماه اسفند پای صندوق آراء شاهد باشیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه بی تردید ملت ما در اســفند ماه یک بار دیگر حماســه سیاسی می آفریند، تصریح کرد: همه 
مســئولین به تبعیت از مقام معظم رهبری به مسأله حق الناس بودن رأی مردم و صندوق آرا توجه خواهند داشت و این 

افتخار ایران در این منطقه است که هر انتخاباتی در آن با شکوه برگزار شده است.
روحانی با اشاره به اینکه در سخت ترین شــرایط انتخابات را کنار نگذاشتیم، خاطرنشان کرد: آن روزی که جنگ بر ما 
تحمیل شده بود، باز هم در موعد مقرر انتخابات مجلس شورای اسالمی و انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و آن 
زمانی که انتخابات خبرگان آغاز شد و از زمانی که انتخابات شوراها برقرار شد، در هر شرایطی ما انتخابات را برگزار کردیم 
و این افتخار این ملت است که حتی آن روزی که عفلقیان به شهرهای ما موشک پرتاب می کردند، باز هم ما انتخابات 

را یک روز و یک ساعت به تأخیر نینداختیم. 

علت رفع تحریم ها، مشارکت انتخاباتی مردم بود
روحانی در ادامه با بیان اینکه در دی ماه امســال ان شاءالله شاهد شکست توطئه گران علیه جمهوری اسالمی ایران 
در ایجاد تحریم های اقتصادی خواهیم بود و زنجیر تحریم گسسته می شود، اضافه کرد: امید داریم که مردم بزرگ ما 

شاهد آرامش و شاهد باز شدن دروازه های اقتصادی کشور روی جهانیان باشند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه 12 سال با تصویب قطعنامه های ظالمانه ضد ایرانی به مردم ایران ظلم شد، اظهار کرد: 
با اجرایی شــدن برجام در دیماه، همه 18 قطعنامه ظالمانه علیه ملت ایران برای همیشــه لغو خواهد شد. این پیروزی 
از آن شما ملت بزرگ ایران اســت. اگر نمایندگان شما در وین، ژنو، نیویورک و لوزان توانستند حق این ملت را بر کرسی 

بنشانند به خاطر حضور و مشارکت و حمایت شما مردم بزرگ بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه در مراحل پایانی اجرای برجام هستیم و با کمک شما مردم، آرزوی ننگین افراطیون آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای مرتجع منطقه که می خواستند برجام به مقصد نرسد، ناکام مانده و ملت ما برجام 
را به فرجام خواهد رساند، گفت: برای توسعه اقتصاد این سرزمین، دروازه ها را روی سرمایه ها و فناوری های جهانیان 

گشوده و به وعده هایی که به مردم عزیز و بزرگ مان داده ایم عمل خواهیم کرد.

دولت یازدهم تورم را از 45 به 10درصد رساند
روحانــی با اظهار خرســندی از اینکــه در تازه ترین گــزارش مرکز آمار ایران، تــورم نقطه به نقطه کشــور، تک رقمی و 
 برابــر با ۹/۹ اعالم شــده، ادامه داد: ایــن یعنی تورمی کــه در آغاز این دولــت ۴5 درصد بود، به کمتــر از 10 درصد 

رسیده است.
روحانی با اشاره به اینکه در سال آینده دارای رشد اقتصادی قابل مالحظه خواهیم بود و سال ۹5 امید رشد 5 درصدی 
در اقتصاد ایران را داریم، تصریح کرد: می دانید بســیاری از ســرمایه گذاران داخلی و خارجی امروز آماده هســتند تا از 

فرصت بعد از تحریم در این کشور استفاده و بهره برداری کنند.
روحانی با اشــاره به ارائه الیحه بودجه و برنامه پنج ساله ششم که در دی ماه تقدیم مجلس خواهد شد و رقم 267 هزار 
میلیارد تومانی بودجه سال ۹5 گفت: در بودجه سال آینده اتکاء ما به نفت فقط 25 درصد است و 75 درصد اتکاء بودجه 

به منابع غیرنفتی است. این یکی از آرزوهایی بود که سالیان دراز نظام ما و ملت ما دنبال تحقق آن بود.

هر رأی یک گلوله به دشمنان است
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اهمیت شرکت در انتخابات گفت: شرکت در انتخابات یک واجب انقالبی و هر رأی در انتخابات یک رأی به امام و انقالب و یک گلوله به دشمنان انقالب اسالمی 

اســت. سردار سرلشکر بسیجی سیدحسن فیروزآبادی در ســخنانی پیرامون انتخابات و خواسته های مردم اظهار کرد: امروز حساسیت های شهیدان در دفاع مقدس و در صحنه های مختلف دفاع از 
اســالم ناب و انقالب بایستی توسط مردم در رأی دادن مورد توجه باشد و سفارشــات حضرت امام راحل )ره( و حضرت امام خامنه ای عزیز)مدظله العالی( درباره شاخص های کاندیداهای مطلوب 

انقالب اسالمی، سرمشق مردم در رأی دادن قرار گیرد.
وی با بیان این که »با وجود این شاخص ها، توجه به شاخص های ویژه امروز و شرایط حساس پسابرجام و پسا توافق، نیز الزم است« افزود: امروز خواسته اکثریت جامعه بلکه عموم مردم بهبود معیشت 

بوده و رواج کسب و کار از اهم مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. لذا برای مجلس آینده نمایندگانی الزم است که در این شرایط توان به حرکت درآوردن چرخ های اقتصاد و بهبود فضای کسب 
و کار را داشته باشند و بتوانند نیازهای معیشتی مردم را با اقدامات کارآمد خود برطرف کنند و کشور را از شرایط رکود بیرون آورند.

تکرار فتنه 88 در انتخابات آینده 
معاون ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر 
اهمیت هوشمندی نســبت به تالش های 
جبهه ی دشــمن گفت: هماهنگی عده ای 
در داخل بــا بیگانگان، فتنه بزرگتر از جنگ 

تحمیلی را در سال 88 رقم زد.
سردار ســید مســعود جزایری با بیان اینکه 

دشمن بنا دارد در انتخابات پیش رو از شیوه  سال 88 همچنان استفاده کند، 
افزود: قرائن و مســتندات مربوط به طرح ها و سخنان مقامات و مسئولین 
امریکا نشــان می دهد، اســتکبار جهانی در نظر دارد از بســتر انتخابات در 
جمهوری اســالمی ایران، منافع نامشروع خود را در پروسه  بی اعتبارسازی 

انقالب اسالمی برداشت کند.
سردار جزایری خاطرنشان کرد: براساس برخی شواهد عده ای از خواص، 

آتش بیار این معرکه  امریکایی–صهیونیستی شده اند.

دیدار الریجانی با آیت اهلل موحدی کرمانی
حجت االســالم غالمرضا مصباحی مقدم 
کاندیدای انتخابــات مجلس دهم در جمع 
خبرنــگاران دربــاره حضــور الریجانی در 
ائتالف اصولگرایان، اظهار داشــت: بهتر 
است اخبار مربوط به آقای الریجانی از خود 
وی پرسیده شــود، اما خبر دارم  که یکی دو 

هفته گذشته وی با آیت الله موحدی کرمانی دیدار کرده است. وی گفت: بنده 
و آقای ابوترابی فرد چندی پیش با آقای الریجانی صحبت کردیم و چیزی در 
سخنان ایشان درباره نفی ائتالف اصولگرایان نشنیدیم. این نماینده مجلس 
تصریح کرد: آقای الریجانی گفته امکان شــرکت در جلســات را ندارد، اما 
نماینده می فرســتد. مصباحی مقدم درباره حضور رهروان والیت در ائتالف 
اصولگرایان، گفت: در ائتالف از احزاب ثبت شده دعوت می کنیم. رهروان 
یک حزب نیست، یک فراکسیون است و ما از آقای الریجانی دعوت کردیم.

ترکیب مجلس تغییر نمی کند
حمید رسایی در پاسخ به سوالی در خصوص 
وحدت اصولگرایان نیز گفت: کســانی که 
دور هم نشســته اند و می خواهند به وحدت 
برسند باید در درجه اول به این فکر کنند که 
به وحدتی برســند که بدنه قانع شود.  رسایی 
افزود: در وحدت ها هم فکر می کنم قبل از 

وحدت در روش، باید در ارزش ها وحدت داشت یعنی افراد همگرا باشند در 
غیر این صورت چند پارچه خواهند شد. البته خبرهایی که شنیده ام حاکی از 
این است که تالش در همگرایی وجود دارد. وی همچنین در پاسخ به سوالی 
در خصوص ترکیب مجلس آینده بیان کرد: طیف سیاسی مجلس آینده قابل 
پیش بینی نیســت اما فکر می کنم ترکیب مجلس دهم از نظر طیف بندی 
سیاسی تغییر چندانی نمی کند و حضور اصالح طلبان نیز به میزان مجلس 

نهم است و تغییر جدی نداریم.

خنثی سازی حرکات 
تروریستی در شرق کشور

فرمانده نیروی انتظامی از خنثی سازی تحرکات گروه 
های تکفیری و ضد انقالب در شرق کشور خبر داد.

سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری در حاشیه تجلیل 
از برترین پژوهشگران یگان ویژه به خبرنگاران گفت 
: هر چند وقت گــروه های تکفیــری و ضدانقالبی 
تحرکاتــی را در نزدیکی مــرز انجام مــی دهند که با 
حضــور مرزبانی ناجا این تحرکات در شــرق کشــور 

خنثی شد.
وی افزود: ممکن اســت در جاهــای دیگر درگیری 
ایجاد شود که اقدامات و پاســخ خوبی به گروه های 

ضد انقالب می دهیم و مرزها وضع خوبی دارد. 
فرمانده ناجا گفــت: یگان ویژه بــه خاطر ماموریت 
حساس باید تجهیزات الزم را در اختیار داشته باشد. 
سردار اشــتری با بیان اینکه تجهیزات یگان ویژه به 
روز و عامل بازدارنده است ، افزود: بیش از 85 درصد 
تجهیزات مورد اســتفاده در یگان ویــژه تولید داخل 
اســت که این یگان یا معاونت های مربوط در نیروی 
انتظامــی ، وزارت دفاع و  شــرکت هــای خصوصی 

داخلی می سازد. 
وی ابراز امیدواری کرد ســال های آینــده همه این 
تجهیزات به طور کامل بومی و بهره برداری شود  زیرا 
استفاده از این تجهیزات ، ســرعت و دقت در انجام 

ماموریت ها را با کمترین هزینه ، افزایش می دهد. 
سردار اشتری درباره چینش نیروها در ایستگاه های 
مترو تهران گفت : در مناسبت های خاص و مراسمی 
که در شهر تهران برگزار می شود ، از جمله برگزاری 
اجالس ها، به حضور بیشــتر به ویژه در شهر تهران 
نیاز اســت زیرا حضور این نیروها عامــل بازدارندگی 

است و سبب آمادگی یگان ها می شود. 
وی افــزود: هرچند وقت یک بــار رزمایش و تمرین 
هایی در شهر انجام می شود که اکنون این ماموریت 
ها به خوبــی انجام شــده و حضور نیروها اســتمرار 

نداشته است و کاهش می یابد. 
فرمانده ناجا درباره رزمایش مشترک یگان ویژه ناجا و 
نیروی زمینی ارتش گفت : با ابالغ ستاد کل نیروهای 
مسلح، هدف از برگزاری این رزمایش مشترک آمادگی 

و هماهنگی بیشتر میدانی است.
وی افزود: این رزمایش با موضوع برخورد با اقدامات 

تروریستی و ویژه برگزار می شود.
ســردار اشــتری درباره اقدامات نیروی انتظامی در 
برقراری امنیــت انتخابات گفت : نیــروی انتظامی 
طبق وظیفه ذاتی خود، حفظ نظم و امنیت و آرامش 
را در همه ایام و مناســبت های خاص برعهده دارد و 
به درخواست مسئوالن ، ماموریت خود را در انتخابات 

برای حفظ نظم و امنیت انجام می دهد.
فرمانده نیروی انتظامی افزود: مانند سال های قبل 
آمادگــی  داریم انتخاباتی با آرامش ،امن و با شــکوه 
را برگزار کنیم و پیش بینی می شــود هیچ مشــکلی 

نداشته باشیم.

روز نو نوشت: لزوم حضور فعال زنان درمجلس
زمانی که نیمی از جمعیت کشور تحت عنوان زنان نادیده انگاشته شوند، چگونه می توان قوانینی مطلوب در جهت محقق شدن مطالبات 

زنان، خانواده و جوانان تصویب کرد.

 تدبیر خبر نوشت: رئیس جدید، ضرغامی را سرافراز کرد
با توجه به تجربیاتی که ضرغامی مبنی بر ریزش مخاطب از سرگذرانده آیا سرافراز می خواهد بی اعتناء و بی تفاوت نسبت به مطالبات 

قانونی و معقول مردم، تصمیم گیری کند؟

 تدبیر و امید نوشت: فردوسی پور دم به تله نداد
رسایی بارها به فردوسی پور و برنامه نود کنایه زده و آنها را به عدم پیگیری پرونده فساد در فوتبال متهم کرده است. شاه بیت اظهارات او اما 

برجسته کردن نقش خود در این پرونده است.

 فارس نیوز نوشت: شکست دیگر دیپلماسی دولت این بار در عرصه فرهنگ
در این میان برخی معتقدند ضعف دیپلماسی دولت یازدهم با لغو برگزاری اجالس وزرای فرهنگ اسالمی در مشهد به عرصه فرهنگ نیز 

رسیده است و دولت حتی نمی تواند از حق خود در برگزاری اجالس های بین المللی دفاع کند.

 رجانیوز نوشت: جای ما در مقابله با نفوذ کجاست؟
در دورٔه استعمار نو با گماردن حکام دست نشانده، تصاحب منابع و به کار گرفتن نیروها برای تأمین منافع خود با دست او، اما استعمار فرانو 

به دنبال تسخیر مغزها و قلب ها و به گونه ای است که با میل خود منافع سلطه گران را تأمین کنند.

