
استعفای امروز کی روش به تاریخ سال بعد
در روزی که تیم برانکو یکی دیگر از آن بازی های روانش را به نمایش گذاشت و خودش را به صدر جدول 
نزدیک و نزدیکتر کرد این کارلوس کی روش، تماشاگر ویژه این بازی بود که با مصاحبه آتشین خود به تیتر 
یک اخبار بدل شد.  به گزارش اطلس خبر، کی روش که به تازگی از تعطیالت خود به ایران برگشته از فرصت 
بعد از بازی پرسپولیس استفاده کرد و از ترابیان تا هراتیان همه را از دم تیغ گذراند اما شاه بیت سخنانش 

صفحه ۷اشاره به موضوع استعفایش بود. استعفایی که قرار است امروز و به تاریخ یازده اردیبهشت  ...
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فرشته کریمی در بین 10 نامزد 
برتر بازیکنان جهان 

علی الریجانی: تصمیمات هسته ای درست بود 

مستقل، ولی اصولگرا هستم
علی الریجانی در دیدار با مدیران مطبوعات و رسانه های استان قم گفت: به صورت مستقل وارد 
انتخابات شده ام ولی به این معنا نیست که اصولگرا نباشم. البته برای این اقدام دالیلی داشته ام. 

الریجانی در این سخنان با بیان اینکه نظام در لحظاتی مجبور به گرفتن تصمیمات سختی است 
تاکید کرد که تصمیم در زمان پایان مسئله هسته ای و نیز تصمیماتی که درخصوص نیروگاه 

اراک و بعد از آن در خرید هواپیما از سوی دولت گرفته شد، درست بودند.  رئیس مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه کشور در 37 سال گذشته، فراز و فرودهایی را داشته است، بیان کرد: در 

صفحه 3صفحه 2صفحه 3بعضی مواقع شرایط برای تصمیم گیری ها سخت بوده است ... صفحه ۷

با اعالم سایت فوتسال پلنت نام فرشته کریمی از 
ایران در بین نامزدهای بهترین 
بازیکنان جهان قرار گرفته 
است. اواخر هفته گذشته 
بود که ســایت فوتسال 

پلنت  ...

سکوت اصالح طلبان؛ مخالفت اصولگرایان

بـرجام دو؛ طـرحی بـرای آشتـی ملـی
صفحه 2

صفحه 3

محمدتقی ایرانی گفت: متاسفانه 
در روز 22 بهمــن و همزمــان با 

راهپیمایی  ...

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در 
واکنش به تصمیم عربستان برای 

ورود  ...

حبیب برومند اظهــار کرد: بعد از 
اعالم نظر شورای نگهبان در مورد 
تأیید صالحیت شدگان، صالحیت 

15 نماینده  ...

تخلف انتخاباتی 
در راهپیمایی 

22 بهمن

عربستان 
»صداهای گنده« 
از خود درنیاورد

رایزنی مجدد 
با الریجانی

قطار صلح سوریه در ایستگاه مونیخ

توانایی و دانش مهم است 
نه لباس و پوشش

عضو حقوقدان شــورای نگهبــان گفت: بر خالف 
برخــی تصورات، حضــور من به عنــوان کاندیدای 
خبرگان رهبری نشــان داد که آنچه برای نظام مهم 
اســت توانایی و دانش است نه نوع لباس و پوشش.
دکتر محســن اســماعیلی با اشــاره به حضور مردم 
در راهپیمایی 22 بهمــن ماه، گفت: مردم با حضور 
باشــکوه خود ثابت کردند که به عهدشان با انقالب 
پایــدار و در راه امــام و تحت هدایت هــای رهبری، 

صفحه 2همچنــان مقــاوم هســتند ...

 بیشترین کمبود بودجه 
در 37 سال گذشته

اســحاق جهانگیری معاون اول رئیــس جمهور در 
افتتاحیه موزه کتــاب و میراث مکتوب ایران گفت: 
انقــالب اســالمی قطعا یک انقــالب فرهنگی بود 
و بــه دنبال احیای ارزش هــای اخالقی و اعتقادی 
بــود. زدودن بی اخالقی هــا و نابرابری ها در ســایه 
آزادی، اســتقالل و در بســتر جمهوری اســالمی 
رخ داد. جهانگیــری افــزود: در حقیقــت اســاس 
توســعه فرهنگــی کمــک بــه بالندگــی و زایندگی 

صفحه 3اندیشه هاست. حتی توسعه  ...

وزیر خارجه جدید فرانسه 
معرفی شد 

در پی کناره گیری لوران فابیوس از سمت خود به عنوان وزیر 
خارجه فرانســه، ژان مارک ِارو، سیاستمدار سوسیالیست 
و نخســت وزیر پیشــین فرانســه به عنوان جانشــین وی 
معرفی شــد. ژان مارک ارو متولــد ۱۹۵۰ میالدی و یکی 
از سیاســتمداران حزب سوسیالیست فرانسه است که در 
دولت اوالند از ســال 2۰۱2 تا ۳۱ مارس 2۰۱۴ ســمت 
نخست وزیری را داشته و پیش از آن نیز 2۳ سال شهردار 
نانت بوده اســت. اقدامات اجرایی ارو در دوران نخســت 

صفحه ۴وزیــری بســیار قابــل توجه بــود ...

راهنمای سخت افزاری 
برای خرید لپتاپ

خریــد لپتــاپ های گــران قیمت این روزها بســیار 
آســان اســت. میتوانید به ســادگی به بازار مراجعه 
کنیــد و با توجه بــه بهایی که حاضر بــه پرداخت آن 
هســتید یکی از گزینه های پیشنهادی فروشنده را 
انتخاب کنید، یا اینکه به سادگی از بازارهای آنالین 
با کمی جســتجو و تفحص اقــدام به خرید کنید. اما 
راه مطلوب تر برای همه این اســت که قبال در مورد 
گزینه مورد نظر خود جستجوی الزم را انجام داده و 

صفحه ۵با علم کافی به سراغ آن بروید ...

مراقب لو رفتن رفتارتان 
باشید

روانشناس ها سال هاست که برای رمزگشایی عطسه 
افراد پژوهش می کنند و نتایج چند بررسی آنها، ثابت 
کرده، عطســه های به ظاهر بی معنا، تمام آنچه در 
خود پنهــان کرده ایم را بیرون مــی ریزند. محققان 
می گویند، همین واکنش طبیعی ســاده، نشان می 
دهــد ما با دیگران چه تفــاوت هایی داریم و زیر و بم 
های شــخصیت مان را آشکار می کند. پس اگر می 
خواهید کمی مرموز بمانید و به آسانی کشف نشوید، 

صفحه ۶عطســه هایتان را حبــس کنید ...

صفحه ۴

توافق نمایندگان قدرت های منطقه ای و بین المللی برای آتش بس در سوریه
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عربستان »صداهای گنده« از خود درنیاورد
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به تصمیم عربســتان برای ورود ۱۵۰ هزار نیرو به سوریه گفت: عربستان 

ابتدا اثبات کند چنین نیروهایی وجود دارد، بعدا این صداهای گنده را از خود دربیاورد.
سرلشگر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه توصیه ای به مردم 
برای انتخابات مجلس شورای اســالمی خبرگان رهبری دارید، اظهار کرد: من به دلیل اینکه یک فرد نظامی هستم 
نمی خواهم در مورد کاندیداها حرف بزنم و کار تبلیغاتی بکنم؛ اما توصیه ام به مردم این اســت که باید به شاخصه هایی 
که حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری برای افرادی که می توانند در جمهوری اســالمی مسئولیت بگیرند 

توجه کنند.
وی افزود: مهمترین شاخصه ای که مردم برای انتخاب کاندیداها باید در نظر بگیرند، این است که یک نماینده مجلس هرگز نباید عالقه داشته باشد 

تا دست آمریکا و غرب در ایران باز شود.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه واکنش شما نســبت به تصمیم عربســتان مبنی بر ورود ۱۵۰ هزار نیرو 
به ســوریه چیســت؟، گفت: باید به عربســتان بگوییــد ابتدا این ۱۵۰ هــزار نیرو را یک جا جمــع کند، دوم برای آنهــا یک رژه درنظر بگیــرد و از این 
 نیروها ســان ببیند و ســپس از آنها فیلمبرداری و برای همــگان اثبات کند که چنین نیروهایی وجــود دارد، بعدا بیاید و این صداهــای گنده را از خود 

دربیاورد.

برگزاری انتخابات الکترونیک در این دوره منتفی است
قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور گفت: برگزاری انتخاباتی کامال الکترونیک در این دوره عمال منتفی است. حسینعلی 
امیری با اشاره به انتخابات الکترونیک یادآور شد: برای برگزاری انتخابات الکترونیک همه کارهای الزم از طرف وزارت 

کشور انجام شد و سخت افزار ها نیز به تایید شورای نگهبان رسید.
او با بیان اینکه ما آمادگی این را داشتیم که در یک سوم حوزه ها انتخابات به صورت کامال الکترونیک برگزار شود، گفت: 
با این وجود در مورد نرم افزار ها با شــورای نگهبان به بحث های کار شناســی خوردیم و شورای نگهبان به لحاظ بحث 
پیش آمده با برگزاری انتخابات الکترونیک موافقت نکرد، بنابراین در این دوره انتخابات به صورت کامال الکترونیکی 

برگزار نمی شود.
قائم مقام وزیر کشــور تاکید کرد: چون شورای نگهبان به موجب قانون اساسی در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و همه پرسی در کلیه 
مراحل انتخابات ناظر اســت و ما به عنوان مجری باید موافقت شــورای نگهبان را جلب می کردیم و شورای نگهبان هم به دالیلی که قبال گفته شد با 

برگزاری این انتخابات موافقت نکرد بنابراین برگزاری انتخاباتی کامال الکترونیک در این دوره عمال منتفی است.
سخنگوی وزارت کشور افزود: البته انتخابات ۲۵ مرحله دارد که ۲۳ فرآیند آن الکترونیکی انجام می شود و مراحلی که با الکترونیکی شدن آن موافقت 
نشــد؛ تنها در مورد جایگزین کردن صندوق های الکترونیکی به جای صندوق های دستی و شمارش الکترونیکی آرا بود و به جز این دو مرحله، مابقی 

به صورت الکترونیکی برگزار می شود. گفتنی است پیش از این در ۱۴ حوزه انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شده بود.

توانایی و دانش مهم است 
نه لباس و پوشش

عضو حقوقدان شــورای نگهبان گفــت: بر خالف 
برخی تصــورات، حضور مــن به عنــوان کاندیدای 
خبرگان رهبری نشــان داد که آنچه برای نظام مهم 

است توانایی و دانش است نه نوع لباس و پوشش.
دکتر محســن اســماعیلی با اشــاره به حضور مردم 
در راهپیمایی ۲۲ بهمن مــاه، گفت: مردم با حضور 
باشــکوه خود ثابت کردند که به عهدشان با انقالب 
پایــدار و در راه امــام و تحت هدایت هــای رهبری، 

همچنان مقاوم هستند.
وی راز قــوام نظام جمهوری اســالمی در ۳7 ســال 
گذشته را، پیروی مردم از والیت فقیه دانست و افزود: 
مالک وجوب پیــروی از والیت فقیه، »حجیت« امر 
اوست. اگر نیروها منسجم و همدل و همزبان شوند 
پیروزی حاصل می شــود؛ اما در صورتــی که نیروها 
پراکنده باشند و هر کس خودش دستور حجت خدا 
را به میل خــود تحلیل و ارزیابی کنــد، هیچ وقت به 

نتیجه نمی رسیم.
اســماعیلی در بخش دیگر ســخنانش با اشــاره به 
ویژگی هــای بهترین هــا بــرای انتخابــات مجلس 
خبرگان، اظهار کــرد: در انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری به افرادی رأی دهیم که واقعا متدین و دلسوز 

کشور باشند و عماًل خود را نادیده بگیرند.
این کاندیــدای انتخابات مجلس خبــرگان رهبری 
خاطرنشــان کرد: بر خالف برخی تصورات، حضور 
من بــه عنوان کاندیدای خبرگان رهبری نشــان داد 
که آنچه برای نظام مهم اســت توانایی و دانش است 
نه نوع لباس و پوشــش، و همه باید برای اعتال و جلو 

رفتن کشتی انقالب تالش کنیم.
اســماعیلی افزود: امــروز به برکت انقــالب، تعداد 
قابل توجهی از افراد هســتند کــه درس دین خوانده 
و مجتهد هستند اما در دانشگاه در رشته هایی نظیر 
جامعه شناسی، مهندسی، پزشکی، روانشناسی و ... 
فعالیت می کنند و توفیق ندارند که در لباس تبلیغ دین 

باشند. این افراد هم باید جدی تر وارد عرصه شوند.
وی همچنیــن در جمــع نخبگان شهرســتان های 
شهریار، مالرد و شــهر قدس، اظهار کرد: کشور به 
همه نیروها با هم احتیاج دارد؛ همان گونه که انقالب 
اسالمی نیز صرفا به همت حوزویان یا فقط با تالش 
دانشگاهیان یا صنف خاص دیگری به پیروزی نرسید 
بلکه همه از پیر و جــوان و از همه صنف ها و گرایش 

ها در صحنه بودند.
وی افــزود: یکــی از اهدافــم از کاندیداتــوری در 
انتخابــات مجلس خبــرگان این بود کــه نیروهای 
نســبتا جوان تر با نگاه و نشــاطی جدیدتر تشویق به 

مشارکت شوند.
این عضو شــورای نگهبان گفــت: مجلس خبرگان 
باید مجمع نخبگانی باشد که هیچ چیز را بر مصلحت 

کشور و منافع مردم مقدم ندارند.

برجام دو؛ طرحی برای آشتی ملی
سکوت اصالح طلبان؛ مخالفت اصولگرایان

با حصول توافق ایران با جهان و پایان مناقشه ای ۱۳ ساله در سیاست خارجه، بار 
دیگر نگاه ها به سیاست داخلی کشور روانه شد. موضوعی که هریک از طرفین 
درگیر در جریان سیاست داخلی به نوعی به آن توجه داشتند، اما این تاکید از جانب 
اصالح طلب ها و دولتی ها عمدتا حول محوری است که از آن با نام های »برجام 
داخلی« و »برجام ۲« یاد می شــود. اصطالح هایی که اولین بار از سوی روحانی 
و پس از آن هاشمی مطرح شــد و هرچند آن ها منظور دقیق خود را از آن اعالم 
نکرده اند و گاه با سیاست پیوندش داده اند و گاه با اقتصاد و توسعه، اما بیشترین 
برداشتی که از آن شده، تالشی است بر اساس گفت و گو و برای مصالحه. تالشی 
که این بار موضوعش اختالفات داخلی و هدفش کنار گذاشتن کینه های قدیمی 

سیاسی و رسیدن به نوعی وفاق ملی است. 
اما ایده آشتی ملی جدید نیســت و در تاریخ انقالب تاکنون چندین بار برای حل 
مناقشات داخلی از سوی بزرگان سیاست پیشنهاد شده است. آخرین بار آن هم 
برمی گردد به پیشنهاد آشتی ملی هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات سال 88. 
پیشــنهادی که در آن زمان با اقبال روبه رو نشــد و حاال به نظر می رسد هاشمی 
بار دیگر می خواهد شانســش را برای رفع تنش ها امتحان کند. هاشمی ای که 
این روزها خود به یکی از جنجالی ترین طرف های مناقشه بدل شده و آماج حمله 

منتقدان است و نه در قامت ریش سفیدی بی طرف.

