
مبادله چند زندانی بین ایران و آمریکا
بعد از حصول توافق هسته ای، یکی از بحث های مطرح مبادله زندانیان سیاسی بین ایران و آمریکا بود. 
شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که در ایران و عموما با اتهام جاسوسی زندانی اند و شهروندان ایرانی 
که در آمریکا و عموما به علت دور زدن تحریم ها در زندان به سر می برند. موضوعی که خبرنگاران بارها از 
مقامات ایرانی و آمریکایی پرسیدند و پاسخ های متفاوتی شنیدند.  اما امروز و پیش از اعالم گزارش آژانس و 
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علی الریجانی:کاپیتان زیر تیغ انتقادات

زودتر از این ها می شد مسئله هسته ای را حل کرد
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی طی سخنانی در جمع کارمندان مجلس، اظهار داشت: امروز 
مصادف است با یک حادثه مهم برای کشورمان که رفع تحریم هاست، بعد از این همه فراز و فرود بنا شده 

امروز تحریم ها را غربی ها بردارند. امیدواریم برداشتن تحریم ها امر مبارکی باشد و شرایط برای زندگی مردم 
بهتر شود. وی افزود: موضوع هسته ای از مسائلی بود که 12 سال مشغول آن شدیم. البته ستمی بود که برخی 

کشورها بر ملت ایران تحمیل کردند. البته زودتر از این ها می شد مسئله هسته ای را حل کرد اما به هر حال 
آنان تصور دیگری داشتند. وی افزود: غربی ها می گفتند به شرطی مذاکرات را می پذیریم که غنی سازی را به 
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یکی از پدیده های این فصل لیگ برتر بی شک 
روزبه چشمی هافبک تدافعی باشگاه استقالل 
تهران اســت. بازیکنی که نقــش موثری در 
اســتقالل  موفقیت های 
در این فصل داشــته و 
دارد. او بــه دلیل همین 
شایســتگی هم بازوبند 

کاپیتانی تیم ملی امید  ...

هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان مجاز نیست که در امر انتخابات دخالت کند

تایید صالحیت ها غیر فله ای و براساس قانون بود
صفحه 2
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مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
امروز به ریاست آیت اهلل هاشمی 
رفســنجانی و با حضــور اکثریت 

اعضا  ...

محمدرضا تابش، نماینده اصالح 
طلــب مجلــس، در مــورد بروز 

اختالف در ...

پرونــده شــکایت دادســتانی از 
علی اکبر جوانفکر مدیر مســئول 

اسبق خبرگزاری ...

تبریک برای 
لغو تحریم ها 

اصالح طلبان 
اختالف 
ندارند

 بازگشت 
پرونده جوانفکر 

به دادسرا 

ــرجام  آغـاز انـجام ب

همدستی انگلیس و آمریکا 
در تجاوز سعودی ها به یمن 
وزیر امورخارجه عربستان می گوید، نیروهای نظامی 
آمریکایی و انگلیســی به این کشــور در مرکز کنترل 
حمالت هوایی به یمن کمک می کنند و آن ها شاهد 
هستند که عربستان فقط به مراکز نظامی یمن حمله 
می کند. این اظهارات در حالی ارائه می شــود که از 
آغاز حمالت جنگی عربستان به یمن تاکنون بیش 
از ۳۰۰۰ غیر نظامی کشته و بیش از یک میلیون غیر 
نظامی آواره شده اند. عادل الجبیر گفته: »مقامات 

صفحه 4نظامــی آمریکایــی و انگلیســی  ...

ایران رتبه سوم ارزان ترین 
مکالمات موبایلی

بانــک جهانــی در جدیدترین گزارش خود موســوم 
بــه گــزارش توســعه جهانی بــه بررســی وضعیت 
تکنولــوژی اطالعــات و رواج اســتفاده از وســایل 
ارتباطــات از راه دور در جهــان پرداختــه اســت.
در ایــن گــزارش بــا اشــاره بــه برخــورداری بیش 
از ۴۰ درصــد جمعیــت جهــان از اینترنــت آمــده 
انقــالب  بزرگتریــن  میانــه  در  بشــر  اســت: 
اطالعاتــی و ارتباطــی در تاریــخ خــود قــرار دارد.

صفحه 5بر اســاس ایــن گزارش حتــی  ...

ده جایگزین 
»باستانی« برتر

ایــن روزها گوشــی های هوشــمند همه مــا را محاصره 
کــرده اند و تبدیل به یکــی از مهمترین ابزارهای ما برای 
کارهای روزمره شده اند. اما گاهی برای همه ما پیش می 
آید که از حصار هوشــمند بــه تنگ می آییم و نیاز به کمی 
»زنــده بودن« داریم. در این موارد اســت که این گوشــی 
های تاریخی به کمک می آیند. به گزارش »آی تابناک« 
اخیرا نامزد اســکار، »ادی ردماین« گفته است که گوشی 
هوشــمند خود را برای همیشه کنار گذاشته است. وی با 

صفحه 5بیــان اینکه »بیش از این نیــاز به زنده  ...

»تخمه آبلیمویی« نخرید، 
چون با اسید درست می شود!

ماجرای شناسایی آبلیموهایی که یک قطره آِب لیمو 
در آنها یافت نشــد، به یاد دارید؟ در این مطلب قصد 
داریم جایی را نشانتان دهیم که آن شبه آبلیموها در آن 
مصرف و به نوعی دیگر به معده مردم سرازیر می شوند!
به گــزارش »تابنــاک«، در روزگاری که محصوالت 
غذایی در کشــورمان تنــوع زیادی یافتــه و انواع و 
اقســام محصوالت جدید در جهان، توســط شرکت 
هــای فعــال در صنایع غذایــی کشــورمان تولید و 

صفحه 6بــه بــازار عرضه می شــوند ...

باخت به میزبان اختالفات 
را علنی کرد

تیم ملی امید کشــورمان در مرحله نهایی انتخابی 
المپیک 2۰16 به مصــاف حریفان خود می رود و 
در دو دیدار گذشته یک برد و یک باخت ثبت کرده 
است. سوای شکست روز جمعه شاگردان خاکپور 
که حرف و حدیث هایی به همراه داشت، مهمترین 
مساله تیم ملی امید دعوای رسانه ای است که بین 
مســئولین این تیم و وزارت ورزش بــه راه افتاده و 
ظاهرا این شکســت باعث شده تا اختالفات رسما 

صفحه 7خود را نشان دهند ...
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با اعالم رسمی ایران و 1+5، اجرای توافق هسته ای آغاز شد
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احکام متهمان پرونده کرسنت به زودی صادر می شود
گاه در کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشــاره به اینکه احکام متهمان پرونده کرسنت به زودی صادر می شود،  منبع آ
گفت: قرار اســت با تحقیق و تفحصی از پرونده کرســنت ابعاد و زوایای پنهان این پرونده نمایان شود. در همین رابطه 
گاه در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اســامی با اشاره به نمایان شدن ابعاد جدیدی از مثلث فساد  یک منبع آ
و تعیین تکلیف متهمان ردیف اول گفت: قوه قضایه پیگیر احضار و صدور احکام اولیه، متهمان ســایر ردیف ها در این 

پرونده است.
وی با تاکید براینکه قرارداد کرســنت یک معامله شــوم بوده و در حقیقت یک مثلث فساد شکل گرفته که یک ضلع آن 

برخی مقامات دولت وقت بوده است گفت: متاسفانه وزیر نفتی که موجب انعقاد این قرارداد شد، هم اکنون در راس این وزارتخانه قرار گرفته است.
این نماینده مجلس که خواســت نامش فاش نشــود، تصریح کرد: ضلع دیگر آن دالالن بود که برخی از آنها در زندان هســتند و ضلع سوم آن رئیس 

کمیسیون انرژی وقت مجلس بوده است، بنابراین نباید این اضاع دوباره کنار هم قرار گیرند.
وی بــا بیان اینکه از این اضاع یک نفر در زنــدان، یکی در وزارتخانه و دیگری می خواهد به جایگاه قبلی خود یعنی مجلس بازگردد، خاطرنشــان 
کرد: البته پیگیری ما حاکی از ان اســت که قوه قضاییه قرار اســت، احکام تمام متهمان این پرونده از جمله ســه ضلع ین مثلث را به زودی صادر 
کنــد. وی با بیان اینکه قرار اســت تحقیق و تفحصی در مورد این پرونده صورت گیرد، ادامه داد: با ایــن تحقیق و تفحص ابعاد و زوایای پنهان این 

پرونده مشخص خواهد شد.

اصالح طلبان اختالف ندارند
محمدرضا تابش، نماینده اصاح طلب مجلس، در مورد بروز اختاف در شــورای انتخاباتی اصاح طلبان گفت: در هر 
صورت مکانیزم به وحدت رسیدن اصاح طلبان مکانیزم بسیار خوب، شایسته و فنی بوده است. اینکه بخواهیم در تمام 
حوزه های انتخابیه همه افراد یکی باشــند، شاید خیلی امکانپذیر نباشــد. به هر جهت به دنبال به وجود آوردن مجلسی 
کارآمد، منطبق با واقعیت های روز کشور و جهان هستیم و در این موضع، همه اصباح طلبان به تفاهم رسیده اند و بروز 
اختاف را تایید نمی کنیم. وی با بیان اینکه بحث سهم خواهی در فهرست اصاح طلبان مطرح نیست، گفت: احزاب 
مختلف افراد شایسته را معرفی می کنند، افرادی که از حوزه های انتخابیه معرفی شدند، نهایتا پس از تایید صاحیت ها 

به یک نقطه می رســند. احزاب نقطه نظرات خود را بیان می کنند و لیست مشترک ارائه می شود و اگر در جاهایی برخی از احزاب اصرار داشتند که چند تا 
کاندیدای غیرمشترک داشته باشند، تبلیغ خودشان بوده است. این نماینده مجلس در خصوص تشکیل کمیته رایزنی اصاح طلبان با شورای نگهبان نیز 
گفت: این کمیته تا حدودی اقداماتی را انجام داده اما در مفهوم کمیته تشکیاتی نیست بلکه توصیه همه بزرگان اصاح طلب این بود که اصاح طلبان 
با همه دست اندرکاران برگزاری انتخابات اعم از دست اندرکاران اجرایی، نظارتی و همه تاثیرگذاران در فرایند انتخابات دیدارهایی داشته باشند و دغدغه ها 
و نقطه نظرات خود را بگویند و در یک تفاهم کاملی انتخابات برگزار شود. وی در خصوص یکی از مصوبات کمیته رصد و عملیات روانی جبهه اصاحات 
مبنی بر برجسته کردن موضوع رد صاحیت ها نیز گفت:چنین چیزی را نشنیده ام. در هر صورت از موضع قانونی این فرایند هم طی خواهد شد و قانون به 
افرادی که رد صاحیت شدند این حق را داده تا اعتراض خود را بیان کنند و این کار در کمال آرامش و در یک بستر قانونی مشخص صورت خواهد گرفت.

نباید حدود اسرار کشور 
شکسته شود

رئیس ستاد کل نیروهای مســلح گفت: در مملکت 
اســامی نباید کسانی پیدا شــوند که بتوانند، حدود 
اسرار کشــور، حدود خط امام و حدود مقدس اسام 

را بشکنند.
ســردار فیروزآبــادی رئیــس ســتاد کل نیروهای 
مسلح به مناســبت سالروز شهادت ســید مجتبی 
نــواب صفــوی، طهماســبی، بــرادران واحدی و 
ذوالقدر اظهار داشــت: ما یک کســی مثل شهید 
نواب صفوی داریم کــه، آن راهبرد عظیم و بزرگ 
را در دوران خفقــان طاغوت در لبــاس روحانیت 
و در چهره صیانــت مطرح می کنــد یعنی در واقع 
کام خدا را جاری می کنــد، »فقاتلوا ائمة الکفر« 
می  گوید:  ما هر کس را که تشــخیص دهیم که در 
نفوذ به کشور ما و در تعدی و تجاوز به حریم اسام، 
بخواهد در قانون گذاری و در اداره مملکت، عملی 
انجام بدهد، ســزای او حکم خدا اســت، ما آن را 

اجرا می کنیم.
رئیس ســتاد کل نیروهــای مســلح تصریح کرد: 
فقاتلو ائمــة الکفر و یک راهبرد صحیح مبارزه بود 
که این بعدًا به تأیید علمای اسام، چه اهل تسنن 
و چه شــیعه رسیده که بر مســلمانان واجب است 
که ســران کفر، طواغیت و نفوذی های دشمنان 
غربی و شــرقی را در جهان اســام، چه حکومت 
می کننــد یا در حکومت نفوذ می کنند، برای اینکه 
منافــع ملت را ضایع کنند یا بــرای اینکه انحرافی 
در دیــن ایجاد کنند، اینها نشــوند. ایــن یک هنر 
اســت. یک مبارزه هنرمندانه و مجاهدانه است. 
این عقانی و مورد تأیید است این سنت پیامبران 

است.
وی ادامــه داد: ســید مجتبی آمــد و جمعیت را به 
میدان کشــید یک نمونه اش برای وقتی است که 
نواب به اردن می رود در کنفرانس اسامی شرکت 
می کند که همه ســران کشــورهای اسامی آنجا 
هســتند و بدون اینکــه آنجا صحبت کند به شــاه 
اردن می گوید که به این انگلیســی ها اعتماد نکن. 
این شــجاعت اســت. کل این جمعیت که ســران 
کشــورهای اســامی بودند را برمی دارد و می برد 
سر مرز اشــغالی صهیونیســت ها و کنار سیم های 
خاردار، به یک مســجد نیروهای مسلح و اشغالگر 
مستقرند، توپ و تانک و مسلسل گذاشتند که کسی 
از سیم خاردار رد شــد، بزنند. تا اینها می آیند حرف 
بزنند، سید مجتبی سیم های خاردار را باز می کند و 
به مسجد می روند و بقیه هم پابه پای ایشان می روند 
و آنجا نمــاز جماعتی می خوانند و بیــرون می آیند 
و وقتی سرجای شــان بر می گردند، شــاه اندونزی 
می گوید، ســید مــا را اینجا بردی، اســرائیلی ها ما 

را می کشند.
فیروزآبــادی گفت: نــواب می  گوید: به جدم شــما 
را بردم تا کشــته شوید تا ملت های مســلمان بیدار 
شــوند که این اشغالگران چرا پســران ما را کشتند. 
این قابــل تصور نیســت و طلبه ها باید بیایند. ســر 
قبر ســید مجتبی نواب صفوی راز و نیاز کنند و با او 
حرف بزنند، زندگی او را بخوانند و رشــادت های او 
را بشناســند و یاد بگیرند، در مملکت اسامی نباید 
کســانی پیدا شــوند که بتوانند، حدود اسرار کشور، 
حدود خط امام، حدود مقدس اســام را بشــکنند 
کسی پیدا شود که می نویسد، خطیبی پیدا شود که 
ســخنرانی کند و بیاید مصاحبه کند، طلبه نباید این 

را بشنود و ساکت باشد.

تایید صالحیت ها غیر فله ای و براساس قانون بود
هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان مجاز نیست که در امر انتخابات دخالت کند

این روزها دو موضوع در میان بحث های سیاسی داغ تر از همه است. رفع تحریم 
ها و ردصاحیت ها. درحالی که درمورد اولی خبرها امیدوارکننده است، شایعات 
غیررسمی از ردصاحیت های گسترده اصاح طلبان و حتی اصولگرایان میانه 
رو و مستقل می گویند. شایعاتی که به ویژه از روز گذشته در کانال های تلگرام و 
سایت های اصاح طلبان دست به دست شدند و امروز خبرگزاری های اصولگرا 
نیــز آن ها را به نوعی تایید کردند. با این حال هیچ کدام از این اخبار غیررســمی 
تاکنون از ســوی مقامات رسمی تایید یا تکذیب نشــده اند و اعام نتایج بررسی 
صاحیت ها از ســوی شــورای نگهبان، احتماال به اواخر امشب یا حتی فردا 

موکول می شود.

شایعه ردصالحیت های گسترده
رسانه های اصاح طلب طی دیروز و امروز از ردصاحیت تعدادی از چهره های 
مشهور اصاح طلب خبر داده اند. بر اساس این اخبار غیررسمی شکور اکبر نژاد 
و اکبر اعلمی، نمایندگان سابق تبریز در مجلس و مصطفی مولوی رئیس ستاد 
میرحسین موسوی در انتخابات سال ۸۸ در تبریز مهم ترین چهره هایی هستند 
که صاحیت آنان برای انتخابات مجلس آتی تایید نشده است. همچنین بر این 
اساس عبدالرزاق موسوی و مصطفی معین، چهره های اصلی اصاح طلبان 
در استان فارس رد صاحیت شده اند و با این حال فعاالن سیاسی استان فارس 
معتقدند تایید صاحیت این دو نفر با رایزنی های روزهای آینده اتفاق می افتد. 
گفتنی است معین در انتخابات ۸4 نیز ابتدا با رد صاحیت شورای نگهبان روبه 
رو شد، اما با فرمان حکومتی رهبری، شورای نگهبان تصمیم خود را پس گرفت.