عکس روزسایت نگار

رونمایی از تجهیزات 
جدید یگان ویژه ناجا

خبرنامه
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رصدخانه

آتش بس است! 
تشدید فشار کشورهای غربی بر عربستان برای توقف تجاوز به یمن

حدود ۹ ماه از آغاز تهاجم ائتالف تحت رهبری عربستان سعودی به یمن 
می گذرد و با وجــود تالش های مکرر، هنوز راه حلی بــرای پایان دادن به 
تجاوز سعودی ها و برقراری آرامش و ثبات در این کشور یافت نشده است. در 
این میان، در حالی که قرار است کمتر از یک ماه دیگر، دور جدید مذاکرات 
صلح یمن برگزار شود و به طور رسمی تدابیری برای برقراری آتش بس در 
این کشور طرح شده، ائتالف سعودی همچنان به حمالت خود علیه این 
کشــور، به ویژه در مناطق غیرنظامی ادامه می دهد. این حمالت، به طور 
روزافزونی با واکنش بین المللی مواجه شــده و در تازه ترین مورد، در جلسه 
شــورای امنیت که برای بررسی اوضاع یمن تشــکیل شده بود، نسبت به 
حجم و شدت حمالت صورت گرفته علیه غیرنظامیان در این کشور ابراز 
نگرانی شــد. در همین حال، نماینده ویژه ســازمان ملل در امور یمن نیز 
گفته با وجود تالش های صورت گرفتــه، میزان اختالفات میان طرفین 
به حدی است که می تواند کل فرایند صلح را با خطر شکست مواجه سازد.
در تازه ترین تحول مربوط به یمن، زید بن رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق 
بشــر ســازمان ملل متحد، روز سه شنبه در شــورای امنیت گفت حمالت 
نظامی ائتالفی که عربستان ســعودی رهبری آن را در یمن برعهده دارد، 
مسئول »شــمار غیر قابل قبول« حمالت به مناطق غیرنظامی است. وی 
در اولین نشست علنی شورای امنیت در خصوص یمن افزود از زمان آغاز 
این حمالت نظامی در ۹ ماه پیش »با نگرانی شدید« بمباران شدیدی را که 
از زمین و هوا بر مناطقی در یمن که تراکم جمعیتی باالیی از غیرنظامیان را 
دارد و همچنین تخریب زیربناهای مدنی مانند بیمارســتان ها و مدارس را 
دنبال می کند. وی اضافه کرد همه طرف های این منازعه »مسئولیت تعداد 
زیاد حمالت هوایی را که نیروهای ائتالف انجام می دهند« برعهده دارند. 
وی در ادامه افزود: »از شورای امنیت به کارگیری تمام قدرت خود را برای 
کمک به مهار استفاده از زور از سوی همه طرف ها خواستاریم و همه طرف ها 

را به پایبندی به اصول اساسی حقوق بشر بین المللی تشویق می کنیم«. 
جلسه شورای امنیت درباره یمن در حالی برگزار شد که برخی دیپلماتهای 
حاضر در ســازمان ملل متحد گفتند بعضی کشــورهای غربی، کم کم بر 

عربستان سعودی فشار می آورند تا به توافقی سیاسی برای پایان دادن به 
این منازعه دســت پیدا کند. به گفته این دیپلمات ها، نشست روز سه  شنبه 
با هدف برجســته کــردن این منازعه و فشــار بر طرف هــای آن به منظور 
دستیابی به هدف پایان کشــتار مردم از طریق مذاکره برگزار شد. سامانتا 
پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل که کشورش ریاست این شورا را در ماه 
دســامبر برعهده دارد، گفت همه طرف ها باید به حقوق بشر پایبند باشند. 
وی در بخشی از اظهارات خود خطاب به دولت های حاضر در ائتالف تحت 
رهبری ســعودی گفت: »از ائتالفی که عربســتان سعودی رهبری آن را 
برعهده دارد، تضمین اهداف قانونی و مشخص و تحقیقات جامع را درباره 
همه ادعاهای مستند درباره کشته شدن غیرنظامیان و انجام اصالحات 

الزم برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی خواستاریم«. 

همزمان، ســازمان های مدافع حقوق بشــر از آمریــکا و انگلیس و دیگر 
کشــورهای غربی به علت حمایت از عربستان ســعودی با تسلیحاتی که 
در این جنگ استفاده می کند انتقاد و کشــورهای عربی را نیز به استفاده 
از بمب های خوشــه ای که بیشتر کشــور ها آن را ممنوع کرده اند، متهم 
کردند. جرارد فان بوهمن، ســفیر نیوزیلند در ســازمان ملل متحد نیز در 
جلسه شــورای امنیت گفت: »اقدامات خصمانه داخل و اطراف مناطق 
غیرنظامی، از جمله استفاده از تسلیحات سنگین و بمب های خوشه ای و 
همچنین حمالت هوایی و آتش پدافند هوایی، کشته شدن شمار غیرقابل 

قبولی از غیرنظامیان را سبب شده است«. 
تمامی این تحوالت در شرایطی است که همچنان چشم انداز روشنی برای 
برگــزاری مذاکرات جدی صلح یمن و به نتیجه رســیدن آن، وجود ندارد. 

اسماعیل ولد شــیخ احمد، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن، ضمن 
اذعان به دشــواری مذاکرات صلح در یمن، حمایت قاطع شورای امنیت 
ســازمان ملل را برای برقــراری آتش بس پایدار و کامل در یمن خواســتار 
شد. وی در این زمینه اظهار داشت: »مذاکرات اخیر درباره مناقشه یمن 
در ســوئیس میان دولت و نیروهای انقالبی این کشور، اختالفات عمیق 
میان دو طرف درگیر را نشان داد و مسیر دشوار دستیابی به توافق و رسیدن 
به صلح را در این کشــور نمایان ساخت. متأسفانه اعتماد میان طرف های 
دخیل در مناقشــه یمن بســیار ضعیف اســت«. وی افزود: »باید اذعان 
کنم اختالفات موجود به اندازه ای اســت که که احتمال دارد طرف های 
مذاکره کننــده نتواننــد در روزهای آینده درباره مســائل اساســی به هیچ 

پیشرفت ملموسی دست پیدا کنند«. 
خبرگزاری فرانســه در گزارش خود درباره اوضاع یمن اشاره می کند که به 
گفته منابع نظامی، بــا وجود تمدید آتش بس در یمن، برخی از مناطق این 
کشور صبح روز سه شنبه نیز صحنه درگیری ها و بمباران های خونین بود. 
تدبیر آتش بس در یمن، پانزدهم دســامبر به اجرا گذاشته شد، اما تاکنون 
بار ها توسط طرف های درگیر نقض شده است. نماینده ویژه سازمان ملل 
متحد در یمن نیز درباره موارد متعدد نقض آتش بس در این کشور به شدت 
ابراز نگرانــی کرده و در عین حال اعالم کــرده دور جدید گفت و گو ها بین 
طرف های یمنی قرار اســت چهاردهم ژانویه برگزار شــود. ســازمان ملل 
متحد، یمــن را به عنوان یکی از بزرگ ترین بحران های انســانی، در کنار 
ســودان جنوبی، ســوریه و عراق قرار داده است. ســازمان ملل می گوید 
حدود 21 میلیون نفر در یمن، یعنی حدود 80 درصد جمعیت این کشــور 
به کمک نیاز دارند. در این میان، نگرانی از اینکه بی ثباتی های موجود در 
یمن به تقویت گروه های افراط گرا در این کشــور منجر شــود نیز افزایش 
یافته است. این موضوعی است که در جریان جلسه شورای امنیت، مورد 
اشاره کمیسر حقوق بشر سازمان ملل نیز قرار گرفت. به گفته وی، این امر 
می تواند ضمن سرایت دادن بحران یمن به خارج این کشور، سبب از بین 

رفتن ثبات در کل منطقه شود. 

افشای توافق محرمانه امنیتی انگلیس و عربستان 
روزنامه انگلیســی »ایندیپندنت« در گزارشــی فاش کرد که انگلیس و عربستان سعودی در سال گذشــته میالدی یک توافقنامه محرمانه امنیتی امضا کرده اند. این روزنامه نوشــت دولت محافظه کار انگلیس تالش می کند جزئیات این 
توافقنامه امنیتی محرمانه را از افکار عمومی پنهان نگه دارد. این توافقنامه در قالب یک یادداشت تفاهم در سال گذشته میالدی و در جریان دیدار ترزا می ، وزیر کشور انگلیس با محمد بن نایف، ولیعهد عربستان سعودی در لندن، مورد 

توافق دو طرف قرار گرفت. وزارت کشور انگلیس در آن زمان در مورد جزئیات سفر ولیعهد عربستان به لندن و جزئیات توافق صورت گرفته، گزارشی منتشر نکرد. 
با این حال، متعاقب درخواست حزب لیبرال دمکرات که در آن زمان در دولت ائتالفی دیوید کامرون بود، این مسئله آشکار شده است که این توافق، فرا تر از آن چیزی بوده که در وهله اول گفته شده بود. درحال حاضر این موضوع آشکار شده 
که یادداشت تفاهم یاد شده، شامل مواردی مرتبط با همکاری های امنیتی انگلیس با عربستان سعودی بوده است. ادعا شده است که انتشار جزئیات این یادداشت تفاهم می توانسته است به روابط دوجانبه انگلیس با عربستان سعودی و 
به صورت بالقوه به امنیت ملی انگلیس، آسیب وارد سازد. گروه های حقوق بشر نسبت به ماهیت محرمانه توافق صورت گرفته با رژیمی که به دلیل مسایل مرتبط با نقض حقوق بشر محکوم شده است، ابراز نگرانی کرده اند.افزون بر این، 

احزاب کارگر و لیبرال دمکرات ضمن درخواست از ترزا می ، وزیر کشور انگلیس برای ارایه جزئیات توافق صورت گرفته به پارلمان، از انجام چنین توافق هایی در پشت درهای بسته بدون هیچ گونه نظارت عمومی، ابراز نگرانی کرده اند.

انجام مراسم سنتی در »استون هنج« بنای سنگی تاریخی در انگلیس.

عکس هوایی از رانش زمین 
در چین.

عکاسی از پرتاب موشک »فالکون۹« و فرود عمودی آن به زمین با سرعت شاتر ۹ دقیقه ای.

جشنواره بین المللی مجسمه سازی با برف 
در هاربین چین.

 اسد: اگر مردم مرا نخواهند، 
می روم

رئیس جمهور سوریه گفت نبرد با تروریسم باید یک اصل ثابت و با دوام 
و بر مبنای حمایت اجتماعی واقعی باشد. بشار اسد در این مصاحبه 
گفت فعالیت های نظامی غربی در سوریه ناکافی است. وی تأکید 
کرد: »مبارزه با تروریسم باید اصلی ثابت و مداوم باشد. سیاست غرب 
در قبال تروریسم عینی و واقعی نیست و در حال حاضر ثمربخش 
نبوده است«. وی افزود: »مبارزه غرب با تروریسم بدون نیروی زمینی 
موفق نمی شود«. اسد درباره احتمال کناره گیری خود از قدرت نیز 
گفت: »مردم سوریه هستند که تصمیم می گیرند چه کسی برود و چه 

کسی بماند. اگر مردم مرا دیگر نخواهند خواهم رفت«. 

خنثی شدن یک توطئه تروریستی 
در فرانسه

وزیر کشور فرانسه از خنثی شــدن دهمین سوء قصد در منطقه 
اورلئان در هفته گذشــته خبــر داد. به گفته وی، افــراط گرایان 
برای حمله به یک پادگان ارتش فرانســه، یک پایگاه ژاندارمری 
و همچنین اداره مرکزی پلیس اورلئان برنامه ریزی کرده بودند. 
هفته پیــش دو افراط گرا یک ماه پس از ســوء قصدهای پاریس 
دستگیر شدند. اما خبر این دســتگیری امروز توسط برنار کازونو 
وزیر کشور منتشر شد. در دو سال گذشته این دهمین سوء قصدی 
است که در خاک فرانسه خنثی می شود. هدف این دو فرانسوی 
که هفته پیش در اورلئان دستگیر شدند، مراکز دولتی بوده است.

 آزادسازی مناطق استراتژیک 
»رمادی«

ارتش عراق در ادامه عملیات خود برای بازپس گیری شهر رمادی 
تأکید کرد که به پیشروی های چشمگیری دست یافته و اکنون کمتر 
از ۴00 عضو داعش در این شــهر باقی مانده اند. مسئوالن ارتش 
عــراق می گویند که در عملیات خود بــرای بازپس گیری رمادی، 
مرکز استان انبار، در 2۴ ساعت گذشته به پیشروی های چشمگیری 
دســت یافتند وتنها نقطه مقاومت باقیمانده برای داعش مناطق 
شرقی این شهر است. صباح نعمان، سخنگوی نیروهای عراقی 
گفت نیروهای دولتی توانسته اند از رود فرات در شمال شهر عبور 
کنند و وارد مناطق تحت کنترل داعش در ساحل جنوبی رود شوند.

  وقوع انفجار در فرودگاهی 
در استانبول

گزارش هــا حاکی از وقوع یــک انفجار در فــرودگاه »صبیحه 
گوکچن« در بخش آسیایی شهر استانبول در اوایل صبح امروز 
است. گزارش های اولیه حاکی از زخمی شدن دو زن طی این 
انفجار است. هنوز علت این انفجار مشخص نشده است. زنانی 
که بر اثر این انفجار زخمی شــده اند، به بیمارســتان آموزشی و 
تحقیقاتی مرمره انتقال یافته اند. زمانی که صدای این انفجار به 
گوش رسید، شبکه های اجتماعی ترکیه مملو از شایعاتی در مورد 
پرتاب خمپاره به این فرودگاه شدند. با این حال، پلیس استانبول 

این شایعات را رد کرد.