نیاز به برجام داخلی داریم
پیاده کردن مدل برجام برای موضوعات داخلی را اولین بار رئیس جمهور در اولین 
نشست خبری خود پس از اجرایی شدن برجام مطرح کرد. نشستی که اتفاقا هم 
زمان شده بود با جریان رد صالحیت ها. روحانی در اواخر این نشست و در جواب 
خبرنگاری که نظر او را درمورد ردصالحیت گسترده اصالح طلبان خواسته بود 
با بیان اینکــه در داخل هم باید مدل برجام را اجرایــی کنیم، قول داد که از همه 

اختیاراتش برای رسیدگی به این موضوع استفاده خواهد کرد. 
اما موضوع استفاده از مدل برجام در مسائل داخلی و از جمله انتخابات را در همان 
روزی که روحانی در نشست خبری اش آن را عنوان کرد، دو روزنامه آرمان و اعتماد 
در یادداشت هایی مطرح کرده بودند. آرمان در یادداشتی با عنوان »لزوم استمرار 
منطق برجام در سیاست داخلي« با اشاره به اینکه الگوي برجام را می توان الگوي 
بازي برد-برد حاکمیت و ملت دانست، به نقش »دولت« در این زمینه اشاره می 
کند و می نویسد: »نهاد دولت در ایران به عنوان مرضي الطرفین حاکمیت و ملت، 
مي تواند در ایجاد زمینه براي حضور ملت در عرصه انتخابات و از سویي باال بردن 
اعتماد ملت به دولت نقش آفریني کند. در این راستاست که شکاف ملت و دولت 
پر و بزرگ ترین فرصت تاریخي جهت عبور به وضعیت بهتر فراهم مي شود. نتیجه 
انتخابات آینده به میزاني که از فضاي رادیکال و تخاصم به فضاي آرامش و رقابت 

سوق پیدا کند، در تقویت امنیت ملي نقش مثبتی  بازي خواهد کرد«. 
مجید فراهانی دبیر کل حزب ندای ایرانیان نیز در یادداشتی در اعتماد با عنوان 
»گام دوم پس از برجام، تعامل در عرصه سیاست داخلي« این موضوع را مطرح 
مــی کند. فراهانی با بیان اینکه باید پیروزي به دســت آمده در برجام را بتوانیم به 

عرصه سیاست داخلي کشور تعمیم دهیم، می نویشد: »بازسازي اعتماد عمومي 
و رفتن به سمت آشتي و وحدت ملي و رفاه مساله اي است که در داخل کشور پس 
از برجام باید به آن دست یابیم«. هاشمی رفسنجانی نیز روز بعد از نشست خبری 

روحانی موضوع »برجام داخلی« را با عنوان »برجام ۲« مطرح می کند.

روحانی دست تنها نمی تواند
پس از این اســت که بحث برجام داخلی در البه الی اظهارات و مصاحبه های 
اصالح طلبان و اعتدال گرایان به چشــم می خورد. برخی خوش بینانه و برخی 
دیگر با خوش بینــی کمتری موضوع را مطرح می کننــد. مهدی آیتی نماینده 
اصالح طلب مجلس ششم در مصاحبه ای می گوید: »پیش بینی اصالح طلبان 
و اعتدالیــون آن بود که به موازات  آشــتی  بین المللی  آشــتی  داخلی نیز اتفاق 
می افتد. اما متاسفانه  آشتی  ملی که انتظار می رفت چرخش با سرعت بیشتری 
بچرخد همچنان ایســتاده اســت و حتی با این اقدام اخیــر هیات های نظارت 

عقبگرد نیز داشته است«. 
آیتی اما اجرای برجام ملی را همانند برجام خارجی نه صرفا کاری در اختیار و توان 
دولت، که نیازمند رضایت و دخالت کل مجموعه نظام می خواند و می گوید: »به 
نظر من آقای روحانی به تنهایی نمی تواند برجام داخلی را اجرا کند«. او با بیان اینکه 
در بحث برجام خارجی در کنار حمایت رهبری شاهد حمایت مجلس، روحانیت، 
بنیادهای انقالبی، مطبوعات، شخصیت های حقیقی و حقوقی، فرهیختگان 
و... بودیم، می گوید: »برای اینکه برجام داخلی و به طریق شفاف تر  آشتی  ملی 
نیز رخ دهد باید همه موارد نام برده شــده دخیل شوند. در حال حاضر مهمترین 
مسئول پیش رو بحث رد صالحیت های شکل گرفته است که برای رفع آن واقعا 
نیازمند یاری تک تک اقشــار و افراد جامعه، جامعه روحانیت و جامعه مدرسین، 
بزرگان نظام، ائمه جمعه، ســپاه و بســیج، نهادهای اطالعاتی و امنیتی و حتی 
ایرانیان خارج از کشور هستیم تا از شورای نگهبان بخواهند که رد صالحیت ها 

مطلوب تر و بهتر از گذشته بازبینی کند«.

اصول گرایان تمایلی ندارند
صادق زیباکالم نیز از جمله اصالح طلبانی اســت که در این مدت درخصوص 
برجام داخلی سخن گفته است. هرچند در ابتدا با امیدواری بیشتر و در این اواخر 
ناامیدانه تر. او دی مــاه در مصاحبه ای با بیان اینکه به برجام داخلی نیاز داریم، 
افرادی همچون زنگنه و جهانگیری را کسانی می خواند که می توانند مثل ظریف 
و عراقچی برجام داخلی را اجرایی کنند. اما زیباکالم امروز در گفت و گویی چنین 
امــری را غیرعملی عنوان می کند. او با بیان روحانی همان حرف 6 ســال پیش 
هاشمی را تکرار می کند، می گوید: »به نظر من آقای روحانی دارد آب در هاون 
می کوبد و به همان دلیل که هاشمی نتوانست آشتی ملی ایجاد کند روحانی هم 
نمی تواند برجام داخلی را از قوه به فعل درآورد«. زیباکالم دلیل خود را لزوم توافق 
و امتیازدهی از سوی طرفین عنوان می کند و با بیان اینکه اصولگرایان تمایلی به 
این آشتی ملی ندارند می گوید: »نمی شود که فقط آقای روحانی در مسیر توافق 

برای برجام داخلی گام بردارد و طرف مقابل هیچ امتیازی ندهد«. او تاکید می کند 
اصولگرایان حاضر نیستند از انحصار قدرت خود بر مجلس و صداوسیما دست 
بکشــند ولی با این حال اصالح طلبان باید بر آن ها فشــار بیاورند و تالش کنند 

قدرت خود را جاهایی چون مجلس افزایش دهند. 
شخصیت های اصولگرا نیز درخصوص برجام ۲ موضع گیری هایی داشته اند. 
برخی اصل برجام ۱ را زیر سوال برده و به همین ترتیب از ایده برجام ۲ انتقاد کرده 
اند. برای مثال فرهاد دانشــجو وزیر علوم احمدی نژاد گفته است: »شنیدم که 
مسئوالن دولتی از برجام ۲ صحبت می کنند، برجام یک چه گلی به سر وضعیت 
اقتصادی مردم زد جز وعده های دراز مدتی که حال و احوال آن هم معلوم نیست، 

حاال باز گفتار درمانی برجام ۲ را نزدیک انتخابات زمزمه می کنند«. 
کوثری نماینده تهران در مجلس نیز با بیــان اینکه ما تاکنون پس از تأیید برجام 
تغییری در شــرایط اقتصادی جامعه و ایجاد اشتغال ندیده ایم، گفته است: »به 
نظر می رســد دولت با مطرح کردن برجام ۲ به نوعی به دنبال فرار به جلوســت 
تا پاســخگوی تعهداتش در پسابرجام نباشــد«. برخی نیز همچون احمد توکلی 
استفاده از کلمه برجام را نامناسب خوانده و گفته اند: »ضرر این اسم یعنی برجام 
۲ این اســت که اشکاالت برجام یک به برجام ۲ منتقل می شود«. هرچند توکلی 

تاکید کرده است که با اصل گفت و گو و تفاهم ملی موافق است.

گره 88 بر سر راه برجام داخلی
در این میان اما بعضی از رسانه های اصولگرا با وضوح بیشتری به مسئله پرداخته 
اند و در این میان مســائل 88 را مطرح کرده اند. مثال صراط نیوز در یادداشتی با 
بیان اینکه احتماال روحانی برجام داخلی را با هدف حل و فصل ماجرای »فتنه« 
به کار برده اســت، می نویسد، می پرسد: »آیا رییس جمهور صرفا به جمع شدن 
غائله با فراموشی کل ماجرا می اندیشد؟ آیا به نظر روحانی فتنه گران در جایگاهی 
هســتند که – مانند مذاکرات هســته ای - با نظام به گفت و گو بنشینند؟ آیا گناه 
فتنه گران بدون عذرخواهی و جبران خســارت های ناشی از حوادث سال 88، 
قابل گذشت است؟« مشرق نیوز نیز به نقل از پایگاه بصیرت در یادداشتی با عنوان 
»برجام داخلی« به این موضوع می پردازد و در این خصوص شروطی را مطرح می 
کند که تا محقق نشوند، اساسا آشتی ملی امکان پذیر نیست. بنا بر این یادداشت 
اصالح طلبان  باید متعهد شوند که از ادبیات ضدانقالب فاصله گرفته و  از طعن 
و توهین به مقدسات دست بردارند. همچنین ســران فتنه و کساني که در فتنه 
88 نظام را متهم به تقلب در انتخابات ریاســت جمهوري کردند و چهره نظام را 
مخدوش نمودند، باید تبعات قضایي، سیاســي و اجتماعي آن را پذیرا باشند. به 
عالوه پس از حرکت به سمت برجام دو، همه مردم و نهادهاي قانوني نظام ناظر 
هستند و هر لحظه رفتار آنان »راستي آزمایي« مي شود، که اگر روزی تخلفي از 
آنان سر زند، نظام به وظایف خود در مقابل او عمل نماید. احتماال همین موضوع 
اتفاقات سال 88 است که سکوت بدنه اصالح طلبی و نیز اصولگرایی را در این ایده 
پیشنهادی از سوی روحانی و هاشمی را موجب شده و گرهی است که همچنان 

بر سر راه آشتی ملی جا خوش کرده است.

پیگیری روزواکنش روز

عشق مردم به میهن و انقالب در راهپیمایی 22 بهمن متبلور بود
آیت الله هاشمی رفسنجانی در ابتدای جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به حضور پرشور و حماسی مردم سراسر کشور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، گفت: الزم است 
بار دیگر از هوشــیاری و موقعیت شناسی خوب آحاد مردم ایران برای حضور معقول، منظم و گســترده در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن، تقدیر و تشکر کنیم.رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام حضور انبوه مردم در این مراســم را با توجه به شــرایط حســاس و خطیر منطقه معنادار و حاکی از ارتباط خوب مردم با نظام اسالمی و عالقه مندی به میهن و انقالب دانست که این 
عشــق و وفاداری در شعارها و اظهارات آنان کاماًل متبلور بود.وی با اشــاره به توافق مقدماتی به عمل آمده در مونیخ در مورد سوریه، گفت: هر چند این توافق فعاًل در حد متوقف کردن 
اقدامات خصمانه بوده و آتش بس نیســت، ولی جای امیدواری است که در آینده بهتر شــود.وی توجه به وضعیت مردم تحت محاصره در مناطق اشغالی را اقدامی خوب دانست و با 
توجه به وضع بسیار اسف بار و دارای مشکالت واقعی، افزود: هر چند دولت و مردم سوریه امیدی به نتایج این توافق ندارند، ولی به نظر می رسد جمع بندی مناسبی شده و امیدواریم 

نهایتا به نفع مردم سوریه به نتیجه برسد.

سیاسی
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مستقل، ولی اصولگرا هستم
علی الریجانی: تصمیمات هسته ای درست بود 

علی الریجانی در دیدار با مدیران مطبوعات و رســانه های استان قم گفت: به 
صورت مستقل وارد انتخابات شده ام ولی به این معنا نیست که اصولگرا نباشم. 
البته برای این اقدام دالیلی داشته ام. الریجانی در این سخنان با بیان اینکه نظام 
در لحظاتی مجبور به گرفتن تصمیمات ســختی است تاکید کرد که تصمیم در 
زمان پایان مسئله هسته ای و نیز تصمیماتی که درخصوص نیروگاه اراک و بعد 

از آن در خرید هواپیما از سوی دولت گرفته شد، درست بودند. 

تصمیم برای پایان جنگ، تلخ ولی درست بود
رئیس مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه کشــور در ۳7 ســال گذشــته، 
فــراز و فرودهایی را داشــته اســت، بیان کــرد: در بعضی مواقع شــرایط برای 
تصمیم گیری ها سخت بوده اســت. وی با بیان اینکه یکی از مقاطع که شرایط 
برای تصمیم گیری در کشور بسیار سخت بود، ابتدای انقالب بود، ادامه داد: در 

آن زمان گروه هایی بودند که فعالیت می کردند ولی دچار لغزش شدند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشــور با بیان اینکه نقش امــام خمینی )ره( در به ثمر 
رســیدن انقالب بســیار موثر بــود، گفت: مقطــع بعدی دوران جنــگ بود که 
تصمیم گیری ها در آن زمان نیز همراه با ســختی هایی بود و چرایی پایان جنگ 

نیز موضوع مهمی بود.
الریجانی با بیــان اینکه تصمیم برای پایان جنگ، اگرچه تلخی هایی داشــت 
ولی در نهایت تصمیم درستی بود،  تصریح کرد: ما به همه اهداف خود در جنگ 
تحمیلی نرســیدیم ولی دســتاوردهای خوبی مانند دفع دشــمن را داشتیم که 

زمینه  ساز امنیت کشور شد.