همچنین شایعاتی از رد صاحیت تمام اصاح طلبان استان گیان، بیشتر افراد 
نزدیک به احمدی نژاد و حزب یکتا، تمــام کاندیداهای اصاح طلب کرج، رد 
صاحیت شدن پنج نماینده از هشت نماینده فعلی کرمانشاه، تمام استانداران 

دولت احمدی نژاد و رد صاحیت اصلح طلبان کرمان خبر می دهند.
خبر دیگری که امروز در این رســانه ها منتشــر شد ردصاحیت علی مطهری، 
نماینده اصولگرای مستقل مجلس بود. بر اساس این خبر رد صاحیت مطهری  
با ماجرای شنود از دفترش ارتباط دارد. خبری که ساعتی پس از انتشار از سوی 
دفتر این نماینده مجلس تکذیب و اعام شــد که تاکنــون هیچ موردی درباره 
احراز یا عدم احراز صاحیت علی مطهری از سوی هیئت نظارت به وی اباغ 

نشده است.
اما اخبار ردصاحیت چهره های اصاح طلب در حالی دســت به دســت می 
شد که از سوی دیگر این رسانه ها خبر از تایید صاحیت نمایندگان اصولگرای 
تندروی همچون حمید رســایی و مهدی کوچــک زاده و علیرضا زاکانی دادند. 

نمایندگانی که پیش تر از سوی هیئت اجرایی رد صاحیت شده بودند. 
هرچند این اخبار تاکنون تایید یا رد نشده اند و تنها اظهارنظر رسمی درخصوص 

ردصاحیت ها به ســخنگوی وزارت کشور برمی گردد که گفت استان تهران و 
اصفهان هم که به ترتیب بیشترین ثبت نامی های انتخابات مجلس را داشتند 
به ترتیب بیشترین آمار صاحیت های احراز نشده را به خود اختصاص داده اند. 
علی اصغر ناصربخت رئیس ســتاد انتخابات شهرستان تهران نیز صبح امروز 
با بیان اینکه هیئت نظارت اســتان هنوز اسامی داوطلبان تایید یا رد صاحیت 
شده را به فرمانداری اعام نکرده است، درباره انتشار اسامی افرادی که توسط 
هیات نظارت اســتان تایید یا ردصاحیت شده اند، گفت: »اسامی منتشر شده 
غیرواقعی بوده و شایعه و گمانه زنی غیررسمی است زیرا هنوز رسمًا نتیجه بررسی 

هیات نظارت استان به ما در فرمانداری اعام نشده است«.
اما در کنار خبرهای غیررسمی رسانه های اصاح طلب درخصوص رد صاحیت 
های گسترده، امروز خبرگزاری تســنیم با نقل منابع غیررسمی نوشت که تنها 
یک ســوم از ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس صاحیتشــان احراز شــده 
اســت. بر اســاس این گزارش بیش از ۹۰۰ نفر در طول بررسی صاحیت ها از 
کاندیداتوری انصراف داده اند، یک ســوم به طور قطعی صاحیتشان برای این  
انتخابات رد شــده و یک سوم دیگر نیز تاکنون مشــمول »عدم احراز« شده اند. 
تفاوت آن هایی که به طور قطع صاحیتشان احراز نشده و آن هایی که تاکنون 
مشمول عدم احراز هســتند، آنجاســت که احتمال تأیید صاحیت دسته دوم 
تا زمان آغاز تبلیغــات همچنان وجود دارد. این افراد می توانند با ارائه اســناد و 
مدارک و یا معرفی معرف های مورد اعتماد دســتگاه های نظارتی در راســتای 

احراز صاحیت خود اقدام کنند.
هرچند خبری که تســنیم داده اســت هنوز از سوی مقامات رســمی تأیید یا رد 
نشــده است، درصورت صحت به این معنی اســت که درواقع از حدود 12 هزار 

نفر داوطلب، تنها حدود 37۰۰ نفر تایید صاحیت شده اند. 
اما یکی از مواردی که از ســوی رســانه هــای منتقد دولــت درخصوص علت 
ردصاحیت های گســترده هیئت نظارت بیان می شود، چیزی که در روزهای 
گذشته با نام تایید صاحیت های فله ای در هیئت اجرایی درخصوص آن بحث 
می شــود. چراکه از حدود 12 هزار داوطلب نمایندگــی، تنها حدود ۸۰۰ نفر از 
سوی هیئت های اجرایی ردصاحیت شدنند. مثا خبرگزاری فارس در گزارشی 
به نقل از منبعی مطلع در مراجع اســتعام ها نوشته بود که با وجود جواب منفی 
این نهاد به اســتعام برخی از ثبت نام کنندگان، اما آن ها از ســوی هیئت های 
اجرایی تأیید صاحیت شده اند. این گزارش به همین اظهار نظر نیز اکتفا نمی 
کند و در ادامه می نویسد که براســاس اعام همین مرجع استعام بین برخی 
تأیید صاحیت شدگان افرادی با برخی سوابق منفی از جمله تابعیت اسرائیلی 
همسر، تابعیت چندگانه، سقط جنین غیرقانونی، رشوه گیری، سابقه عضویت 
در برخی گروهک های ضدانقاب، مشارکت در قتل، اقدام علیه امنیت ملی، 
زنای محصنه، زنا با بســتگان و محارم، نزاع خیابانی، اخال در نظم عمومی 

و ... وجود داشتند.
همچنین روز گذشته سردار محمدحسین نجات، معاون فرهنگی و اجتماعی 
ســپاه از عملکرد هیئت های اجرایی انتقاد کرد و گفت: »به نظر ما هیئت های 
اجرای وظایفشان را درست انجام ندادند«. سردار نجات با بیان اینکه هیئت های 
اجرایی به استعام های گرفته شده عمل نکرده است، نتیجه عدم انجام درست 
وظیفه هیئت های اجرایی را سخت شدن کار شورای نگهبان دانست و افزود: 
»حاال شورای نگهبان مجبور است کسری کار هیئت های اجرایی را جبران کند 

و قطعًا افراد زیادی ریزش پیدا می کنند«.
اما انتقــادات درخصوص نحوه تایید صاحیت هــا در هیئت های اجرایی و به 
ویژه اظهار نظر ســردار نجات واکنش رئیس ســتاد انتخابات کشــور را در پی 
داشت. محمدحسین مقیمی گفت: از 12 هزار و 4۶ پرونده ای که به دادستانی 
فرستادیم، 7۶3 نفر دارای سابقه بودند و اعام شد که 11 هزار و 2۸3 نفر هیچ 
سابقه ای در دستگاه قضایی ندارند. وی در پاسخ به این سؤال که یکی از مقامات 
نیروی انتظامی نسبت به عملکرد هیات های اجرایی انتقاد داشته است، با بیان 
اینکه هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان مجاز نیست 
که در امر انتخابات دخالت کند، تاکید کرد: »مسئول اجرای قانون انتخابات، 
وزارت کشور است و اگر الزم باشد به هیات های اجرایی تذکری داده شود، این 
امر وظیفه وزیر کشور است؛ نه دستگاه های نظامی. لذا هیچ فردی در جایگاه 

نظامی نمی تواند در مورد انتخابات اظهارنظر کند«. 
رئیس ســتاد انتخابات کشور همچنین در پاســخ به این سؤال که این هیات ها 
به صورت فله ای، داوطلبان را تائید صاحیت کرده اند با بیان اینکه بر اســاس 
استعام هایی که از مراجع چهارگانه گرفته ایم، کسانی که به جرم رشوه، دزدی، 
مواد مخدر و یا گروهکی بودن، پرونده داشــته اند، همه رد صاحیت شده اند، 
تصریح کرد: »ما در هیچ موردی بررسی فله ای نداشتیم. هیات های اجرایی نه 
کارمند دولت هســتند و نه بابت این کاری انجام دادند، از دولت پول می گیرند؛ 
آنان معتمدان محلی هستند و زمانی که از سوی مراجع چهارگانه در مورد فردی 

اعام نظر نشده است، نمی توانستند آن را رد صاحیت کنند«.
اما شایعات داغ ردصاحیت های گسترده از سوی شورای نگهبان امروز همراه 
بود با استعفای غیرمنتظره سخنگوی این شــورا. نجات الله ابراهیمیان امروز 
اعام کرد که استعفای خود را تقدیم کرده و شورای نگهبان اعام کرد که با آن 
موافقت نشده است. اســتعفایی که هرچند علت آن اعام نشد، با توجه به هم 
زمانی آن با ردصاحیت ها گمانه های بسیاری را درخصوص آن مطرح کرد، به 
ویژه اگر موضوع ردصاحیت های گسترده اصاح طلبان صحت داشته باشد. 
در عین حال صدا و ســیما اعام کرده اســت که موضوع استعفای سخنگوی 
شورای نگهبان، ابراهیمیان را امشب در برنامه »متن_حاشیه« با حضور خود 

وی به بحث می گذارد.

واکنش روزپیگیری روز

زودتر از این ها می شد مسئله هسته ای را حل کرد
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسامی طی سخنانی در جمع کارمندان مجلس، اظهار داشت: امروز مصادف است با یک حادثه مهم برای کشورمان که رفع تحریم هاست، بعد از این همه فراز و 
فرود بنا شده امروز تحریم ها را غربی ها بردارند. امیدواریم برداشتن تحریم ها امر مبارکی باشد و شرایط برای زندگی مردم بهتر شود. وی افزود: موضوع هسته ای از مسائلی بود که 12 سال مشغول آن 

شدیم. البته ستمی بود که برخی کشورها بر ملت ایران تحمیل کردند. البته زودتر از این ها می شد مسئله هسته ای را حل کرد اما به هر حال آنان تصور دیگری داشتند.
وی افزود: غربی ها می گفتند به شــرطی مذاکرات را می پذیریم که غنی ســازی را به کل در ایران تعطیلی کنید، اگر در زبان رســانه ای نمی گفتند اما در گفت وگوهای سیاســی و دیپلماتیک آن را بیان 
می کردند که تأسیسات غنی سازی را باید تعطیل کنیم. وی با بیان اینکه آنان تصور می کردند با این فشارها روزی ایران شرط آنان را می پذیرد، گفت:  حادثه ای که مهم بود بعد از همه فشارهایی که به ایران 
آورده اند و تحریم های همه جانبه ای را علیه ایران وضع کرده اند، هم در حوزه نفت و هم در حوزه بانک و مشــکاتی که برای تولیدکنندگان ما فراهم کردند،  اما ایران شــرط آنها را نپذیرفت و غنی سازی را 

تعطیل نکرد، ایران پیش از تحریم ها روزانه 2 میلیون بشکه نفت به فروش می رساند اما با وضع تحریم ها این رقم به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

سیاسی
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در جلسه  سینماگران در دادسرا چه گذشت؟
پخش تیزرهای تبلیغاتی فیلم های ســینمایی در شبکه های ماهواره ای در 
هفته گذشــته با خبر محدودیت های صداوســیما برای این فیلم ها بار دیگر 
داغ شد. در حالی که برخی فیلم های سینمایی از سویی فضا و حمایت تبلیغی 
خوبی داخل کشور ندارند و از سوی دیگر برای تبلیغ برای مخاطبان خارج از 
کشــور راهی به جز تبلیغ در شبکه های ماهواره ای ندارند، صداوسیما اعام 
کرد که حق پخش رایگان تیزر تبلیغاتی از این رســانه را بــرای فیلم هایی که 
تیزرشان را در اختیار شبکه های ماهواره ای قرار دهند، قطع می شود. اقدامی 
که هرچند با واکنش ســینماگران روبه رو شــد، روز گذشته اعام شد جمعی 
از تهیه کنندگان ســینمای ایران به جلسه ای در دادســرای فرهنگ و رسانه 
که امروز ساعت ١١ برگزار می شود، دعوت شــده اند. موضوعی که در رسانه 
ها با عنوان »احضار ســینماگران« مطرح شــد ولی حجت الله ایوبی، رییس 
گاهی  ســازمان ســینمایی اعام کرد: دعوت یاد شــده تنها جهت بررسی، آ
بخشی و صیانت از اهالی سینما است و برخاف آنچه در رسانه ها آمده جنبه 

سلبی و احضاریه ندارد.
امــروز و پس از این جلســه نیز رئیس شــورای نظارت و ارزشــیابی ســازمان 
سینمایی، جلسه سینماگران با دادسرای رسانه را بسیار مثبت ارزیابی و اظهار 
امیدواری کرد: با توجه به مباحثی که در این جلسه مطرح شده است، فضای 
داخلی تبلیغ و اطاع رســانی فیلم ها به گونه ای ارتقا پیدا کند که سینماگران 

از همکاری با شبکه های ماهواره ای بی نیاز شوند.
حبیب ایل بیگی گفت: در واقع نیت دادســرای رسانه از برگزاری این جلسه، 
حمایت و صیانت از فرهنگ و هنر بود و دوســتان ســینماگر هم مشکات و 

موانع خود را برای تبلیغ و معرفی فیلم هایشــان در داخل کشور بیان کردند.
ایل بیگی خاطرنشــان کــرد: ســینماگران تایید کردند که آنچه شــبکه های 
ماهــواره ای در مــورد فیلم های ما طراحــی و هدف گذاری کرده اند، نشــان 
می دهــد که آنها به دنبال نیت خیرخواهانه ای برای اهالی فرهنگ و ســینما 

نیستند و همه سینماگران حاضر تاکید داشتند که باید برای اعتای سینمای 
ملی و مراقبت صیانت از آن توجه ویژه ای به آن مبذول شود.

رئیس شــورای نظارت و ارزشــیابی ادامه داد: در این جلسه سینماگران ابراز 
امیدواری کردند که این هنر از ســوی قوه قضاییه مــورد حمایت قرار بگیرد و 
تاکید شــد در جلسات بعدی مباحث بیشتری در مورد حمایت از سینما مطرح 

شود تا به راهکارهای بهتری برسیم.
ایل بیگی با اشاره به اینکه تبلیغ و اطاع رسانی فیلم های ایرانی از شبکه های 
ماهواره تخلف محسوب می شود، خاطرنشان کرد: در این جلسه سینماگران 
درخواست کردند تا اطاع رسانی و تبلیغات فیلم ها در داخل کشور به گونه ای 
باشد تا سینماگران ناچار نباشند با شــبکه های بیگانه همکاری کنند. ضمن 
اینکه قرار شد اطاع رسانی الزم انجام شود و سینماگران دیگری که در جلسه 
گاهی پیدا کنند که همکاری با شبکه های بیگانه  حاضر نبودند از این موضوع آ

جرم به حساب می آید.
او در پاسخ به این پرســش که دادسرای فرهنگ و رسانه چقدر به سینماگران 
کمک می کنــد تا بتوانند از طریق تلویزیون یا شــهرداری امکانات بیشــتری 
برای تبلیغ و اطاع رســانی آثارشــان جذب کنند،  توضیح داد: در این جلسه 
مباحثی در این زمینه مطرح شــد، البته بخشی از اجرای این امر باید از سوی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی  و سازمان ســینمایی پیگیری شود تا بتوانند 

با شــهرداری و تلویزیون برای حمایت بیشتر از سینمای ملی مذاکره کنند.
ایل بیگی ادامه داد: خواهش ما از دادسرای فرهنگ و رسانه این بود که آنان 
هم جنبه حمایتی شــان را حفظ کنند و در جلساتی با صدا و سیما و شهرداری 

از آنان بخواهند که بیشتر از سینمای ملی حمایت کنند.
این مســئول جلسه  امروز را بسیار خوب  ، روشنگرانه و دوستانه توصیف کرد و 
افزود: تاکید ما بر این است که با ارتباط بیشتر میان اهالی سینما و مسئوالن 
دادسرای فرهنگ و رســانه مشــکات احتمالی این عرصه زودتر حل شود.

خوشــبختانه این جلســه در فضایی بسیار محترمانه و دوســتانه برگزار شد و 
نتایج خوبی به همراه داشــت که این نتایج را به دیگر ســینماگران نیز اطاع 

خواهیم داد.
گهی  او تاکید کرد: قرار اســت به دوستان سینماگر اطاع بدهیم که پخش آ
فیلم هایشــان از طریق شــبکه هایی که مورد پذیرش نظام ما نیست ، به زیان 
ماســت و امیدواریم با فضای حمایتی که در داخل کشور برای تبلیغ و اطاع 
رســانی فیلم های ایرانــی ایجاد می شــود ، از همکاری با شــبکه های معاند 

بی نیاز شویم.
حبیــب ایل بیگی در پایــان تاکید کرد: جلســه  امروز اصا بــه منزله احضار 
سینماگران نبود، چرا که احضار شرایط خاص خود را دارد و حتما باید مکتوب 

باشد، بلکه جلسه ای تعاملی بود که در فضای دوستانه برگزار شد.
در همین زمینه سیدجمال ســاداتیان یکی از تهیه کنندگانی که او نیز در این 
جلســه حضور داشته اســت  گفت: جلسه ای بسیار خوب و ســازنده بود  که با 
حضور آقای قطبی رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه برگزار شد و بیشتر جنبه 

هم فکری داشت.
ساداتیان افزود: در این جلسه این پرسش مطرح شد که چرا بعضی از فیلم ها 
از شبکه های ماهواره ای تبلیغ می شود و سینماگران حاضر توضیحاتشان را 

در این زمینه ارائه کردند.
تهیه کننده فیلم »جامه دران« خاطر نشــان کرد: در این جلســه مقرر شــد از 
طریق تعامل بیشــتر میان تلویزیون و شــهرداری زمینه بیشتر و بهتری برای 
تبلیغات فیلم های سینمای ایران فراهم شود تا دیگر سینماگران ناچار نشوند 
برای تبلیغ و اطاع رســانی فیلم هایشان از شبکه های بیگانه کمک بگیرند.