بین الملل
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امنیت سایبری در 2015
نگاه کسپرسکی به آنچه در ۲015 گذشت

در واپسین روزهای سال 2015 میتوان گفت که این سال سالی بسیار سخت به 
لحاظ امنیت سایبری بوده اســت. هک ها و افشای اطالعات بزرگ، جمالت 
سایبری دولتی در ابعاد کوچک و بزرگ و بد افزارهای موبایلی با سرعت در این سال 
گســترش یافتند و یکی از مهمترین دغدهه ای کاربران در این سال بدون هیچ 
شکی امنیت بوده است. در همین خصوص وبالگ کسپرسکی نگاهی داشته 

است به مهمترین رویداد ها و اتفاقات سال 2015 از دریچه امنیت سایبری. 

مجرمان سایبری به سراغ مشاغل کوچک می روند
Grabit  اولین کمپین جاسوسی سایبری با هدف قرار دادن موسسات کوچک 
و متوسط است. مهاجمان در این کمپین خود را آماده حمله به اهداف سبک تر 
کردند. اما چون شرکتهای بزرگ دارای آرایه های امنیتی هستند هک کردن آنها 
وقت گیر می شود. معموال حمالت به شرکتهای بزرگ باید به طور غیر مستقیم 

انجام شود تا با تالش کمتری همراه باشد.

دو عامل APT همیشه بر ضد هم هستند
مطلب زیر توسط Securelist منتشر شــده است: دانشجویان Naikon که 
یکی از فعال ترین گروههای APT در آســیا هســتند توسط محققان البراتوار 
 Hellsing کسپرسکی شناسایی شدند و گروه دیگری هم پدیدار شده بود با نام
که نامش از یک ســازمان مخوف ژاپنی مشتق شده بود و جالب است که بدانید 
Hellsing به Naikonحمالت متعددی داشته است اما به هر حال هر دوی 
این گروهها در کار خودشان بسیار جدی هستند. برای داشتن اطالعات بیشتر 

در مورد آنها این مقاله را مطالعه کنید.
 C&C سرورهای خود را در فضای Turla روســی زبان به نام APT یک گروه
ذخیره می کردند یا به بیانی مشــخص تر از ارتباطــات ماهواره ای برای مخفی 
کردن عملکردشان اســتفاده می کردند. این گروه به خوبی مخفی شده بود اما 
نه به اندازه کافــی. این مطالب واقعا ارزش مطالعه دارند. ســالها پیش ویروس 
استاکس نت اولین سالح سایبری واقعی شمرده شد که از جعبه باز پاندورا بیرون 

آمده بود و در حال حاضر هم این تنها سالح سایبری نیست.
در ماه فوریه البراتوار کسپرسکی معادله APT را کشف کرد و این کشف شامل 
این اطالعــات بود که گروههای APT در طی دهه های طوالنی جاسوســی 
های سایبری گســترده ای داشته اســت. برخی از این اطالعات بر روی سرور 
C&C از سال 1۹۹6 میالدی نوشته شــده بود و قدمت اصلی این فعالیتها به 
ماه اوت سال 2001 می رســد. سالح اصلی ســایبری برای اولین بار در سال 

2008 به نام Fanny worm گزارش شد. دو سال بعد با تغییر نام استاکس نت 
مجددا مورد استفاده قرار گرفت. کارشناسان البراتوار کسپرسکی اعالم کردند 
که معادله های APT با دیگر گروههای قدرتمند از این دسته ها در تعامل قرار 
گرفته اســت. در آخر هم مشخص شد که APTها از یک معادله مادر و به طور 

غیر مستقیم استفاده می کنند.

ویندوز 10 وارد می شود
مایکروسافت به دلیل خالص شدن از سیستم عامل عتیقه ویندوز ایکس پی، 
بروز رسانی های ویندوز 7 و 8.1 را به رایگان برای کاربران خود قرار داده است. 
پس از رسیدن به اواخر ماه جوالی ویندوز 10 با شرایطی که برای بهبود امنیت 
خود بخشیده بود، کنترل داده ها را برای کاربران خود به ارمغان آورده بود. ویندوز 

10 نیاز به یک رویکرد اندیشمندانه برای حفظ کنترل اطالعات داشته است.
مایکروســافت امروزه دقیق تر از همیشه به روز رســانی هایش را ارائه می کند تا 
در کمترین زمــان ممکن حفره های امنیتی اش را ترمیم کند. مایکروســافت 
همچنین در از بین بردن نواقصش پیشگام بوده است و این مهم پس از 10 روز 

از انتشار ویندوز 10 انجام شد.

در نهایت اتومبیلها هم از راه دور هک شدند
از همان چیزی که می ترسیدیم برایمان اتفاق افتاد: سیستم های پردازنده یک 
خودرو در بدترین شکل ممکن هک شــد و این هک شامل ترمز خودرو، جعبه 
دنده، فرمان و تنظیمات بر روی داشــبورد شده است. این کار به آسانی از طرف 

دیگر کشور با استفاده از یک وای فای انجام می شود.
چارلی میلر و کریس واالسک دو هکر هستند که سیستم پردازنده و توابع داشبورد 
جیپ چروکی کرایســلر را هک کردند. با این اتفاق مشخص شد که تولید کننده 

محترم این خودرو حتی مبانی امنیت اطالعات را هم نمی داند.

کمپین تولیدکنندگان باج افزارها و botnet ها رو به تنزل است
همیشه تهدیدات جدید سایبری که صورت می گیرد توسط سازمان های اجرای 
قانون همراه با شرکتهای امنیت سایبری در بخش خصوصی مورد ردیابی قرار 

می گیرند و مجرمان سایبری دستگیر و محکوم خواهند شد.
در نیمه اول ســال 2015 بات نت Simda توسط 1۴ ســرور C&C در هلند، 
ایاالت متحده آمریکا، لوکزامبورگ، لهستان و روسیه موفق به هک شدند. در 
تجزیه و تحلیل مقدماتی پیرامون این اتفاق در برخی از اسناد مربوط به سرورها 

فهرستی متشکل از 1۹0 کشور قرار داشــت که با بات نت Simda آلوده شده 
بودند. کاربران در یک دوره طوالنی تحت نظارت یک فیل نامرئی قرار داشتند و 
طبق محیط این برنامه نرم افزارهای مخرب دیگری هم می توانستند به سیستم 
وارد شوند. در ماه ســپتامبر یک زن و شــوهر جوان هلندی مظنون به داشتن 
باج افزار CoinVault شــدند. باج افزارها توسط یک BitCryptor طراحی 
شده بودند. البته الزم به ذکر اســت که هر دوی این باج افزارها در حال حاضر 
متالشی شده اند. در اوایل پاییز یک بات نت توانست به عنوان یک بدافزار بانکی 
پیچیده از حسابهای آنالین بانکی مشتریان در سراسر جهان پول برداشت کند 
که طراح این بات نت در قبرس دســتگیر شــد و وی اهل مولداوی بود. تمامی 
کمپین های باج افزارها با افت 50 درصدی روبرو بوده است و متاسفانه از طرف 
دیگر هنوز قربانیانی برای این ابزارهای CryptoWall وجود دارد. مجرمان 
مانند ماهی گیرها آنقدر قالب را در ســکوت در آب نگه می دارند تا یک ماهی یا 

یک قربانی به آن گیر کند.

FBI معتقد است که به باج گیر باید باج داد
این یک رسوایی بود که از طرف نماینده عالی رتبه FBI شکل گرفت که اذعان 
داشت قربانیان حمالت سایبری از پرداخت باج به باج گیرهای سایبری امتناع 
نکنند. این ســخنان بســیار نگران کننده بود چون می توانست باعث تحریک 
هکرها شــود تا با طراحی الگوریتم های پیچیده و رمزنگاری شــده به ســراغ 
قربانیان خود بروند. بنابراین هیچ راهی برای بازگشــایی فایلهای آســیب دیده 
وجود نخواهد داشت. پس به جای این توصیه بهتر است FBI نویسندگان این 
بدافزارها را دستگیر کند. تنها راههایی که برای احتیاط وجود دارد شامل گرفتن 
نسخه پشتیبان به طور مرتب و دســتگاههای ذخیره ساز در زمان بالاستفاده 

بودن خاموش شوند.
در اواخر سال 201۴ موسســه Securelist تهدیدات سایبری سال 2015 در 
جهان را پیش بینی کرد. چهار تا از ۹ پیش بینی به طور مســتقیم با کسب و کار 

مرتبط بود و بسیاری از پیش بینی ها هم درست بود.
مجرمان سایبری برای حمله به دســتگاههای Pos و خود پردازها از حمالت 
متنوع اســتفاده می کنند. آیا به نظر شما وضع امنیت سایبری در سال 2015 با 
بهبود رو برو بوده اســت؟ جواب قطعی به این سوال سخت است اما باید بدانیم 
امنیت سایبری برای هر کسی واجب است چه کسانی که برای خودشان کار می 
کنند، چه کسانی که برای شرکتهای دولتی و خصوصی فعالیت می کنند. همه 

ما انسانها باید به همدیگر کمک کنیم تا جهان سایبری بهتری داشته باشیم.

تهران پایتخت علم و فناوری جهان اسالم شد
پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ 
علم، فنــاوری و اقتصاد دانش بنیان 
معاونت علمی صبح امروز در حاشیه 
نشست صمیمانه با خبرنگاران اظهار 
کرد: بــا ورود جمعی از دانشــمندان 
مســلمان از کشــورهای مختلــف 
اســالمی، جایــزه مصطفی)ص( 

کادمی  آغــاز به کار کرد و بیســتمین اجالس ســاالنه آ
علوم جهان اســالم نیز با حضور این دانشمندان اوایل 
هفته آینده در تهران برگزار خواهد شــد. سایر میهمانان 
جایزه مصطفی)ص( و بیستمین اجالس نیز طی امروز 
و فردا به تهران وارد خواهند شــد. کرمی درباره برگزاری 
کادمی علوم جهان اسالم  بیستمین اجالس ســاالنه آ
بیان کرد: شرایطی فراهم شده است تا میان دانشمندان 
و فرهیختگان جهان اسالم، تعامالت سازنده علمی و 
فناوری برقرار شود. بنابراین این اجالس با شعار »علم، 
فناوری و نوآوری: ایجاد آینده مشترک بشریت« برگزاری 

می شود. وی افزود: بیستمین دوره 
این اجــالس همزمان بــا برگزاری 
نخستین دوره جایزه مصطفی)ص(، 
روزهای 5 و 6 دی ماه در هتل پارسیان 
آزادی تهران برپا خواهد شد. به گفته 
مشاور معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری، بــر همین اســاس، ۴0 
کادمی علوم  نفر از دانشــمندان و متخصصان عضــو آ
جهان اســالم از 21 کشور جهان در این اجالس حاضر 
می شــوند. همچنین بیش از 60 نفر میهمان داخلی از 
جمله روسای فرهنگســتان ها و روسای دانشگاه ها در 
این رویداد حضور خواهند داشت. به گفته مشاور رییس 
بنیاد ملی نخبگان، جایزه مصطفی)ص( در نخستین 
دوره برگزاری به دانشمندان مسلمان در حوزه های علوم 
و فنــاوری نانو، علوم و فناوری زیســتی، علوم و فناوری 
ارتباطات و اطالعات و طرح برتر علمی در دیگر رشــته 

ها اعطا می شود.

گوگل نرم افزار پیام رسان هوشمند میسازد
بنابر گزارش جدید منتشر شده توسط 
وال استریت ژورنال، گوگل در تالش 
برای توسعه ی اپلیکیشن پیام رسان 
هوشمند اســت. بنابر این گزارش، 
گوگل بیــش از یک ســال روی این 
اپلیکیشن کار کرده و در حال حاضر 
مشخص نیست که چه زمانی شاهد 

عرضه ی عمومی آن خواهیم بود. همچنین مشخص 
نیســت که ربات گوگل برای پاسخگویی به سواالت تا 
چه حد قدرتمند خواهد بود اما انتظار می رود این ربات 
همانند موتور جستجوی گوگل عمل کرده و در صورت 
امکان پاســخ کاربر را بدهد، اما اگر نتوانست نتیجه ی 
خوبی بیابد، لینکی برای یافتن پاسخ در اختیار وی قرار 
دهد. در این حالت می توانید بــرای اطالع از وضعیت 
آب و هوا به این ربات پیام دهیــد یا از آن در مورد محل 
رستوران مورد نظر خود سوال کنید. ظاهرا گوگل اجازه 
خواهد داد تا دیگر توســعه دهندگان نیــز ربات خود را 

طراحــی کننــد تا از ســرویس های 
آن ها نیز بتــوان درون اپلیکیشــن  
پیام رسان استفاده کرد اما خود گوگل 
این موضــوع را تایید نکرده اســت. 
گــوگل قصــد دارد کابرانی که قصد 
جســتجو دارند را از دست ندهد چرا 
که دیگر رقبا مانند فیســبوک نیز در 
حال ســاخت ربات پیام رسان هوشمند هستند. گوگل 
در حال حاضر اپلیکیشن  پیام رسان موفقی ندارد، حتی 
هنگ اوتز نیز موفــق نبوده و به این دلیــل این امر که 
گوگل به فکر اپلیکیشــن پیام رسان جدید باشد، کامال 
طبیعی بــه نظر می رســد. در حال حاضــر ابعاد کاری 
گوگل مشخص نیســت اما اگر این شرکت قصد حفظ 
کابران خود را دارد باید اپلیکیشن جدیدش در زمینه ی 
جستجو به خوبی عمل کند و سپس تالش داشته باشد 
تا کاربران را به گفتگو با دیگر دوستانشان از طریق این 

اپلیکیشن ترغیب کند.