تصمیمات هسته ای درست بود 
نماینده مردم قم در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه یکی دیگر از مقاطع 

مهم کشــور برای تصمیم گیری مسئله هسته ای بود،  اظهار داشت: شرایط به 
گونه ای پیش رفت که ایــران باید مقاومت می کرد و هزینه هایی را در این زمینه 

می پرداخت.
وی با بیان اینکه زمان درســتی برای ختم مسئله هسته ای انتخاب شد، چون 
کشور در این شرایط به دانش هسته ای رسیده بود، بیان کرد:  این تصمیم قسمت 
اعظمی از نیازهای کشــور را برطرف کرد،  زیرا هم غنی ســازی در داخل کشور 

انجام می شود و هم اینکه تحقیق و توسعه ادامه می یابد.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تصمیماتی که درخصوص تاسیسات 
آب ســنگین اراک و فردو اتخاذ شد تصمیمات درســتی بودند، گفت: فردو از 

کارایی خود نیفتاده است و سانتریفیوژهای آن همچنان کار می کند.
الریجانی با اشاره به اینکه ختم مسئله هسته ای فواید بسیاری را به دنبال داشته 
اســت، تصریح کرد: رفع تحریم ها موضوع مهمی است و باید توجه داشت که 

وجود تحریم ها بخشی از مشکالت اقتصادی کشور را تشکیل می دادند.
نماینده مــردم قم در نهم با بیان اینکه بیکاری و شــرایط نامناســب اقتصادی 
مشــکالتی را به وجود آورده بودند که برای رفع آنها نیاز به ایجاد فضای تنفسی 
بود، تصریح کرد: درســت اســت که مردم در برابر مشکالت مقاومت می کنند 

ولی نباید به مسائل اقتصادی مردم بی توجه بود.
وی افزود: دریافت مواد اولیه اورانیوم و به فروش رســاندن اورانیوم غنی سازی 
شــده موضوع مثبتی اســت و اینکه کشــور وارد گردش چرخه هسته ای شده 

موضوع مهمی است.
دکتر الریجانی با بیان اینکه عده ای موضوع فروش اورانیوم غنی سازی شده را از 
دست دادن مواد غنی سازی شده تعریف می کنند که درست نیست، تاکید کرد: 
ایران به این دانش دســت یافته و باز هم می تواند اورانیوم غنی سازی شده تولید 
کند، ضمن اینکه روسیه تا 7 سال آینده سوخت نیروگاه بوشهر را تامین می کند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه در کل می توان گفت تصمیم نظام برای 
ختم موضوع هسته ای درست بود و از کسانی که این موضوع را خیانت می دانند، 
تعجب می کنم، بیان کرد: این تصمیم را عده ای به تنهایی نگرفتند بلکه حدود 
سه سال و نیم پیش در شورای هسته ای همه این مسائل مطرح و بررسی می شد 

و مذاکرات در این راستا پیش می رفت.
وی گفت: در برخی مواقع این جلســات در محضر مقام معظم رهبری تشکیل 

می شد و ایشان نیز نظرات خود را بیان می کردند.
الریجانی با بیان اینکه عده ای مرتب برای پیشبرد اهداف سیاسی خود به دنبال 
ایجاد تضاد هســتند تا با صورت دادن حمالتی به مقاصد خود برســند، اظهار 
داشت: این منطق مارکسیستی است که بخواهیم برای رسیدن به اهداف خود 
به دنبال ایجاد تضاد برویــم، در این تفکر نوعی بی هنری وجود دارد که در بقیه 

مسائل نیز این تفکر را مشاهده می کنیم.
 نماینــده مــردم قــم در مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه مبانی 
تصمیم گیــری بایــد از خودمان باشــد و نباید در مــورد منافع ملــی از تفکرات 
فرســوده اســتفاده کنیم، بیان کرد: خرید هواپیمایی که در ســفر اخیر رئیس 
 جمهــور بــه اروپا انجام شــده، هنــوز به کشــور نیامده عــده ای در ایــن مورد 

جنجال به پا می کنند.
وی افزود: من از مســئوالن درخصوص خرید هواپیماها توضیح خواســتم که 
مشخص شد این خرید اقدام درستی بوده و در حالی انجام شده است که دولت 

پولی را در ابتدا به طرف فروشنده پرداخت نمی کند.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه عده ای فکر می کنند هر تصمیمی 
را کــه دولت اتخاذ می کند، باید بــا آن مخالفت کنند، ادامــه داد: دولت هم از 
خود ما است و اقدامات اشــتباهش را باید نقد کرد و از اقدامات خوبش نیز باید 

حمایت کنیم.

ارائه لیست جداگانه از سوی فراکسیون رهروان منتفی شد
یــک عضو فراکســیون اصولگرایان رهروان والیت با بیان اینکه ارائه لیســت از ســوی این فراکســیون منتفی شــد، گفت که قرار اســت رایزنی هایی برای قرار گرفتن اســامی اعضای 
گانه نمی دهد اما رایزنی و هماهنگی الزم  فراکســیون در لیست های دیگر صورت گیرد.عوض حیدرپور با اظهار کرد: با توجه به شرایط پیش آمده فراکســیون رهروان والیت لیست جدا
برای حمایت از دوســتان فراکســیون در سایر لیست ها از سوی فراکســیون انجام شده تا آنها در لیســت های موجود در شهرستان ها، مراکز اســتان و تهران قرار گیرند. از این رو دادن 
گانه از سوی فراکســیون منتفی اســت.وی همچنین تأکید کرد: هیأت رئیسه و شــورای مرکزی رهروان والیت تصمیم بر پشــتیبانی الزم از اعضای فراکسیون در تهران و  لیســت جدا

شهرســتان ها را گرفته و از هر کدام از اعضاء که مایل به پشــتیبانی باشــند این کار انجام می شــود.نماینده مردم شــهرضا همچنین گفت: آقای الریجانی هم به عنوان رئیس مجلس و 
عضو فراکســیون رهروان قول مســاعد برای حمایت از اعضای فراکســیون را در کل کشــور کرده اند و آنها در صورت تمایل از حمایت های رئیس مجلــس از راه هایی همچون دادن 

یادداشت و پیام برخوردار خواهند شد.

تخلف انتخاباتی در راهپیمایی 22 بهمن
محمدتقی ایرانی گفت: متاســفانه در روز ۲۲ 
بهمن و همزمــان با راهپیمایی شــکوهمند 
مردم برای بزرگداشت سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی شاهد مصادیقی از تخلفات انتخاباتی 
به خصوص نصب بنر بودیم.وی افزود: مردم 
ایــن تخلفــات انتخاباتی را نظــاره می کنند و 

تشخیص می دهند که چه کسی قانون را رعایت می کند و چه کسی به قانون پایبند 
نیست.فرماندار کرج خاطرنشان کرد: عالوه بر تخلفات روز ۲۲ بهمن، برخی از 
مطبوعات نیز بر خالف قانون اقدام به درج عکس برخی از داوطلبان انتخابات و 
کارهای تبلیغاتی کرده بودند که آن نیز گزارش شده است.رئیس ستاد انتخابات 
شهرستان کرج با بیان اینکه تخلفات روز ۲۲ بهمن پیگیری خواهد شد، ادامه داد: 
تخلفات مطبوعات عالوه بر اینکه به مراجع نظارتی اعالم می شود به اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز ابالغ می شود تا در زمان مناسب با آن برخورد شود.

حمایت از تجمعات قانونی
قائم مقام وزیر کشور گفت: وزارت کشور 
از هرگونــه تعرض بــه تجمعــات قانونی 
در دوران تبلیغــات انتخابــات مجلــس و 
خبــرگان جلوگیــری می کند.حســینعلی 
امیری دربــاره برخــی حواشــی تبلیغات 
بهمــن   ۲۲ درروز  خبــرگان  انتخابــات 

گفت: رســیدگی بــه شــکایات نامزدهــای انتخابات به اســتانداری ها 
واگذار شده است.وی در ادامه افزود: امروز در جلسه شورای معاونان، 
آقای رحمانی فضلی وزیر کشــور تاکید کردند که همه اســتانداران باید 
مر قانون را رعایت کنند.ســخنگوی وزارت کشــور در پایان تاکید کرد: 
از نظر وزارت کشــور همه کســانی که برای انتخابات هفتم اسفند تائید 
صالحیت شدند از حقوق برابری برخوردار هستند و وزارت کشور حامی 

حقوق آن ها است.

رایزنی مجدد با الریجانی
حبیب برومند اظهار کرد: بعــد از اعالم نظر 
شــورای نگهبــان در مورد تأییــد صالحیت 
شدگان، صالحیت ۱۵ نماینده فعلی مجلس از 
سوی شورا تأیید نشد. از این رو برخی نمایندگان 
در نامه ای به آیت الله جنتی خواســتار بررسی 
مجدد صالحیت شان شدند.وی ادامه داد: در 

همین راستا هفته گذشته جلسه ای را با آقای الریجانی برگزار کردیم و ایشان قول 
پیگیری این موضوع را دادند. البته هنوز اطالعی از پیگیری ها به ما داده نشده 
است.برومند با بیان اینکه از این ۱۵ نماینده رد صالحیت شده تعدادی مجدداً  
اعتراض کرده اند، گفت: این تعداد شامل کمال الدین پیرموذن، محسن صرامی 
فروشان، صفر نعیمی رز، ارسالن فتحی پور، احمد شوهانی، احمد رجایی، علی 
ایرانپور، مهدی موسوی نژاد، محمدمهدی پورفاطمی و بنده است. ما نمایندگان 

در جلسه با رئیس مجلس نیز حضور داشتیم.

 ائتالف اصولگرایان 
جدی است

یک نماینده اصولگرای مجلس شــورای اســالمی 
درباره حضــور اصالح طلبــان در انتخابات مجلس 
آینده گفت: ما آنقدر از نبود حزب آســیب دیده ایم که 
معتقدم حضــور جریانات فکری مختلــف می تواند 

فقدان حزب را جبران کند.
احمد توکلی امروز )شــنبه( در یک نشســت خبری 
در مورد لیســت ائتالف اصولگرایان اظهار کرد: این 
یک ائتالف جدی است و چنین چیزی تا حاال اتفاق 

نیفتاده و نخواهد افتاد.
وی افزود: گله ای که از جبهه پایداری داشتم این بود 
که از جمع بیرون رفتند. من در شــکل گیری لیست 
نقشی نداشتم و مدت هاســت به جلسه فراکسیونی 
هم نمــی روم امــا حتما لیســتی رای می دهــم زیرا 
منطق سیاســی اقتضا دارد وقتــی دو جریان فکری 
تفاوت هایــی دارنــد و ما یــک مجموعــه را ترجیح 
می دهیم کمک نکنیم که آن مجموعه پیروزی اش 

را از دست بدهد.
ایــن نماینــده مجلس دربــاره حضــور چهره های 
کمتر شناخته شده در لیســت ائتالف اصولگرایان 
تصریح کرد: اگر همه نیروها شــناخته شده باشند 
معنی اش عــدم جابه جایی قدرت اســت. در حالی 
که مســاله مهم پیــروزی اصولگرایان اســت البته 
من از وجــود عقلیت منســجم هم دفــاع می کنم 
زیرا هرچه جریانات فکری منســجم تر باشند بهتر 
اســت. البته طبیعتا دلم می خواهد کــه اکثریت با 

اصولگرایان باشد.
این عضو کمیســیون برنامه بودجــه مجلس درباره 
اختالف نظر برخی اعضای لیســت اصولگرایان در 
مباحث اقتصــادی نیز گفت: ما اگــر فرق ائتالف با 
حزب را بدانیــم این میزان اختــالف اهمیتی ندارد. 
مشــخصًا من با آقــای داودی با هــم اختالف نظر 
نداریــم و مبنــای فکریمان یکســان اســت. البته 
آقــای آل اســحاق بــه نیروهــای بــازار نزدیک تــر 
 اســت و ممکن اســت بــا هــم اختــالف مصداقی 

پیدا کنیم.
وی ادامه داد: شــما نمی توانید کاری کنید که همه 
اجزای ائتالف کاماًل راضی باشند بلکه عقل سیاسی 
اقتضا می کند به نتیجــه ائتالف تمکین کنیم و با آن 

همراهی کنیم.
توکلــی درباره وجــود لیســت های مــوازی در بین 
اصولگرایــان و اصالح طلبــان اظهــار کــرد: غیر 
از لیســت های دو جریــان اصلــی بقیه لیســت ها 
حیات شــان بیشــتر رســانه ای اســت تا اجتماعی. 
بــه ویــژه در شــهری مثل تهــران که شــهر بزرگی 
اســت و از نظــر انتخابــات یــک دریــای بی کران 
اســت فقط دو جریــان اصلی کــه بدنــه اجتماعی 
 گســترده دارنــد می تواننــد خودشــان را بــه مردم 

معرفی کنند.
این فعال سیاســی اصولگرا درباره عدم حضور علی 
الریجانی در ائتالف اصولگرایــان نیز تصریح کرد: 
آقای الریجانی ســلیقه اش چیز دیگری بود. تا جایی 
که من اطالع دارم ایشان به تبلیغات و نحوه رسیدن 
به لیست انتقاداتی داشتند. البته نبود ایشان خیلی هم 
تاثیرگذار نیست زیرا ایشان حزبی ندارد و نامزد تهران 
هم نیست. آسمان به زمین نمی آید. اگر من یا آقای 
الریجانی در لیست نباشیم اگرچه تاثیراتی داریم اما 

زیر و رو نمی کنیم.
وی دربــاره فهرســت صدای ملــت و اینکــه آیا این 
لیســت انتخاباتی می توانــد لیســت اصولگرایان را 
تحت الشــعاع قرار دهد، گفت: وجود اختالف به هر 
 میزان بی ضرر نیســت ولی نمی توانــد تعیین کننده 

باشد.

عصر ایران نوشت: پیام های لیست هاشمی برای مجلس خبرگان
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به زعامت آیت الله محمد یزدی تصمیم گرفت نام هاشمی رفسنجانی را در فهرست خود قرار ندهد تا 

مشخص شود که اختالف فکری میان رئیس جمهور اسبق با برخی از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جدی و پررنگ است.

 بهار نیوز نوشت: تمام دور نشاطم به یک پیاله گذشت
با این نوع تفکرات و رفتارهای سلیقه ای سیاسی به نظر نمی رسد تا ۱۴۰۴ به اهداف بلند سند چشم انداز برسیم. تضمین امنیت ملی در شور 

و شوق سیاسی است.

 تدبیر 2۴ نوشت: مردم ساالری به سبك سید حسن
برگزاری چهار دوره انتخابات مجلس خبرگان در طی این سی و هفت سال، با کمترین اقبال نسبت به دیگر عرصه ها مواجه بوده است. اما 

به نظر می رسد انتخابات اخیر مجلس خبرگان با استقبال قابل توجهی مواجه باشد.

 افکار نیوز نوشت: هاشمی همه را ناامید کرد
حضور هاشمی رفسنجانی در شبکه تهران حاشیه هایی هم داشت از جمله اینکه از روز گذشته هوادارانش فیل اعتراض و نق زدن را هوا 

کرده اند که مثاًل چرا اطالع رسانی کافی برای زمان سخنرانی هاشمی انجام نشده بود.

 صراط نیوز نوشت: علت انتقادات به لیست فعلی ائتالف اصولگرایان چیست؟
به نظر می رسد با وجود تالش های صورت گرفته برای ارائه لیستی جامع، برخی مالحظات مانند وزن کشی های نامناسب در لیست 

مذکور باعث برخی انتقادات از این فهرست شده تا جایی که در اطالق عنوان "فراگیر" به آن تردید شده است.

عکس روزسایت نگار

در حاشیه دهمین 
مراسم ملی تکریم چهره 
های قرآنی/ دهمین 
مراسم ملی تکریم چهره 
های قرآنی شامگاه 
جمعه با حضور حجت 
االسالم سید مهدی 
خاموشی رییس سازمان 
تبلیغات اسالمی 
در سالن اجتماعات 
سازمان حج و زیارت 
برگزار شد.

خبرنامه

اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در افتتاحیه موزه کتاب و میراث 
مکتوب ایران گفت: انقالب اسالمی قطعا یک انقالب فرهنگی بود و به دنبال 
احیای ارزش هــای اخالقی و اعتقادی بود. زدودن بی اخالقی ها و نابرابری ها 

در سایه آزادی، استقالل و در بستر جمهوری اسالمی رخ داد.
جهانگیری افزود: در حقیقت اســاس توســعه فرهنگی کمک بــه بالندگی و 
زایندگی اندیشه هاست. حتی توســعه اقتصادی و عمرانی در ذهن های بسته 
شکل نمی گیرد باید محیطی که اندیشمندان و صاحبنظران به راحتی به بالندگی 

اندیشه ها و گسترش فرهنگ اقدام کنند وجود داشته باشد.
این مقام مســئول در ادامه به وضعیت کتاب و نشر در کشور اشاره کرد و گفت: 
چگونگی وضع کتــاب یکی از دغدغه هــای اصلی دولت اســت. هرچه تنوع 
تولید فرهنگی باال برود هیچ دســتاوردی جای کتاب را نمی گیرد و آثار مکتوب 

همچنان به عنوان آثار فرهنگی می درخشد.