همچــون  دیگــری  گران  ســینما جلســه  یــن  ا در  اســت  گفتنــی 
نیــز  و...  علیمردانــی   هاتــف  امکانیــان ،  بیــژن   غامرضــا موســوی ، 

حضور داشتند.

بیش از ۱۳۹ عملیات مقابله به مثل با امریکا داشتیم
دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی ســپاه در دیدار با گروه های جهادی و اصحاب رســانه که در ستاد ندسا برگزار شد با اشــاره به توانمندی نیروی دریایی سپاه در تامین امنیت خلیج فارس اظهار 

داشت：  از سال ۶۶ تاکنون جنگ در خلیج فارس ادامه پیدا کرده  و امریکایی ها در عملیات کربای پنج وارد عمل شدند و خیلی با سرشان امد و 13۹  عملیات مقابله به مثل داشتیم.  
فرمانده ندســا با اشــاره به تعریف اب های سرزمینی در مجلس گفت ： عبور از اب های سرزمینی به شرطی که کشور مقصد عبور بی ضرر نیستند و  ما اعام کردیم کشورهای انگلیس و امریکا و کانادا و 

نیوزیلند و... عبور بی ضرر ندارند و ما هم اجازه عبور نخواهیم داد.  وی با اشــاره به اینکه هیچ تناسبی بین ایران و امریکا وجود ندارد گفت ： امریکایی ها خیلی سریع فهمیدند چه اشتباهی مرتکب شدند و 
ما بررسی بیشتری باید انجام میدادیم و چون امریکایی ها بودند حساس شدیم و امریکایی ها خواست ما را فوری عمل کردند. 

دریادار فدوی با اشاره به دشمنی امریکا با انقاب اسامی عنوان داشت ： همه اتفاقاتی که علیه انقاب اسامی می کنند کار امریکاست و ادعاها و حماقت برخی کشورهای منطقه و گروه های 
تروریستی همه کار امریکاست. 

تبریک برای لغو تحریم ها 
مجمع تشــخیص مصلحت نظــام امروز به 
ریاســت آیت الله هاشــمی رفســنجانی و با 
حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد.در 
ابتدای جلسه، آیت الله هاشمی رفسنجانی، 
با توجه به انجام مراحل پایانی برجام و انجام 
تعهدات طرفین و اینکه در ساعات آینده، با 

حضور دکتر ظریف، جان کری و خانم موگرینی نماینده اتحادیه اروپا، لغو تمام 
تحریم های مربوط به مسائل هسته ای جمهوری اسامی اعام خواهد شد، 
مراحل کار و مذاکرات را بسیار فشــرده، سخت و همراه با تدبیر و عقانیت 
توصیف کرد و از پشــتکار رئیس جمهور، دولت و بــه ویژه تیم مذاکره کننده 
هسته ای که تحت حمایت کامل رهبری معظم انقاب انجام شد، تشکر و 
قدردانی کرد و ایــن موفقیت را به رهبر انقاب، دولت و به ویژه مردم غیور و 

وفادار ایران تبریک گفت.

بازگشت پرونده جوانفکر به دادسرا 
پرونــده شــکایت دادســتانی از علی اکبر 
جوانفکر مدیر مســئول اســبق خبرگزاری 
ایرنا و ســه خبرنگار پیشــین روزنامه ایران 
برای رســیدگی به ایرادات شــعبه 1۰۵7 
دادگاه کارکنان دولت به شــعبه بازپرســی 
دادســرای فرهنــگ و رســانه بازگشــت.

قهرمان شــجاعی وکیل مدافع جوانفکر با اعام این خبر گفت: حســب 
ایرادات شــعبه 1۰۵7 دادگاه کارکنان دولت به ریاســت قاضی حیدری، 
پرونده موکلم به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بازگشته 
اســت تا ایرادات برطرف و به سؤاالت پاسخ داده شود.وکیل مدافع مشاور 
رســانه ای رئیس دولت دهم اضافه کرد: پس از برطرف شــدن ایرادات و 
بازگشت مجدد پرونده به دادگاه، زمان برگزاری جلسه بعدی از سوی شعبه 

رسیدگی کننده، تعیین می شود.

صیانت از آرا باالتر از حق الناس است
 امــام جمعه موقــت اصفهــان تاکید کرد: 
صیانت از آراء مردم و اجــزای انتخابات نه 
تنها حق الناس بلکه حق الله است، چراکه 

نظام ما مردم ساالری دینی است.
حجت االســام محمدتقی رهبر با اشاره به 
مســئله صیانت از آراء و تعبیــر مقام معظم 

رهبری از حق الناس در مورد اجزای انتخابات اظهار کرد: آراء مردم و صیانت 
از اجزای انتخابات نه تنها حق الناس بلکه حق الله است؛ چراکه نظام ما یک 
نظام الهی و مردم ساالری دینی است بنابراین دین هم جزئی از نظام ما است.

وی افزود: آن کســی که در انتخابات انتخاب می شــود بایــد به نظام و 
دین پایبند باشــد و آنکه می خواهــد انتخاب کند هم باید بــا همین نگاه 
رأی دهد و آن کســی که تایید صاحیت می کند هــم باید همین دیدگاه 

را داشته باشد.

 با صندوق  رای 
قهر نمی کنیم

علی شــکوری راد با اشاره به فرا رسیدن زمان اعام 
نتایج بررســی صاحیت ها توســط هیــات نظارت 
گفت: مــا منتظر اعام نتایج بررســی صاحیت ها 
توسط هیات نظارت هســتیم، که البته تا این لحظه 
اخبار جســته گریخته ای در این رابطه منتشــر شده 

است.
 وی ادامه داد: البته نتیجه بررســی صاحیت ها به 
خود داوطلبان انتخابات اعام خواهد شد، ولی آمار 
کلی و نهایی آن درباره تعداد تایید صاحیت شدگان 
و تعداد رد صاحیت شــدگان توسط مسئوالن ارائه 
خواهد شــد و آنگاه می تــوان در این بــاره قضاوت 

نهایی داشت.
این عضو شورای عالی سیاستگذاری اصاح طلبان 
با تاکید بر اینکه هر نتیجه ای که توسط هیات های 
نظــارت و شــورای نگهبان اعام شــود تاثیری در 
عزم اصاح طلبان برای پیمودن مســیر انتخابات 
نخواهد داشــت، اظهار داشت: تصمیم اولیه برای 
شــرکت در انتخابــات با در نظر گرفتــن احتمال رد 
صاحیت های گسترده بوده و ما خود را برای چنین 
شــرایطی آماده کرده ایم. به همین خاطر بود که از 
تمام کسانی که فکر می کردیم می توانند کمکی در 
تشکیل یک مجلس کارآمد داشــته باشند، دعوت 
کردیم بــرای نامزدی در انتخابــات ثبت نام کنند تا 
با مشــکل فقدان نامــزد انتخاباتی پس از بررســی 
صاحیت هــا مواجه نشــویم، لذا از کســانی که با 
قبــول زحمت به ایــن فراخوان پاســخ مثبت دادند 
تشکر می کنم. در این راستا 12 هزار نفر یعنی بیش 
از دو برابــر بارهای قبل برای حضــور در انتخابات 
مجلس دهــم ثبت نام کردند که پاســخ درخوری به 

آن فراخوان بود.
شــکوری راد با بیان اینکه بخش عمده کســانی که 
برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند توســط 
هیات های اجرایی صاحیتشــان تایید شده است، 
تصریــح کــرد: خوشــبختانه هیات هــای اجرایی 
براســاس اســتعام ها از مراکــز قانونــی چهارگانه 
عمل کرده اند و این نتیجه دارای اصالت است و اگر 
هیات های نظارت هم براساس ُمّر قانون عمل کنند، 
نتایج بررســی صاحیت های آنها هم باید شــبیه یا 
نزدیک به نتایج هیات های اجرایی باشد؛ در غیر این 
صورت شــائبه های عدم پایبندی به قانون به وجود 

می آید و این نگران کننده است.
وی با اشــاره به صحبت های رهبــر معظم انقاب 
مبنــی بــر حضــور گســترده افــراد در انتخابــات 
خاطرنشــان کرد: مقــام معظم رهبــری در مقاطع 
مختلف گفته اند که خواهان مشارکت گسترده مردم 
در انتخابات هســتند. تحقق این امر طبیعتًا لوازمی 
دارد. یکی از این لوازم آن اســت که شرکت کنندگان 
در انتخابات نامزدهایی را مطابق ســایق و عایق 
خود ببینند تا بــه او رأی بدهنــد. در غیراین صورت 
دعــوت از مردم بــرای حضور در انتخابات ســخت 
خواهد بود و ممکن اســت با پاســخ در خور از جانب 

آنان مواجه نشود.
دبیــرکل حــزب اتحاد ملــت ایران بــا بیــان اینکه 
اصاح طلبان خواهان حضور ســایق مختلف در 
میان داوطلبان در انتخابات مجلس هســتند، ابراز 
داشــت: حضرت امام)ره( همواره تاکید داشتند که 
میزان رای مردم اســت و مقام معظم رهبری نیز در 
تداوم صحبت های ایشان بیان کردند که انتخابات 
حق الناس اســت. حق الناس اهمیتش از حق الله 
بیشتر است. در بررسی صاحیت ها نیز رعایت جانب 
حق الناس بسیار اهمیت دارد و نباید کسی بی دلیل 

از نامزدی در انتخابات محروم شود.

عصر ایران نوشت:  باید به ظریف جایزه داد
زیبا کام با بیان این که اگر بناست جایزه ای اهدا شود باید بین ظریف و جان کری باشد، خاطر نشان کرد: این دو وزیر امور خارجه تمام 

تاش خود را به کار بستند تا  براساس  شرایط و مشکات کشورهای مقابل  قدم بردارند که در نهایت هم موفق شدند.

 الف نوشت: تایید صالحیت فله ای برای بازی سیاسی علیه شورای نگهبان
خبرهای غیررسمی حکایت از آن دارد که روند تایید صاحیت ها توسط هیات های اجرایی آنقدر فله ای و بی بررسی پیش رفته که نمی شود 
عنوان »سهل انگاری« بر آن نهاد؛ گرچه که سهل انگاری در تایید صاحیت افراد سابقه دار و فاقد صاحیت چیزی از ظلمی که به واسطه 

آن بر مردم می رود، کم نمی کند و حتی باید گفت عذر بدتر از گناه است

 جهان نوشت: مسئول پرونده کرسنت های جدید کیست؟
مصوبه کلیات قراردادهای جدید صنعت نفت از نظر حقوقی ابهامات بسیار دارد و باید پرسید: اگر پرونده ای همانند کرسنت با این قراردادها 

ایجاد شود، مسئولیت آن برعهده کیست؟

 آریا نوشت: الریجانی در ائتالف اصولگرایان حضور دارد
سید حسین نقوی حسینی، در خصوص عدم حضور آقای الریجانی و نماینده ایشان در دومین همایش اصولگرایان ، گفت: آقای کاظم 

جالی نماینده دکتر الریجانی در ائتاف اصولگرایان است و به عنوان نماینده ایشان در جلسات شرکت می کند

عکس روزسایت نگار

بزرگ ترین کارگاه 
صورتگری جهان با 
هدف جاودان شدن 
چهره های جان باختگان 
فاجعه منا و سقوط 
جرثقیل در حج تمتع ۹4 
با عنوان »پرواز 4۶4« 
جمعه بیست و پنجم 
دی ماه در میدان امام 
حسین)ع( تهران برگزار 
شد.

خبرنامه

بعد از حصول توافق هســته ای، یکی از بحث های مطــرح مبادله زندانیان 
سیاسی بین ایران و آمریکا بود. شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که در 
ایران و عموما با اتهام جاسوســی زندانی اند و شهروندان ایرانی که در آمریکا 
و عموما به علت دور زدن تحریم ها در زندان به ســر مــی برند. موضوعی که 
خبرنگاران بارها از مقامات ایرانی و آمریکایی پرســیدند و پاسخ های متفاوتی 

شنیدند. 
اما امروز و پیش از اعام گزارش آژانس و اجرایی شدن برجام، ایران و آمریکا 
هریک به طور جداگانه از آزادی برخی از زندانیان شــهروند کشور دیگر خبر 
دادند. عباس جعفری دولت آبادی دادســتان عمومی و انقاب تهران امروز 
اعام کرد: »در راستای مصوبات شــورای عالی امنیت ملی ایران و مصالح 
کلی نظام چهار زندانی ایرانی دو تابعیتی ظرف روز جاری )شنبه( در چارچوب 
مبادله زندانیان آزاد شدند«. دادستان اسامی این افراد را اعام نکرد، اما نام 
این زندانی ها بر اساس اظهارات خانواده و وکای آن ها سعید عابدینی، امیر 

میرزایی حکمتی، جیسون رضاییان و نصرت الله خسروی هستند.
از ســوی دیگر دولت آمریکا امروز شنبه حکم اســترداد 14 ایرانی را لغو کرد. 
آمریکا در ســال های اخیر، حکم دســتگیری این افراد را بــه اتهام دور زدن 
تحریم ها صادر کرده و خواســتار استرداد آن ها به امریکا شده بود. این افراد 
شامل سعید جمیلی ، جال سامی، متین صادقی ، علیرضا معظمی گودرزی 
، محمد عباس محمدی ، کوروش طاهرخانی، ســجاد فرهادی، سید احمد 
ابطحــی ، غامرضا محمــودی، حمید عرب نژاد، علی معطــر ، محمدعلی 

شعرباف، امین روان و بهروز دولت زاده هستند.
در همین حال، آمریکا محدودیــت های حقوقی پس از آزادی 7 ایرانی دیگر 
را نیز که سال های پایانی محکومیت خود را در زندان های آن کشور طی می 
کنند، لغو کــرد. این افراد، عاوه بر 7 ایرانی هســتند که امروز از زندان های 
امریکا آزاد شدند. اسامی زندانیان آزادشده ایرانی از سوی امریکا، نادر مدانلو، 
بهرام مکانیک، خســرو افقهی، آرش قهرمان، تورج فریدی، نیما گلستانه و 

علی صابونچی اعام شده است.
گفتنی است چند ماه پیش حسن روحانی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی 
ان ان گفتــه بود: »اگر آمریکایی ها گام های مناســب را بردارند و آنها را آزاد 
کنند، مســلما فضای مناســب باز خواهد شد و شــرایط مناسب ایجاد خواهد 
شــد تا ما هر چه در توان داریم و تا جایی که در توان ما باشد برای آزادی فوری 
آمریکایی های زندانی در ایران بکوشــیم«. ایــن اظهارات یک روز پس از آن 
بــود که جان کری وزیــر خارجه آمریــکا در دیدار با محمد جــواد ظریف وزیر 
خارجه ایران در نیویورک خواســتار آزادی ســه آمریکایی در ایران شده بود. با 
این حال وزارت خارجه ایران یک ماه پیش از ایاالت متحده خواسته بود هرچه 
زودتــر زندانیان ایرانی در آمریکا را آزاد کند. هرچند ایران تاکید می کرد هدف 
از طرح این مســاله مبادله زندانی میان ایران و آمریکا نیســت. مثا روحانی 
یک هفته قبل از ســفر به نیویورک در مصاحبه ای با شبکه آمریکایی سی بی 
اس در تهــران گفته بود:  »من کلمــه مبادله را نمی پســندم، اما از نقطه نظر 
انساندوســتانه، اگر بتوانیم گامی برداریم، بایــد چنین کنیم. طرف آمریکایی 

باید گام خودش را بردارد«.