تعویق ماموریت های ناسا 
برای مریخ

ناســا بعد از آنکه به وجود ایــرادی در یکی از قطعات 
کلیدی کاوشگر خود پی برد، ماموریت از قبل برنامه 
ریزی شــده اش به مریخ را دو ســال دیگــر به تاخیر 
انداخت. در ابتدا قرار بود که کاوشــگر InSight در 
ماه مارس 2016 به ســمت مریخ پرتاب شده و بعد از 
فرود روی سیاره سرخ، به پایش فعالیت های لرزشی 

آن بپردازد.
اگــر همه چیز طبــق برنامه پیش می رفت، ارســال 
InSight به مریخ بعد از فرود کاوشــگر کنجکاوی 
در ســال 2012 میالدی روی این سیاره، نخستین 

ماموریت ناسا به مریخ محسوب می شد.
سازمان فضایی آمریکا هنوز به صورت رسمی مدت 
زمان وقفــه به وجود آمده در ایــن ماموریت را اعالم 
نکرده اما براســاس اعالم نشریه ســاینس این بازه 

زمانی احتماال دو ساله خواهد بود.
 Jet در تاریخ ســوم دســامبر امســال، آزمایشــگاه
Propulsion متعلق به ناســا، متوجه نوعی نشتی 
در مخزن خالئی شــد که یکــی از تجهیزات علمی 

کاوشگر InSight را در خود نگه می دارد.
آن ابزار کــه SEIS نــام دارد قرار بــود InSight را 
بــه چیزی تبدیــل کند که ناســا از آن تحــت عنوان 
»نخســتین پروژه اختصاص یافته به بررسی اعماق 
سیاره ســرخ« یاد کرده. اما کاوشگر مذکور در اصل 
برای پایش زمین لرزه ها )یــا بهتر بگوییم مریخ لرزه 
ها( طراحی شده و می تواند حرکاتی به کوچکی یک 

اتم را در این سیاره شناسایی کند.
ســطح حساســیت عملکرد این ربات نیــز به قدری 
اســت که باید کلیــه تجهیزات مربوط بــه آن درون 
یک محیط خالء نگهداری شــوند اما بعــد از مهر و 
موم کردن محفظه طراحی شــده بــرای نگهداری 
 از ایــن تجهیزات، نشــتی هــوا به داخــل آن رویت 

گردید.
براساس گفته جان گرانسفلد پژوهشگر ارشد ناسا: 
این نشــتی ها آنقدر بزرگ هســتند که مــا را از ادامه 
ماموریت باز دارند. متاســفانه تــالش های صورت 
گرفته تا به امروز برای برطرف کردن این مشــکل راه 
به جایی نداشته اند و امروز صبح ناسا اعالم کرد که در 

نظر دارد ماموریت خود را به تعویق بیاندازد.
این سازمان طی بیانیه ای اعالم کرده: مدیران ناسا 
بعد از بررســی های دقیق تصمیم گرفتند که پرتاب 
کاوشــگر InSight به مریخ را به تعویــق بیاندازند. 
در ادامه آمده اســت: این تصمیم بــه دنبال تالش 
های ناموفقی اتخاذ شــده که برای تعمیر نشت هوا 
از محفظه نگهداری تجهیزات کلیدی این کاوشگر 

رخ داده است.
تامین تجهیزان InSight را سازمان فضایی فرانسه 
 Jean-Yves Le Gall برعهده داشته و )CNES(
رئیس این سازمان گفته است که به سرعت فرایند رفع 

این نشتی را آغاز می کند.
وی در مصاحبــه بــا نشــریه SpaceNews اظهار 
داشــته: ما از هیچ تالشــی برای حل نشــتی هوا به 
داخــل محفظه تجهیزات کاوشــگر مریخ متعلق به 

ناسا دریغ نخواهیم کرد.
مــارک پیرچر مدیــر مرکز فضایــی تولــوز متعلق به 
CNES در این باره گفت: این نخســتین باری است 
که چنین تجهیزات دقیق و حساسی ساخته می شود 
و ما تا موفقیت فاصله زیادی نداشتیم اما نوعی رفتار 
غیر عادی در آن رخ داد و به همین دلیل، ساخت این 
کاوشگر مستلزم انجام بررسی های بیشتر است. تیم 
ما در تالش است تا راهکاری را برای حل این مشکل 
پیدا کند اما به نظر نمی آید که پرتاب کاوشگر در سال 

2016 میالدی ممکن شود.

رصدخانه

واتس اپ به تماس ویدئویی مجهز خواهد شد
پیــام رســان  اپلیکیشــن 
واتــس اپ کــه به شــبکه 
اجتماعی فیس بوک تعلق 
دارد، قرار اســت به زودی 
به تمــاس تصویری مجهز 
گردد. بر اســاس گزارش 
منتشر شده در آلمان ابتدا 

کاربران iOS و سپس اندروید به این امکان 
دسترســی پیدا خواهنــد نمود و به واســطه 
اتصال اینترنتی وای فــای قادر خواهند بود 
تماس های ویدئویی دریافت و برقرار نمایند. 
در این ویژگی، هنــگام مکالمه ی تصویری 
پنجره ای کوچک در بــاالی صفحه باز می 

گردد که می توانید تصویر 
خــود را در آن مشــاهده 
نمائیــد. کاربــر امکان جا 
به جا نمودن این پنجره را 
دارد و قادر خواهد بود آن 
را به هر گوشه از نمایشگر 
که می خواهد تغییر مکان 
دهد. بعــالوه، اجازه ســوئیچ کــردن میان 
دوربیــن های اصلــی و جلویــی و خاموش 
کــردن میکروفون نیز بــرای او مهیا خواهد 
بود. نسخه iOS اپلیکیشــن مورد بحث که 
به تمــاس ویدئویــی مجهز اســت احتماال 

2.12.16.2 خواهد بود. 

شبکه ملی اطالعات از برنامه ششم حذف شد
مدیــر  فقیهــی  مهــدی 
دفتــر فناوری هــای نوین 
مجلس شــورای اسالمی 
درباره ویژگی هــای برنامه 
پیش نویس الیحــه برنامه 
ششم توسعه 5 ساله کشور 
در بخــش ICT، اظهــار 

داشت: تمرکز برنامه ششم توسعه روی دولت 
الکترونیک و جنس برنامه از نوع تولید محتوا 
است. فقیهی ادامه داد: همچنین بندی راجع 
به آموزش و فرهنگ ســازی IT نیز در برنامه 
ششم توسعه دیده شده است. فقیهی افزود: 
تبصره ای نیز راجع به تجــارت الکترونیک در 

برنامه ششــم وجــود دارد 
که تکلیــف کــرده که ۳0 
درصــد معامــالت کاال و 
خدمات از طریــق تجارت 
الکترونیکی انجام شــود. 
مدیر دفتر فناوری های نوین 
مجلس شورای اسالمی در 
پاسخ به این سوال که چه تکلیفی درباره شبکه 
ملی اطالعات در این برنامه دیده شده است، 
گفت: در این برنامه دیگر شبکه ملی اطالعات 
دیده نشده است و بنابراین در بودجه سال ۹5 
که سال اول برنامه است اعتباری برای شبکه 

ملی اطالعات در نظر گرفته نخواهد شد.

امکان ورود به حساب کاربری جی میل بدون رمز عبور
ســامانه جدید بــدون رمز 
عبور، بــرای اولیــن ورود 
بایــد از طریــق تلفن های 
هوشمند انجام شود. برای 
ایــن کار ابتــدا بایــد تلفن 
هوشمند  به روز شده باشد 
و با برنامه گوگل سازگاری 

داشته باشــد. اگر کاربری یک بار از این روش 
اســتفاده کنــد، می توانــد بــدون وارد کردن 
مشــخصات در دفعات بعدی چه از روی تلفن 
هوشــمند یــا از روی رایانه و لپ تــاپ، بدون 
رمز ورود وارد حســاب کاربری خود شده و از 
ســرویس های مختلف گوگل بهره مند شود. 

برای اســتفاده از این روش 
بــدون رمز عبــور، یک کد 
مخصوص به تلفن هومشند 
کاربر ارسال می شود و اگر 
تأیید پیام ارسالی تایید شود، 
عملیات ورود بدون مشکل 
انجام خواهد شد. البته هنوز 
می تــوان از  با رمز عبور نیز اســتفاده کنید. به 
گفته کارشناسان این روش در کنار مزیت هایی 
که دارد، ازنظر امنیتی باکس کاربر را درخطر 
واقعی هک شدن توسط سازمان های امنیتی 
بــزرگ کــه از خدمــات اپراتورهــای موبایل 

بهره برداری فنی می کنند، قرار می دهد.

آی تی
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پنجره

ماجرای مرغ های عفونی چیست؟
چگونه از سالمت مرغ مطمئن شویم

این روزها خبری در فضاهای مجازی در مورد مرغ های عفونی منتشر شده که 
سبب نگرانی و سردرگمی مردم در رابطه با مصرف یا عدم مصرف آن شده است 
وزارت بهداشت و دامپزشکی هم به صورت رسمی گزارشی در این زمینه اعالم 
نکرده اند. ولی آنچه در تصاویر و گزارشــات مشاهده شــده، استخوان سبز زیر 
فیله مرغ است که احتمال انتقال بیماری آن به انسان وجود داشته و نسبت به 

مصرف آن هشدار داده شده است.
سرانه مصرف گوشت مرغ در ایران نسبت به بسیاری از کشورها باالتر بوده و در 
واقع یکی از غذاهای اصلی ایرانیان به شــمار می رود. در رابطه با اینکه آیا واقعا 
این مشکل در الشه های مرغ می توانند سبب بیماری زایی در افراد شود یا خیر 

سوال بسیاری از هموطنان است.
در این باره با رئیس اداره کنترل بیماری های مشــترک بین انسان و دام وزارت 
بهداشت تماس گرفتیم که در پاسخ اطالع رسانی در این زمینه را مشروط به نظر 
کارشناسان دامپزشکی دانست و گفت: با سازمان دامپزشکی تماس بگیرید و 

هرآنچه آنها اعالم کنند، درست است.
هاتفی نژاد اســتاد دامپزشــکی در گفت  وگو با فارس می گوید: این مشــکل در 
الشه های مرغ به دلیل باکتری های روده ای ایجاد شده که پیش از این بیماری زا 
تلقی نمی شــد ولی در سال 2002 اولین بار مشخص شد که این موضوع سبب 

بیماری زایی می شود.
وی افزود: این مشــکل بیشــتر در دام های مادر و در محل اتصال ریه بوده که 
اگر برشی در استخوان فیله مرغ زده شود رنگ سبزی در آن مشاهده می شود، 
همچنین خروس ها بیشــتر دچار این بیماری شــده و از سال 2010 اعالم شد 
که این مشکل به دلیل وجود باکتری ایجاد شده و ممکن است بیماری زا باشد.
هاتفی نژاد با اشاره به اینکه این مشــکل ربطی به عضله دام ندارد، تاکید کرد: 
البته گاهی مواقع در افــرادی که این دام را مصرف کنند مقاومت آنتی بیوتیکی 
در بدنشان ایجاد می شود، لذا این الشه ها باید در کشتارگاه حذف شوند چرا که 

می توانند سبب بیماری در انسان باشد.
وی با اشــاره به اینکه این بیماری در دام معموال با چشم دیده نمی شود و تنها در 
صورت برش آن می توان به این مشکل پی برد، ادامه داد: نمی توان این مسئله 
را تقصیر کمبود نظارت دانســت چرا که فروش الشه دام به صورت کامل مانع 
از مشاهده چنین مشکالتی می شــود و مردم باید با کنترل در منزل از سالمت 

آن اطمینان پیدا کنند.
این دامپزشــک خاطر نشــان کرد: افراد در صورت مشــاهده این مشــکل در 
الشــه های خریداری شده مرغ از مصرف آن جهت  پیشگیری و انتقال بیماری 

باید اجتناب کنند.
حال این مســئله جای تعجب دارد که چرا با وجود اینکــه برخی از مرغ ها دچار 
بیماری بوده و امکان انتقال آن نیز به انسان وجود دارد نسبت به حذف الشه ها 
خودداری نمی شــود و یا اگر فرض را بر این بگذاریم که الشه مرغ تنها با برش 
فیله آن مشکلش مشخص می شود چرا هیچ اطالع رسانی در این زمینه توسط  

دستگاه های مسئول انجام نگرفته است.

روش تشخیص مرغ سالم
برای خرید مرغ بسته بندی غیر منجمد دقت کنید که حتما عبارت »مرغ تازه« 
و یا »مرغ بسته بندی غیرمنجمد« روی بسته بندی درج شده باشد چون ممکن 
است مرغ منجمد شده که یخ آن آب شده است باشد . در این مورد مرغ منجمد 
دفر است شده باید بزودی مصرف شده و برای فریز دوباره در یخچال شما مناسب 
نیست . ]تاریخ مهلت مصرف مرغ تازه 72 ســاعت یا ۳ شبانه روز پس از کشتار 

است . بهترین وزن مرغ 1800 تا 2200 گرم است . 

برای خرید مرغ منجمد عبارت مرغ منجمد روی بســته بندی درج می شــود 
که حاکی از این اســت انجماد الشــه طی فرآیند خاص انجماد و در ســردخانه 
صورت گرفته اســت و از مرغهــای غیرمنجمد که مهلت 72ســاعت آن پایان 
گرفته بوسیله فریزر معمولی منجمد شده است ، نیست . مرغ منجمد در شرایط 
اســتاندارد انجماد و با پالســتیک های ۳ الیه و در دمــای نگهداری 18 درجه 
سانتیگراد تا یکســال نیز مهلت مصرف دارد . دمای نگهداری مرغ تازه ۴درجه 

سانتیگراد است .
در الشــه تازه عالوه بر ســفید بودن ، به دلیل خون باقیمانده در الشــه ، برخی 
مویرگها مثل مویرگهای ســطحی سینه و ورید بالی که با فشار بر انتهای باالیی 
بال نمایان می شود ، قابل مشاهده اســت . به مرور زمان خون باقیمانده الشه 
تخلیه شــده و الشه به رنگ پریدگی و ناپدید شدن مویرگهای خونی گرایش می 
یابد . در یک الشــه مرغ سالم پوست سر تا سر ســفید ، یکدست صاف و بدون 
پارگی ، چســبیدگی ضایعات زخمی و یا فضوالت اســت . فولیکولهای پر نباید 

درشت و یا قرمز باشد .