معاون اول رئیس جمهور درباره شرایط نامناسب کتاب و نشر نیز بیان کرد: دولت 
گاه است. ما می دانیم که متاسفانه  به ضرورت و اهمیت کتاب در حوزه فرهنگ آ
شرایط و وضعیت کتاب هم ازنظر تولید و هم از نظر مصرف و حتی اقتصاد نشر با 
تنگناهای جدی روبه روست. جهانگیری ادامه داد: جامعه ما به دالیل مختلف 
از تنگنا ها و تهدیدات اقتصادی زیادی متضرر شده و رنج می برد اما تهدیدهای 
سرمایه اجتماعی و حوزه فرهنگ کم اهمیت تر از بعد اقتصادی مسائل نیست.
او یادآور شد: در سال های اخیر فساد و قانون گریزی در کشور توسعه پیدا کرده 
و متاســفانه بسیاری از نهادهای رسمی و قانونی کشــور را هم دربرگرفته است 
به همین دلیل زیاد می شــنویم که ســرمایه مادی مثال قریب به ۲7۰۰ میلیارد 
دالر در فالن دستگاه دولتی برباد رفت یا فالن اختالس مبلغ هنگفتی به منابع 
مالی کشور ضرر رســانده اما هیچ وقت گفته نشــد این اتفاقات تا چه میزان در 
ســرمایه های فرهنگی و اجتماعی کشور سایه انداخت و مشارکت مردم و امید 

آن ها به دولت را با افت مواجه کرد. او اضافه کرد: تصویب نهادهایی که بتوانند 
از تاریخ پرافتخار ما در حوزه های ایرانی، اسالمی و انقالب را به صورت روزآمد 
و قابل فهم به نســل جوان ارائه دهند از دیگر موضوعات مهمی اســت که باید 
پیگیری شــود. این مهم نیز جز با همــکاری صاحبنظــران و اهالی فرهیخته 

فرهنگ به وجود نمی آید.
معاون اول رئیس جمهور ضمن اشاره به کمبود منابع مالی که دولت با آن مواجه 
است؛ گفت: هیچ ســالی در این ۳7 سال گذشــته به اندازه سال ۹۴ با کاستی 
بودجه مواجه نبوده ایم. کاهش قیمت نفت در کنار کاهش میزان صادرات نفت 
به دلیل تحریم ها باعث شد خزانه دولت از نظر منابع بودجه ای خالی بماند البته 
همه کشورهای نفت خیز صادرکننده نفت از این کاهش قیمت متضرر شده اند 
و اگر ما توانســتیم با کمترین چالش و مشکل این دوران را سپری کنیم به دلیل 

سرمایه اجتماعی اعتماد و امید مردم بوده است.
جهانگیری در پایان ابراز امیدواری کرد: ســال ۹۵ با اجرای برجام به شکوفایی 

اقتصادی فرهنگی و اجتماعی برسیم.

امسال بیشترین کمبود بودجه را در 37 سال گذشته داشتیم
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رصدخانه

قطار صلح سوریه در ایستگاه مونیخ
توافق نمایندگان قدرت های منطقه ای و بین المللی برای آتش بس در سوریه

پنج ســال از زمان وقوع تحوالتی که به آغاز جنگ داخلی در سوریه و بروز 
بحران در این کشــور منجر شــد می گذرد و تاکنون، نشست های متعدد 
بین المللی که برای حل و فصل این بحران برگزار شده، به دالیل مختلف 
هیچ یک با موفقیت همراه نشده است. در تازه ترین مورد از تالش ها، پس 
از آنکه نماینده ســازمان ملل نتوانســت معارضین سوری را به ماندن پای 
میز مذاکره با نمایندگان دولت بشــار اســد در ژنو متقاعد کند، نمایندگان 
دولت های مرتبط با موضوع ســوریه و همچنیــن نمایندگانی از نهادها و 
سازمان های بین المللی ذیربط در مونیخ گرد هم آمدند تا برای حل و فصل 
معضل سوریه تدبیری بیاندیشند. این نشست در حالی برگزار شد که طی 
روزهای اخیر، مقامات سعودی مکررًا از طرح های خود برای اعزام گسترده 
نیروی زمینی به سوریه سخن گفته و تالش داشته اند به این شکل، جلوی 
پیشروی مستمر نیروهای ارتش سوریه علیه معارضین را در عرصه میدانی 
نبرد بگیرند. به هر ترتیب، هرچند نشســت مونیخ با دســتیابی به توافقاتی 
برای برقراری آتش بس در سوریه پایان یافت، هنوز هم چشم انداز به ثبات 

رسیدن واقعی اوضاع در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
نشســت بین المللی »کمک به حل بحران ســوریه«، پنجشــنبه شــب، 
۲۲ بهمــن ماه در مونیخ و بــا حضور ۱۵ وزیر خارجــه و نمایندگان نهاد ها 
و ســازمان های بین المللی، از جمله استفان دی میســتورا، نماینده ویژه 
دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه و در ادامه نشست های وین برگزار شد. 
خبرگزاری فارس در گزارش خود از مونیخ اشاره می کند که این نشست در 
حالی برگزار شد که طی چند ماه گذشته، عملیات ارتش سوریه، نیروهای 
داوطلب مردمی و نیز مقاومت اسالمی در شــمال حلب، الذقیه،  غوطه 
و درعا کلید خورده و رزمندگان با کمک و پشــتیبانی نیروی هوایی روسیه 
پیشــرفت های سریع و چشــمگیری را رقم زده اند؛ به طوری که در شمال 
حلب، عالوه بر آزادسازی ۱۵ شهر، شــهرک و روستا که مهم ترین آن ها 
شــهرهای نبل و الزهرا بود – که ۴ ســال تحت محاصره قرار داشتند – راه 
ارتباطی تروریســت های جبهه النصره و احرار الشــام با ترکیه قطع شده و 
همین موضوع نگرانی شــدید مقامات ترکیه و عربستان را به همره داشته 

است. عربستان نیز در همین راستا و به واسطه نگرانی شدید از تغییر شرایط 
به سود حکومت ســوریه موضوع اعزام نیروی زمینی به سوریه به منظور 

آنچه مقابله با داعش می نامد را مطرح کرده است.
با این تفاســیر، نشســت مونیخ در حالی برگزار شــد که حکومت سوریه و 
جبهه هم پیمان آن دست باال را در مذاکرات داشتند و به همین دلیل بود 
که نشست قبلی در ژنو با ترک گروه های معارضه بی سرانجام ماند. بامداد 
جمعه اما گروه ها و کشــورهای مختلف مجبور بــه پذیرش واقعیت های 
میدانی شــدند و به جز عربستان که هنوز بر سیاســت های خود مبنی بر 
رفتن بشار اسد و حمایت از گروه های تروریستی تأکید دارد، دیگر کشور ها 
با تسامح، پذیرش آتش بس ظرف یک هفته آینده در مناطق تحت کنترل 
معارضه و دولت ســوریه را اعالم و خاطرنشــان کردند کــه این آتش بس 

مناطق تحت کنترل گروه های تروریســتی، از جمله داعــش و النصره را 
شامل نمی شود. البته هنوز بر سر اینکه احرار الشام و جیش االسالم جزو 
گروه های تروریســتی هستند، اختالفات باقی اســت. ترکیه و عربستان 
این گروه ها را تروریســتی نمی دانند، ولی روســیه و ایران آن ها را در زمره 
گروه های تروریســتی طبقه بندی می کنند. آمریکا نسبت به حضور آن ها 
پای میز مذاکرات مخالفتی نداشــته، اما تأکید دارد که نشست سوری - 

سوری بدون پیش شرط برگزار شود.
پس از برگزاری نشست پنجشنبه شــب، وزرای خارجه روسیه و آمریکا به 
همراه دی میســتورا کنفرانســی خبری برگزار کرده و نتایج نشســت و نیز 
مواضع خود را اعالم کردند. الوروف با بیان اینکه توافقنامه توقف درگیری ها 
در سوریه شامل داعش و جبهه النصره نیست، بر لزوم از سرگیری مذاکرات 

بین هیأت نظام سوریه و مخالفان بدون هیچ پیش شرطی و با هدف اجرای 
قطعنامه شــورای امنیــت تاکید کــرد. وی ادامه داد که روســیه و آمریکا 
بر مقدمات اجرای آتش بس در ســوریه نظارت خواهند داشــت و روسیه 
همچنان به حمــالت هوایی خود علیه داعش و النصره ادامه خواهد داد. 
وزیر خارجه آمریکا نیز اظهار داشت: »نشست مونیخ، تنها به دادن تعهداتی 
مکتوب منجر شد. ما نیاز داریم که طی روزهای آینده شاهد اقدامات عملی 
بر روی خاک ســوریه باشیم. بدون گذار سیاســی، تحقق صلح در سوریه 
محال خواهد بود«. وی گفت: »ما با تســریع در فراهم آوردن کمک های 
بشردوستانه و گسترش دامنه رساندن این کمک ها به تمامی مناطق مورد 
توافق، یک کار گروه با ریاســت ســازمان ملل تشــکیل داده ایم که از روز 
پنجشنبه فعالیت خود را درباره توزیع کمک های بشردوستانه آغاز کرده و 
هر هفته گزارشــاتی را در این باره ارائه خواهد کرد«. کری تأکید کرد: »ما 
توافق کردیم که یک جدول زمانی 6 ماهه برای دستیابی به توافق سیاسی 

در خصوص سوریه تهیه کنیم«. 
نماینده ســازمان ملل نیز با ذکر این نکته که »ما تیمی را تشکیل خواهیم 
داد که به طور منظم برای رســاندن کمک های بشردوســتانه به مناطق 
محاصره شــده تالش خواهد کرد«، اظهار داشــت: »ما ابتدا از 6 منطقه 
شروع خواهیم کرد. منطقه اول دیرالزور خواهد بود؛ چراکه از طریق هوایی 
می توان برای این شــهر کمک فرستاد. اما روز دوشنبه یا سه شنبه یا روزی 
دیگر، برای رساندن کمک های بشردوستانه به مناطقی که رسیدن به آنجا 
ســخت اســت، تالش خواهیم کرد. وی افزود: »مسئله دیگر، مربوط به 
توقف عملیات نظامی ظرف یک هفته است. مطمئنًا زمان کمی داریم؛ اما 
روسیه و آمریکا متعهد شده اند که این هدف را محقق کنند«. در مجموع، 
می توان گفت آنچه در بامداد جمعه رقم خورد اتفاق مهمی بود که در سایه 
پیروزی های جبهه مقاومت در ســوریه و به نوعــی پذیرش این پیروزی ها 
از ســوی آمریکا رخ داد و اگر با کارشکنی  جدی عربســتان و ترکیه روبرو 
نشود، می توان به حل بحران سوریه پس از ۵ سال- البته نه در آینده خیلی 

نزدیک- امیدوار بود.

وزیر خارجه جدید فرانسه معرفی شد 
در پی کناره گیری لوران فابیوس از سمت خود به عنوان وزیر خارجه فرانسه، ژان مارک ِارو، سیاستمدار سوسیالیست و نخست وزیر پیشین فرانسه به عنوان جانشین وی معرفی شد. ژان مارک ارو متولد ۱۹۵۰ میالدی و یکی از سیاستمداران 
حزب سوسیالیست فرانسه است که در دولت اوالند از سال ۲۰۱۲ تا ۳۱ مارس ۲۰۱۴ سمت نخست وزیری را داشته و پیش از آن نیز ۲۳ سال شهردار نانت بوده است. اقدامات اجرایی ارو در دوران نخست وزیری بسیار قابل توجه بود. او یکی از 
نیروهای کارآمد در تعیین کمک های ویژه مالی برای خروج یونان از بحران مالی به شمار می رفت. همچنین اقداماتی که در دوران نخست وزیری انجام داده است کاهش در سن بازنشستگی کارگران، کاهش ۳۰ درصدی حقوق وزرا، گسترش 
تخفیف انرژی در افزایش حمایت از خانواده های کم درآمد، تنظیم کمک هزینه برای اشتغال جوانان و گسترش خدمات بهداشتیـ  درمانی در فرانسه بوده است. ارو 66 ساله، به عنوان وزیر امور خارجه جانشین لوران فابیوسی خواهد شد که 
محبوبیت چندانی در افکار عمومی نداشت. هرچند ارو به سیاستمداری با تجربه و خونسرد و معروف است، تجربه نداشتن در زمینه دیپلماتیک با توجه به رویارویی وی با پرونده های مختلفی همچون سوریه، لیبی و ایران، پرسش هایی را در 
خصوص انتصاب وی به این پست در ذهن ایجاد خواهد کرد و امکان توفیق وی در عرصه خارجی را زیر سؤال خواهد برد. اوالند درباره اولویت های کابینه جدید خود گفته: »من سه اولویت اصلی برای دولت تعیین کرده ام. اول محافظت از مردم 
فرانسه؛ وزارتخانه های مسئول تأمین امنیت تثبیت و تقویت شده اند. اولویت دوم اشتغال زایی است، که یک ضرورت محسوب می شود. اولویت سوم هم محیط زیست و اجرایی کردن معاهده مهمی است که درباره تغییرات اقلیمی منعقد شد«. 

کشاورزان مصری در یکی از روستاهای کوچک این کشور اقدام به برگزاری 
مسابقه پرش از مانع با االغ کرده اند.

وضعیت آوارگان سوری 
در آلمان.

یک شرکت روسی یک روش غیرمعمول تخلیه خشم و استرس به مشتریان خود پیشنهاد می دهد. افراد خشمگین می 
توانند با پتک به جان وسیله های یک اتاق بیافتند.

اعتراض کشاورزان خارج ساختمان 
پارلمان آتن در یونان.

  اعالم مخالفت »العبادی« 
با جدایی اقلیم کردستان

نخست وزیر عراق در نشست مطبوعاتی مشترک با آنگال مرگل، 
صدر اعظم آلمان، اعالم کرد که اقلیم کردســتان بخشــی از 
خاک عراق اســت و هیچ دلیلی نمی بیند که درباره جدایی این 
منطقه، همه پرسی برگزار شود. حیدر العبادی گفت: »کردستان 
بخشی از عراق است و امیدواریم که همیشه در این وضع باقی 
بماند. تجزیه عراق به نفع هیچ کسی نیست. تمام رهبران اقلیم 
کردستان تاکید کرده اند که خواهان جدایی نیستند و این جدایی 
به سود این منطقه نیست. هیچ دلیلی برای استقالل کردستان 

وجود ندارد«. 

 درخواست سنای آمریکا از ایران 
در مورد »لوینسون« 

ســناتورهای آمریکایــی روز جمعــه بــه اتفــاق آرا بــا صدور 
قطعنامه ای، خواستار کمک ایران برای یافتن رابرت لویسنون، 
کارمنــد ســرویس های اطالعاتی آمریــکا شــدند. قطعنامه 
غیرالزام آوری که روز جمعه تصویب شد، از سوی بیل نسلون و 
مارکو روبیو که اولی دموکرات و دیگری جمهوری خواه اســت، 
ارائه شــده بود. این قطعنامه با اشاره به قول ایران برای کمک 
به روند تحقیقات، از ایران خواسته است به عنوان یک »حرکت 
انسان دوســتانه« مفقود شدن لوینسون را بررسی کرده و نتایج 

را به آمریکا اعالم کند.