مبادله چند زندانی بین ایران و آمریکا
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رصدخانه

آغاز انجام برجام 
با اعالم رسمی ایران و 1+5، اجرای توافق هسته ای آغاز شد

ســال ها رفت و آمد و دیپلماسی فشــرده میان ایران و اعضای گروه ۵+1 
برای دستیابی به توافق نهایی و سپس چند ماه فعالیت برای آماده سازی 
مقدمات اجرای آن، باالخره امروز به نتیجه رســید و طرفین اصلی توافق 
هســته ای ایران، آغاز اجرای آن را در وین، پایتخت اتریش اعام کردند. 
در این راســتا، ابتدا گزارش نهایی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در تأیید انجام کامل تعهدات ایران منتشــر و همزمان، به شورای حکام و 
سازمان ملل متحد ارائه شد. این امر به معنای آغاز رسمی مرحله اجرایی 
توافق و برداشــته شدن تحریم های شــورای امنیت علیه ایران بود. پس 
از آن، ایــران و اتحادیه اروپا – که نمایندگی اعضای گروه 1+۵ را بر عهده 
دارد – در بیانیه ای مشــترک، اجرایی شــدن برجام را رسمًا اعام کردند. 
بیانیه ای که به معنای رفع تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران بود. 
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، صبح امروز در بدو ورود به وین در 
پاسخ به این پرسش که برداشته شدن تحریم ها چقدر بعد از روز اجرا تضمین 
شده است، گفت: »کسانی هستند که همیشه صلح را تهدید موجودیتشان 
می دانند و این ها همیشه مخالف بوده و به این مخالفتشان ادامه خواهند 
داد. وزیر خارجه کشورمان گفت: امروز روز خوبی برای مردم ایران است و 
تحریم ها امروز لغو خواهد شد. همچنین امروز روز خوبی برای منطقه است. 
منطقه ما از ســایه یک درگیری بی مورد که می توانست نگرانی ایجاد کند 
با برجام   رها شده و می تواند بدون غبارهای خطرناک که به دلیل تبلیغات 
منفی علیه برنامه هسته ای شکل گرفته حرکت صلح طلبانه ایجاد کند«.
پس از این ســخنان، ظریف وارد دیدارهای دوجانبه با مقامات اروپایی و 
همچنین جان کری، وزیر خارجه آمریکا شد. در این میان، با وجود اینکه 
انتظــار می رفت تا بعدازظهر امروز گزارش آژانس در تأیید اجرای تعهدات 
ایران منتشر شده و ســپس بیانیه مشترک ایران و 1+۵ منتشر شود، این 
اقدام تا نیمه شب به تعویق افتاد. در این راستا، یوکیا آمانو که نهاد متبوعش 
مرجع نظارت بر اجرای تعهدات ایران بر اساس برجام بوده و تأیید اجرای 
کامل تعهدات از جانب این نهاد بین المللی شــرط آغاز »روز اجرا« بود، در 
بیانیه خود اعام کرد: »امروز، من گزارشی را منتشر کردم که طی آن تأیید 

شــد که ایران گام های مقدماتی الزم برای آغاز اجرای برنامه جامع اقدام 
مشترک را تکمیل کرده است. این گزارش به شورای حکام آژانس انرژی 

اتمی و شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است«.
ســاعتی پس از انتشــار این بیانیه، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران 
و فدریکا موگرینی، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، متن بیانیه 
مشــترک را قرائــت کردند: »امروز، مــا به روز اجرای برنامــه جامع اقدام 
مشترک )برجام( رسیدیم. از زمان روز تصویب، ما مجدانه تاش کردیم و 
تعهد مشترک و اراده جمعی خود را به نمایش گذاشتیم تا سرانجام موجبات 
اجــرای برجــام را فراهم کنیم. امروز، شــش ماه پس از نهایی شــدن آن 
توافق تاریخی، آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران تعهدات 
هســته ای ذیربط خود تحت برجام را اجرا نموده است. از آنجا که ایران به 
تعهدات خود عمل نموده است، امروز تحریم های مالی و اقتصادی ملی 

و چندجانبــه مربوط به برنامه هســته ای ایران منطبق با برجام برداشــته 
شــد. اتحادیه اروپایی، کشــورهای 1+۵، مرکب از جمهوری خلق چین، 
جمهوری فرانســه، جمهوری فدرال آلمان، فدراسیون روسیه، بریتانیا و 
ایاالت متحده آمریکا، و ایران همچنین در زمینه استفاده های صلح آمیز 

از انرژی هسته ای، در چارچوب برجام، همکاری خواهند کرد. 
تحریم های ســازمان ملل مربوط به برنامه هسته ای ایران برداشته شد. 
قطعنامه 2231 )2۰1۵( شورای امنیت که برجام را مورد تأیید قرار داد، از 
این پس در کنار پیمان منع گسترش ساح های هسته ای )ان پی تی(، تنها 
چارچوب حقوقی مربوط به فعالیت های هسته ای ایران خواهد بود، و کلیه 
مفــاد قطعنامه های 1۶۹۶ )2۰۰۶(، 1737 )2۰۰7(، 1747 )2۰۰7(، 
1۸۰3 )2۰۰۸(، 1۸3۵ )2۰۰۸(، 1۹2۹ )2۰1۰( و 2224 )2۰1۵( 
خاتمه می یابند.  اتحادیه اروپایی تأیید کرده است که چارچوب های قانونی 

الزم برای برداشــتن تحریم های مالی و اقتصادی اتحادیه درباره برنامه 
هســته ای ایران اجرایی شــد. ایاالت متحده اعمال تحریم های مصوب 
مرتبط با برنامه هسته ای ایران را امروز متوقف می کند که همچنین شامل 
لغــو فرمان های اجرایی مربوطه و صدور مجوز برخی فعالیت ها، آن گونه 
که در برجام مشــخص شده اســت، می باشــد. اتحادیه اروپایی و ایاالت 
متحــده، آیین نامه هــای مربوطه در خصوص جزئیــات تحریم هایی که 
برداشته می شوند را صادر و از این طریق مشارکت بین المللی در پیشرفت 
اقتصادی ایران را تســهیل کردند.  همان گونه که مقرر شــده است، ما به 
مراقبت و نظارت بر اجرای کامل و موثر برجام از طریق کمیسیون مشترک، 
مرکب از 1+۵ و ایران که توســط نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور روابط 
خارجی و سیاســت امنیتی هماهنگ می گــردد، دقیقًا همان گونه که در 
23 تیر 13۹4 توافق شــد، ادامه خواهیم داد. آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی به ســهم خود، مسئولیت مراقبت و راســتی آزمایی اجرای برجام و 
نیز تعهدات ایران به عنوان عضو معاهده منع اشاعه و موافقتنامه پادمان 
و اجــرای موقت پروتکل الحاقی را به عهده دارد. ما مایلیم با اســتفاده از 
این فرصت، از دولت اتریش به دلیل میزبانی، و از همه کشــورهایی که از 
فرآینــد مذاکرات حمایت و به اجرای برخی از تعهدات تحت برجام کمک 
کردند، تشــکر نماییم. ما همچنین از تمامی شــخصیت هایی که از سال 
13۸2 هدایت مذاکرات را به نمایندگی از جمهوری اسامی ایران و ۵+1 
به عهده داشته اند، سپاسگزاری می کنیم.  همه طرف ها باوری راسخ دارند 
که این توافق تاریخی، استوار و منصفانه است، خواست های همه را تأمین 
می کند، و اجرای مناسب آن گامی کلیدی در کمک به بهبود صلح، ثبات 
و امنیت منطقه ای و بین المللی خواهد بود. این دستاورد به روشنی ثابت 
می کند که با اراده سیاســی، پشتکار، و از طریق دیپلماسی چندجانبه، ما 
قادریم سخت ترین معضات را حل و فصل، و راه حل های واقع بینانه ای 
کــه قابلیت اجرای موثر داشــته باشــند پیدا کنیم. این یــک پیام قاطع و 
امیدوارکننده اســت که جامعه بین المللی می بایســت در تاش  هایمان 

برای ساختن جهانی امن تر، مد نظر داشته باشد«. 

همدستی انگلیس و آمریکا در تجاوز سعودی ها به یمن 
وزیر امورخارجه عربستان می گوید، نیروهای نظامی آمریکایی و انگلیسی به این کشور در مرکز کنترل حمات هوایی به یمن کمک می کنند و آن ها شاهد هستند که عربستان فقط به مراکز نظامی یمن حمله می کند. این اظهارات در حالی 
ارائه می شود که از آغاز حمات جنگی عربستان به یمن تاکنون بیش از 3۰۰۰ غیر نظامی کشته و بیش از یک میلیون غیر نظامی آواره شده اند. عادل الجبیر گفته: »مقامات نظامی آمریکایی و انگلیسی در فرماندهی و کنترل حمات هوایی 
عربستان در یمن و همچنین دسترسی نیروهای نظامی عربستانی به لیست دقیقی از اهداف مهم در این کشور، به ما کمک می کنند، ولی آن ها در انتخاب نهایی اهداف مورد حمله نقشی ندارند«. پیش از این نیز وزات خارجه انگلیس مطابق 
با اظهارات وزیر امور خارجه عربستان تأیید کرده بود که نیروهای انگلیسی در اتاق عمل به ارائه آموزش و مشاوره در رابطه با بهترین تکنیک های هدف قرار دادن اهداف نظامی به عربستان کمک کرده تا اطمینان حاصل کنند که روند استفاده 
از تجهیزات نظامی مطابق با قوانین بین المللی بشردوستانه است؛ اما بر پایه گفته وزیر خارجه عربستان، آمریکا و انگلیس در تصمیم گیری نهایی اهداف مورد حمله نقشی نداشته اند. همچنین پیش از این فیلیپ هاموند، وزیر خارجه انگلیس 
اعام کرده بود که نیروهای نظامی این کشــور، مستقیم در عملیات های نظامی عربستان درگیر نیستند، ولی از مشاوره و راهنمایی فنی و تکنیکی به نظامیان عربستان دریغ نمی کنند. عادل الجبیر، وزیر امورخارجه عربستان در این رابطه 

گفته بود، کشورش چیزی برای پنهان کردند ندارد و مرکز کنترل حمات و مبارزات هوایی این کشور علیه یمن، میزبان مقامات خارجی است و نظامیان عربستانی توانسته اند در رابطه با اهداف مورد حمله به دقت عمل کنند. 

چهره »تسای اینگ ون«، از حزب »دموکراتیک مترقی« به عنوان نخستین رئیس 
جمهوری زن تایوان.

دریای منجمد شده در 
»دالیان« چین.

در جریان حمله مردان مسلح وابسته به القاعده به هتل محل اقامت کارکنان سازمان ملل و اتباع غربی در آواگادوگو، 
پایتخت بورکینافاسو 23 نفر کشته و 1۵ تن دیگر زخمی شدند.

تصویر هوایی از برف زمستانی 
در لیتوانی.

  نخست وزیر پاکستان 
به تهران سفر می کند

پرویــز رشــید، وزیر اطاع رســانی دولــت فدرال پاکســتان 
امروز)شنبه(  اعام کرد، نواز شــریف، نخست وزیر پاکستان 
از روز دوشــنبه هفته جاری ابتدا عازم شــهر ریاض می شــود 
تا با ملک ســلمان پادشــاه عربســتان دیدار کند. پاکستان و 
عربســتان هم پیمــان دیرینه یکدیگر هســتند. نواز شــریف 
همچنان در روز سه شنبه به تهران می رود تا با حسن روحانی، 
رئیس جمهور کشورمان دیدار کند. در این سفر، ژنرال راحیل 
شریف، رئیس ستاد ارتش پاکستان نیز نواز شریف را همراهی 

خواهد کرد.

کشتار سربازان کنیایی توسط 
»الشباب« سومالی

تروریســت های عضو گروه الشباب، یک مقر اتحادیه آفریقا در 
ســومالی را مورد حمله قرار داده و شــماری از نیروهای نظامی 
کنیایی که در چارچوب نیروهای این اتحادیه مشــغول مبارزه با 
تروریسم بودند را به قتل رساندند. در پی این واقعه، رئیس جمهور 
کنیا وعده انتقام داده اســت. اوهورو کنیاتا در این زمینه گفته: 
»ما جنایتکارانی که در وقایع امروز نقش داشــتند را به ســزای 
اعمالشان می رسانیم. خون سربازان ما به هدر نخواهد رفت«. 
گفتنی است حمات مذکور با انفجار دو خودروی بمب گذاری 

شده که تروریست ها آن ها را می راندند، آغاز شد.

 دو گزینه اصلی جمهوری خواهان 
در انتخابات آمریکا

در شرایطی که رقابت های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا وارد مرحله ای جدی تر می شود، این باور در میان بسیاری 
از جمهوری خواهان به وجــود آمده که دونالد ترامپ و تد کروز، 
دو گزینــه اصلی این حزب برای معرفی بــه عنوان نامزد نهایی 
هســتند. حضور قدرتمند آن ها در ششمین مناظره نامزدهای 
جمهــوری خواه و نیز ادامــه برتری آن ها در نظرســنجی های 
انتخاباتی، کم کم همــه را به این نتیجه می رســاند که کمپین 
انتخاباتــی جمهوری خواهــان، عمًا به یک کمپیــن دو نفره 

تبدیل شده است.

  حمله مرگبار تروریستی 
در بورکینافاسو

تنها چند هفته پــس از آغاز به کار رئیس جمهــور جدید بورکینا 
فاسو، این کشــور غرب آفریقایی شاهد انفجار و تیراندازی بود. 
بر اساس گزارش ها، دستکم 2۰ تن در جریان وقایع شب گذشته 
کشته شده اند. افزون بر این، چند خودرو نیز در بیرون محل هتل 
»اسپلندید« شهر واگادوگو، پایتخت این کشور که محل اقامت 
غربی ها و پرسنل سازمان ملل است، به آتش کشیده شد. یک 
شــاخه محلی گروه تروریستی القاعده، مســئولیت انجام این 
حمات را بر عهده گرفته است. سفارت آمریکا در بورکینا فاسو 

اعام کرده به دقت اوضاع را مورد بررسی قرار می دهد.

بین الملل
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ده جایگزین »باستانی« برتر
هوشمندهایی که می توانید به جای آیفون، به آنها تنزل کنید!

این روزها گوشــی های هوشــمند همه ما را محاصره کرده انــد و تبدیل به یکی از 
مهمترین ابزارهای ما برای کارهای روزمره شده اند. اما گاهی برای همه ما پیش 
می آید که از حصار هوشمند به تنگ می آییم و نیاز به کمی »زنده بودن« داریم. در این 
موارد است که این گوشی های تاریخی به کمک می آیند. به گزارش »آی تابناک« 
اخیرا نامزد اســکار، »ادی ردماین« گفته است که گوشــی هوشمند خود را برای 
همیشه کنار گذاشته است. وی با بیان اینکه »بیش از این نیاز به زنده بودن دارد« یک 
گوشی قدیمی را جایگزین گوشی هوشمند خود کرده است. حال اگر شما هم با ادی 
همراه هستید که گوشی های هوشمند حس زنده بودن را از ما گرفته است، اما هنوز 
آماده کنار گذاشتن تکنولوژی به شکل کامل نیستید، شاید یکی از این گوشی های 

باستانی، بتواند جایگزین مناسبی برای هوشمند یا آیفون شما باشد!

3310 Nokia
با این گوشی سخت جان به سادگی میتوانید یاد و خاطره شکستن گوشی هوشمند 
فعلی ای از بین رفتن صفحه نمایش آن را فراموش کنید. این گوشــی تا به امروز 
12۶ میلیون نسخه فروش رفته است و ثابت کرده است که بسیار محبوب تر از هر 
گوشی گلکسی سامسونگ و آیفون است. یک گوشی کاسیک و منحصر به فرد.

T-Mobile Sidekick
زمانی که این گوشی در سال 2۰۰2 منتشر شد، پیام آور تکنولوژی آینده بود. با 
یک صفحه کلید از نوع QWERTY میتوانید با سرعت گوشی های هوشمند، 
تایپ کنید اما هیچ برنامه و نرم افزار مزاحمی در گوشی خود ندارید. نکته جالب در 
مورد این گوشی آن است که از یک دوربین هم برخوردار بود که البته با استفاده 

از یک گجت جداگانه به آ» متصل میشد!

Sony Ericsson W700
سن این گوشی تنها 1۰ سال است اما در مقایسه با گوشی های مدرن و جدید حکم 

یک تکه آجر را دارد! آیا کندی کرش و فیسبوک زندگی شما را مختل کرده است اما 
هنوز به موسیقی های خود بر روی گوشی هوشمندتان عاقه دارید؟ در نتیجه 
میتوانید به این گوشــی تنزل کنید! با در اختیار داشــتن حافظه ای 4 گیگابایت 

میتوانید تقریبا ۸۰۰ آهنگ را بر روی گوشی باستانی جدید خود داشته باشید!

6111 Nokia
این گوشــی زودتر از زمان خود منتشر شــد. ۶111 نوکیا در سال 2۰۰۵ نه تنها 
واجد یک مکانیزم کشــویی منحصر به فرد بود بلکه در کنار دوربین پشتی خود 
یک آینه کوچک داشت که در حالی که هنوز سلفی متولد نشده بود، برای شما 

سلفی های دقیق و زیبا را به ارمغان می آورد.

Siemens M65
یکی از سخت جان ترین گوشی های تولید شده در زمان خود، این گوشی از شرکت 
زیمنس اســت. اگر حفاظت از گوشی هوشــمند فعلی، برای شما تبدیل به یک 
استرس روزانه شده است، در نتیجه این گوشی ضد آب و ضد گرد و خاک از زیمنس 
میتواند گزینه مناســب شما باشــد. خبر خوش دیگر این است که دوربین ضبط 

ویدئوی M۶۵ به شما اجازه ثبت لحظات خاص برای اینستاگرام را نیز میدهد!

Nokia N-Gage
این گوشی در زمان انتشار خود یک فاجعه به تمام معنا بود، اما اکنون میتواند به 
عنان یک گزینه خوب جایگزین وارد زمین شــود! زیرا N-Gage حالتی میانه 
یک گوشی باستانی و یک هوشــمند جدید دارد. اگر W7۰۰ سونی اریکسون 
گزینه مناســب برای گوش دادن به موســیقی باشــد، قطعا این گوشــی نوکیا 
مخصوص دوست داران بازی است. ممکن است که بر روی آن قادر به اجرای 
 Call of Duty یا FIFA نباشید، اما نام های بزرگی همچون Angry Birds

همچنان در اختیار شما قرار دارد. باور کنید!