الشــه مرغهای زیر وزن 800 . 700 گرم به دلیل اختالل در رشــد براثر عوامل 
بازدارنده رشــد و ســاختمان عضالنی نارس قابل مصرف نیســتند . الشه مرغ 
چنــد روز مانده به دلیــل تخلیه خــون باقیمانده و بــار میکروبی زیــاد ، ارزش 
غذایــی پایین دارند ، اولین کار پس از خرید مرغ بســته بندی شــده ،  باز کردن 
 و بو کشیدن اســت . کوچکترین بوی تعفن نباید نباید شــما را در پس دادن آن 

مردد کند .
برای خرید دل مرغ ، در صورت بســته بندی شــده که خیلی بهتر اســت . دل 
باید قرمز و شفاف باشــد و یک توده چربی زرد یا سفید در قاعده باالیی آن است 
. عضالتش ســفت بوده و در برابر فشار انگشــت مقاومت می کند . دل عفونی 
، پرده ای ضخیم و کدر ، صاف یا زبر به آن چســبیده که بســختی کنار می رود . 

گاهی نیز به دلیل مشکالت الک شل و وارفته است .
ســنگدل مرغ باید به طور کامل چاک خورده ، باز شده و محتویاتش خالی شده 
باشــد و عاری از شن و مواد دانه ای باشــد . چربی های اطراف آن گرفته شده و 

خیلی ریز نباشد .

راه های درمان صافی کف پا
فارس- محسن کرمی گفت: اگر مجموعه تکامل مناسب باشد و نوزاد در زمان مطلوب گردن 
گیرد، بنشیند، چهار دست و پا راه برود بنابراین حداکثر تأخیر در ایستادن و راه رفتن تا 18 ماهگی 
جای نگرانی نداشــته ولی در صورتی که بیشتر از این مدت باشد بررسی و اقدامات الزم توسط 

والدین هر چه سریعتر باید انجام گیرد.
وی افزود: کودکانی که به دلیل مشکالت عصبی- عضالنی و فلج مغزی دچار مشکل حرکت 
بر روی پنجه های پا هســتند داســتان آنها متفاوت است کودکانی بوده که این مشکل را ندارند 
بنابراین در نوع اول نیاز به فیزیوتراپی، کاردرمانی و گاهی گچ گیری پا بوده و در صورتی که این 
مشــکل تا 8 سالگی برطرف نشــود حتی نیاز به تزریق بوتاکس و عمل جراحی است.کودکانی 
که به دلیل جنبه ژنتیکی روی پنجه پا راه رفته و مشــکالت عصبی- عضالنی نداشــته باشند 

اغلب در 2 تا ۳ سالگی به خودی خود بهبود می یابند.

مهم ترین عامل ایست قلبی
ایسنا- دکتر رضا ساالری گفت : سیگار مهم ترین عامل مرگ زودرس در افراد ۳۹ تا 6۹ سال در 
کشورهای پیشرفته است.وی اضافه کرد: سیگار مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی - عروقی را 
تا 50 درصد افزایش می دهد. زنانی که ســیگار می کشند شش برابر بیشتر به حمله قلبی دچار 

می شوند. این آمار با افزایش تعداد مصرف روزانه، بیشتر نیز می شود.
این پژوهشگر ادامه داد: سیگار خطر سکته مغزی را باال می برد و میزان ابتال به سرطان ریه، 
دهان، کلیه و مجاری ادراری و مثانه نیز افزایش می یابد. همچنین باعث بیماری های انسدادی 
ریه مثل برونشیت و آمفیزم می شود.خطر ابتال به بیماری قلبی در افراد سیگاری باالتر است. 
دود تنباکو حاوی ۴800 ماده شــیمیایی است که بیشتر آنها برای قلب و عروق مضر هستند و 
آنها را مســتعد تنگی شریان ها می کند. بدین صورت که باعث افزایش فشار خون شده و فشار 

به قلب بیشتر می شود.

تاثیر سن مادر روی سالمت کودک
تبیان- بررسی ها نشان می دهد زنانی که در دهه ۳0 سالگی صاحب فرزند می شوند، نسبت به 
مادرانی که در دهه 20 و ۴0 سالگی فرزند خود را به دنیا می آورند، کودکانی باهوش تر و سالم تر 
دارند.پزشــکان در یک برنامه بلندمدت روند رشد 18 هزار کودک انگلیسی را مورد بررسی قرار 
دادند تا تاثیر سن مادر روی سالمت کودک ارزیابی شود. کودکانی که به هنگام تولد، مادرانشان 
در دهه ۳0 ســالگی از عمر خود بوده اند، نسبت به کودکان دیگر در تست های شناختی امتیاز 
بیشــتری بدســت آورده اند. به گفته پزشــکان، زنانی که در دهه ۴0 سالگی عمر خود صاحب 
فرزند می شــوند، بــه اندازه کافی برای بازی کردن با کودک خود وقــت نمی گذارند و در نتیجه 
این کودکان بیشتر مستعد ابتال به چاقی هستند. کارشناسان انگلیسی معتقدند زنانی که برای 
اولین بار در دهه ۳0 سالگی از عمر خود صاحب فرزند می شوند، به طور معمول تحصیل کرده تر 
هستند، سبک زندگی سالم تری دارند و پیش از بارداری مراقبت های الزم را در نظر گرفته اند. 

رفع پوست پوست شدن صورت از نظر طب سنتی
تســنیم- محســن ناصری گفت: 
پوست پوست شدن صورت، نشانه 
غلبه خشکی مزاج است.این افراد 
از مصرف غذاهای ســرخ کردنی, 
غذاهای سرشــار از ادویه و حاوی 
ســیر و پیاز پرهیز کننــد, آب و هوا 
بــرای ســالمت ضروری اســت، 

بنابراین هوای مرطوب شــمال بــرای این افراد بهتر 
اســت.این افراد باید اســتراحت کافی داشته باشند, 
برای کاهش پوســت پوست شــدن پوست بدن بهتر 
اســت در غذاهای خود ســماق اضافه کنند و سوپ 
گشــنیز مصرف کنند. وی افزود: مصرف شیر برای 

این افراد به صــورت موضعی و هم 
به صــورت خوراکی مفید اســت، 
شیر نیز بهتر است با گالب مصرف 
شــود، همچنین روغــن تخم کدو 
برای این افراد بسیار عالی است و 
بهتر است که روی پوست خود بعد 
از اســتحمام بمالند, در اروپا روغن 
کدو را به ســاالد اضافــه می کنند.برای رفع پوســت 
پوست شــدن پوســت بدن بهتر اســت که این افراد 
به صورت خود آب بپاشــند و بگذارند خشک شود. از 
مواد آرایشی هم استفاده نشود چرا که خشکی پوست 

را افزایش می دهد.

نقش بادام در داشتن یک رژیم غذایی سالم
شــفا آنالین- بــه گفتــه محققان 
دانشــگاه فلوریدا، بادام منبع خوب 
پروتئیــن گیاهــی بوده و سرشــار از 
اسیدهای چرب، ویتامین E و منیزیم 
است.محققان این مطالعه به مدت 
1۴ هفته به 2۹ گــروه دونفره والد و 
کودک بــادام دادند. اکثــر والدین، 

مادرانی با میانگین ســنی ۳5 سال بودند که فرزندشان 
بین ۳ تا 6 سال سن داشت. به کودکان روزانه 1۴ گرم کره 

بادام و به والدین 1۴ گرم بادام داده می شد.
نتایــج محققان مبتنی بــر امتیاز شــرکت کنندگان در 
»شاخص تغذیه سالم« )HEI( بر اساس میزان بهبود 

در رژیم غذایی شان بود.نتایج نشان 
داد زمانیکه والدیــن و کودکان بادام 
می خوردند، شــاخص تغذیه ســالم 
آنها در مورد مصرف کل مواد خوراکی 
حــاوی پروتئیــن، غــذای دریایی و 
پروتئین های گیاهی و اســیدهای 
چرب افزایش می یافت، در حالیکه 
کالری کمتری مصــرف می کردند. زمانیکــه والدین و 
کودکان، بادام می خوردند، امتیاز HEI شــان از 5۳.7 
تا 61.۴ افزایش می یافــت. همچنین در زمان مصرف 
بادام، والدین و کودکان، ویتامین E و منیزیم بیشــتری 

مصرف می کردند.

عوامل موثر در پرخاشگری 
کودکان

سالمت نیوز- عوامل بسیاری وجود دارد که می تواند 
منجر به این رفتار نابهنجار شود. یکی از آنها تلویزیون 
و برنامه های خشونت آمیز آن است. متاسفانه تعداد 
زیــادی از والدیــن، برنامه های خشــونت آمیز مورد 
عالقه شــان را در کنار کودکان تماشــا می کنند. این 
مســئله عالوه بر اینکه باعث رفتار خشــونت آمیز در 
کودکان می شــود، موجب بروز عالیــم اضطراب در 

آنان نیز می شود. 
بنابرایــن نیاز اســت والدیــن براســاس عالقه خود 
و فرزندان شــان زمــان خاصــی را برای دیــدن این 
فیلم هــا اختصاص دهنــد و به هیچ وجــه این گونه 
فیلم ها را همراه کودکان شــان نبیننــد. آیا می دانید 
این آمــوزگار قدرتمند با تمــام جذابیت هایی که دارد 
و دلبســتگی هایی که ایجاد می کند، تا چه اندازه در 
شکل گیری شخصیت کودک امروز و بزرگسال فردا 
نقش دارد؟ کودکان به واســطه کم بودن سن شان و 
عدم رشــد کامل ذهنی، تمام گفتار و تصاویر پخش 
شــده از تلویزیون را به عنــوان واقعیتــی صرف و نه 

نمایشی غیرواقعی و تمام شدنی، می پذیرند.
 به عبارت دیگر، ذهن پاک و خالی از نیرنگ کودکان، 
هر آنچه را می بیند، باور کــرده و به حافظه بلندمدت 
خود منتقل می کنــد. به همین دلیل، نمی توان گفت 
هر برنامه ای که از تلویزیون به طور مســتقیم پخش 
می شود یا توســط ســی دی های مختلف که امروزه 
حتی در ســوپرمارکت ها نیز به وفور یافت می شــوند، 
برای کودک مناســب اســت. به خصوص فیلم های 
وحشــتناک که تنها ترویج دهنده خشونت و نفرت در 
کودکان است، نمی تواند به پرورش کودک با شخصیتی 
متعادل بینجامند. چرا که دیدن این گونه از فیلم ها تنها 
این حس را در کودک بارور می کند که باید از قهرمان 

فیلمی که دیده است، الگوبرداری کند. 
برای رهایی از این مشــکل، پیشنهاد می شود والدین 
ابتدا به بررســی برنامه ها و فیلم های متناسب با سن 
کودک پرداخته و ســپس اجازه دیدن آن را برای آنان 
صادر کننــد. یادمان باشــد که ما والدین به واســطه 
مسئولیت خطیری که در تربیت دلبند خود داریم، نباید 
اجازه دهیم تا صفحه سفید و پاک ذهن کودک مان با 
برنامه های بی محتوا و نامناســب به سمت سیاهی و 
تباهی کشیده شود. عامل دیگری که می تواند باعث 
بروز خشــونت در رفتار کودکان شود بازی های خشن 
کامپیوتری اســت. بازی هایی که مروج خشــونت و 
بی رحمی اند و آن کس که در این بازی ها نمی کشــد، 
بازنده به حســاب می آید. یکی دیگــر از عوامل ایجاد 
پرخاشگری کودکان رفتار پدر و مادر است. از آنجایی 
که کــودکان از والدین خود الگوبــرداری می کنند در 
صورتی که آنها رفتارهای خشونت آمیزی داشته باشند 
این رفتار به کودکان آنها نیز منتقل می شــود. ناکامی 
هم عامل دیگری است که به پرخاشگری می انجامد. 
وقتی کودک به هدف خود دســت نیابد و ناکام شود، 
یکــی از رفتارهایی که از او ســر می زند پرخاشــگری 
است. کودکان مضطرب نیز به دلیل آن که نمی توانند 
آرام باشند ممکن است دچار خشونت در رفتار شوند.
این گونه کودکان رفتارهایی پرخاشــگرانه از خود بروز 
می دهند، البته بالفاصله پشیمان می شوند و از والدین 

خود عذرخواهی می کنند. 

سالمت
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حمیدرضا سیاسی در فصل گذشته رئیس هیات مدیره پرسپولیس باشگاه بود. 
وی در مدتی که این ســمت را در اختیار داشــت تصمیماتی جنجالی گرفت که 
البته تبعات این تصمیم گیری ها هنوز ادامه دارد. پس از خاتمه همکاری علی 
دایی و تیم ســرخ پوش پایتخت، حمیدرضا سیاسی رئیس هیات مدیره باشگاه 
پرسپولیس در واکنش به اینکه او را مسئول برکناری علی دایی و علیرضا رحیمی 
می دانند، گفت: مسئولیت هیات مدیره باشــگاه پرسپولیس با من نیست. من 
رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای آن هســتم. براســاس قانون رئیس هیات 
مدیره صرفًا مسئولیت اداره جلســه را برعهده داشته و در تصمیم گیری ها یک 
رأی دارد مانند دیگر اعضا. رئیس هیات مدیره قانونًا مصوبات هیات مدیره را به 
مدیرعامل ابالغ می کند و مدیرعامل وظیفه اجرایی کردن آن را دارد. به همین 
خاطر است که رئیس هیات مدیره مورد توجه قرار گرفته و این باور وجود دارد که 
تمامی تصمیمات هیات مدیره با نظر او بــه اجرا درمی آید. وی در ادامه افزود: 
آقای رحیمی تا ساعت 12 ظهر از ما مهلت خواست تا به امامزاده صالح برود و با 
خود خلوت کند. ما تا ساعت 12 ظهر منتظر آقای رحیمی ماندیم اما خبری نشد 
تا اینکه در تماسی خواســت حکم برکناری آقای دایی را به او ابالغ کنیم. ما در 
ابتدا در هیات مدیره به این جمع بندی رســیدیم که حکم به برکناری آقای دایی 
بدهیم و در ادامه برکناری یا ادامه همکاری مشروط با آقای رحیمی را هم منوط 
بر آن کرده بودیم که دایی را برکنار کند. بدون شک اگر آقای رحیمی آقای دایی 
را براســاس مصوبه هیات مدیره برکنار می کرد به عنوان مدیر قابل قبول به کار 
خود ادامه می داد. رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس ضمن پذیرش اینکه در  
شأن علی دایی با او برخورد نشده است، بدون شک تمام حق و حقوق علی دایی 
پرداخت خواهد شد. روزی که در مورد ماندن یا نماندن علی دایی در هیات مدیره 
تصمیم گیری شــد در این مورد هم بحث و تبادل نظر کردیم. نشستی با نماینده 
آقای دایی داشــتم و در خصوص پرداخت حق و حقوق ایشان صحبت کردیم. 