  رهبران ارشد داعش 
در کجا  به سر می برند؟

در حالی که وزرای دفاع و خارجه بیش از ۳۰ کشور جهان در مقر 
ناتو در بروکســل برای مبارزه با داعش گــرد هم آمده اند، برخی 
گزارش های غربی از حضور ابوبکر البغدادی، سرکرده داعش 
در فلوجه و ابو عمر چچنی، فرمانده نظامی این گروه در ســرت 
لیبی خبر داده اند. البغدادی پس از یک سال و نیم، برای اولین 
بار در یک نوار ویدیویی از حضورش در فلوجه خبر داد و چندین 
خبرگزاری بین المللی از بازگشــت عمر چچنی فرمانده نظامی 
داعش در شهر ســرت لیبی ســخن گفتند. این در حالی است 
که چند ماه پیش، خبر مرگ چچنی از رسانه ها اعالم شده بود.

  هشدار چین به آمریکا 
درباره کره شمالی

وزیر امورخارجه چین به امریکا هشدار داد در استقرار احتمالی یک 
سامانه دفاع موشکی در واکنش به پرتاب اخیر موشک از سوی 
کره شمالی، احتیاط کند و آن را بهانه ای برای تهدید علیه امنیت 
چین قرار ندهد. وانگ یی در مالقات خود با جان کری، همتای 
امریکایی اش، مخالفت پکن با استقرار سامانه دفاع موشکی »تاد« 
را اعالم کرد. بنا بر اعالم وزارت خارجه چین، وانگ درخواســت 
کرده است که طرف امریکایی محتاطانه عمل کرده و از این فرصت 
برای لطمه زدن به منافع امنیتی چین استفاده نکند و یک عامل 

پیچیده و بغرنج دیگر به صلح و ثبات منطقه ای نیفزاید. 

بین الملل
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یک لپتاپ رده باال
راهنمای سخت افزاری برای خرید یک لپتاپ قدرتمند

خرید لپتاپ هــای گران قیمت این روزها بســیار آســان 
است. میتوانید به سادگی به بازار مراجعه کنید و با توجه به 
بهایی که حاضر به پرداخت آن هستید یکی از گزینه های 
پیشنهادی فروشنده را انتخاب کنید، یا اینکه به سادگی از 
بازارهای آنالین با کمی جستجو و تفحص اقدام به خرید 
کنید. اما راه مطلوب تر برای همه این است که قبال در مورد 
گزینه مورد نظر خود جستجوی الزم را انجام داده و با علم 
کافی به ســراغ آن بروید. سخت افزاری که برای کار خود 
مد نظر دارید و قطعا بهایی که بــرای آن پرداخت میکنید 
را شــناخته باشــید و از بهترین گزینه های سخت افزاری 

موجود در بازار اطالعات کافی به دست آورده باشید.
در این مقاله ما ســعی میکنیم بهترین ســخت افزارهای 
ممکن برای یک لپتاپ گران قیمت و قدرتمند را به شــما 
معرفی کنیم. هرچند پیدا کردن همه آنها در یک دستگاه 
کاری دشوار است، اما حداقل این که میتوانید هنگام خرید 
به این نکات توجه کافی را داشته باشید و بر اساس نیاز خود 

دست به انتخاب بزنید.

گرافیک
هماننــد PC وقتی پای گرافیک و بازی به میان کشــیده 
 GPU میشــود هیچ چیز مهم تر از پردازنــده گرافیکی یا
نیست. برای آنکه بدانید طی سالهای اخیر چگونه لپتاپ 
ها همپــای PC ها در این عرصه آمده انــد باید چند نکته 
قابل توجه را بدانیــد: در ســال ۲۰۱۰ پردازنده گرافیکی 
۴8۰M Fermi-based شرکت NVidia تنها ۴۰ درصد 
از عملکرد پردازنده مشابه خود در PC یعنی GTX ۴8۰ را 
ارائه میکرد. در سال ۲۰۱۲ با پردازنده 68۰M این فاصله 
به 6۰ درصد رســید و اکنون این شرکت اعالم کرده است 
که پردازنده گرافیکی M۹8۰، 7۰ تا 8۰ درصد از عملکرد 

نمونه PC خود یعنی GTX ۹8۰ را پشتیبانی میکند.
به خاطر داشته باشــید که در حال حاضر بهترین پردازنده 
گرافیکی برای لپتاپ این نمونه اســت و اگر به دنبال یک 
گرافیک خوب و پشــتیبانی از ۴K هستید، و پول چندان 
اهمیتی برای شما ندارد باید به دنبال ۹8۰M بروید. اما اگر 
میخواهید کمی تعادل برقرار شود میتوانید سراغ پردازنده 

۹7۰M نیز بروید.
این پردازنده از سرعت کالک ۹۲۴ مگاهرتز برخوردار است 
که معنی آن این است که به سادگی از پس رندر کردن بازی 
های ۱۰8۰ در آخرین تنظیمــات گرافیکی آن بر می آید. 
همچنیــن ۹7۰M همراه با دو نســخه رم ۳ و 6 گیگابیت 
عرضه میشــود و البته نتایج بنچمارک نشــان میدهد که 
استفاده از نسخه با رم ۳ گیگابایت تاثیر چندان محسوسی 
در عملکــرد پردازنده نــدارد. بنابراین الزم نیســت هزینه 

اضافی برای نسخه 6 گیگابایت آن کنید.
 AMD اگر بنا به هر دلیل مجبور به استفاده از نمونه های
هســتید بهترین GPU لپتاپ از این شرکت رقیب اصلی 
۹7۰M یعنــی M۳۹۵X R۹. البته هنــوز Radeon در 
تســت های بنچمارک پشت ســر NVidia قرار دارد و از 
همین روی گیر آوردن آن در یک لپتاپ مخصوص به بازی 

بسیار دشوار است.

پردازشگر
وقتی نوبت به انتخاب پردازشــگر لپتاپ میرسد، بهترین 
گزینه ای که میتوان با توجه به پیشــرفت تکنولوژی ها در 
این عرصه به دنبال آن بود، پردازشــگر های نســل ششم 
اینتل یعنی Skylake است. هنوز هم نسل های قدیمی 
پردازشــگر در بســیاری از دســتگاه های موجود در بازار 
استفاده میشود اما واقعیت آن است که نسل ششم اینتل 
از شما را عملکرد بسیار بهینه تر و عمر بیشتر باتری لپتاپ 
بهــره مند خواهد کــرد. هرچند در مورد بازی شــاید تغییر 
چندان محسوسی بین نسل پنجم و ششم این پردازشگر 

وجود نداشته باشد.
همچنین وقتی به مدل های مختلف پردازشگر در لپتاپ 
نگاه میکنید برخی پســوندها را در ادامــه آنها میبینید که 
 )U )Ultra-low- Power :مهمترین آنها عبارتنــد از
HQ )High performance Graphics Quad- و

 HQ تفــاوت اصلی در این اســت کــه برندهای .)Core
پردازشــگرهای Quad-Core هستند و در مقابل نمونه 
هــای U از نــوع Dual-Core. در نتیجــه نمونه های 
Quad-Core عملکرد بهتری را برای شما مهیا میکنند.
با این نتیجه گیری میتوان گفت که بهترین پردازشگرهای 
موجود در حال حاضــر نمونه های Skylake i۵HQs و 
i7HQs بوده و همچنین دومی ســرعت کالک باالتری 
دارد. البتــه این موضوع در مــورد عملکردهای گرافیکی 
تفاوت چندانی ندارند و همچنین بهای نمونه های i7 قطعا 
باالتر از i۵ است. هرچند این روزها نرم افزارهای سنگین 
 i7 و بازیها اغلب پیشــنهاد به کارگیری از پردازشــگرهای
را میکننــد و نمونه های پایین تر برای کارهای ســبک تر 
مناســب است. اگر توان مالی شــما اجازه میدهد بهترین 
-Core i7 گزینه ممکــن در حــال حاضــر پردازشــگر

67۰۰HQ است.

RAM حافظه
با این فرض که انتخاب شــما برای پردازشــگر یک نمونه 
 DDR۴ نیز RAM باشــد مقصد شــما برای Skylake
خواهــد بود. تنها باید به این فکر کنید که از رم 8 گیگابایت 

یا ۱6 گیگابایت استفاده کنید.
در بســیاری از موارد اضافه کردن بیــش از 8 گیگابایت رم 

چندان تغییر محسوســی در کارکرد سیســتم شما ایجاد 
نمیکنــد، حتی در مورد بازی های ســنگین. این موضوع 
ناشی از این مورد است که بخش اعظمی از پردازش های 
گرافیکی ســنگین بر عهده GPU و رم این ســخت افزار 
است و در نهایت حتی میتوان گفت که با در اختیار داشتن 
یک GPU قدرتمند حتی ۴ گیگابایت رم نیز برای کارهای 

گرافیکی نظیر بازی کفایت میکند.
تنها با این فرض که از سیســتم خود بــرای پردازش هایی 
حتی سنگین تر از بازی های گرافیکی نیز بهره میگیرید، 
رم 8 گیگابایت هم در دســکتاپ و هــم در لپتاپ بهترین 

گزینه ممکن برای شما است.

حافظه اصلی
پیش از این و برای مدت زمانی طوالنی تنها انتخابی که در 
مورد حافظه دستگاه خود داشتید مربوط به ظرفیت آن بود. 
اما اکنــون خریداران لپتاپ به غیر از موضوع ظرفیت باید 
در مورد نوع حافظه دستگاه خود نیز تصمیم گیری کنند. 

.SSD و HDD از میان حافظه های
در حال حاضــر بهترین گزینه برای داشــتن یک حافظه 
سریع و مناسب با قیمتی مطلوب استفاده از ترکیب این دو با 
هم است. همچنین برخی از سازندگان لپتاپ اکنون گزینه 
های فوق سریع M.۲ را نیز ارائه میکنند که قادر به خواندن 
اطالعات با سرعت ۲ گیگابایت در ثانیه و نوشتن اطالعات 
با ســرعت 6۵۰ مگابایت در ثانیه هستند. اما همانطور که 

حدس میزنید بهای این سخت افزار به شدت باال است.
گزینــه مطلوب تر اســتفاده از حافظه هــای SSD برای 
دستگاه است که یک سرعت مطلوب را با قیمتی نه چندان 
باال به شما عرضه میکند – البته هنوز بسیار گران تر از نمونه 
هــای HDD. همچنین این نکته را باید به خاطر داشــته 
باشید که در بسیاری از امور تفاوت چندانی در سرعت این 
نوه با M.۲ احساس نمیشود. مخصوصا در مورد بازی های 

این مسئله بیشتر صدق میکند.
در نهایت اینکه انتخاب بین هزینه کمتر و سرعت باالتر در 
بوت سیستم و لود شدن برنامه ها به عهده شما است. اما 
 ۲۵6GB SSD در مورد ظرفیت حافظه معموال ترکیبی از
و ۱TB HDD گزینه مناسبی است که همزمان سرعت 

مناسب و بهای معقول را در بر دارد.

صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش برای لپتاپ یک موضوع ســلیقه ای 
اســت. برخی از کاربران صفحه نمایــش های بزرگ حتی 
بزرگتــر از ۱7 اینچ را مد نظر دارند که بــه نظر گزینه خوبی 
برای دید بهتر و جزئیات بیشــتر فراهم میکند اما به همان 
نسبت قابلیت جا به جایی دستگاه را کمتر میکند و همچنین 
احتماال هزینه دســتگاه را نیز باالتر میبرد. سوال دیگر در 
مورد صفحه نمایش باز میگردد به وضــوح آن و این که آیا 
وضوح بیشتر از ۱۰8۰ پیکسل برای دستگاه الزم است یا نه. 
قطعا اگر این موضوع در مورد گوشی های هوشمند خارج 
از موضوع باشد، اما وضوح باالتر در صفحه نمایش لپتاپ 
کیفیت بهتر و همچنین در مورد کارهای گرافیکی و بازی ها 
ضرورت بیشتری دارد. پس فکر کردن به وضوح ۱۹۲۰ در 
۱۰8۰ یا ۲۵6۰ در ۱۴۴۰ میتواند گزینه های مناسبی باشد. 
در این میان نوع پردازشــگر گرافیکی را نیز نباید فراموش 
کــرد. در حالی که برخی بازی های ۱۴۴۰ پیکســل بدون 
هیچ مشکلی با پردازنده گرافیکی ۹7۰M سازگاری دارند 
وقتی تنظیمات بازی در حد نهایی باشد، برخی لگ ها را در 
بازی تجربه خواهید کرد. در نتیجه اگر به فکر انجام بازی 
های سنگین گرافیکی بدون برخورد با مشکل فریم ریت ها 
هستید گزینه مطلوب برای شما باید وضوح ۲۵6۰ در ۱۴۴۰ 
باشد. مورد دیگری که باید در خصوص صفحه نمایش به آن 
توجه کنیــد موضوع Refresh Rate در 7۵Hz یا باالتر و 
همچنین G-sync است. در حالی که وجود این دو قابلیت 
در صفحه نمایش بها را افزایش میدهد اما تجربه کار شما 
با صفحه نمایش را به شــدت بهبــود میدهد مخصوصا در 
رندر های گرافیکی سنگین. البته در حال حاضر دستگاه 
های کمی در بازار هستند که از G-sync پشتیبانی کنند.

سایر موارد
هیچ دستگاهی نیســت که بدون نیاز به شارژ برای مدت 
زمانی طوالنی برای شــما کار کند. برای مثال دســتگاه 
 7۰Wh ۹6۰( مجهز به باتریM( Razer Blade Pro
است اما برای یک بازی مانند Crysis ۳ با نهایت وضوح 
تصویر و روشنایی، تنها ۵۵ دقیقه دوام می آورد. در نتیجه 
باتری لپتاپ شــما جزو گزینه های جدی بــرای توجه در 
زمان خرید است. به شــکل ساده سعی کنید تا حد امکان 
از باتری های شــش سلولی پایین تر نیایید. مورد دیگر این 
است که وقتی قصد خرید یک لپتاپ قدرتمند دارید، باید 
توجه کنید که همه این ســخت افزارهــای قوی، گرمای 
زیادی را نیز تولید میکنند و گاهی دســتگاه شما به قدری 
داغ میشــود که عملکرد آن را تحت تاثیــر قرار میدهد. در 
نتیجه یا به فکر یک خنک کننده جانبی برای دســتگاه در 
زمان انجام کارهای ســنگین باشید و یا از مکانیزم خنک 
کننده دســتگاه خود و قدرت آن اطمینــان کامل حاصل 
کنید. ترجیح آن است که به سراغ دستگاه هایی که از زیر 
خنک میشوند نروید. همچنین موارد دیگر کیفیت صفحه 
کلید و ساخت آن و همچنین Track-Pad است. هرچند 
این روزها بسیاری از کاربران از ماوس استفاده میکنند اما 

این امر نباید منجر به عدم توجه شما به این موارد شود.