Motorola V100
اگر به دنبال آن هستید که با یک گوشی باستانی، با گوشی های هوشمند امروزی 
همراه باشید و رقابت کنید، چرا به Motorola V1۰۰ فکر نمیکنید؟ این گوشی 
1۶ ســاله اساســا نمیتواند جایگاه خود را در بین PDA، کنسول بازی، ماشین 

حساب یا یک گوشی موبایل پیدا کند و به همین خاطر محسون کننده است!

6810 Nokia
اگر هنوز خاطره خوش گوشــی های تاشو در ذهن شما است، گوشی 1۰ ساله 
Nokia ۶۸1۰ یکی از بهترین، سخت جان ترین و قابل ترین گوشی هایی است 
که میتواند مناسب شما باشد. با در اختیار داشتن امکاناتی نظیر بلوتوث، ارتباط 
اینترنتی و ایمیل بلکبری تقریبا میتوانید بخشــی کوچک از تکنولوژی مدرن را 

همراه خود داشته باشید.

Motorola Razr
این یکی احتماال شناخته شده ترین و محبوب ترین گوشی تاشوی دنیا است که 
تلفیقی از ســخت جانی نوکیا 331۰ را با انواع و اقسام چیزهای دیگر در گوشی 
های دیگر ترکیب کرده بود! اکنون دوازده ســاله اســت و چیزی را به شما ارائه 
میکند که هوشمند های مدرن فراموش کرده اند: محکم و با اقتدار قطع کردن 

تماس، بعد از یک مشاجره لفظی تلفنی!

857 Blackberry
این گوشی بلکبری که شاید یکی از جالب ترین گوشی های این فهرست باشد 
در سال 2۰۰۰ معرفی شد با یک صفحه نمایش بزرگ مونوکروم فاصله زیادی 
با آیفون و گوشی های گلکسی امروز دارد اما اگر میخواهید کمی به تکنولوژی 
امروزی نزدیک باشــید، این گوشی با ارائه برخی هوشمندی های خاص خود، 

گزینه مناسب شما است!

Bitcoin بحران در
»مایک هرن« بعد از پنج سال طراحی 
 Bitcoin و توســعه نرم افزار بــرای
تمامی ســکه های خود را فروخت و 
از این پروژه بیرون کشــید. نرم افزار 
وی برای Bitcoin توســط میلیون 
ها نفر و هزاران طراح و توسعه دهنده 
مورد استفاده قرار گرفته بود و وی را به 

عنوان یکی از اصحاب مومن Bitcoin میشناختند. وی 
در مقاله ای که در نشــریه Medium دالیل متعددی را 
برای شرکت خوردن پروژه Bitcoin مطرح کرده است. 
از جمله جامعه ای در حال کشمکش، فقدان بهینه سازی 
الزم در سیستمی که به حد نهایی خود رسیده است، تسلط 

یک اقلیت بر پروژه و فقدان ارتباطات موثر.
وی نوشــته اســت: پروژه Bitcoin یک آزمون است و 
هر آزمونی میتواند در بر دارنده شکست باشد. آنچه قرار 
بود نوعی جدید و تمرکز زدایی شــده از پول باشد که فاقد 

نهادهای مهم سیستمیک بوده و به 
اندازه کافی قدرتمند باشد، تبدیل به 
چیزی بدتر شده: سیستمی که تنها 
توسط یک عده معدود کنترل میشود.
در واقــع Bitcoin نوعــی از پــول 
تمرکز زدایی شــده دیجیتالی است 
که در ســال 2۰۰۹ متولد شــد. بر 
این اســاس که هیچ نهاد و موسســه مرکــزی – نظیر 
بانک یا دولت - بــرای آن وجود ندارد و خود جامعه در 
حال مصرف این نــوع از پول نقل و انتقال آن را کنترل 
میکنند. هرن نوشته است که افراد و شرکت هایی که 
به نفع افزایش محدودیت حجم تراکنش های ورودی 
bitcoins سخن میگویند محکوم به سکوت شده اند: 
از انجمن کنار گذاشته شده و با حمات DDoS مواجه 
میشــوند. نیویورک تایمز حتی گزارش داده اســت که 

برخی از این افراد به مرگ تهدید شده اند.

اطالعات جدید از هولولنز مایکروسافت
یکــی از ســوال های مهمــی که در 
رابطــه با هدســت واقعیــت افزوده 
مایکروسافت وجود داشت، در مورد 
عمر باتری این دســتگاه بود و اینکه 
برای چه مدت به صورت مداوم باتری 
این دستگاه جواب کار کردن با آن را 
خواهد داد. گزارش ها حاکی است که 

این هدست با هر بار شارژ قادر است تا ۵.۵ ساعت کار کند 
که البته این میزان برای استفاده معمولی از این هدست 
است و اگر کاربر استفاده های سنگینی از آن داشته باشد، 

عمر باتری هلولنز از 2.۵ ساعت هم کمتر خواهد شد.
هلولنز هدستی کاما بی سیم است و هیچ ارتباط سیمی 
برای آن تاکنون طراحی نشده است. این دستگاه جالب و 
خاقانه مایکروسافت از وای فای و بلوتوث دستگاه هایی 
که در محدوده آن هستند پشــتیبانی می کند. هدست 
مایکروسافت بدون اتصال به هیچ کامپیوتری می تواند 

کار خود را انجام دهد. طراحی هلولنز 
بدون فن است اما در عمل مشخص 
شده حتی پس از چندین ساعت کار، 

این هدست گرم نخواهد شد.
خبر خــوب امــا پشــتیبانی از تمام 
اپلیکیشــن های یونیورسال ویندوز 
1۰ بــر روی هلولنز اســت که روز به 
روز بر تعداد آن ها افزوده می شــود. اما کار کردن با این 
دستگاه شــبیه به ایستادن در فاصله ۶۰ سانتی متری 
یک نمایشگر 1۵ اینچی است. مایکروسافت هنوز در 
حــال کار روی محدوده تماشــای تصاویر و همچنین 
افزایش طول عمر باتری اســت. این هدست با اینکه 
توسط مایکروسافت در حال ساخت است اما برخاف 
ســرفیس هاب، در ایاالت متحده ســاخته نمی شود. 
نسخه در حال توسعه هلولنز در طول سه ماهه ی جاری 

با قیمت 3۰۰۰ دالر به فروش خواهد رسید.

ایران رتبه سوم ارزان ترین 
مکالمات موبایلی

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موســوم به 
گزارش توسعه جهانی به بررسی وضعیت تکنولوژی 
اطاعات و رواج استفاده از وسایل ارتباطات از راه دور 

در جهان پرداخته است.
در ایــن گزارش با اشــاره به برخــورداری بیش از 4۰ 
درصد جمعیت جهان از اینترنت آمده است: بشر در 
میانه بزرگترین انقاب اطاعاتی و ارتباطی در تاریخ 

خود قرار دارد.
بر اساس این گزارش حتی فقیرترین افراد در جهان 
نیز به وسایل ارتباط از راه دور دسترسی دارند به طوری 
که میان 2۰ درصد فقیرترین جمعیت جهان از هر 1۰ 
نفر 7 نفر به موبایل دسترسی دارند. موبایل برای این 
افراد در دســترس تر است تا سرویس های بهداشتی 

و آب سالم.
در عیــن حال بر اســاس برآوردهــای بانک جهانی 
هنوز 4 میلیــارد نفر در جهان به اینترنت دسترســی 
ندارند. در کشورهای توسعه یافته نیز از هر 1۰ نفر ۸ 

نفر موبایل دارند.
این گزارش همچنین به مقایسه 1۶7 کشور جهان از 
نظر هزینه های استفاده از موبایل پرداخته و ایران را 
میان کشورهایی قرار داده است که ارزان ترین تعرفه 

استفاده از تلفن همراه را دارند.
بر اســاس این گزارش ایران از این نظر در رتبه سوم 
جهــان قرار گرفته اســت و تنهــا هزینه اســتفاده از 
موبایل در سریانکا و بنگادش کمتر از ایران است. 
در ســریانکا هزینه سبد ماهانه اســتفاده از موبایل 
شامل 3۰ تماس تلفنی و ارسال 1۰۰ پیامک ۰٫۹7 
دالر است که کمترین رقم در سطح جهان است. این 

رقم برای بنگادش 1٫42 دالر اعام شده است.
هزینه برقراری 3۰ تماس تلفنی و ارسال 1۰۰ پیامک 
در ایران 2٫۰1 دالر برآورد شــده است و ایران از این 

نظر در جایگاه سوم جهان قرار گرفته است.
پس از ایران پاکســتان با 2٫12 دالر و نپال با 2٫4۹ 
دالر به ترتیب در رتبه های چهــارم و پنجم از این نظر 
قرار گرفته اند. کشــورهای هند، بوتان، مغولستان، 
اتیوپی و ســودان نیز به ترتیب رتبه های ششم تا دهم 

را به خود اختصاص داده اند.
بر اساس این گزارش توالو گران ترین تعرفه استفاده 
از موبایــل را دارد به طــوری که هزینــه برقراری 3۰ 
تماس و ارســال 1۰۰ پیامک در این کشور 4۵٫73 
دالر است. هلند با هزینه 41٫47 دالری در رتبه دوم 
و ایرلند با هزینه 4۰٫33 دالری در رتبه ســوم از این 

نظر قرار گرفته اند.
هزینه برقراری 3۰ تماس و ارســال 1۰۰ پیامک در 
فرانسه 4۰٫27 دالر و در اســپانیا 37٫۸ دالر بوده و 
این دو کشــور به ترتیب در رتبه های چهارم و پنجم از 

این نظر قرار گرفته اند.
هزینه استفاده از موبایل )3۰ تماس و 1۰۰ پیامک( 
در بلژیــک 34٫14 دالر، ســوئیس 3۶٫۰2 دالر و 

آمریکا 3۵٫۶2 دالر برآورد شده است.

رصدخانه

پخش رادیویی اپل به زودی دیگر مجانی نخواهد بود
این شــرکت قصد دارد این 
 Apple سرویس را جزئی از
Music قرار دهــد که 1۰ 
دالر در مــاه هزینــه در بــر 
خواهد داشــت. به گزارش 
BuzzFeed که نخستین 
بار این خبر را منتشــر کرد، 

این وضعیــت قرار اســت از 2۹ ژانویــه برقرار 
شــود. بنابراین، از این به بعد تنها گزینۀ پخش 
موســیقی مجانی اپل Beats1 خواهد بود که 
سال گذشــته در کنار Apple Music عرضه 
شد. اپل سرویس iTunes Radio را در سال 
2۰13 در ایاالت متحده و استرالیا عرضه کرد. 

این سیســتم پخش، مانند 
پاندورا و دیگر سرویس های 
رادیوی اینترنتی است که در 
آن شما می توانید بر حسب 
عادت خود ایســتگاه های 
رادیویــی را در ژانرهــا و یــا 
دســته بندی های دیگری 
منظم کنید. این ســرویس مبتنــی بر تبلیغات 
اضافه شــده در کنــار نرم افزار اســت و اجازۀ 
دسترسی باز به موسیقی را نمی دهد. سخنگوی 
اپل در روز جمعه خبر ایــن تغییر را تأیید کرد. بر 
اســاس گزارش ها کاربران آی تیون اپل با یک 
گاه شده ند.اندانداند. ایمیل از این تغییر ضعیت آ

اولین سلفی »تیم پیک« در فضا!
بعــد از روزهــا و ســاعت 
هــا تمریــن، در نهایــت 
فضانورد انگلیســی »تیم 
پیک« روز گذشــته اولین 
پیاده روی فضایی خود را 
در ایســتگاه بیــن المللی 
داد  و  صــورت  فضایــی 

و البتــه یــک ســلفی از خود بــرای زمین 
فرســتاد! وی بعد از انجــام این پیاده روی 
ســخت تقریبــا شــش ســاعته در توییتــر 
خــود با ارســال عکس ســلفی، نوشــت: 
این پیــاده روی روح بخــش فضایی برای 
همیشــه در ذهن و خاطره من حک شــد. 

دارم.  بینظیــری  حســی 
ایــن تصویر ســلفی -در 
باال - نمایی از کره زمین 
را کــه در کاه حفاظتــی 
تیم پیــک بازتــاب یافته 
اســت، به همــراه بخش 
از ایســتگاه بیــن المللی 
فضایــی و »تیــم کاپــرا« همــراه فضانورد 
همــراه وی در ایــن پیــاده روی را نشــان 
میدهــد. البته بعــد از این ســلفی، این دو 
فضانــورد مجبور به بی خیال شــدن پیاده 
روی فضایی شــدند زیرا کا حفاظتی »نیم 

کاپرا« از آب پر شد!

کیبورد محبوب مایکروسافت به iOS آمد
مایکروســافت در راستای 
وابسته کردن هرچه بیشتر 
کاربــران پلتفرم رقبــا، در 
نظر دارد بــه زودی کیبورد 
ویندوز فون ۸٫1 موســوم 
به Word Flow را هم در 
قالب یک اپلیکیشن برای 

 iOS استفاده کنندگان از دستگاه های مبتنی بر
عرضه کند. کیبــورد Word-Flow ویندوز 
فون ســه ویژگی عمده تایپ کردن استاندارد، 
پیش بینی کلمه بعدی و کشیدن کلمات را دارد. 
برای انتخاب Emoji نیازی نیست به صفحات 
مختلف بروید تا شــکلک مــورد نظرتان را پیدا 

 Word کنید. صفحه کلید
Flow اجــازه می دهــد بــا 
کشیدن دست خود بر روی 
صفحه کلیــد، حــروف را به 
سرعت انتخاب و کلمه نهایی 
را تایپ کنید. به زبان ساده تر 
استفاده از ژست های حرکتی 
این امکان را فراهم می آورد تا با سرعت بیشتری 
تایپ کرد. بر اساس اخبار درز کرده توسط از یکی 
از توسعه دهندگان ردموندی ها، این شرکت در 
نظر دارد در آینده ای نزدیک، کیبورد مذکور را در 
قالب یک اپلیکیشن برای دستگاه های قدرت 

گرفته از iOS و سپس اندروید توسعه دهد.

آی تی
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پنجره

»تخمه آبلیمویی« نخرید، چون با اسید درست می شود!
بررسی یک تخلف آشکار به روایت تصاویر

ماجرای شناسایی آبلیموهایی که یک قطره آِب لیمو در آنها یافت نشد، به یاد 
دارید؟ در این مطلب قصد داریم جایی را نشــانتان دهیم که آن شبه آبلیموها 

در آن مصرف و به نوعی دیگر به معده مردم سرازیر می شوند!
به گزارش »تابناک«، در روزگاری که محصوالت غذایی در کشــورمان تنوع 

زیادی یافتــه و انواع و اقســام محصوالت جدید در جهان، توســط 
شرکت های فعال در صنایع غذایی کشورمان تولید و به بازار عرضه 

می شــوند، مدتی اســت که محصولی روانه بازار شده و جای 
خود را باز کرده که اسم جدیدی دارد.

»تخمه آبلیمویی« بــرای ایرانیانی که تخمه 
شکستن را دوست دارند و بدشان نمی آید 
طعمی متفــاوت از تخمه هــای مختلف 
و طعم هــای رایج آن را بچشــند، انتخاب 

خوبی می تواند باشــد، به ویژه آنکه در انواع 
بســته بندی راهی ســوپرمارکت ها و بقالی ها 

شده و در دســترش عموم قرار گرفته است، ولی 
آیــا در تولید این تخمه از آبلیمو اســتفاده 

می شــود؟ آن گونــه که یکــی از تولید 
کنندگان این محصول روز کاالی خود 
درج نموده، در تولید تخمه آبلیمویی 
از لیمو اســتفاده می کنــد. نکته ای 
ابهام آفرین که با تأکید مسئوالن این 

کارخانه بر نظارت سازمان غذا و دارو بر 
روند تولید محصوالتشان هم نمی تواند رفع 

شود، زیرا می بینیم شرکت دیگری که این محصول 
را تولید می کند، 
ت  ضیحــا تو
تــی  و متفا

ر  د  . هــد می د
توضیحــات مندرج بر 

محصوالت این شرکت، نه تنها اثری از آب لیمو دیده نمی شود، که به صراحت 
اشاره شده طعم آبلیمو با استفاده از اسید و طعم دهنده آبلیمو به وجود آمده است؛ 
یعنی همان ترکیبی که برخی سودجویان با بهره بردن از آن، آب لیموهای 

تقلبی تولید و روانه بازار می کردند.
با یادآوری همین نکته می تــوان به مضر بودن 
ترکیب تخمــه آبلیمویی پی برد، زیــرا می دانیم 
مصرف کنندگان، ترکیب صنعتی مورد استفاده 
گاهی می خورند و از آن بدتر،  در آن را بی علم و آ
دندان های خــود را در معرضش قرار می دهد؛ 
اتفاقی که احتماال دندانپزشکان بهتر می توانند 

درباره زیان های آن بگویند.
بــا ایــن حســاب جا 
مســئوالن  از  دارد 
سازمان غذا و داروی 
شــت  ا بهد رت  وزا
بپرســیم، چگونه چنین 
مضــر  را  تــی  محصوال
تشــخیص نمی دهنــد و برای 
تولید آن پروانه بهداشتی صادر 
می کنند؟ آیا غیر از این است که 
ترکیب اسید سیتریک و طعم دهنده 
لیمو همان ترکیب آبلیموهای تقلبی است که 
وزارت بهداشت از غیرقانونی بودن آن خبر داد و اقدام به 

جمع آوری آن از سطح بازار نمود؟
آیا غیر از این است که مســئوالن وزارت بهداشت تأکید داشتند 
این ترکیب به قدری خطرناک اســت که امحای آن به محیط زیســت 
آســیب وارد خواهد کرد؟ پس چگونه اســت که همین محصــول برای تولید 
تخمــه آفتابگردان طعم دار مورد اســتفاده قرار می گیرد، به جنگ ســامت 

مردم می رود و مسئوالن واکنشی نشان نمی دهند؟

کم شنوایی نیز به آسیب های آلودگی هوا اضافه شد
تســنیم- اکرم پوربخت، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: مونواکسید کربن یکی از 
آالینده های هواست که به تنهایی اثر مخربی بر سیستم شنوایی ندارد ولی وقتی با آلودگی صوتی 
ترکیب می شــود اثر مخربی بر سیستم شــنوایی افراد در معرض از جمله پلیس های راهنمایی 
رانندگی که بیشتر در مکان های پر ترافیک هستند می گذارد. شدت صدا در مکان های ُپر سر 
صدا اگر باالی 1۰۰ دسیبل باشد خود به تنهایی باعث آسیب بر سیستم شنوایی می شود ولی 
اگر این آلودگی صوتی در کنار آلودگی هوا قرار گیرد اثر تقویت کننده ای بر روی هم می گذارند.
وی با تاکید بر این نکته که این تحقیق در دانشــگاه علوم پزشــکی ایران انجام و ثابت شــده، 
افزود: مشکاتی که بر سیستم شنوایی فرد وارد شده باعث آسیب سلول های مویی شنوایی که 
در واقع گیرنده اصلی صدا هستند می شود و اگر شدت بسیار زیاد باشد می تواند عصب شنوایی 

و مراکز عصبی باالتر را نیز درگیر کرده و باعث کم شنوایی فرد می شود.