در این مورد مشکل خاصی نیست و تمام مطالبات ایشان پرداخت می شود.

بازداشت مدیرعامل
از مدیرعاملی سیاسی مدت زیادی نگذشته بود که وی بازداشت شد. حمید رضا 
سیاســی مدیرعامل باشگاه پرســپولیس اواسط آذر ماه ســال گذشته از سوی 
دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شد. سیاسی دو هفته قبل از این، به عنوان 
مدیرعامل باشگاه پرســپولیس انتخاب شد. سیاسی مدتی بعد با قرار وثیقه آزاد 
شد این اتفاق در حالی رخ داد که محمدحســین نژادفالح به عنوان قائم مقام 
مسئولیت اجرایی این باشگاه را برعهده داشت! مدتی کشمکش بین این دو بر سر 
مدیریت باشگاه رخ داد و در نهایت سیاسی از هیات مدیره پرسپولیس کنار کشید.

اظهار نظری بدون سمت!
سیاســی اما در ماه های گذشته عالقه ای به مصاحبه نداشته است  اما آخرین 
اظهار نظر وی جنجالی شــد. در حالی که نماینده تام االختیار شهریار به دنبال 
دریافت وضعیت حساب علی دایی از باشگاه پرسپولیس است، سیاسی که در 

باشگاه پرسپولیس سمتی ندارد، پاســخ او را داد! به اعتقاد مدیرعامل سابق 
پرسپولیس تمامی مطالبات علی دایی پرداخت شده است! حمیدرضا سیاسی 
در مورد پرداخت مطالبات علی دایی از پرسپولیس می گوید: تا جایی که من 
می دانم در زمان حضور من در باشگاه پرسپولیس نه تنها مبلغ قرارداد آقای 

دایی پرداخت شد بلکه کلیه طلب های گذشته پرسپولیس به ایشان هم 

پرداخت شــد. او ادامه داد: تنها نکته ای که از مسائل مالی باقی می ماند۳50 
میلیون مالیات ایشان است که ما چکی برای آن گذاشته بودیم و چون بعد از آن 
من دیگر در باشگاه نبودم نمی دانم که آیا پرداخت شده است یا نه؟! وی افزود: 
من بعد از انتشار این خبر هم با خود آقای دایی صحبت کردم و ایشان به من گفت 
برای دریافت مالیاتش اقدام کرده است. سیاسی گفت: سند پرداختی های ما به 
آقای دایی در باشگاه موجود است و من هم خودم از این مدارک کپی در اختیار 
دارم. مدیرعامل ســابق پرسپولیس افزود: به هر حال کسی که در باشگاه های 
بزرگ تیم داری می کند باید پاسخگو باشند. اما من ترجیح می دهم که در مورد 

اینکه انتخاب درستی داشتم یا نه و گذشته حرفی نزنم!

واکنش نماینده علی دایی
بهمن دهقان نماینده تام االختیار علی دایی گفت: نمی دانم حمیدرضا سیاسی 
در حال حاضر در باشگاه پرسپولیس چه سمتی دارد که در مورد وضعیت مطالبات 
علی دایی مصاحبه می کنــد. وی ادامه داد: با توجه به نبــود انضباط مالی در 
باشگاه پرســپولیس و ابهام موارد مختلف، ما از یک حق قانونی و طبیعی خود 

اســتفاده کرده و طی یک درخواست رســمی و کتبی از باشگاه پرسپولیس 
خواستیم صورت وضعیت مالی علی دایی را به ما ارائه بدهند تا 

بدانیم پرداخت ها چگونه بوده و چه مواردی انجام شده و 
چه مواردی مغفول مانده است. من نمی دانم سیاسی 
اکنون در باشگاه پرسپولیس چه جایگاهی دارد که 
مصاحبه کرده؟ ما یک درخواســت رســمی دادیم 
اما به جای باشــگاه حمیدرضا سیاســی پاسخ می 
دهد. جالب اســت که او نمی داند چکی که بقول 
خودش بابت مالیات علی آقا داده وصول شده یا 
برگشت خورده. کسی که از وضعیت حساب بانکی 
شــخصی اش اطالع ندارد چگونه از اسناد مالی 
پرسپولیس باخبر اســت؟ دهقان یادآور شد: من 

تعجب می کنم سیاسی گفته بعد از انتشار خبر 
پیگیری وضعیت مالی 

علی دایی او 
بــا دایی 

تماس گرفتــه و دایی به وی گفته کــه فقط پیگیر مالیاتش اســت. از روزی که 
سیاسی از زندان آزاد شده هیچ تماسی با دایی نداشته و حتی قبل از آن هم ارتباط 
و مراوده ای بین آنها نبوده و احتماال او با فرد دیگری صحبت کرده اســت. وی 
افزود: نمی دانم چرا سیاسی می خواهد دوباره وارد مباحث فوتبالی شود. روزی 
که او از زندان آزاد شده بود با من تماس گرفت و مرا به دفترش دعوت کرد. آنجا 
حرف از عذاب وجدان زد و می گفت در زندان خیلی به گذشته فکر کرده و عذاب 
وجدان دارد. او تعریف کرد که فالن مســئول رده باال به وی دســتور داده برای 
برکناری علی دایی از پرســپولیس بهترین حربه این اســت که با پرداخت 100 
میلیون سکوها را علیه دایی ملتهب کنند تا با سنگ و چوب و بطری دایی را فراری 
دهند! حتما یادش هست که تعریف می کرد که در زندان قرآن را از بر می خوانده 
و تازه فهمیده که قرآن را حفظ است. همین حرفها را به رویانیان هم زده بود و می 
گفت می خواهم در رســانه ها هم مصاحبه کنم و این واقعیت ها را بگویم. می 
توانید از سردار رویانیان بپرسید. نماینده دایی خاطرنشان کرد: من نمی دانم بعد 
از آن همه به قول خودش عذاب وجدان و توبه بابت ورود به فوتبال چگونه االن 
سخنگوی پرســپولیس شده است. اگر مطالباتی پرداخت شده قطعا در باشگاه 
اسنادش هست و ما هم غیر از اسناد و اطالعات چیزی نخواسته ایم. این نوع 
ورود سیاسی به ماجرا این شائبه را ایجاد می کند که شایعاتی 
که می گویند هنوز وی پشت پرده باشگاه پرسپولیس 
همه کاره است صحت دارد. در هر حال الزم است 
تاکید کنم طرف مکاتبه ما باشــگاه پرسپولیس 
بوده و نمی دانم چراکسی که هیچ سمتی ندارد 
پاسخ می دهد. حتی مهرماه دوسال قبل مبلغی 
را به عنوان قرض الحســنه به پرسپولیس داده 
بودم که همه اســنادش وجود دارد و دادگاه هم 
رای داده است. کسی حتی حرف آن را هم نمی 
زند و فقط علی پروین آن زمان تشکر کرده بود. 
دهقان در پایان در خصوص وضعیت نهایی این 
ماجرا گفت: ما یک روند قانونی را طی کرده ایم و 
انشاالله باشگاه پرســپولیس هم قانونی جواب 

می دهد و اسناد و مدارک را ارائه می دهد.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

گاس هیدینگ در کنفرانس 
خبری باشگاه چلسی حاضر 
شد. این نخستین حضور 
رسمی او در این باشگاه بعد از 
اخراج مورینیو است.

تیتر دو

اخراج یک کماندار از لیگ 
بخاطر مصاحبه علیه رئیس

دبیر سازمان لیگ برتر تیر و کمان دلیل اخراج مهری 
شمشــیرکش از هفته  پایانی لیگ برتــر تیر و کمان را 
مصاحبه های تند اخیر وی علیه رییس فدراســیون 
تیر و کمان عنوان کرد. محبوبه شهریاری در  رابطه با 
علت اخراج شمشیرکش از مسابقات هفته  پایانی لیگ 
برتر تیر و کمان که قرار بود امروز )چهارشــنبه( برای 
تیم هیات هرمزگان جهت کســب عنوان قهرمانی 
در سایت تیر و کمان مجموعه ورزشی آزادی مسابقه 
دهد، افزود: ورزشــکاری کــه خود را برای کســب 
عنوان قهرمانــی ر قا بت های لیگ برتــر تیر و کمان 
آماده می کند چطور به خــود اجازه می دهد که ظرف 
دو، سه هفته  اخیر علیه شجاعی، رییس فدراسیون 
تیر و کمان در خبرگزاری ها و شــبکه های اجتماعی 
مصاحبه های تندی را انجام دهد. وی گفت: اخراج 
وی از سایت بنا به دستور رییس فدراسیون تیر و کمان 
بود و برای این منظور شمشــیرکش بایــد در کمیته  
انضباطــی پاســخگوی اهانت های تند خــود علیه 

رییس فدراسیون تیر و کمان باشد.
دبیر ســازمان لیگ برتر تیر و کمان ا ضافه  کرد : اگر 
وی رییس فدراســیون را قبول دارد و به دنبال کسب 
عنوان قهرمانی در لیگ برتر تیر و کمان بود چه دلیلی 
داشــت که علیه فدراســیون مرتب در خبرگزاری ها 
مصاحبه های بی پایه و اساس انجام دهد؟ همچنین 
اگر وی با رییس تیر و کمان هیات خراســان رضوی 
مشکل داشــت، نباید در این زمینه فدراسیون را نیز 
وارد قضایا می کرد. باید مشــکلش را با رییس هیات 
حل و فصل می کرد. این گونه برخوردها در شان یک 
کماندار نیســت. وی در پاسخ به این که شمشیرکش 
گفته این مســاله را دادگاهی می کند و حتی با وزارت 
ورزش و جوانــان نیز راجع به اخراج خود این مســاله 
را مطرح خواهد کرد، گفت: بــه  هر  حال وی باید در 
کمیته  انضباطی پاســخگوی شــکایت خود باشد نه 
این که بخواهد موضوع را بــه دادگاه و وزارت ورزش 
و جوانان بکشــاند. من تصور می کنــم در این زمینه 
شمشیرکش تا حدودی بچگی کرده است. شهریاری 
در ادامه تاکید کرد: بدون شــک اگــر من نیز جای 
رییس فدراســیون تیر و کمان بودم چنین تصمیمی 
را اتخــاذ می کــردم. تصمیم وی، تصمیم درســت و 

به جایی بود.

انتقاد از تصمیم گواردیوال
نتایج ضعیف چلســی در رقابت های این فصل لیگ 
برتر، باعث اخراج مورینیو  از این باشگاه شد و اکنون 
از او بــه عنــوان گزینه های جانشــین فــان خال در 
منچستریونایتد و رافا بنیتس در  رئال مادرید نام برده 
می شــود.  ونگر که هیچ وقت رابطه خوبی با مورینیو 
نداشــت، در این مــورد گفت:" فکر می کنــم در این 
مورد حرف  های زیادی زده شــد و نیازی نیســت من 
چیز بیشــتری به این اضافه کنم. من دوســت ندارم 
کسی کارش را از  دست بدهد.  وقتی کسی کارش را از 
دست می دهد، همیشه ناراحت کننده است. من نمی 
خواهم وارد شایعات شوم. من  احترام زیادی برای فان 
خال قائل هســتم و آنچه در حال رخ دادن است، بی 
احترامی به اوست. این فرد   ۳0 سال در فوتبال بوده و 
کیفیت فوق العاده ای به اجرا گذاشته و این شایعات، 
بی احترامی به اوســت. البته  که او شایســته احترام 
بیشتری است."  باشگاه بایرن مونیخ چند روز قبل خبر 
جدایی پپ گواردیوال از این باشــگاه در پایان فصل را 
اعالم کرد اما  ونگر معتقد اســت اعالم این موضوع 
تنها به شایعات دامن می زند.   " من دوست ندارم یک 
مربی کاری که بعدا انجام خواهد داد، اینقدر زود اعالم 
کند. این برای تیم خودش  خوب نیســت و همینطور 

برای مربیانی که تیم شان کمی بد نتیجه می گیرد." 

متوئیدی  مرد سال  فوتبال 
 فرانسه  شد

هر ساله مجله معتبر فرانس فوتبال، اقدام به معرفی 
برترین بازیکن سال فوتبال فرانسه می کند و امسال 
ایــن متوئیدی بود که به عنوان بهترین فوتبالیســت 
سال 2015 فرانسه برگزیده شد. برنگان پیشین این 
عنوان از جملــه زیدان، هانری و بنزمــا نز جزو رای 
دهندگان هســتند. متوئیئی با 12 رای باالتنر از پل 
پوگبا، ســتاره یوونتوس این عنوان را از ان خود کرد.
پــس از این دو، گریزمــان، مهاجم اتلتیکــو، رافائل 
واران، مدافع رئال و الکساندر الکازته، مهاجم لیون 
در رده هــای بعدی قرار گرفتند. ســال گذشــته این 
جایزه به کریم بنزما رسیده بود. متوئیدی در واکنش 
به دریافت این جایزه، ضمن ابراز خوشحالی عنوان 
کرد که هرگز فکر نمی کرد که پس از پیوستن به پاری 
سن ژرمن در سال 2011، این باشگاه بدین سرعت 
بتواند پیشرفت کرده و تا این اندازه جاه طلب شود که 
ادعای قهرمانی در اروپا را داشــته باشــد. متوئیدی 
آمدن زالتان و تیاگو ســیلوا را مهمترین عوامل رشد 

خیره کننده PSG می داند.