تالش عربستان برای هک سایت های ایرانی
ارتباطــات اجتماعــی  ســایتهای 
ســعودی طــی روزهــای گذشــته 
هشــتگ جدیدی با عنــوان "هک 
ســایتهای ایرانــی" در زمینه جنگ 
الکترونیک فعال کرده و از هکرهای 
عربستانی خواسته اند در این کمپین 
شــرکت کنند. منابع سعودی گفته 

اند که کاربران اســتقبال گســترده ای از این فراخوان 
داشــته و این هشتگ تبدیل به پربازدیدترین مطلب در 
فهرست اخبار درعربستان شده و هکرهای بسیاری به 
این کمپین پیوسته اند. طراحان هشتگ مدعی شدند 
به محض پیوستن هکرها به این کمپین، حدود یکصد 
سایت ایرانی هک شــده اســت؛ بدون اینکه نام هیچ 
سایت هک شده ای مطرح شود. در قالب این هشتگ 
حمالتی علیه ایران مطرح شده و دعوت کنندگان که به 
نظر می رسد با دیوار فقر توان فنی و اطالعاتی کاربران 

ســعودی برای هک کردن ســایت 
ها روبرو هســتند، عاجزانه خواستار 
حضور افراد بیشــتر در تالش برای 
هک کردن سایت های ایرانی شده 
انــد. عربســتان پیش از ایــن هم با 
اعمال فشــار بر روی سایت یوتیوب 
که مدعی آزادی بیان است، صفحه 
یوتیوب العالم را مســدود کرد و مدیریت سایت یوتیوب 
دراقدامی بی سابقه و غیر حرفه ای و با استناد به ادعای 
واهی و شــکایت ســازمان رادیو و تلویزیون عربستان 
از شــبکه العالم، بدون هیچ گونه هشدار قبلی صفحه 
یوتیوب العالم را مســدود کــرد. از ســوی دیگر دولت 
عربستان ضمن حذف شبکه تلویزیونی العالم از ماهواره 
های نایلَست و عربَست، سایت و شبکه های اجتماعی 
العالم را نیز در این کشور فیلتر کرده و چند کشور عربی از 
جمله بحرین و امارات را نیز با خود همگام ساخته است.

هشدار »داووس« به رایانه های کوانتومی
در اجالس مجمــع جهانی اقتصاد، 
یکی از متخصصــان حوزه فتونیک 
کوانتومی به بحث در مورد چالش ها 
و فرصت های موجود در مسیر ظهور 
کامپیوترهای کوانتومی پرداخت. به 
نظر می رسد توسعه سریع تر فناوری 
و به خطر افتادن امنیت ســایبری از 

جمله فرصت هــا و تهدیدهای این حوزه اســت. جرمی 
اوبرین از دانشگاه بریســتول معتقد است که طی چهار 
سال آینده کامپیوترهای کوانتومی به رقیبی جدی برای 
کامپیوترهای رایج تبدیل می شوند. با این کار چشم انداز 
کسب و کار و فناوری تغییر جدی می کند. اوبرین که برای 
اجالس مجمع جهانی اقتصاد به داووس سوئیس سفر 
کرده است در جمع رهبران کشورهای جهان اعالم کرد 
که کامپیوترهای کوانتومی به زودی وارد صحنه جهانی 
شــده و امنیت کامپیوترهای فعلی را بــه خطر خواهند 

انداخت. او در ایــن کنفرانس اعالم 
کرد که باید برای ظهور محاســبات 
کوانتومی آماده باشیم. اوبرین یکی 
از محققان فتونتیــک کوانتومی در 
دانشگاه بریستول است که به عنوان 
عضو انجمن تحقیقات اروپا به عنوان 
سخنران در این نشست حضور دارد. 
ســرعت و عملکرد باالی این کامپیوترها می توانند گره 
بســیاری از تحقیقات علمی را باز کنند در حالی که خود 
منشاء برخی از ناامنی ها خواهند شد. اوبرین می گوید: 
» در کمتر از ۱۰ سال کامپیوترهای کوانتومی به بخشی 
از زندگی تبدیل خواهند شد، کامپیوترهایی که مجهز به 
هوش مصنوعی مجهز هستند. این کامپیوترها می توانند 
کسب و کار امروزی را متحول کرده و چالش های امنیتی 
نیز ایجاد کنند. کســب و کارهای مختلف باید برای این 

فناوری آماده شوند.« 

دوران ناخوش توئیتر
سهام توئیتر پس از انتشــار اخباری مبنی بر کاهش 
کاربران، به طور ناگهانی تنزل کرد. توئیتر در سه ماهه 
گذشته تعدادی از کاربرانش را از دست داد و این اخبار 
قیمت سهام را به یک افت ناگهانی سوق داد. قیمت 
ســهام توئیتر پس از اینکه اعالم شــد رشد کاربرانی 
که به صورت ماهانه از این شبکه اجتماعی استفاده 

می کنند متوقف شده است، ۱۳ درصد افت کرد.
جک دورســی -مدیرعامل توئیتر- که سال گذشته 
برای رهبری این شــبکه بازگشت، اقدام به برکناری 
کارکنان کرده و تغییرات زیادی اعمال کرد، اما به نظر 
می رسد طرح های او موفقیتی را در پی نداشته است.
رشد کاربران فعال ماهانه توئیتر ابتدا کاهش یافت، 
سپس با رکود مواجه شد و حاال به نظر می رسد به طور 
کلی متوقف شده است. تعداد کاربران ماهانه نسبت 
به همین زمان در ســال گذشــته ۹ درصــد افزایش 
داشته اســت، اما با توجه به درآمد سه ماهه گذشته، 

بدون رشد در ۳۲۰ میلیون متوقف شده است.
بدون احتساب دنبال کنندگانی که از طریق سیستم 
عامل پیامی خدمات توئیتر را دنبال می کنند و تمایل 
به حضور در بازارهــای نوظهور دارند، تعداد کاربران 
توئیتــر برای اولین بار در ســه ماهه گذشــته از ۳۰7 

میلیون به ۳۰۵ میلیون کاهش داشته است.
دورسی می گوید که این شــرکت باید تمرکز بیشتری 
بر کاربران فعال روزانه در جهت درآمد بیشــتر داشته 
باشــد. کاربران فعال روزانه در سه ماهه چهارم ثابت 
بودند، این بدان معناست که هم افرادی که خدمات 
توئیتــر را کنــار گذاشــته اند از آن اســتفاده زیادی 
نمی کردند و همچنین تعــداد افراد کمتری به توئیتر 
می پیوندند. با این حال توئیتر هنوز هم ۳.۵ میلیارد 

نقد در دست دارد.
توئیتــر طرح های دقیقی را برای ســر پــا کردن این 
شرکت تدارک دیده است، اما با گذشت سال ها و تاکید 
بر تعداد کاربران بر مبنای درآمد و رشد تبلیغات، بازار 
بی عالقه شده است. عملکرد اجرایی سهم توئیتر به 
محض اعالم شــدن تعداد کاربران شبکه اجتماعی 

این شرکت، افقی شد.
شــرکت ایمارکتر اعالم کرده اســت که سال جاری 
توئیتر به احتمال زیاد مجموعــا ۲.۹۵ میلیارد دالر 
درآمد از تبلیغات در سراسر جهان کسب خواهد کرد 
و ســهمی ۹ درصدی از تبلیغات تمامی شــبکه های 

اجتماعی خواهد داشت.
با این تفاســیر تحلیل گــران کار توئیتر را تمام شــده 
نمی دانند. یکی از این تحلیل گران می گوید: با کاهش 
سهامی که اخیرا شرکت ها داشته اند، ما در مقایسه با 
زمان های مشابه نسبت به توانایی های بالقوه توئیتر 

خوشبین هستیم.

قابلیت جدید در توییتر
چنــد روز پیــش، توئیتر از یــک قابلیــت جدید پرده 
برداشــت کــه بــه زودی راه خــود را به این شــبکۀ 
اجتماعــی بــاز می کنــد. ایــن قابلیــت، »بهترین 
توئیت ها« )Best Tweets( نام دارد و بسیار شبیه 
بــه قابلیِت »برتریــن قضایــا« )Top Stories( در 
فیسبوک است. اســاس این امکان بر این است که 
محبوب ترین و/یا مرتبط تریــن توئیت ها، در زمانی 
که شما حساب کاربری خود را باز می کنید در باالی 
نواِر زمان برای شما نمایش داده شوند. در حقیقت، 
ایــن قابلیت شــباهت هایی با توئیت های قســمت 
When You were away دارد، با این تفاوت که 
همیشه نمایش داده می شود. زمانی که این قابلیت 
اعمال شود، شما بایستی برای فعال کردن آن اقدام 
کرده و گزینۀ مورد بحث را از طریق تنظیمات توییتر 

فعال نمایید.

رصدخانه

تعطیلی Picasa تا از اردیبهشت ماه
گوگل قصد دارد ســرویس 
Picasa را در کمتر از ســه 
مــاه دیگــر به طــور کامل 
تعطیل کند. هدف گوگل از 
این اقدام تشویق کاربران 
بــه اســتفاده از ســرویس 
و   Google Photos

تمرکز بر روی توسعه و بهبود آن است. گوگل 
در سال ۲۰۰۴ سرویس Picasa را از شرکت 
Lifescape خریداری کرد و آن را به صورت 
یک ســرویس رایگان عرضه کرد. نام پیکاسا 
در واقع از ترکیب نام نقاش مشهور اسپانیایی 
 mi به معنای تصویر و  pic ،»پابلو پیکاســو«

casa بــه معنــای “خانه 
مــن” )در اســپانیایی( به 
وجود آمــده اســت. البته 
تمامی تصاویر و ویدئوهای 
شــما از آلبوم وب پیکاسا 
بــه صــورت خــودکار بــه 
Google Photos منتقل 
خواهد شــد و نیازی به انتقال دســتی آن ها 
نخواهد بود. گوگل پشــتیبانی از اپلیکیشــن 
دســکتاپ پیکاســا را زودتــر و در تاریــخ ۲۵ 
اســفندماه متوقف خواهد کــرد و تنها پس از 
اتمام پشــتیبانی گوگل دیگر آپدیتی برای آن 

عرضه نخواهد شد.

عرضه ساعت هوشمند اچ تی سی در فروردین ماه
منبعی مدعی شده است که 
رونمایی از ساعت هوشمند 
اچ تی ســی با تأخیر همراه 
خواهــد بــود. در حالی که 
منابــع دیگــر از رونمایــی 
این ســاعت هوشــمند در 
کنگره جهانی موبایل خبر 

می دهنــد این منبع موضعــی عکس به خود 
گرفته است. در ادامه با ترنجی همراه باشید. 
آذر ماه امسال بود که منبع معتبر افشا کننده 
اســرار، به نام @evleaks، عنــوان کرد که 
این گجت پوشــیدنی در اســفند مــاه معرفی 
خواهد شــد. اما اکنون معتقد اســت که این 

رونمایــی بــه فروردین ماه 
پیش رو بــه تأخیــر افتاده 
اســت. با این حال از سوی 
اچ تی ســی هیچ اشاره ای 
بــه زمــان رونمایی نشــده 
 FYI اســت. منبعی با نام
می پنــدارد که اچ تی ســی 
در حــال توســعه اولیــن ســاعت هوشــمند 
معرفی شــده اش در ســال ۲۰۱۳، می باشد. 
تا کنــون فقــط میدانیم کــه این دســتگاه با 
 Android مبتنی بر ،Halfbeak اســم رمز
Wear خواهد بود و از صفحه ای با رزولوشن 

۳6۰x۳6۰ پیکسل بهره خواهد برد.

رونمایی از رایانه کوانتومی گوگل
شرکت گوگل در یک بازدید 
عمومــی، عملکــرد رایانه 
کوانتومــی خــود را که در 
یکــی از مراکز ناســا قرار 
دارد برای عموم به نمایش 
گذاشت. این رایانه می تواند 
با سرعت باالتری معادالت 

پیچیده را حل کند. شرکت هریس اند هریس 
)Harris & Harris( در حوزه سرمایه گذاری 
در علوم و فناوری های مختلف فعالیت دارد. 
این شرکت اعالم کرد که ناسا، گوگل و انجمن 
تحقیقات فضایی )USRA( میزبان یک تور 
بازدید علمــی از مرکز تحقیقات آمز در ناســا 

هســتند. در این مرکز رایانه 
کوانتومــی D-Wave بــا 
۱۰۹7 کیوبیت قــرار دارد. 
در این بازدید، عملکرد این 
بــرای عالقمندان  رایانــه 
می شــود.  داده  نمایــش 
شــرکت گوگل از این رایانه 
برای حل یک معادله بسیار پیچیده که حاوی 
۱۰۰۰ متغیر است، استفاده کرد و این معادله 
با سرعت بســیار باالتری نسبت به رایانه های 
کالسیک حل شــد. گروه هریس اند هریس 
یک شــرکت ســهامی عام بوده کــه در حوزه 

توسعه کسب و کار نیز فعالیت دارد.

آی تی
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پنجره

هــپـــچـــه!
مراقب لو رفتن رفتارتان باشید

روانشناس ها ســال هاست که برای رمزگشایی عطسه افراد پژوهش می کنند 
و نتایج چند بررســی آنها، ثابت کرده، عطسه های به ظاهر بی معنا، تمام آنچه 
در خــود پنهان کرده ایم را بیرون می ریزند. محققان می گویند، همین واکنش 
طبیعی ساده، نشان می دهد ما با دیگران چه تفاوت هایی داریم و زیر و بم های 
شخصیت مان را آشــکار می کند. پس اگر می خواهید کمی مرموز بمانید و به 

آسانی کشف نشوید، عطسه هایتان را حبس کنید.

عطسه؛ ارث پدری
شــاید حتی برای نزدیک ترین اطرافیان تان، شیوه عطسه کردن شما عجیب 
به نظر برسد؛ اما محققان می گویند، شما به هر شکلی که عطسه کنید، باز هم 
مقصر نیســتید. از نظر آنها، ژن ها در انتقال یک شــیوه عطســه کردن به شما 

نقش دارند.
پژوهش های آنها نشان می دهد عطسه کردن هم مثل خیلی از رفتارهای دیگر، 
به شما ارث می رسد و دانستن همین واقعیت کافی است تا باور کنید عطسه ها، 
بهتر از شناسنامه شــما می توانند در معرفی کردن تان نقش داشته باشند؛ زیرا 

بسیاری از ویژگی های شخصیتی هم از طریق ژن ها به شما منتقل می شود.

بمب عطسه ای؛ نشانه یک کالمی
اگر با صدای بلند عطسه می کنید و نمی خواهید درونیات تان آشکار شود، بهتر 
است جلوی افرادی که با آنها رو دربایستی دارید، مانع عطسه تان شوید، چراکه 
بررســی ها ثابت کرده عطســه های بلند، مخصوص آدم های مقتدر و سلطه 
جوست. البته نگران نباشید، زیرا چنین عطسه ای می تواند خصوصیات مثبت 
شما را آشکار کند و به دیگران نشان دهد که شما در تصمیم گیری های بحرانی 

خوب و سریع عمل می کنید و فردی کاری هستید.
محققان می گویند، کسانی که عطسه شــان مثل یک بمب منفجر می شود، 

آدم های قاطعی هستند که می توانند نقش یک رهبر خوب و یک مدیر موفق 
را بازی کنند.

نتایج پژوهش دیگری هم ثابت می کند، افرادی که با صدای بلند عطســه 
می کنند دوست دارند در گروه های دوستانه و کاری نقش رهبر را بازی کنند 
و همچون یک مدیر توانا و یک رئیس با نفوذ، قدرت اداره دیگران را دارند. به 
اعتقاد پژوهشگران اگر کاری به اینگونه افراد سپرده شود، با تمرکز و تعهدی 

که به خرج می هند، به خوبی از پس آن برمی آیند.