استفاده از افزودنی های غیرمجاز افزایش یافته است
فارس- رســول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو با اشــاره به اینکه استفاده از افزودنی های 
غیرمجاز به شدت افزایش یافته، گفت: یکی از ماموریت های مهم و اصلی ما در سازمان غذا 
و دارو این بوده که به مردم اطمینان دهیم که فرآورده های سامت از صحت الزم برخوردارند 
و این وظیفه ســنگینی اســت. یکی از معضاتی که امروزه با آن مواجه هستیم مسئله تقلب ها 
اســت و همانطور که در تولید از فناوری استفاده می شود متاسفانه متقلبان از این مسئله غافل 

نبوده و از این موضوع استفاده می کنند.
دیناروند افزود: برخی هنرشــان کاهش قیمت است تا تولید کننده سود بیشتری ببرد و معموال 
این کار با تقلب امکان پذیر است. به طور مثال اگر فان محصول تهیه نیم لیتر آن ۵ هزار تومان 
باشد در بازار هزار تومان به فروش می رسد. شناسایی تقلبات راحت نیست و گاهی دستگاه های 
ناظر از متقلبین عقب می افتد. البته این مسئله در همه دنیا وجود دارد و مختص ایران نیست.

توزیع داروی آرژانتینی به نام داروی تولید داخل!
مهر- دکتر سیروس زینلی، رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران، نسبت به توزیع داروهای آرژانتینی 
به نام داروهای تولید داخل در بازار دارویی کشــور هشــدار داد و گفت: متاسفانه برخی شرکت 
های وارد کننده داروهای بیوتکنولوژی زیر پوشش تولید دارو از تسهیات دولتی شرکت های 
دانش بنیان اســتفاده می کنند و با این اقدام، ســازمان غذا و دارو و دولت را فریب می دهند. 

این داروها در هیچ جای دنیا مجوز تجویز را کسب نکرده اند. 
وی با اشاره به اینکه این شرکت های "تولیدنما" از معافیت های مالیاتی، تسهیات گمرکی، وام 
و ... بهره می گیرند، افزود: این در حالیست که هم اینک این داروها در کشور به تولید رسیده و 
نیازی به واردات آنها نیست. ادامه این روند، سبب از بین رفتن شرکت های نوپای دانش خواهد 
شد. بارها از مسئوالن درخواست کرده ایم تا با تشکیل یک کمیته حقیقت یاب به بررسی دقیق 

این موضوع بپردازد که متاسفانه هربار موضوع مسکوت مانده است.

به دم کردن دمنوش ها اهمیت دهید!
باشــگاه خبرنگاران- دکتر حســن 
اکبری، متخصص آسیب شناســی 
و مدرس طب اسامی ایرانی گفت: 
چای )سبز یا سیاه( از طریق ضعف 
ســلولی باعث الغری می شــود در 
نتیجه انتخاب مناسبی برای کاهش 
وزن نیست. در صورت نیاز به کاهش 

وزن، بــه جای چای از عرقیات و دمنوش های ســنتی 
مانند بادرنجبویه، اسطوخودوس، گل گاوزبان، عناب، 
زعفران، زنجبیل، دارچین، نعنــاع، پونه، چای کوهی 
و یا آب جوش به همراه خرما بر اســاس نوع مزاج خود 

استفاده نمائید.
وی در ادامه درباره طریقه دم کردن 
چــای الغری گفت: نحوه درســت 
اســتفاده از دمنوش ها برای گل ها 
همانند چــای دم کردن و ریشــه ها 
جوشاندن بین ۵ الی 1۰ دقیقه است. 
بهتر اســت در صورت تمایل فرد به 
مصرف چای، آن را به صــورت رقیق و ترجیحا همراه با 
هل یا دارچین 2 ساعت بعد از وعده غذایی نوشید. یادتان 
نرود چای و دمنوش ها باید به صورت تازه مورد استفاده 

قرار گیرد و باید دم بکشد نه اینکه بجوشد.

معجزه شربت سیر و عسل قبل از خواب
جام جــم- چربی های جمع شــده 
در اطــراف شــکم دغدغــه برخی 
اشخاصی است که از چاقی رنج می 
برند. نســخه ها و رژیم های غذایی 
مختلفی بــرای کاهــش وزن ارائه 
شده اما به شکل فعال به الغر شدن 
شکم و آب شدن چربی های اطراف 

آن کمک نمی کند. البته نباید نا امید شــوید چراکه راه 
های دیگری هم بــرای این کار وجــود دارد. البته راه 
هایی از جنس طبیعی نه قرص های الغری و ترکیب 

های مضر و مشابه.

بــه عقیــده کارشناســان تغذیــه، 
بهتریــن نســخه، مخلوط عســل 
و ســیر اســت که باعث می شــود 
شــخص در یــک مــاه 1۰ کیلــو 
وزن کــم کند، با ایــن روش که هر 
روز یــک فنجــان از ایــن معجون 
را قبــل از خــواب بنوشــد. بــرای 
تهیــه ایــن معجــون، یک حبــه ســیر را له کــرده و 
در فنجــان آب داغ قــرار داده، ســپس یک قاشــق 
 عســل بــه آن اضافــه نمــوده و آن را قبــل از خواب 

میل کنید.
بی خوابی انعکاس 

افسردگی و اضطراب
سهیا فاحی- افزایش تعداد مبتایان به اختاالت 
خواب گویای آن است که بر خاف توصیه های مکرر 
کارشناسان و متخصصان توجه به کیفیت خواب هنوز 
یک ضرورت تلقی نمی شود و اتفاقا بسیاری از مردم دنیا 
برای زمان خواب و بیداری خود برنامه ریزی ندارند. به 
همین دلیل بی خوابی شــایع ترین اختال خواب در 
جهان اســت و داروهای خواب آور نیز جزو شایع ترین 
داروهایی هســتند که پزشکان در مراقبت های اولیه 
تجویز می کنند. پژوهش ها نشان می دهد حدود 3۵ تا 
4۰ درصد جمعیت بزرگسال در کشورهای غربی و یک 

سوم مردم ایران از بی خوابی رنج می برند.
زیاد یا کم خوابیدن، پریدن از خواب نرفتن به مرحله 
خواب عمیــق، ســخت به خــواب رفتــن در مدت 
 Sleep( زمان طوالنی از عائم اختــاالت خواب
disorder( محســوب می شــود. بی شک درمان 
نکــردن آن، می توانــد موجــب خســتگی، دمدمی 
مــزاج شــدن، حســاس و زودرنج و بدخلق شــدن، 
کاهش قدرت خاقیت و مهارت  کنترل مشکات، 
توهم ، ضعیف شــدن سیســتم ایمنی بدن و چه بسا 

سرماخوردگی شود.
دکتر بهرام حقی آشــتیانی، متخصص مغز و اعصاب 
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره 
دالیل بروز اختاالت خواب می گوید: »شایع ترین علت 
آن اختاالت خلقی، افسردگی و اضطراب است.« دو 
مدل بی خوابی وجود دارد.یکی بی خوابی اول شب که 
به خواب رفتن فرد 2 تا 3 ساعت طول می کشد و دلیل 
عمده آن اضطراب است. وی ادامه می دهد:بی خوابی 
دیرشــب، نوع دیگری است که فرد بعد از چند ساعت 
خواب کوتاه، بیدار می شود و دیگر نمی خوابد.این نوع 

بی خوابی اغلب ناشی از افسردگی است.
عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی ایران، 
مصرف چای و قهوه چهار ساعت قبل از خواب، چاقی 
زیاد، اختال عملکرد تیروئید، خر و پف و مشکات 
تنفسی و بیماری های ژنتیک و ارثی را در بروز پرخوابی 
یــا بی خوابی موثر می داند و می گویــد: در میان چند 
میلیون نفر، ممکن است یک نفر براثر بیماری های 
ژنتیک دچار اختاالت خواب شــود امــا وجود این 

عامل را نیز نمی توان نایده گرفت.

چقدر می خوابید؟
بدون شک برای شما هم پیش آمده که برخی روزها 
وقتی از خواب بیدار می شــوید همچنان احســاس 
خواب آلودگی و خستگی می کنید در حالی که هشت 
ساعت خواب توصیه شده توسط اغلب متخصصان 
را رعایت کرده اید.پس چرا هنوز به خواب نیاز دارید؟

دکتر حقی آشتیانی در این رابطه می گوید: هر کسی 
در یک شبانه روز به پنج تا هفت سیکل خواب نیاز دارد 
که عامل ژنتیک در تعداد سیکل ها تاثیر دارد. اولین 
ســیکل ۹۰ دقیقه اســت اما هرچه به صبح نزدیک 
می شویم، از زمان هر سیکل 1۰ دقیقه کم می شود.

وی با تأکید بر این که بین سیکل ها نباید قطع شود و 
خواب باید یکسره باشد، ادامه می دهد: برخی افراد 
پرخواب تر هستند به همین دلیل اگر خوابشان کمتر 
از هشــت سیکل باشد، دچار مشــکل می شوند ولی 

برخی با چهار سیکل خواب کافی دارند.

سالمت
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تیــم ملی امید کشــورمان در مرحله نهایی انتخابی المپیــک 2۰1۶ به مصاف 
حریفان خود می رود و در دو دیدار گذشته یک برد و یک باخت ثبت کرده است. 
ســوای شکست روز جمعه شــاگردان خاکپور که حرف و حدیث هایی به همراه 
داشت، مهمترین مساله تیم ملی امید دعوای رسانه ای است که بین مسئولین 
این تیم و وزارت ورزش به راه افتاده و ظاهرا این شکست باعث شده تا اختافات 

رسما خود را نشان دهند!

حضور کاشانی
آذرماه سال گذشــته بود که  پس از حذف تیم ملی امید و موجی که در رسانه ها 
و در خصوص عملکرد ضعیف تیم های پایه کشور به راه افتاد، علی کفاشیان، 
حبیب کاشانی را به عنوان مدیر تیم ملی امید انتخاب کرد تا وی به عنوان نماینده 
فدراسیون به دنبال انتخاب ســرمربی و برطرف کردن مشکات عدیده باشد. 
کاشــانی که  پیش از این سرپرست و مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس بود ولی در 
ســالهای اخیر آنچنان به فوتبال نزدیک نبود، صفر تا صد تیم ملی را در اختیار 
گرفت یعنی وی انتخاب ها را انجام دهــد، برنامه ریزی و هزینه کند و تیم ملی 
را به المپیک برســاند! البته این بار اولی نیســت که فدراســیون فوتبال چنین 
شاهکارهایی را انجام می دهد و در آن مقطع این سوال مطرح می شد  آیا واقعا 
می توان یک نفری را که هیچ وابســتگی به فدراســیون فوتبال ندارد، مسئول 
چنین امر مهمی کرد. اگر قرار بود تیم ملی امید به صورت پیمانکاری در اختیار 
فردی خارج از فدراسیون قرار بگیرد دوستانی که در فدراسیون نشسته اند می 
توانســتند مزایده برگزار کنند!بعد از ماجراهای فــراوان باالخره محمد خاکپور 
ســرمربی تیم ملی امید شــد. جالب بود فردی که تا قبل از آن  حتی حاضر نبود 
اسمش در بین گزینه های مربیگری تیم ملی المپیک باشد سرمربی شد.  تیم 
ملی در یکســال گذشــته اردوهای مختلفی را در داخل و خارج از کشور برگزار 
کرد و در مرحله مقدماتی انتخابی المپیک 2۰1۶ پس از چند برد پیاپی در تهران 

مقابل عربستان تن به شکست داد.

کمک 400 میلیونی وزارت ورزش
فارس روز یازدهم دیماه نوشــت:» تیم ملی امید ایران که این روزها خود را برای 
کسب ســهمیه المپیک ریو 2۰1۶ آماده می کند، قرار است امشب سفری را به 
مشهد مقدس داشته باشد و بعد از آن اردوهای خود را در قطر پیگیری می کند. 
وزارت ورزش و جوانان هم برای حمایت از این تیم روز چهارشــنبه 4۰۰ میلیون 

تومان کمک کرد تا این تیم با شارژ مالی برنامه های خود را پیگیری کند.«

وزارت کمکی نکرده است!
بافاصله پــس از اعام کمــک وزارت ورزش به تیم ملی امیــد، مدیر این تیم 
واکنش نشان داد. حبیب کاشانی در حاشیه مراسم بدرقه تیم فوتبال امید با ابراز 
امیدواری از اینکه این تیم بتواند به طلسم 4۰ ساله نرفتن به المپیک پایان دهد 
گفت: زمانی که برنامه های تیم امیــد را تنظیم می کردیم نگران اختاف بین 
مثلث کمیته المپیک، وزارت ورزش و فدراســیون فوتبال بودیم که خدا را شکر 
االن شرایط خیلی خوبی وجود دارد و همه برای حمایت آمدند. وی در مورد کمک 
هایی که به این تیم شده و کمک 4۰۰ میلیونی وزارت ورزش گفت: ما هیچ هزینه 
ای از وزارت ورزش ندیدیم. کمیته ملی المپیک هم یکصد و سی دو دو میلیون 
تومان برای آماده سازی تیم ما در نظر گرفت که هنوز دنبال آن هستیم. کاشانی 

درمورد حضور کی روش در قطر گفت: به مناسبت سال نو میادی یک ایمیل 
برای کی روش فرستادم و سال نو را به او تبریک گفتم و در همان ایمیل به او گفتم 
که خوشحال می شویم او را در قطر ببینیم. وی درمورد اینکه کی روش در هتل 
تیم امید نمی تواند حضور داشته باشد، گفت: این قوانین AFC است که برای 
سرمربی و مربی و کسانی که می توانند اطراف تیم باشند، کارت صادر کرده و به 
ما ربطی ندارد و اینکه کی روش در کدام هتل مستقر خواهد شد، ارتباطی به ما 
پیدا نمی کند و این قوانین است. ان شاءالله کی روش را در قطر ببینیم و با حضور 

او بازیکنان تیم امید انگیزه بیشتری می گیرند.