رئال مادرید به دنبال جذب 
پدیده جوان موناکو

رئــال مادرید در صدد اســت تا پدیده جــوان فوتبال 
فرانسه و باشگاه موناکو را برای فصل اینده به خدمت 
 Le Journal" بگیرد.این خبری بود که امروز نشریه
de Dimanche" منتشــر کرد. "امباپــه" که تا چند 
روز آینده وارد 18 ســالگی خواهد شــد، با درخشش 
خود بخصوص در بازی مقابل تاتنهام در لیگ اروپا، 
چشــم ها را به خود خیره کرد.  او که وقتی 16 سال و 
11 ماه داشت، اولین بازی خود برای موناکو را تجربه 
کرد، بزرگترین اســتعداد جوان حال حاضر فرانســه 
پس از مارسیال محسوب می شود. امباپه مورد توجه 
دورتموند، یونایتد و بایرن نیــز قرار دارد اما به ادعای 
نشــریه فرانســوی، او بــه دلیل عالقــه خاصش به 

رونالدو، دوست دارد به رئال مادرید بپیوندد. 
شادی گل های او به تقلید از شادی گل های رونالدو 
است و سرعت خیره کننده او یکی از دالیلی است که 

رئالی ها را شیفته خود کرده است. 

آرزویم المپیکی شدن ایران است
والیبال ایران شش ماه پر هیجان را پیش رو دارد. ما اگر بتوانیم 

نتایج الزم را در بازی های انتخابی المپیک در ژاپن کسب کنیم 
می توانیــم اولین حضورمان در المپیک را بدســت بیاوریم. 
چیزی که ارزوی بســیاری از هواداران والیبال ایران است. 

خوان ســیچلو دستیار رائول لوزانو و مربی جدید تیم ملی 
که این روزها در ایران حضور دارد در حاشیه رقابت های 
لیگ برتر گفت: آرزویم المپیکی شــدن با تیم ملی ایران 

اســت. وی افزود: مــا در رقابت های انتخابی المپیک که 
پیش رو داریم باید با تمام توان بجنگیم و مقابل حریفان آسیایی 

بهترین نتیجه را بگیریم. البته نظر نهایی درباره تیم 
ملی را لوزانو می دهد. من اینجا هستم تا 

تمام بازیکنان لیگ را ببینم. بازیکنان 
خوبی در تیم ملی ایران حضور دارند 
که قطعــا باید از حضور همه آن ها 

استفاده کنیم.

سکانس تازه ای از تقابل دایی و سیاسی 
وکیل علی دایی به دنبال وصل مطالبات شهریار

مربی تیم دوچرخه سواری پیشگامان از پیشنهاد کشورهای 
عربــی برای رکاب زدن ایــن تیم در آن کشــورها خبر داد و 
گفت: فدراســیون ما را تهدید کرده کــه در اتحادیه جهانی 
دوچرخه سواری ثبت نام نمی کند و اگر این کار انجام نشود 

مجبوریم از طریق کشورهای دیگر ثبت نام کنیم.
سید مصطفی سید رضایی در گفت وگو با ایسنا، درباره حضور 
تیم پیشــگامان در مرحله آخر لیگ برتر دوچرخه ســواری 
جاده بیان کرد: ما در لیگ برتر پیســت به دلیل همزمانی با 
مسابقه های قطر نتوانستیم شرکت کنیم و فدراسیون هم 
یک روز مســابقه ها را به تعویق نینداخت. احتماال در لیگ 
برتر جاده هم شــرکت نخواهیم کرد. فدراسیون هیچ کجا 
همکاری نمی کند و معموال با ســپاهان و تعدادی تیم های 

دیگر هماهنگی الزم را دارد.
او ادامه داد: ســال گذشــته که فدراســیون پول نداشــت 
بــه مســابقه های قهرمانی آســیا بــرود، باشــگاه هزینه 
دوچرخه سوارانی که عضو تیم پیشگامان بودند را پرداخت 
کرد و حتی یزد میزبانی چنــد رقابت در لیگ را هم بر عهده 
گرفت اما اکنون که فدراســیون متوجه شــده دو سه نفر از 
رکابزنان ما مصدومیت دارند، چرخش 180 درجه ای داشته و 
با رکابزنان پتروشیمی که سال گذشته با آن ها مشکل داشت، 
خوب شده است. تیمهای پتروشیمی و شهرداری، در مرحله 

گذشته لیگ جاده شرکت نکردند و هیچ اتفاقی نیفتاد. ما هم 
شرکت نکنیم هیچ اتفاقی نمی افتد.

سید رضایی از پیشنهاد کشورهای عربی به تیم پیشگامان 
خبر داد و گفت: در حال حاضر کالهدوز را تهدید می کنند که 
اگر با رسانه ها همچنان مصاحبه کند او را ثبت نام نمی کنند 
و حتی تیم مــا را نیز تهدید می کنند کــه در اتحادیه جهانی 
دوچرخه سواری ثبت نام نمی شود. در واقع از طریق موضوع 
ثبت نام، به باشگاه فشــار می آورند در حالی که پیشگامان 
هم می تواند مانند ورزشــکاران رشته های کشتی فرنگی و 
تکواندو برای کشــورهای دیگر رکاب بزند و هیچ مشــکلی 

هم پیش نمی آید.
او افزود: قطر، امارات و بحرین به تیم پیشگامان پیشنهاد 
دادنــد که در کشــور آن ها فعالیــت کنند و اسپانســر قوی 
می آورند. حتی گفته اند که اسمش همان پیشگامان باشد اما 
برای کشور آن ها رکاب بزنیم. همچنین پیشنهاد دادند که 
برای ما پاسپورت بگیرند و امتیازاتی که به دست می آوریم نیز 
برای فدراسیون کشورهای قطر یا امارات محاسبه شود اما ما 
چنین کاری نکرده ایم. هیچ ایرانی دلش نمی خواهد کشورش 
را به یک کشور غریبه بفروشــد اما فشارها، بی عدالتی ها و 
پارتی بازی هایی که وجود دارد در نهایت ورزشــکار را مجبور 
می کند که تصمیمــی بر خالف میل باطنی اش بگیرد. تیم 

ما باید در تورهای آسیایی شرکت کند و اگر نگذارند، مجبور 
می شــود که از طریق کشــورهای دیگر در اتحادیه جهانی 

دوچرخه سواری ثبت نام کند.
مربــی تیــم پیشــگامان همچنیــن گفــت: فدراســیون 
دوچرخه سواری در مســابقه های قهرمانی آسیا بیشترین 
استفاده را از تیم ما کرد. سه سهمیه المپیک در بخش جاده 
را گرفت و االن که خیالش راحت شده به گونه ای دیگر با ما 
برخورد می کند و شاید نسبت به تیم ما حسادت دارند. چندین 
بار مطرح کرده اند که پیشــگامان پول زیــادی به رکابزنان 
می دهد و این باعث پررو شدن آن ها و همچنین ارزش قائل 
نشدن برای تیم ملی می شود. فدراسیون با مدیرعامل باشگاه 
تماس گرفته که چرا با گودرزی 70 میلیون قرارداد می بندید 
در حالی که او 20 میلیون تومان بیشــتر نمــی ارزد. این در 
حالی است که فدراسیون از کنار این رکابزن ۴0-50 میلیون 
پاداش می گیرد و آیا این رکابزن 70 میلیون ارزش ندارد؟ در 
زمان قدیم دوچرخه سواران پولی نمی گرفتند و زمانی که به 
اردوی تیم ملی دعوت می شدند حتی از دو روز قبل در اردو 
حاضر می شدند اما اکنون شــرایط فرق کرده است. در آن 
زمان اگر دوچرخه سواری در سن 25 - 26 سالگی ورزش را 
کنار می گذاشت برایش شغل وجود داشت اما اکنون چنین 

چیزی نیست و هر کسی نگران آینده خودش است.

پیشنهاد قطر و امارات به دوچرخه سواران ایرانی

ورزش
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جز نقش تو در نظر نیامد ما را
جز کوی تو رهگذر نیامد ما را

خواب ار چه خوش آید همه را در عهدش
حقا که به چشم در نیامد ما را

)سلمان ساوجی، قرن هشتم، رباعیات(

اندر نسبت شهرداری تهران با زبان فارسی و آموزه های دینی
شهرداری تهران به ما ساکنان نگون بخت پایتخت کم لطف نکرده است. ما که نرفته ایم و ندیده ایم 
اما از آنها که رفته اند و دیده اند، بسیار شــنیده ایم که تهران در مقایسه با شهرهایی مثل پاریس و 
لندن، به مراتب تمیزتر است. شهرداری برای این پاکیزگی شبانه روز زحمت می کشد. برای توسعه 
حمل و نقل عمومی زحمت می شد. برای گسترش فضای سبز و اتوبان زحمت می کشد و... اینها را 
گفتم که بدانید من آدم نمک نشناسی نیستم. اما شهرداری در کنار همه این کارهای ارزشمند، کار 
دیگری هم می کند که به شدت توی ذوق می زند و مایة عذاب من است. توی مترو، در خیابان، در 
اتوبان و در جای جای شهر، چشم مردم به جمله هایی می افتد که برای ارشاد و هدایت و راهنمایی 
گاهی شهروندان تهرانی در معرض دید قرار گرفته اند. نمی دانم گرفتاری و فشار ناشی  و تربیت و آ
از زندگی در این تهراِن شــلوِغ پرجمعیِت ترافیک زده، اصال به مردم اجازه می دهد این جمله ها را 
بخوانند و ارشــاد شوند یا نه. اما راســتش را بخواهید بنده که به اقتضای شغلم بی آنکه بخواهم، 
این جمالت را حتما می بینم و می خوانم، تا به حال نه تنها ارشــاد نشده ام، بلکه اعصابم از آنچه 

بوده ضعیف تر هم شده است. چرا؟ به این دلیل ساده که در نوشتن این جمالت و عبارات به تنها 
چیزی که توجه نمی شــود اصل درست نویسی است. حاال چه شده که یاد این ماجرا فتاده ام و بند 
کرده ام به شــهرداری تهران؟ عرض می کنم.  یکی دو روز پیش از خیابان جردن عبور می کردم. 
به تقاطع میرداماد که رســیدم چشــمم به بیلبورد عظیمی افتاد که بر آن نوشته شده بود: »صله 
رحم عذاب را دفع می کند«. جمله از امیر و موالی متقیان علی علیه الســالم اســت. در ارزشمند 
بودن این کالم تردیدی نیســت. نمی دانم اصل این حدیث در زبان عربی چیست و این ترجمه از 
آِن کدام یک از مترجمان احادیث و گفته های امیرالمومنین اســت امــا آنچه از آن مطمئنم این 
است که این ترجمه، ترجمه فصیحی نیست و به هیچ وجه با بالغت کالم حضرت امیر سنخیت 
ندارد. این جمله درست است، اما فصیح و زیبا نیست. موسی بیدج که از بهترین مترجمان ادبیات 
عرب است همیشــه در کارگاه های ترجمه اش می گفت: مترجم باید سه اصل »درست «بودن، 
»رسا«بودن و »زیبا«بودن را رعایت کند. در جمله »صله رحم عذاب را دفع می کند«، شاید اصل 

درست بودن رعایت شده باشد، اما دو اصل دیگر مهجور مانده اند. به واژه »دفع« در این عبارت دقت 
کنید تا عرضم را بهتر دریابید. متولیان امور فرهنگی در مدیریت شــهرداری و سازمان زیباسازی 
به این فکر نمی کنند که وقتی جمله ای را در ابعاد چند متر در چند متر، در معرض دید عموم قرار 
می دهند باید در انتخاب آن دقت کنند. زبان فارسی آنقدر واژه زیبا و رسا و درست دارد که مجبور 
نباشــیم در ترجمه حدیثی از امیرالمومنین از کلمه »دفع« استفاده کنیم. چه می شد که به جای 
این ترجمه دم دستی و غیرفصیح، می نوشــتیم: »صله رحم عذاب را دور می کند« یا »صله رحم 

انسان را از عذاب می رهاند« یا...
واقعا متولیان امور فرهنگی در مدیریت شهری انتظار دارند با این قبیل کوتاهی ها و بی توجهی ها به 
زبان فارسی بتوانند بر اخالق و منش شهروندان تهرانی تاثیر بگذارند؟ باور بفرمایید این دوستان 
با این شــیوه نه تنها به زبان فارسی بد می کنند، بلکه آموزه های دینی را هم به چشم مردم بی ارج 
می کنند. به قول شیخ اجّل سعدی شیرازی: تو که قرآن بدین نمط خوانی/ ببری رونق مسلمانی

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

کارآگاه در جست وجوی یک زن بدنام آسیایی
نگاهی به رمان پلیسیـ  جنایی »مرد است و قتلش، آقا کمال!«

مهاجرت میلیون ها ترک به کشــور آلمان و بده بستان میان میهمانان و میزبانان باعث حل شدن 
تدریجی ترک تبارها در جامعه آلمان شــده اســت، اما با همین فرض خوشبینانه نیز انتخاب یک 
گاه ترک تبار به عنوان شخصیت محوری و در واقع قهرمان رمانی پلیسیـ  جنایی در این کشور  کارآ
که همیشــه گرایش های نژادپرستانه در آن پررنگ بوده و هســت، آنقدر عجیب و متفاوت به نظر 
می رسد که پیش بینی عدم اقبال عمومی مخاطبان و بدل شدن به تجربه ای ناموفق بسیار پررنگ 
بوده باشد. اما یاکوب آرژونی با رمان هایی که با محوریت شخصیت کمال کایانکایا نوشت به توفیقی 
غیرقابل انتظار دست یافت. چنانکه بسیاری این آثار را یک اتفاق در ادبیات آلمان محسوب کردند.
اما این شخصیت ترک تبار چه ویژگی هایی داشت که توانست با وجود چنین شرایطی به یک شمایل 
گاهان برآمده از ادبیات پلیسی آلمان بدل شده و حتی شهرتش به آن سوی  محبوب در میان کارآ