درستکار های تر و تمیز
رعایت کردن اصول نظافت، تنها آداب ذاتی شما را نشان نمی دهد. محققان می 
گویند، کسانی که هنگام عطسه کردن، دستمال جلوی دهان و بینی شان می 
گیرند، خصوصیات بهتری دارند که می تواند دیگران را به سمت شان جذب کند.
از نظر آنها اگر شــما چنین رفتاری را داشته باشــید، به دیگران نشان می دهید 

انســانی شایســته و قابل اعتمادید. از نظر پژوهشــگران فنون عطســه 
خوانی، می گویند چنین فردی، نه تنها با ادب اســت و قانون های 

معاشــرت را خوب می داند، بلکه با دقت، درســتکار و بســیار 
منطقی هم است.

بررسی های دیگر هم ثابت کرده کسانی که هنگام عطسه 
کردن جلوی دهان خود را می گیرند، بسیار موقر و متعادل 
هستند و دوســت دارند دیگران در موردشان تصور خوبی 

داشته باشند.
آنها قبل از انجام هر کاری و گرفتن هر تصمیمی حسابی 

فکر می کنند و همه جنبه های موضوع را می سنجند تا مبادا راه را بیهوده اشتباه 
بروند یا دل کسی را بشــکنند. چنین افرادی از عهده اداره یک زندگی به خوبی 
برمی آیند، زیرا حســابگر و دقیق هستند و بسیاری از موضوعاتی که از دید آدم 

های دیگر پنهان می ماند را می بینند و به آنها توجه می کنند.

عطسه زشت؛ مخصوص افراد جالب
اگر عطسه ای زشت و نتراشــیده دارید، نگران نباشید. حتی این عطسه های 
نابهنجار هم می توانند به دیگران بگوینــد که خصوصیات ویژه و قابل توجهی 
دارید. پژوهشگران معتقدند کسانی که با صدای بسیار بلند و خشن عطسه می 
کنند و به جای یک مرحله، چند بار عطسه شان را تکرار می کنند، افراد مشتاقی 

هستند که در کنارشان حسابی خوش می گذرد.
مطالعات نشــان می دهد این افراد ویژگی های خوب اجتماعی بسیاری دارند 
و توانایی ایجاد انگیزه در دیگران و تاثیر گذاشــتن بر نظراتشــان را دارند. شاید 
چنین عطسه ای برای مخاطبان شما عجیب به نظر برسد، اما می تواند رازهای 

شنیدنی شخصیت شما را هم به گوش آنها برساند.
از نظر پژوهشگران، آدم هایی که به این شکل عطسه می کنند، برونگرا هستند 

ایــن افــراد هرگز تنهــا نمی و دوستان زیادی دارند. 

مانند، زیرا به خاطر سابقه خوبشان، همیشه آدم هایی به آنها وفادار می مانند و در 
لحظات سخت به دادشان می رسند. بررسی ها ثابت کرده، نباید این افراد را به بی 
کالسی و بی ادبی متهم کنیم، زیرا این شیوه عطسه کردن، چندان به خواسته 
گاه بیرون می پرند. آنها بستگی ندارد و این عطسه های بلند تا حدودی ناخودآ

تک عطسه ای های مهربان
اگر فقط یک عطسه می کنید، خوشحال باشید و بدون ترس در مقابل دیگران 
عطسه کنید. بررسی ها نشــان می دهد، افرادی که فقط یک عطسه می کنند 

آدم های خوب و مهربانی هستند که براحتی با دیگران کنار می آیند.
اگر خواستگار شما فوت و فن عطسه خوانی را بداند، با دیدن تک عطسه های 
شما، می فهمد که فردی خونگرم، مفید و حامی دیگران هستید و می توانید در 

جریان زندگی مشترک، برایش نقش همسری مهربان و فداکار را بازی کنید.
اگر یک فرد قدرت طلب به خواستگاری شــمایی که آرام و بی صدا عطسه می 
کنید بیاید، احتماال هر شرطی را از طرف شما می پذیرد و از دست تان نمی دهد، 
زیرا بررســی های دیگر هم ثابت کرده اند کســانی که مالیم عطسه می کنند، 
شخصیتی آرام دارند و به اطرافیانشان وفادار می مانند. از نظر پژوهشگران این 
افراد، شخصیتی وابســته دارند و اگر به کسی دلبسته باشند، هر سختی ای را 

به خاطر او تحمل می کنند.

عطسه ناگهانی نشانه زرنگی
عطسه بعضی از افراد آداب و رسوم خاصی دارد و چند ثانیه ای مقدماتش طول 
می کشــد، اما بعضی عطسه های دیگر، خیلی سریع و بدون مقدمه بیرون می 
پرد. پژوهشگران معتقدند، کســانی که ناگهانی و خیلی زود عطسه می کنند، 

آدم های تند و تیزی هستند.
اگر خواستگار شما بتواند عطسه تان را معنا کند، ممکن است بیشتر از شما 
حســاب ببرد، زیرا پژوهشگران می گویند کسانی که به این شکل عطسه 
می کنند، نکته سنج و تیزبین هستند و نمی توان به سادگی موضوعات را 
از آنها پنهان کرد. پس اگر می خواهید گربه را دم حجله بکشید و به او نشان 
دهید نمی تواند شما را فریب دهد و مقابلش تند و بی مقدمه عطسه کنید. 
پژوهشــگران معتقدند، این افراد در مواقع بحرانی به بهترین شکل ممکن 

عمل می کنند و از پس مشکالت برمی آیند.
این افراد آدم شناس های خوبی هستند و معموال در کمترین فرصت، می توانند 
موقعیت ها را ارزیابی کنند و بدانند که فرد مقابلشــان چند مرد حالج است. اگر 
عطسه شما ناگهانی باشد، بعید نیســت بتواند عنان زندگی را خودتان به دست 
بگیرید و در صورت ازدواج با مردی ســازگار، مهم ترین تصمیم ها به خواســته 

شما گرفته شود.

خانم ها مرموزترند
در حالی که عطسه کردن می تواند خصوصیات کلی شما را فاش کند، 
اما محققان معتقدند خانم ها با این فاش کننده راز مشکل 
دارند. بررسی های آنها نشان می دهد، ۳۰ درصد خانم ها 
ترجیح می دهند، جلوی عطســه شان را بگیرند و در مقابل 
دیگران، مانع از بیرون پریدن عطســه شوند. البته خاموش 
کردن عطسه، کار چندان دشــواری هم نیست. تنها کافی 
است چند لحظه انگشــت تان را زیر بینی تان بگیرید. این 
کار در بیشــتر مواقع، شــما را به نتیجه ای که می خواهید 

می رساند.

چگونه از التهاب ریه پیشگیری کنیم؟
ایســنا- دکتر حانیه راجی فوق تخصص ریه، آســم و آلرژی گفت : التهاب بافت ریه، یک یا دو 
طرف قفســه سینه را درگیر می کند و معموال در اثر عفونت ایجاد می شود؛ این بیماری در افراد 
مسن و کودکان کم سن خطرناک است. تب و لرز، کم اشتهایی، سردرد، درد قفسه سینه، سرفه، 

تنگی نفس و تنفس سریع و سطحی از عالئم بیماری التهاب بافت ریه است.
بیمــاری آنفلوآنزا مبتالیان را دچار عفونت ریه و عــوارض مغزی، قلبی عروقی، تورم مغز و نیز 
تورم ســطح داخلی مخاط قلب کرده و در مواردی منجر به مرگ بیماران نیز می شــود. بهترین 
روش مقابله با عوارض بیماری التهاب ریه، رعایت بهداشــت فردی و واکســینه کردن افراد در 
برابر بیماری آنفلوآنزا است. بر این اساس پزشکان، اواخر شهریور و اوایل پاییز را به عنوان زمان 
مناسب برای تزریق واکسین آنفلوآنزا توصیه می کنند. در صورت ابتال به سرماخوردگی و سایر 

عفونت های تنفسی ضروری است نکات بهداشتی را کامال رعایت کنید

عوارض انتقاد ازکودکان یش فعال
مهــر- معموال اختالل بیــش فعالی که یک اختالل رفتاری در کــودکان نظیر تمرکز ضعیف، 
فعالیت بیش از اندازه و مشــکالت یادگیری اســت، با افزایش ســن بهبود می یابد. اما مطالعه 
ایی جدید نشــان می دهد این اختالل در برخی کودکان، بخصوص آنهایی که مدام از ســوی 

والدین شان سرزنش می شوند، بهبود نمی یابد.
 کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی که خانواده شــان مدام آنها را مورد انتقاد و ســرزنش قرار 
می دهند با باال رفتن ســن شــان شاهد کاهش متداول عالئم این اختالل نیستند و در عوض 
دارای عالئم بیشتر و مداوم این اختالل خواهند بود. محققان در مدت ۳ سال، تغییرات مربوط 
به عالئم اختالل بیش فعالی را ارزیابی نمودند و میزان انتقاد والدین و دخالت احساسی شان 
را تحــت نظر گرفتند.محققان دریافتند فقط انتقاد مــداوم والدین از رفتارهای کودک با تداوم 

عالئم این اختالل در کودکان مرتبط بود.

مرگ ناگهانی مصرف کنندگان داروهای انرژی زا
سالمن نیوز- دکتر مسعود اسالمی دبیر انجمن آترواسکلروز ایران گفت: مصرف داروهای انرژی 
زا به بهانه افزایش انرژی و تقویت ماهیچه ها در بین جوانان افزایش یافته که مصرف این مواد 
عوارض فراوانی برای ســالمت قلب به همراه دارد. متاســفانه برخی دانشجویان در شب های 
امتحــان برای بیدار ماندن و درس خواندن از داروهای انرژی زا اســتفاده می کنند که موجب 
ایست قلبی، سکته قلبی و در نهایت مرگ قلبی می شود. وی افزود: برخی داروهای انرژی زا 
تحت عنوان داروهای »آنابولیک« در باشگاه ها برای دوپینگ مورد استفاده قرار می گیرند که 
این داروها موجب تخریب عضله قلب، نارسایی قلبی، نامنظمی شدید قلبی و ایست قلبی می 
شــود. قرص های آمفتامین، شیشه، ایکس و... نیز عوارض شدید قلبی به همراه دارد.توصیه 
می شود افراد به هیچ عنوان این دسته از مواد تبلیغی را مورد استفاده قرار ندهند زیرا این دسته 

از مواد ترکیبات مشخصی ندارند و می تواند موجب مرگ ناگهانی شود.

تدابیر رفع یبوست زنان باردار
تســنیم- ناصر رضایی پور دســتیار 
دکتــرای تخصصــی طب ســنتی 
گفت: در دوره بارداری، زیاده روی در 
مصرف نخود، لوبیا، کنجد، بابونه، 
زعفــران، پونــه و رازیانه بــه جنین 
آسیب وارد می کند. همچنین بانوان 
باردار باید از مصرف بنفشه، گشنیز، 

ختمی و زیاده روی در مصرف زرشک، کرفس و سیب 
ترش )به ویژه در سه ماهه نخست بارداری( پرهیز کنند. 
استفاده از مویز، بِه شــیرین، گالبی، سیب میخوش 
)ملس( و انار ملس در دوران بارداری توصیه می شود.

وی افزود: یکی از مشــکالت دوره بارداری به ویژه در 

اوایل آن، یبوست است. برای لینت 
مــزاج الزم اســت در رژیــم غذایی 
زنان باردار، از شــورباها، آش  ساده 
بسیار چرب با کمی هویج رنده  شده 
و گوشت مرغ جوان استفاده شود. 
در صورتی که یبوســت شدید باشد، 
می توان از شیرخشــت، ترنجبین، 
فلوس، روغن بادام یا برگ گل سرخ استفاده کرد، ولی 
مصرف مسهل های قوی یا فرآورده های سنا، صبر زرد، 
گل بنفشــه، گل ختمی، گل پنیرک و خاکشی ممنوع 
است. مصرف ۳۰-۲۵ گرم ترنجبین یا شیرخشت نیم 

تا یک ساعت پیش از صبحانه، قابل توصیه است.

صورتتان را با عسل بشویید
باشگاه خبرنگاران- داشتن پوستی 
زیبا، شفاف و صاف آرزوی هر فردی 
است و داشتن چنین پوستی راحت 
نیست. راه حل مشــکل بسیاری از 
زنان که مدام از مشــکالت پوستی 
کنه رنج می برند عســل  همچــون آ
اســت. آن ها باید به جــای صابون 

صورتشان را با عســل بشویند. متخصصان زیبایی نیز 
خواص معجزه آسای عسل را بر پوست تایید می کنند. 
شوینده های صورت همچون صابون و شامپو بدن به 
علت داشــتن مواد شیمیایی می تواند پوست را خشک 
کند و به آن آســیب برســاند. برخالف شــوینده های 

شــیمیایی، عســل کــه سرشــار از 
آنتی اکســیدان اســت، می توانــد 
به راحتی ناخالصی های پوســت را 
برطرف کنــد و میــزان PH بدن را 

تنظیم کند.
برای این کار می توانید یک شیشــه 
عسل را در سرویس بهداشتی خود 
قرار دهید و هر روز صبح که از خواب بیدار می شــوید 
یک قاشــق سوپ خوری عســل را با کمی آب ترکیب 
کنید تا کمی رقیق شــود و آن را به صورت خود بمالید 
و ۱ تــا ۲ دقیقه صبر کنید ســپس صورتتــان را با آب 

خالی بشویید.