دعوای اینستاگرامی ورسانه ای
بعد از پایان بازی ایران با قطر مازیار ناظمی سخنگوی وزارت ورزش و جوانان 

در پیج اینســتاگرامی خودش بــه تعریف و تمجیــد از کارلوس کی روش 
پرداخت و نوشــت :»اگر کی روش بــه تیم قطر باخته کــه .. بماند.کلی 

داســتان داشــتیم ســر ماندن آقای کی روش حاال که با کلی هزینه 
هســت و یک فرصته برای فوتبــال ایران،حاال راهش بدهید ســر 
تمرین امید، از فکر و نظرش اســتفاده کنیم . فرصت ها را از دست 
ندیم برای این تیم کلی هزینه شــده و ســرمایه تمام مردم، اعم از 

آقای کی روش و کی روشــی پور اســت این تیم فرصت تاریخی 
صعــود دارند لج بــازی نکنیــم و ...«. علیپور مدیر رســانه ای 
تیم المپیــک ایران در کامنتی برای ناظمی نوشــت:»برای تو 

و رئیســت که بدنیست چون همه ی تاشــتون را برای نابودی 
فوتبال می کنیدچون آدم خودتون رئیس فدراسیون نیست، ضمنا 

ادای حامیان کی روش رو در نیار که بهت نمیاد، شما و رئیست اول 
مشــکلتون رو با کی روش و هر کسی که به رشد فوتبال کمک کنه حل 

کنید و بعد به تیم امید بپردازید و ...«. بعد از این ماجرا پایگاه خبری وزارت 
ورزش و جوانان نوشت: فدراسیون فوتبال هزینه های تیم فوتبال امید ایران 
را در فاصله مرداد سال نود و سه تا سی ام اذر امسال اعام کرد. بنا بر گزارش 
فدراسیون، هزینه های اردوهای تیم امید ایران دو میلیارد و دویست و چهل 

ونــه میلیون تومان بوده اســت. در بخش هزینه های مســابقات تیم امید 
ایران، مبلغ یک میلیارد و پانصد و هشــتاد و دو میلیون تومان هزینه شده 

است. فدراسیون فوتبال ایران در بخش حق الزحمه مربیان و کادرفنی 
کرد در فاصله چهارده ماه تیم امید ایــران اعام 

یک  میلیارد و صد گذشته 
هفتــاد  و 
و  د و 
و  میلیون 
ششــصد 

پنجــاه  و 
و ســه هزار و 

ســیصد و چهل و هفت تومــان برای تیــم امید 
ایران پرداخت شــده که مجموعا تنها در این فاصله 
زمانی پنج میلیارد تومان برای برنامه های تیم امید 
هزینه شده است. بنا بر گزارش فدراسیون فوتبال 
در این مدت از ســوی کمیته ملی المپیک ایران 

مبلغ یکصد و ســی و دو میلیون تومان برای هزینه بلیــط تیم ملی امید ایران 
پرداخت شده است ضمن اینکه وزارت ورزش و جوانان چند روز قبل از عزیمت 
تیم امید به مســابقات فوتبال زیر 23 ســال قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک 
ریو در کشــور قطر مبلغ چهارصد میلیون تومان بــرای تامیم هزینه ها و حتی 
بخشی از پاداش امیدها به حساب فدراســیون فوتبال واریز کرد. در گزارش 
مالی فدراســیون که در اختیار پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته 
درباره ســایر مبالغی که تحت عنوان کمک های مردمی و افراد خیر از آن در 
روزهای گذشــته در رسانه ها  یاد شــده بود آمده است. مبلغ ســیصد و پنجاه 
میلیون تومانی که آقای کاشــانی مدیر تیم امید در مورد آن صحبت کرده بود 
در نزد فدراسیون چنین رقمی موجود نیست 
و به حســاب واریز نشــده است ضمن 
اینکــه در این مدت تنها از طریق 
شهرداری منطقه یک، مبلغ 
دویســت میلیــون تومان 
به حســاب فدراســیون 
واریز شد و در همان روز 
آقای کاشانی ان را برای 
هزینه کردهای تیم امید 

دریافت کرده است.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

تیم فوتبال تاتنهام عصر امروز 
شنبه در چارچوب هفته بیست 
و دوم رقابتهای لیگ برتر 
انگلیس به مصاف ساندرلند 
رفت و این تیم را با شکست 4 
بر یک بدرقه کرد.

تیتر دو

 محسن ترکی؛ 
داور برتر ایران

مراســم تجلیل از داوران لیگ برتر در هتل المپیک 
تهــران با حضور علی کفاشــیان رئیس فدراســیون 
فوتبــال، مهدی تاج رئیس ســازمان لیــگ و دیگر 
مســئولین فوتبال ایران برگزار شــد. در این مراســم 
محســن ترکی به عنوان برترین داور نیم فصل لیگ 

برتر انتخاب شد و جایزه سوت نقره ای کسب کرد.

انتخاب بهترین داور
محسن ترکی داور بین المللی فوتبال ایران که همیشه 
در صحبت هایش از حقوق همکاران خود دفاع کرده 
اســت این بار نیز تغییر عادت نداد و در این خصوص 
صحبت کرد. وی پس از کســب عنوان بهترین داور 
نیم فصل لیگ برتر گفت: کسب این عنوان را مدیون 
کمک هایم هســتم. محســن ترکی با بیان اینکه از 
کسب این عنوان غافلگیر شدم، افزود: بهترین داوران 
ایران هم اکنون در قطر بسر می برند و درحال قضاوت 
رقابت های انتخابی المپیک و قهرمانی آسیا هستند. 
بهترین داور ایران در نیم فصل لیگ پانزدهم اضافه 
کرد: امیدوارم تیم داوری ایــران در قطر بتواند مجوز 
قضاوت دربازی ها المپیک و جام جهانی روســیه را 
کسب کند تا ســطح بین المللی داوری ایران بیش از 
بیش افزایش یابد. ترکی درباره جایگاه داوری در ورزش 
ایران گفت: متاســفانه انتظارات زیادی از داوران به 
ویژه در رشته فوتبال وجود دارد، اما حمایت های الزم 
از آن ها به عمل نمی آید به طوریکه بسیاری از داوران 
با مشکات عدیده مالی روبه رو هستند. به اعتقاد وی 
یک داور حرفه ای باید تمرینات آمادگی جسمانی را در 
طول هفته پشت سر بگذارد، اما حقوق و دستمزد وی 

کفاف زندگی اش را نمی دهد.

به ترکی نیاز داریم
مسعود عنایت در حاشیه مراســم تقدیر از داوران در 
خصوص اینکه آیا فدراســیون بــرای حضور فغانی 
در جام جهانی اقدامــی انجام می دهد یا خیر،اظهار 
داشت: این مسئله به شایستگی خود او بازمی گردد. 
فدراسیون هیچ نقشی ندارد. در انتخابی جام جهانی 
پارتی بازی نیســت. او پس از اشــتباهی که در دیدار 
پرسپولیس داشت دیگر مشکلی نداشت و به عنوان 

داور هفته هم انتخاب شد. 

آلکس فرگوسن »جان لنون« 
فوتبال است

ســرمربی تیم فوتبال لیورپول از سرآلکس فرگوسن 
به عنــوان جان لنون فوتبال یاد کرد. کســی که باید 
پای حرف هایش نشســت و گوش سپرد. تیم فوتبال 
لیورپول فردا یکشنبه در چارچوب هفته بیست و دوم 
رقابتهای لیگ برتر انگلســتان در ورزشگاه آنفیلد با 
منچســتریونایتد دیدار خواهد کرد. یورگن کلوپ در 
نشســت خبری پیش از این بــازی، صحبت کردن 
در خصوص فرگوســن که پس از 27 سال از این تیم 
جدا شــد را برای خود افتخاری می داند. وی گفت: 
اول از همه باید بگویم من با فرگوســن خاطرات کم 
خوبی داشتم. البته در مقایسه با او من مربی جوانی 
هســتم. برای من افتخار بزرگی اســت کــه درباره 
فرگی صحبت کنم. برای شــما به عنوان یک مربی 
فوتبــال بهترین کاری که می توانید انجام دهید این 
اســت که بنشــیند و به او گوش ســپارید. سرمربی 
لیورپول افزود: فرگوســن شــاید بزرگ ترین مربی 
تاریخ فوتبال باشــد؛ چیزی مثل جان لنون فوتبال. 
اینکه می توانم در خصوص این مربی صحبت کنم 
واقعا اتفاق تاثیرگذاری اســت.  از نظر من فرگوسن 
بسیار قابل احترام اســت چراکه کاری که این مربی 
برای فوتبال انجام داد شــاید از سوی مربی دیگری 

قابل تکرار نباشد.

مسوت اوزیل بازیکن سال 
آلمان شد

بازیکــن میانی تیم فوتبال آرســنال با پشــت ســر 
گذاشــتن توماس مولــر به عنــوان بازیکن ســال 
فوتبال آلمان برگزیده شــد. مسوت اوزیل عملکرد 
درخشانی در سال گذشــته برای تیم فوتبال آلمان 
داشته است. اوزیل با ۵1 هزار رای به عنوان برترین 
بازیکن انتخاب شــد و مولر و جوناس هکتور از تیم 
کلن در رده های دوم و ســوم ایستادند. اوزیل برای 
چهارمین بار است که به چنین افتخاری دست پیدا 
می کند. وی در سال های 2۰11، 2۰12 و 2۰13 
به این عنوان دســت پیدا کرده بود.اوزیل در ســال 
2۰1۵ هشــت بار برای آلمان به میدان رفت که در 

پنج بازی برنده شد.

بارسلونا در دیدار برگشت هم 
اسپانیول را برد

دیدار برگشت تیم های فوتبال اسپانیول و بارسلونا 
در جام حذفی باشــگاه های اســپانیا با برتری آبی 
اناری ها خاتمه یافت تا ایــن تیم در مجموع با یک 
برد قاطعانه راهی مرحله بعد شــود. دور برگشــت 
مرحلــه یک هشــتم نهایی رقابتهــای جام حذفی 
باشــگاه های اسپانیا چهارشــنبه شب ادامه یافت 
که در یکی از مهمترین دیدارها تیم اســپانیول در 
دربی کاتالونیا میزبان بارســلونا بــود که رویارویی 
این دو تیــم با پیروزی 2 بــر صفر بارســلونا خاتمه 
یافت. بارســلونا که ســوارز را بخاطر محرومیت در 
این بازی در ترکیب نداشــت به چنــد بازیکن دیگر 
خود نیز اســتراحت داد با این حال مســی از ابتدا 
بازی کــرد و در دقیقه 32 روی پــاس عمقی خود 
منیر الحدادی را در موقعیــت گلزنی قرار داد تا او 
با دریبل گلر حریف توپ را درون دروازه اســپانیول 
قرار دهد. این بازیکن جــوان در دقیقه ۸۸ نیز گل 
خــود و تیمــش را وارد دروازه میزبان کــرد. بدین 
ترتیب بارســلونا در مجمع حریــف خود را ۶ بر یک 

شکست داد و راهی مرحله بعد شد.

کاپیتان زیر تیغ انتقادات
یکــی از پدیده هــای ایــن فصــل لیــگ برتــر 

بی شــک روزبــه چشــمی هافبــک تدافعــی 
باشــگاه استقال تهران اســت. بازیکنی که 
نقــش موثری در موفقیت های اســتقال در 

ایــن فصل داشــته و دارد. او بــه دلیل همین 
شایســتگی هم بازوبند کاپیتانــی تیم ملی امید 

را بر بازو بســته اســت. با این حــال خراب کردن 
آن پنالتی مهم در بازی برابر قطر و شکســت ایران 

موجب شــد تا خیلی هــا از این بازیکن جــوان انتقاد 
کننــد. اگرچه چشــمی تازه در ابتدای این مســیر 

قــرار دارد و حاال حاالها بایــد انتقادات را 
به جان بخرد. 

باخت به میزبان اختالفات را علنی کرد
دعوای کاشانی و ناظمی بر سر هزینه های تیم ملی امید

درحالی کــه طی ســال های اخیــر کشــورهای حوزه 
خلیج فارس مقصد بســیاری از فوتبالیســت های ایران 
بود حاال برخی از این بازیکنان مسیر راحت تری را برای 

ادامه فوتبال پیدا کرده اند و راهی تایلند می شــوند!
پس از مسابقات جام ملت های 1۹۹۶ در امارات بود که 
برخی بازیکنان مطرح و تاثیرگذار تیم ملی فوتبال ایران 
راهی کشورهای اروپایی شدند و در تیم های مطرح قاره 

سبز به فوتبالشان ادامه دادند.
علی دایــی، مهــدی مهدوی کیــا، خــداداد عزیزی، 
مهــرداد میناوند، کریــم باقری جزو این نفــرات بودند 
که راهی تیم های اروپایی شــدند و البتــه کمی بعد هم 
نســل های آنها در اســتقال مثل علیرضا منصوریان، 
مهدی پاشازاده، علی موســوی، علی سامره، سیروس 
دین محمدی و ... راهی تیم های مختلف اروپا شــدند.

این روند تا چند ســال به خوبی پیش مــی رفت و بازیکنان 
دیگری نیز به تیم های اروپایی رفتند اما با اتمام دوره فوتبال 
اینها، مسیر لژیونرهای ایرانی نیز تغییر کرد و امارات کشور 
آرزوهای فوتبالیست های ایرانی شد. فرهاد مجیدی، جواد 
نکونام) که البته بعدا به اروپا رفت(، ایمان مبعلی، علیرضا 
نیکبخت واحدی، جواد کاظمیان، مهرداد اوالدی و ... از 

جمله این بازیکنان بودند.

اماراتــی هــا در شــرایطی با پرداخــت مبالــغ کان به 
فوتبالیســت های ایرانــی آنها را جذب مــی کردند که 
حتــی برخی بازیکنان شــاغل در اروپــای ایران راضی 
شــدند قاره سبز را رها کنند و به این کشور کوچک حوزه 
خلیج فارس بپیوندند. علی دایی، مهرداد میناوند، علی 
کریمــی و ... از جمله این بازیکنــان بودند که از اروپا به 

فوتبال امارات رفتند.
امــا چنــد ســال بعد دوبــاره ایــن مســیر تغییــر کرد و 
فوتبالیســت های ایرانی کــه انگار راه اروپــا را به روی 
خودشــان بســته می دیدند یا آنقدر کیفیت شان پایین 
بــود که اروپایــی ها آنها را نمی خواســتند، مســیر را به 
ســمت قطر تغییــر دادند و حضــور پرتعــدادی در این 

کشور داشتند.
مســعود شــجاعی، اشــکان دژاگه، مهرداد پوالدی، 
حســین کعبی، محمد نوری، مجتبــی جباری، پژمان 
منتظــری و .. از جمله ایــن بازیکنان بودنــد که راهی 
تیــم هــای مختلف قطر شــدند و چند ســالی را در این 
کشــور بازی کردند و البته برخی از آنها هنوز در این تیم 
ها هســتند و پول خوبی را هم نســبت بــه فوتبال ایران 

دریافت می کنند.
این پایان پسرفت فوتبالیست های ایرانی نیست و حاال 

مســیر تازه ای باز شــده اســت. برخی بازیکنان ایرانی 
حاال راهی تایلند شــده اند تا فوتبالشان را در این کشور 
درجه سومی فوتبال آســیا دنبال کنند. بهشاد یاورزاده 
بازیکن پیشن اســتقال که ســابقه حضور در تیم ملی 
ب ایران را هم داشــت چند سالی اســت که در فوتبال 

تایلند حضور دارد.
محســن بیاتی نیا بازیکن پیشین پاس و استقال دیگر 
بازیکنــی بود که راهی تایلند شــد و هنوز هم در فوتبال 

این کشور حضور دارد.
درحالی که تصور می شد حضور وی در تایلند یک اتفاق 
اســت اما چند روز پیش رضا حقیقی بازیکن پیشین تیم 
پرسپولیس هم راهی این کشور شــد. محمد اسماعیل 
نظر مدافع پیشــین اســتقال اهواز هم دیگر بازیکنی 
اســت که راهی تایلند شــده اســت و طبیعتــا بازیکنان 

دیگری هم در راه هستند.
ظاهرا برخی واسطه ها کشور جدیدی را برای درآمدزایی 
خود و البته پســرفت فوتبالیســت های ایرانی انتخاب 
کرده اند و رایزنی با برخــی بازیکنان دیگر برای حضور 
در لیگ درجه ســوم تایلند آغاز شــده اســت و باید طی 
روزهــای آینده منتظر شــنیدن خبرهایــی در این مورد 

باشیم.

تغییر مسیر فوتبالیست های ایرانی به سمت تایلند

ورزش
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کیست که در کوی تو فتنة روی تو نیست
وز پی دیداِر تو، بر سر کوِی تو نیست

روی تو جان پرورد، خوی تو خونم خورد
آه که خوِی بدت در خور روِی تو نیست...