مرزها نیزکشیده شود؟
کمال کایانکایا بی شــک بســیار مدیون توانایی های خالق خود یاکوب آرژونی است، نویسنده ای 
خوش قریحه که هم شناخت خوبی از ادبیات پلیسی و قواعد آن داشت و هم جامعه پیرامون خود 
را خوب می شناخت و البته مهم ترین اقلیت حاضر در این جامعه یعنی ترک تباران را. به اینها بیفزایید 

قدرت قلم و ذوق و هوش یک نویسنده جدی را.
کمال کایانکایا به دلیل بزرگ شــدن در خانواده ای آلمانی همه امتیازات یک فرد آلمانی را دارد، با 
وجود این همانند کسی که از اصل خود دور مانده، گاه احساس غربت و بیگانگی می کند. کایانکایا 

گویی نماد ترک تبارانی است که هیچگاه نتوانسته اند در جامعه آلمان حل شوند. 
یاکوب میکلســون، خالق کمال کایانکایا، نویسنده ای آلمانی  اســت که در 1۹6۴ در فرانکفورت 
متولد شد. نام مســتعار یاکوب آرژونی را با ترکیب نام خود و نام همسر مراکشی تبارش ساخت. در 

ســال 1۹85 با نگارش رمان »تولــدت مبارک، ترکه!« 
)در ایران»تولدت مبارک، آقاکمال!«( به شهرت رسید. 
در 1۹۹1 فیلمی بر اســاس این رمان ساخته شد که به 
دامنه شهرتش افزود. او در سال 2012 پنجمین جلد از 
گاه ترک  ـ آلمانی را با نام  مجموعه داستان های این کارآ
»برادر کمال« منتشر کرد و یک سال بعد، در ۴8 سالگی 
گاه ترک تبارش در  زمانی کــه کتاب های جنایــی و کارآ
اوج محبوبیت قرار داشــتند به دلیل بیماری سرطان با 

زندگی وداع گفت. 
ناصر زاهدی تا پیش از این دو عنوان از پنج کتاب پلیسی 
یاکوب آرژونی را با اســامی »تولدت مبارک آقا کمال!« 
و »به سالمتی آقا کمال!« ترجمه و در سری نقاب نشر 
جهان کتاب به بازار فرستاده بود. »مرد است و قتلش آقا 
کمال!« اثر دیگری ست از همین نویسنده که به تازگی 
در همین مجموعه به فارســی در آمده است. نام اصلی 
این رمان »یک مرد، یک قتل« است که ظاهرا مترجم 

برای هماهنگی بیشتر میان نام این پنج رمان، آن را تغییر داده است. به هر روی رمان حاضر که در 
سال 1۹۹2 منتشر شده جایزه بهترین رمان سال آلمان را برای نویسنده به ارمغان آورده است. در 
گاه کمال مشغول مگس پرانی در دفتر زهوار دررفته  این رمان نیز ماجرا از زمانی آغاز م  شود که کارآ
خود است تا اینکه مردی آلمانی به سراغ او می آید. مردی که عاشق زنی از آسیای شرقی بوده؛ زنی 
با شغلی نامناسب. جالب اینکه مرد آلمانی که زبان زن آسیایی را بلد نبوده چیز زیادی از او نمی داند 

و حاال کمال کانکایا باید او را که ربوده شده پیدا کند و... )منبع: الف(

او می دانست »تقصیر با مردان است نه زنان« 
محمدابراهیــم باســتانی پاریزی، تاریخ دان، نویســنده، 
پژوهشگر، شــاعر و موسیقی پژوه، ســوم دی  ماه 1۳0۴ 
در پاریز متولد شــد. پس از تحصیالت ابتدایی و دو ســال 
ترک تحصیل اجباری، در سال 1۳20 تحصیالت خود را 
در دانشسرای مقدماتی کرمان ادامه داد. سپس در رشته 
تاریخ دانشگاه تهران تحصیالتش را دنبال کرد و این رشته 
را تا کسب مدرک دکتری ادامه داد. او تا سال 1۳87 استاد 

تمام وقت دانشگاه تهران بود.
اولین نوشته های خود را در سال های ترک تحصیل اجباری )1۳18 و 1۳1۹( در قالب روزنامه  ای به نام 
باستان و مجله ای به نام ندای پاریز نوشت، که خود در پاریز منتشر می کرد و دو یا سه مشترک داشت.
اولین نوشــته او در جراید آن زمان، مقاله ای بود با عنوان »تقصیر با مردان اســت نه زنان« که سال 
1۳21 در مجله بیداری کرمان چاپ شد. پس از آن به عنوان نویسنده یا مترجم از زبان های عربی و 
فرانسه، مقاالت بی شماری در روزنامه ها و مجالتی مانند خواندنی ها، یغما، راهنمای کتاب، آینده، 
کلک و بخارا چاپ کرده  اســت. اولین کتابش »پیغمبر دزدان« نام دارد که شرح نامه های طنزگونه 
شیخ محمدحسن زیدآبادی است و اولین بار سال 1۳2۴ چاپ شده است. وی بیش از شصت عنوان 

کتاب تألیف و یا ترجمه کرده  است. 
از میان نوشــته های او، هفت کتاب با عنوان »سبعه ثمانیه« متمایز است که همگی در نام خود عدد 
هفت را دارند، مانند خاتون هفت قلعه و آسیای هفت سنگ. بعدا کتاب هشتمی با عنوان هشت الهفت 
به این مجموعه هفت تایی اضافه شده است. او پس از عمری پژوهش در حوزه تاریخ 5 فروردین سال 

1۳۹۳ درگذشت.

گرسنگی در کمین 8۰ درصد جمعیت جهان
جهــان با بحران خاک دســت و پنجه نرم می کند. از دســت رفتــن خاک به معنای از دســت رفتن 
منابع غذایی است. تولید هر ســانتیمتر خاک از 100 تا 10 هزار سال زمان می برد و یک سوم خاک 
حاصل خیز جهان را تاکنون از دســت داده ایم. با وجود این بحران خاک از کمترین توجه رسانه ها و 

کارشناسان بی بهره بوده است.
کارشناس مسئول بررسی های آلودگی خاک ســازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه خاک 
از چندیــن لحاظ اهمیت حیاتی دارد می گوید: اولین موضوعی که اهمیت بســیاری دارد و خیلی از 

نگرانی های جهان امروز در آن ریشه دارد بحث امنیت غذایی است.
دکتر الدن رضی با اعالم اینکه تا ســال 2050 برای 7 میلیارد نفر از جمعیت احتمااًل ۹ میلیارد نفری 
جهان خاک مناسب برای تولید غذا نخواهیم داشت می گوید: اصاًل ریشه اینکه فائو و سازمان ملل 
نگران وضعیت جهانی خاک شــده اند برمی گردد به همین موضوع امنیت غذا. ما تا کنون یک سوم 
خاک های جهان را تخریب کرده ایم. در نشستی که طی آن سال 2015 را به عنوان سال جهانی خاک 
نام گذاری کردند مطرح شــد که اگر روند کنونی تخریب ادامه پیدا کند تا ســال 2050 سرانه جهانی 
زمین قابل کشت و زراعت تا یک چهارم میزان سال 1۹60 تغییر پیدا می کند و در سال 2050 وقتی 
جمعیت ما احتمااًل به ۹ میلیارد نفر برسد میزان خاکی که می تواند ماده غذایی تولید کند تنها برای 2 

میلیارد نفر کافی خواهد بود. یعنی 7 میلیارد نفر غذا نخواهند داشت.
به گفته رضی ارزش دیگر خاک در حفاظت از تنوع زیستی نهفته است چرا که خاک، درون خودش تنوع 
زیستی دارد و تنوع زیستی جهان هم به آن وابسته است چون اگر خاکی نباشد مرتع و  جنگلی نداریم 
و در نتیجه تنوع زیستی هم نخواهیم داشــت و پایه هرم غذایی را از دست خواهیم داد. از سوی دیگر 
خیلی از دانشمندان می گویند حداقل به اندازه تنوع زیستی که روی زمین است داخل خاک هم هست. 
خاک انواع باکتری ها، قارچ ها و میکروارگانیسم ها و برخی ماکروارگانیسم ها را در خود دارد. کارشناس 
مسئول بررسی های آلودگی خاک سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه تنوع زیستی موجود در 
خاک نقش بسیار ارزشمندی در ترسیب کربن دارد می گوید: االن یکی از راهکارهایی که برای ترسیب 
کربن و کاهش گازهای گلخانه ای مورد بحث است، این است که اگر بتوانیم باکتری هایی که ترسیب 
کربن را انجــام می دهند داخل خاک هایمان افزایش بدهیم و این باکتری هــا را از بین نبریم، این ها 
می توانند دی اکســید کربن هوا را جذب کنند و به این ترتیب کاهش گازهای گلخانه ای را هم داشته 
باشیم  و تحقیقاتی در این زمینه در حال انجام است. به گفته رضی اهمیت دیگر خاک در بحث سیل 
و خشکسالی است: خیلی از سیل هایی که در شمال کشور اتفاق می افتد به این دلیل است که جنگل 
را در سراشــیبی از بین برده اند. وقتی جنگل را در سراشیبی از بین می برید، یک بارندگی متوسط، و نه 
یک بارندگی سخت و سیل آسا،باعث فرسایش شدید خاک می شود. یعنی ماده ای که قدرت نگهداری 
آب را داشته است و آب را در خودش نفوذ می داده دیگر رفته است و دیگر هیچ چیزی مانع آب نیست 

و این موضوع منجر به بروز سیالب های وحشتناک می شود. )منبع: مهر(

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

کارگردان »شهرزاد« به دوره صفوی می رود
حســن فتحی که این روزها با سریال »شهرزاد« حال 
و هوای خاصی به شــبکه نمایش خانگی بخشــیده 
اســت، پروژه  تــازه ای را بــرای ســاخت در تلویزیون 
کلید زده است. کارگردان ســریال هایی چون »مدار 
صفر درجه«، »پهلوانان نمی میرند« و »شــب دهم« 
قصه ای را برای روایت انتخــاب کرده که زمان آن در 
دوران صفویه می گذرد. او که عالقه  خاصی به ساخت 
ســریال هایی در مقاطع گذشته تاریخ ایران دارد، تا به 

حال آثار مختلفی را در دوره  قاجار، پهلوی اول و دوم خلق کرده اســت. سریال »شهرزاد« روایتی 
عاشقانه با رویکردی اجتماعی است که حوادث آن در دوران پس از کودتای 28 مرداد می گذرد. 
امین صدیقی رئیس مرکز گسترش فیلم نامه نویسی صداوسیما از آغاز پژوهش و نگارش مجموعه 
تلویزیونی »هفت پهلوان« به قلم حسن فتحی خبر داده و گفته است: »حسن فتحی این سریال 
را با هدف احیاء روحیه حماسی و قهرمانی در مرکز گسترش فیلم نامه نویسی سازمان به نگارش 
در می آورد که مراحل پژوهش و نگارش آن در یک سال آینده به انجام خواهد رسید.«  طبق اخبار 
منتشرشده، احتمال دارد کار سریال »شــهرزاد«به فصل دوم و سوم برسد. در این فاصله حسن 
فتحی برنامه ساخت یک فیلم سینمایی را هم دارد. داستان »هفت پهلوان« در عهد صفوی و از 
نامه ای از شــاه محمد خدابنده خطاب به عنایت )پهلوان نامدار ایرانی( آغاز می شود و محتوای 
این نامه آغازگر حوادثی در قصه می شود. سریال »هفت پهلوان« در ۴0 قسمت ۴5 دقیقه ای به 

قلم حسن فتحی در مرکز گسترش فیلم نامه نویسی رسانه ملی پژوهش و به نگارش در می آید.

افتتاح جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس
مراسم افتتاحیه نخســتین جشنواره ملی دانشجویی 
مد و لباس به میزبانی دانشــکده شــریعتی صبح روز 
اول دی ماه برگزار شد. دکتر فاطمه مهاجرانی، رئیس 
دانشــکده شــریعتی، در ابتدای این مراســم گفت: 
سال هاست رشته طراحی لباس در دانشکده ها تدریس 
می شود اما در بازار کمتر نشانی از طرح های طراحان 
می بینیم. این موضوع نشان دهنده فاصله موجود بین 
دانشگاه و صنعت است. او با اشاره به اینکه دنباله دار 

شدن این جشنواره ها اهمیت زیادی دارد افزود: اگر این برنامه ها ادامه پیدا کند و بین المللی شود 
می توانیم ادعا کنیم فعالیت مثبتی در این زمینه انجام داده ایم. در سالن میالد دانشکده شریعتی 
100 اثر برگزیده از میان 600 اثر دریافتی از دانشجویان سراسر کشور به نمایش درآمده است. این 
آثار در قالب مانتوی اجتماع، مانتوی مجلسی، چادر و لباس فرم به همراه شناسنامه هر اثر نمایش 
داده شد. در بخشی از سالن که به میزبان این جشنواره اختصاص دارد لباس های موجود در آرشیو 
دانشکده شریعتی به نمایش درآمده است. این لباس ها که پروژه های دانشجویی بوده اند در قالب 
لباس تاریخ اروپا، لباس ایران باستان و لباس اقوام ایرانی به نمایش درآمده اند. در غرفه های دور 
سالن هم عالوه بر آثاری در زمینه زیورآالت و لباس، غرفه هایی به مجالت تخصصی پوشاک، لوازم 
خیاطی و مؤسسات آموزشی اختصاص یافته است. بخش دیگری از سالن به برگزاری کارگاه های 
روزانه اختصاص دارد و در کنار این بخش غرفه ای برا فروش لوازم مورد نیاز کارگاه هر روز وجود دارد. 

نخستین جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس تا 7 دی ماه در دانشکده شریعتی برگزار می شود.

مرد است و قتلش، آقا کمال!
نویسنده: یاکوب آرژونی
مترجم: ناصر زاهدی
انتشارات جهان کتاب
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