)خاقانی شروانی، قرن ششم، غزلیات(

اهوازی ها نشان دادند که ما کم نظیریم!
محمد درویش |  پنج شنبه ای که گذشت، خیابان پرازدحام نادری در اهواز، 
مثل منزل اهوازی های نازنین تمیز و مرتب بود تا آرزوی یک کودک سرطانی 
تحقق یابد! پنج شنبه ای که گذشت، اهوازی ها نشان دادند که من هستم، 
چون ما هستیم! و پنج شنبه گذشته هموطنان خونگرم و دوست داشتنی ما 
در دیار کاررون ثابت کردند که سرمایه اجتماعی ایرانیان را می توان دوباره از 
نو احیاء کرد. نامش بشیر است؛ نوجوانی که چند سال است جانانه با سرطان 
می جنگد و هنوز نفس کم  نیاورده است؛ هرچند می داند که مجبور است با 
حریفی قدر دست و پنجه نرم  کند. بشیر اما یک آرزو دارد: »دوست دارم شهری 
تمیز و زیبا داشته باشم.« چنین است که مردم اهواز پنج شنبه گذشته در بیست 
و چهارمین روز از دی ماه 13۹4 دست به کاری بزرگ زدند تا دل بشیر را شاد 
کنند و روحیه ای دوباره به او دهند. آنها با همراهی چند تشکل مردم نهاد، از 

جمله رفتگران طبیعت، انجمن درختکاری و نگهداری شوش و گروه خیریه 
همیاران بی نام، ساعت 1۵ روز 24 دی ماه، خود را به خیابان نادری رساندند و 
در یک تعامل، مشارکت، همدلی و هم افزایی پرشکوه و شورانگیز کوشیدند تا 
به کمک دستفروش های محل، آن خیابان پرازدحام و پرزباله را در حد فاصل 
بلوار شهید فهمیده تا خیابان نظامی پاکیزه و مرتب کنند و سپس پس از چند 
ساعت بشیر را با مراسمی به یادماندنی و در شأن یک شهروند پاک سرشت 
و طبیعت دوست به میان خود آوردند و این هدیه را به او و خانواده اش تقدیم 
کردند تا همه بدانند در شهری که هنوز از آتش جنگی هشت ساله و نابرابر، 
زخم هایش کامًا خوب نشــده، مردمی زندگی می کنند که حرمت شــأن و 
مقام انسانیت را به رغم همه ی کاســتی ها خوب درک می کنند. اهوازی ها 
در شرایطی چنین حماسه ی شورانگیزی را آفریدند که کم نیستند آدم هایی 

که ترجیح می دهند از الک خود بیرون نیایند و دیگران را نبینند؛ آنها خیابان 
نــادری را مثل کف دســت تمیز کردند، امــا گروهی از ما، حاضر نیســتیم 
سه شنبه ها با خودروهای تک سرنشین خود از منزل بیرون نیاییم و اندکی به 
خود زحمت دهیم. اهوازی ها ثابت کردند که همچنان مهم ترین کسب و کار 
زندگی، آفرینش لبخند بر روی لبان رهگذرانی است که آنها را نمی شناسی و 

اهدای امید به آنهایی که سایه ی مرگ، یکدم رها یشان نمی کند.
زنده باد ایرانیانی که در تدارک شکوهمند حماسه 24 دی ماه در خیابان نادری 
اهواز مشــارکت داشتند و یادمان انداختند: درخت در پاییز ناامید نمی شود. 
همانگونه که امروز بشیر هم با عشق و اعتماد به نفس بیشتری به مبارزه خود 
علیه دیو سرطان ادامه داده و می داند که دعای خیر میلیون ها ایرانی بدرقه و 

حافظ این مبارزه نابرابر است.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

سرگذشت ایرانی تبارهای عراق
کتاب »ُزقاق پنجاه و شش« نوشته هانی خرمشاهی منتشر شد

کتاب »ُزقاق پنجاه و شــش« خاطرات »هانی خرمشاهی« اســت. وی در این کتاب زندگی مردم 
ایرانی تبار عراق را در دوران حکومت صدام حسین روایت کرده است.

خرمشاهی در ابتدای این کتاب می نویسد: »زقاق ۵۶ نام خیابانی است که در آن دوران کودکی ام 
را گذراندم؛ دورانی مملو از خاطراتی تلخ و شــیرین که وقتی آنها را برای دوستان و آشنایان تعریف 
می کردم، اشــتیاق را در چشمانشــان می دیدم. این خاطرات نگاهی به دنیایی عجیب از دریچة 
چشــمان کوچک من و بازگوکنندة گوشــه هایی پنهان و آشــکار از تاریخ معاصر است. سرنوشت 
حدود یک میلیون انسان که داستان زندگی شان زیر گذر زمان دفن شد. نه کسی آ ن را بیان کرد و 

نه کسی از حقوقشان دفاع کرد.«
دولت تازه کار صدام حســین، ایرانی تباران عراق را در سال 13۵۹ شمسی ابتدا از طریق یک دام 
بزرگ، تحت عنوان اعطای شناسنامه یا گواهی شناسنامه، شناسایی کرد و آنها مدتی بعد به طرز 
مظلومانه ای، ضمن آزار و اذیت فراوان، از خانه و کاشــانه خود اخراج شدند. بسیاری از آنها، پس 
از تحمل شکنجه و بازداشــت های طوالنی، در مناطق مرزی جمهوری اسامی ایران رها شدند 
و دارایی هــای منقول و غیر منقولشــان به نفع حکومــت ضبط یا مهر و موم ممنوعــه و بعدها در 

مزایده هایی حراج شد.
الرســاله، زقاق، نقطه عطف، آتش زیر خاکستر، بدون آنها، تفســیر، شروع جنگ ایران و عراق، 
حرکت خاف جهت، بازداشت پدرم، دوچرخه قشنگم، بادبادک، فقط یک معجزه، دوشنبه های 

سیاه و... عنوان برخی از فصل های کتاب حاضر است.
در صفحه 134 کتاب می خوانیم: »من و مادرم در انتظار بازگشت پدر و بقیه نشستیم. ساعت چهار 
بعدازظهر هر جمعه شبکه یک فیلم ســینمایی مصری پخش می کرد که پدرم از طرفداران پر و پا 

قرص آن بود. طبق روال، هر جا که بود برای دیدن فیلم 
خود را به موقع می رســاند و با همدیگر چای و عصرانه 
می خوردیم. خوردن چای در خانه ما رسم و رسوم خاص 
خود را دارد. روزانه چای را در سه وعده می نوشیم. پدرم 
با وســواس چند نوع چای مرغوب را مخلوط و آنها را در 
جعبه های محکــم فلزی دردار نگهــداری می کند. او 
می گوید که چــای دانه بلند رنگ و چای دانه کوتاه طعم 
دارد و بــا قاتی کردن آنها چای جا می افتد. آب ســرد را 
ابتدا چند ســاعت در کتری می گذاریم تــا کلر آن بپرد. 
بعد کتــری را روی گاز می گذاریم تا آب بجوشــد. برای 
دم کردن چای حتمًا از قوری چینی استفاده می کنیم. 
اول شکر و بعد چای را در اســتکان های کمرباریک و 
دورطایی می ریزیم. چای داغ و آب جوش روی شکر 
باعث حل شــدن طبیعی آن می شود و مزه مطبوعی به 
چای می دهــد. در نهایت، وقتی چای تازه دم، پررنگ و 

لب سوز است،  آن را می نوشیم.
عصر آن روز، آب کتری جوش آمد، فیلم ســینمایی هم شــروع شد، ولی از پدرم،  بی بی، بلقیس و 
پســرش خبری نشد. نگران و مضطرب به انتظار نشســتیم. دلگیری غروب جمعه با تاریکی شب 
بیشتر می شــد. دیگر مطمئن شدیم که اتفاقی افتاده. با شــروع جنگ،  بعد از ساعت هفت شب، 
همه در خانه هایشــان می نشستند و کسی بیرون نمی رفت. مادر وقتی از آمدن آنها ناامید شد،  در 
خانه را قفل کرد و آمد کنار من و حاج بی بی نشست. ترسیده و رنگش پریده بود. می گفت: فکر کنم 

براشون اتفاقی افتاده. اما چه کار باید بکنم؟ کجا باید برم؟ نمی دونم.«

مردی که از زیبایی اش راضی نبود!
عبدالله بوتیمار ســال 1312 در باکو متولد شد و سال 
131۵ همراه با خانواده به ایران مهاجرت کرد. فعالیت 
هنری را سال 133۰ در »تئاتر پارس« به همراه افرادی 
همچــون منوچهر قاســمی و کامل حلمــی آغاز کرد و 
ســپس به صورت تدریجی روی به بازی در سینما آورد 
و با بازی در فیلم »یک قدم تا مرگ« ســاخته ســاموئل 
خاچیکیــان در نخســتین نقش ســینمایی خود ظاهر 
شــد، پس از آن در 47 فیلم به ایفای نقش پرداخت؛ و 
در ســال 133۸ کار خود را در عرصــه دوبله آغاز کرد. 

از جملــه بازیگرانی که او صدای آنهــا را دوبله کرده می توان به برت لنکســتر و گریگوری پک 
اشاره کرد.

ســال 13۶۰ به اصرار فرزندانش به آلمان مهاجــرت کرد. در آنجا نیز پــس از مدت کمی زبان 
آلمانی را فراگرفت و دوبله را در آنجا ادامه داد. ســال 13۸۹ بوتیمار آخرین سفر خود را به قصد 
بازگشــت و ادامه زندگــی در ایران انجام داد و آخریــن روزهای زندگی خود را در کنار دوســتان 
قدیمــی خود ایرج ایقانی و آرمــن مگردیچیان گذرانــد. خیلی ها بوتیمار را بــه خاطر چهره زیبا 
و جذابش دوســت داشــتند که واکنش او در این مــورد این بود: »متنفرم از اینکــه مرا به خاطر 
چهره ام تحســین کنند؛ این یعنــی تنها چیزی که در چنته دارم، ویژگی ظاهری اســت و از هنر 

بازیگری بی بهره ام«.
بــود،  بســتری  بیمارســتان  در  مغــزی  دلیــل ســکته  بــه   مدتــی  کــه  بوتیمــار  عبداللــه 
 بیســت و هشــتم دی مــاه 13۹۰ از دنیــا رفــت و در قطعــه هنرمنــدان بهشــت زهــرا بــه خاک 

سپرده شد.

آب گیری تاالب بختگان در روزهای اخیر
معاون امور تاالب های سازمان حفاظت محیط  زیست، اباغیه وزارت نیرو در مورد تخصیص حق آبه 
محیط زیستی تاالب ها و دریاچه های کشور را حرکت رو به جلو دانست و از آب گیری تاالب بختگان از 
رودخانه های کر و سیوند در روزهای اخیر خبر داد. مسعود باقرزاده کریمی با اشاره به اینکه به تازگی 
آب گیری تاالب بختگان از رودخانه های کر و سیوند صورت گرفته است، گفت: یکی از تاالب هایی 
که باید مثل دریاچه ارومیه کاما هدفمند، با عزم ملی و توان دولتی و غیر دولتی اقداماتی برای تعیین 

تکلیف بهره برداری آب های باال دستی آن انجام شود، تاالب بختگان است.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو با مشخص کردن سهم آب محیط زیستی حوزه های مختلف کشور قدم 
خوبی در حوزه محیط زیســت برداشته است، افزود: این اباغیه که طی دو، سه ماه گذشته صورت 
گرفته، حرکت رو به جلویی است اما کافی نیســت. طبق این اباغیه آب منطقه ای ها باید میزانی از 
حجم آب موجود در منطقه را به محیط زیســت اختصاص دهند. معاون امور تاالب های ســازمان 
حفاظت محیط  زیست با اشاره به اینکه آب منطقه ای ها تنها می توانند از منابع آب تنظیم شده کشور 
به محیط زیست تخصیص دهند، افزود: در طبیعت ساالنه حدود 1۰۰ میلیارد متر مکعب آب وجود 
دارد، وزارت نیرو برای حدود ۶۸ میلیارد متر مکعب برنامه ریزی دارد؛ از این مقدار 1۰٫7 میلیارد متر 
مکعب را به محیط زیست اختصاص داده است. اگرچه سازمان حفاظت محیط زیست روی جزئیات 

اعداد حوزه ها بحث دارد اما در همین حد هم سازمان، آن را یک حرکت رو به جلو می داند.
کریمی با بیان اینکه ســهم آب زیســت محیطی حوزه طشــک، بختگان و مهارلو 332 میلیون متر 
مکعب مشــخص شــده، اظهارکرد: این میزان آب تخصیص یافته با توجه به منابع آب موجود بوده 
است، اما باید توجه داشت که منابع آب موجود با نیاز اکولوژیکی تفاوت دارد. سازمان محیط زیست 
نیاز اکولوژیک رودخانه ها و تاالب ها را تعیین می کند. بنابراین پس از بررسی نیاز اکولوژیک تاالب ها 

باید میزان فاصله نیاز اکولوژیک با میزان تخصیص یافته روشن شود.
وی با تاکید بر ضرورت روشــن شــدن نیاز اکولوژیک و میزان تخصیص یافته منابع آبی به تاالب ها، 
افزود: این شفافیت باید اتفاق افتد و شفافیت در مدیریت هم محسوب می شود تا مسئولین و ذینفعان 
بدانند که دریاچه با چه میزان از نیاز اکولوژیک خود تامین می شــود و همین مســئله انتظارات ما را 
از طبیعت هم مشــخص می کند. معاون امور تاالب ها با اشــاره به اینکه سهم آبی هر حوزه و تاالب 
عاوه بر وزارت نیرو به ادارات کل محیط زیســت استان ها نیز اباغ می شود، گفت: ادارات محیط 
زیست مسئول دریافت حق آبه محیط زیستی هستند، بنابراین به ادارات اعام شده که مطالبه گرانه 
بر این موضوع نظارت داشته باشــند، البته تحقق این اباغیه به قابلیت های مدیریتی و عزم و اراده 
اجرایی دو دستگاه وزارت نیرو وسازمان حفاظت محیط زیست بستگی دارد. کریمی با تاکید بر اینکه 
ایستگاه های هیدرومتری جهت آزمون و سنجش میزان آب تخصیص یافته به محیط زیست وجود 
ندارد، اظهار کرد: برداشــتن غیر مجاز آب اتفاق می افتد و نیرو و امکانات کافی برای نظارت مداوم 
وجود ندارد به این دالیل روشــن نیست که میزان آب های مشخص شــده، به محیط زیست برسد، 
بنابراین باید همه تاشمان را برای عملیاتی شدن همین میزان آب انجام دهیم تا اگر در چانه زنی ها 

توانستیم، آب بیشتری بر اساس نیاز اکولوژیک به طبیعت اختصاص دهیم.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

فرار کریستین بیل از پروژه »ِفراری« 
بازیگر برنده اســکار که قرار بود در فیلم »ِفراری« به 
کارگردانی مایکل مان نقش انزو فراری، غول صنعت 
خودروسازی و مؤسس شــرکت فراری را بازی کند، 
از این پروژه جدا شــد. دلیل جدایی کریستین بیل از 
این پروژه، نگرانی در مورد ســامتی او بوده اســت. 
به گزارش ورایتی، بازیگر 41 ســاله بریتانیایی برای 
ایفای نقش انزو فراری غول صنعت خودروســازی و 
مؤسس شــرکت فراری، باید اضافه وزن پیدا می کرد 

و این کار باید تا بهار 2۰1۶ انجام می شد، اما پزشکان تشخیص دادند رسیدن به وزن مورد نظر 
تا آن زمان ســامت او را به خطر می اندازد. مایکل مان کارگردان ایــن پروژه اکنون باید تا بهار 
سال آینده به سرعت یک بازیگر دیگر را جایگزین بیل کند. این فیلم از روی کتاب »انزو فراری: 
مرد، اتوموبیل ها، مسابقات« نوشــته بروک ییتس که سال 1۹۹1 منتشر شد، ساخته می شود 
و درباره مردی اســت که اتوموبیل های ســوپر اســپورت ایتالیایی را از نو تعریف کرد و تقریبًا به 
 The Big" تنهایی مسابقات »فرمول وان« را خلق کرد. بیل به تازگی برای کار خود در درام مالی
Short" به کارگردانی آدام مکی نامزد اســکار بهترین بازیگر مرد مکمل شده است. او در سال 
2۰11 برای فیلم مشت زن به کارگردانی دیوید اوراسل جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد مکمل را 
دریافت کرد. او بیش از همه برای بازی در نقش بتمن در سری فیلم های "بتمن" به کارگردانی 
کریستوفر نوالن معروف است. پروژه مان با دیگر پروژه سینمایی درباره فراری که خبر تولید آن 

سال گذشته در مطبوعات ایتالیایی منتشر شد، ارتباطی ندارد.

نمونه های کمیاب لباس و پارچه های نفیس
مجموعه نفیســی از پارچه های دســتبافت مناطق 
مختلف ایــران در نگارخانــه دیپلماتیک موسســه 
فرهنگی اکو به نمایش درمی آیند. به منظور معرفی 
ظرفیت های نساجی سنتی ایران، مجموعه نفیسی 
از پارچه هــای دســتبافت مناطق مختلــف ایران با 
عنوان نمایشگاه "سی دار"، جلوه ای نو از پارچه های 
دســتبافت ایرانی با همکاری موسســه جام میراث 
جهان و معاونت صنایع دســتی و هنرهای ســنتی، 

3۰ دی ماه در محل نگارخانه دیپلماتیک موسســه فرهنگی اکو برگزار می شــود. این رویداد با 
هدف معرفی ترویج هرچه بیشتر ظرفیت های نساجی سنتی ایران و ارائه و فروش انواع مختلف 
پارچه های سنتی ایران به عاقه مندان برگزار می شــود. در این برنامه مشترک بخش دولتی و 
خصوصی در تاش هســتند بستری مناسب برای رونق بازار و شــناخت بیشتر نساجی سنتی 
فراهم آورند. این نمایشــگاه که از تاریخ 3۰ دی تا 4 بهمن ماه برگزار می شود مجموعه متنوعی 
از منسوجات سنتی مناطق مختلف ایران و نیز نمونه های کمیابی از لباس ها و پارچه ها نفیس 
ایرانی به منظور معرفی و فروش است. موسسه جام میراث جهان، مرکز علمی و اجرایی است که 
سال هاست در زمینه احیا و معرفی نساجی سنتی و پارچه های دستبافت مناطق مختلف ایران 
فعالیت می کند. این موسسه همچنین در زمینه تعریف کاربردهای امروزی منسوجات سنتی و 
بسترسازی اقتصادی برای فعالیت فراگیر هنرمندان فعال در این عصر و فرهنگ سازی برای 

عاقه مندان به این هنر اصیل کشورمان فعالیت می کند.

زقاق پنجاه و شش
هانی خرمشاهی
انتشارات سوره مهر
شمارگان: 2 هزار و 500 نسخه
قیمت: 14 هزار تومان
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