 دلیل مکیدن انگشت 
در کودکان چیست؟

شــفا آنالین- یک متخصص کودکان با بیان اینکه 
وجود بعضی ناهنجاری ها در خانواده می تواند از علل 
مکیدن انگشت کودک باشــد، اظهار کرد: تغییرات 
خلقی، عکــس العمل بــه اختالفــات در خانواده و 
کمبود محبت از مهم ترین عوامل مکیدن انگشــت 

کودکان است.
دکتر کوشــانفر با اشــاره به اینکه مکیدن انگشت در 
کودکان بسیار شایع اســت، گفت: بیشتر خانواده ها 
نگران مکیدن انگشت نوزاد و کودکانشان هستند ولی 
این پدیده غریزی است و ۳۰ تا ۴۰ درصد کودکان ۲ تا 

۴ ساله انگشتان خود را می مکند.
این عضو هیت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی در خصوص تفاوت مکیدن انگشــتان در 
کودکان شیر مادرخوار و شیرخشک خوار، اظهار کرد: 
مکیدن انگشتان در نوزادان 6 ماهه طبیعی بوده و به 
علت رشد دندان هاست ولی سفت مکیدن پستانک و 
شیشه شیر می تواند به مشکالت دندانی و پوسیدگی 

دندان ها منجر شود.
وی با اشاره به اینکه مکیدن انگشت در پسران شایع تر 
است، گفت: پسران به علت اختالالت خلقی بیشتر 
نسبت به دختران انگشتان خود را می مکند و گاهی 
کودکان ۱۰ تا ۱۲ سال نیز انگشتان خود را می مکند.
کوشــانفر در خصوص علل مکیدن انگشتان اظهار 
کــرد: گاه زمانی که کودک را در ۲ ســالگی از شــیر 
می گیرند کودکان به خاطر مکیدن پستان مادر شروع 
به مکیدن انگشتان خود می کنند و زمانی که کودک 
را از شیر خشــک می گیرند به علت عادت به مکیدن 

شیشه کودک شروع به مکیدن انگشتان می کند.
وی با اشــاره بــه اینکه کمبــود محبت مــی تواند از 
علل مکیدن انگشــتان باشــد، گفت: وجود بعضی 
ناهنجاری هــا در خانواده، تغییــرات خلقی، عکس 
العمل به اختالفــات در خانواده و کمبود محبت می 
تواند از علل مهم مکیدن انگشــتان کودک باشــد. 
کودکانی که مادرانشــان کمتر به آنها توجه می کند و 
اغلب فرزند سوم و چهارم خانواده هستند بیشتر به این 

مشکل مبتال می شوند.
این متخصص کودکان در خصوص کودکانی که تمام 
انگشتان خود را می مکند، گفت: این کودکان دارای 
اختالالت خلقی بیشتری هستند و در صورت تمییز 
نبودن انگشــت ها ممکن اســت دچار عفونت های 
ناخن و بافت های چرکی در انگشتان شوند. مادران 
باید انگشــت  کودکان خود را مرتب شستشــو داده و 

ناخن های آنها را کوتاه کنند.
کوشانفر با اشاره به اینکه فشار روحی و تغییرات خلقی 
از مهم ترین عوامل مکیدن انگشــتان است، گفت: 
خانواده ها سعی کنند زمانی که کودکان انگشتان خود 
را می مکند آنها را تنبیه نکنند. دست آنها را نکشند، 
نــوک انگشــتان آنها را به مــواد تلخ آغشــته نکنند، 
احساسات آنها را سرکوب نکنند و وسایل مورد عالقه 

کودک را فراهم کنند تا حواس کودک پرت شود.
درصورت تنبیه و ســرکوب احساســات ممکن است 
کودک به مشــکالت دیگری دچار شود. خانواده ها 
سعی کنند کودکان ۴ ســاله خود را مجبور به نقاشی 
کشــیدن کرده و تا حد امکان به کودکان دوم و سوم 

خود بیشتر محبت کنند.

سالمت
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در روزی که تیم برانکو یکی دیگر از آن بازی های روانش را به نمایش گذاشت و 
خودش را به صدر جدول نزدیک و نزدیکتر کرد این کارلوس کی روش، تماشاگر 

ویژه این بازی بود که با مصاحبه آتشین خود به تیتر یک اخبار بدل شد. 
به گزارش اطلس خبر، کی روش که به تازگی از تعطیالت خود به ایران برگشته 
از فرصت بعد از بازی پرســپولیس اســتفاده کرد و از ترابیان تا هراتیان همه را 
از دم تیغ گذراند اما شــاه بیت ســخنانش اشاره به موضوع اســتعفایش بود. 
استعفایی که قرار اســت امروز و به تاریخ یازده اردیبهشت ماه سال بعد تقدیم 

علی کفاشیان شود.
کی روش درباره استعفایش به خبرنگاران گفت: »فردا برگه استعفای خود را به 
تاریخ یازدهم اردیبهش و در روز انتخابات فدراسیون فوتبال تقدیم آقای کفاشیان 
خواهم کرد. این تصمیم برای کمک به ایشــان اســت چرا که اگر من را اخراج 
کند مردم و بازیکنان علیه اش خواهند بود و اگر کی روش را نگه دارد اســدی، 
رئیسش و گروهی که با اسدی هستند به مخالفت با ایشان خواهند پرداخت که 
این موضوع مشــکل بزرگی برای رییس فدراسیون خواهد بود. به همین دلیل 
فردا استعفای خودم را به تاریخ یازدهم اردیبهشت به ایشان تقدیم خواهم کرد. 
کاری که در حال انجام است و کمک نکردن به تیم ملی برای من ناراحت کننده 
اســت و مرا عصبانی کرده. چنین موضوعی )کمــک نکردن به تیم ملی( برای 
من نامفهوم اســت. اگر به همین یک دلیل به تیم ملی کمک نشــود، این قابل 
قبول نیست. به همین خاطر برای نشان دادن حسن نیتم فردا استعفای خودم 
را که مورخ یازدهم اردیبهشت است تقدیم خواهم کرد تا بعد از انتخابات ایشان 

یا رییس جدید بتوانند تصمیم جدیدی بگیرند. «
اما دلیل این حاشیه ناخواسته برای تیم ملی چیست؟ چرا به 

یکباره و در میانه رقابت های انتخابی المپیک ســرمربی 
تیم ملی خبــر از رفتن خود می دهد و تیــم و بازیکنانش 
را وارد یک بحران ناخوانــده می کند؟ چه چیزی موجب 
شــده تا کی روش که خودش را حرفه ای می داند و مدام 
دم از حرفه ای گــری می زند به بکبــاره تصمیم می گیرد 

اســتعفا بدهد؟ آن هم امروز و به تاریخ ســال بعد؟ به 
تاریخ روز یازدهم اردیبهشت ماه! روز انتخابات 

فدراسیون. کنار هم چیدن پازل های 
گوناگون نشــان می دهد که از 

همیــن االن بــازی بزرگ 
انتخاباتــی فدراســیون 

برای علی کفاشــیان 
شروع شده و او این 

بار خیلی زود یکی 
و  قوی تریــن  از 
یــن  محبوب تر
مهره های خود 
را بــه میــدان 
ه  د ســتا فر
 . ســت ا
س  لــو ر کا
ش  کــی رو

کــه همین چنــد کلمه از او موجب شــده تــا هــواداران او، که به حــق یکی از 
محبوب ترین مربی های تاریخ فوتبال ملی اســت، به اینستاگرام رئیس جمهور 
ســرازیر شــوند و خواســتار ماندن او و اقدام علیه وزارت ورزش و جوانان شوند. 
حمایت از کی روش در برابر اسدی، که همه او را نماینده وزارت ورزش می دانند، 
شاید در ظاهر به ماندن کی روش در تیم ملی ختم شود اما از همین االن اسدی 

و وزارت ورزش را در انتخابات پیش رو تحت فشار قرار می دهد.
نگاهی به رفتار علی کفاشــیان در انتخابات فدراســیون فوتبال نشان می دهد 
که به خوبی قواعد بازی را بلد اســت و از همه ایــن ترفندها هم برای پیروزی در 
انتخابات پیش رو اســتفاده خواهد کرد. چه اینکه برای این منظور حتی مجبور 
به اتحاد به کی روشی شود که تا همین دیروز بر سر دعوت نکردن او به مهمانی 
اینفانتینو با هم جدال لفظی داشته باشند. علی کفاشیان و رفتارهایش و شیوه 
مدیریتش، اگر بشود اسمش را مدیریت گذاشت، بر همه ما آشکار شده است اما 
سوال اینجاست که چرا کارلوس کی روش خودش را دگیر چنین بازی عجیبی 

کرده است؟ 
چرا کی روش برای اینکه کفاشــیان تحت فشــار نباشــد به تاریــخ احتمالی 
پایان ماموریت او در فدراسیون اســتعفا می دهد؟ مگر او به جای فدراسیون 
فوتبال ایران با علی کفاشیان قراردادبســته که با رفتن کفاشیان او هم قصد 
رفتن دارد؟ این رفتار حرفه ای اســت؟ این رفتار از مربی که در طول همه این 
ســال ها به درســتی رفتار غیرحرفه ی مدیران، مربیان و بازیکنــان ما را نقد 

کرده حرفه ای است؟
کی روش محبوب است و عملکردش هم کامال قابل دفاع است. 
اما نباید فراموش کرد که این دســت بازی ها که در آن رنگ و 
بوی توافق های پشت پرده می آید به محبوبیت او لطمه می زند. 
اینکه هر از گاهی شاهد طغیان کی روش باشیم و بعدش همه 
چیز بخوابد دیگر کمی نخ نما و تکراری شــده و مرد باهوشی 
چون کی روش باید بداند که تیرهایش را کجا خرج کند. اینکه 
بی دلیل و یکباره او از سفر برگردد و بگوید می خواهد استعفا 
بدهد دیگر تکراری و کلیشه ای شده است. البته شاید خود 
کی روش هم می داند که با رفتن کفاشــیان و آمدن احتمالی 

گزینــه وزارت ورزش او هم جایی در تیم ملــی ندارد اما هرچه 
که هست بازی استعفای او بازی در زمین علی کفاشیان در 

انتخابات اردیبهشت ماه است.

کی روش: ترابیان نام من را بر 
زبان نیاورد

کارلوس کی روش پس از پایان دیدار تیم های پرســپولیس و فوالد خوزســتان 
درباره صحبت های عباس ترابیان مبنی بر اینکه جلسه با اینفانتینو فنی نبود و 
به همین دلیل حضور کی روش لزومی نداشــت گفت: به ترابیان گفته بودم که 
در رویاهایش هم نام من را نیاورد. او همیشه تهدید می کند که به خاطر مصالح 
ملی صحبت هایــی را می خواهد بگوید امــا او در دوران حضور در تیم ملی پول 

بازیکنان را به اطرافیانش می داد.
او گفت: از ترابیان می خواهم که به خاطر منافع کشــور بزرگ ایران هر چیزی 
را که می داند مطرح کند. او بزدالنه خودش را پنهان می کند. ترابیان چه کسی 
است که بخواهد نام من را بر زبان بیاورد؟ او به خوبی می داند که در دوران دعوت 
از دژاگه و قوچان نژاد به تیم ملی چه کسی سنگ اندازی می کرد. او مخل فرایند 
حضور این بازیکنان در تیم ملی می شد. باز هم تاکید می کنم که ترابیان نام من 

را بر زبان نیاورد.
کادمی  ســرمربی تیم ملی درباره صحبت هــای زهره هراتیان رییــس مرکز آ
پزشکی فدراسیون فوتبال مبنی بر اینکه کی روش به حرف اطرافیانش گوش 
ندهد و به بازدید از کمپ پزشکی فدراسیون بیاید گفت: راجع به صحبت های 
هراتیان باید بگویم که او چه کسی است که من را به این مرکز دعوت می کند؟ 
در واقع ما باید هراتیان را به مرکز پزشــکی فدراســیون دعوت کنیم. ما ۴ سال 
تالش و این مرکــز را برای تیم های ملی طراحی کردیم امــا او از این موضوع 
سوءاستفاده می کند. قرار بود هراتیان قسمتی از کلینیک پزشکی را در اختیار 
داشــته باشــد اما به طور کامل آن را در اختیار گرفته است. باز هم می گویم او 
چه کســی است که من را به این مرکز دعوت می کند و اگر قرار است کسی هم 

دعوت کننده باشد این ما هستیم.
کی روش درباره وضعیت چمن و کمپ 
تیم هــای ملــی گفــت: االن زمان 
صحبت درباره این مســائل نیست و 
من در جلســه فردا با کفاشــیان این 
صحبت ها را انجام خواهم داد. شما 
می توانید تمام این مســائل را از یک 
خبرگزاری خــاص بپرســید چرا که 
آن ها بهتر از همــه در جریان امور 

هستند.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

تیره روزی های منچستر 
پایانی ندارد. انها امروز برابر 
ساندرلند قعرنشین هم ۱-۲ 
بازنده بودند.

تیتر دو

ستایش رسانه های قطری 
از نکونام

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران که به تازگی به 
العربی پیوسته اســت در دیدار برابر لخویا با عملکرد 
خوبی که داشــت موجب شد رســانه های قطری به 
تمجیــد از او بپردازنــد. به گزارش ایســنا، در یکی از 
دیدارهای حســاس هفته هجدهم لیگ ســتارگان 
قطر، العربــی با هدایت جانفرانکو زوال در ورزشــگاه 
خانگی میزبان لخویا بود و در نهایت موفق شد با یک 
گل برابر این تیم به پیروزی برسد و سه امتیاز حساس 
دیگر را به دســت آورد. اشــکان دژاگه، ستاره ایرانی 
العربی در ایــن دیدار به خاطر محرومیت نتوانســت 
تیمش را همراهی کنــد اما جواد نکونــام در ترکیب 
اصلی به میدان رفــت و ۹۰ دقیقه بازی و یک کارت 
زرد هم گرفت. نکونام که در نیم فصل دوم به العربی 
اضافه شــد، در این دیدار هم بازی بسیار خوبی را به 
نمایش گذاشــت و ستایش رســانه های قطری را به 
دنبال داشــت. این بازیکن در پایان بازی از ۱۰، نمره 
7.۵ را به خود اختصاص داد و این نشــان می دهد 
که یکی از بهترین بازیکنان میدان بوده است. 7.۵ 
باالترین نمره ای اســت که در این دیدار ثبت شــد و 
عالوه بر نکونــام، دو بازیکن دیگر العربی هم چنین 
نمره ای را به خود اختصاص دادند و این نشــان می 
دهد که نکونام یکی از بهترین بازیکنان میدان بوده 
است. جواد نکونام، سومین بازی خود با العربی را در 
فصل جاری لیگ ستارگان قطر سپری کرد. پیوستن 
این بازیکن ایرانی به العربی بازتاب زیادی در رســانه 
های قطری داشت. هواداران این تیم قطری مخالف 
پیوســتن نکونام به این تیم بودند زیرا آنها بر این باور 
بودند کــه دوران فوتبال این بازیکــن ایرانی به پایان 
رسیده است و باید سران این باشگاه بازیکن بهتری را 
جذب می کردند اما نکونام با بازی های درخشانی که 
به نمایش گذاشته، جواب انتقادات را داده و تاکنون 
ثابت کرده که یکــی از بهترین بازیکنان تیمش بوده 
اســت. العربی قبل از پیوســتن نکونام مشــکالت 
زیادی داشــت و حتی جانفرانکو زوال خطر اخراج را 
هم احساس می کرد اما با آمدن این بازیکن ایرانی، 
قرمزپوشــان قطری در ســه بازی خود هفت امتیاز 
کسب کردند و در هر ســه بازی، نکونام تاثیرگذار کار 
کرده است به ویژه در دیدار قبلی که به همراه دژاگه به 

عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.

مدافع اسطوره ای 
بلغارستان درگذشت

تریفــون ایوانــف، مدافــع اســطوره ای تیــم ملــی 
بلغارستان، امروز و در سن ۵۰ سالگی به دلیل سکته 
قلبــی از دنیا رفت. ایوانف عضو تیم ملی بلغارســتان 
در جــام جهانی ۱۹۹۴ و یورو ۹6 بود و در جام جهانی 
۹۴ با تیم ملی کشــورش تا نیمه نهایــی رقابت ها نیز 
صعود کرد و پس از شکست از سوئد مقام چهارمی را 
کســب کرد. ایوانف 77 بار پیراهن تیم ملی کشورش 
را به تن کرد و در کارنامه او بازی برای زسکا صوفیه، 
رئال بتیس و راپیدوین به چشم می خورد.  فدراسیون 
فوتبال بلغارستان ســاعتی پیش با انتشار بیانیه ای 
اطالع داد که این مدافع اســطوره ای امروز و در سن 
۵۰ ســالگی از دنیا رفته است. در این بیانیه از ایوانف 
به عنوان بهترین مدافع تاریخ بلغارســتان یاد شــده 
است:" تریفون ایوانوف در تاریخ بلغارستان به عنوان 
بهترین مدافع باقی خواهد مانــد. او عالوه بر اینکه 
فوتبالیســت بزرگی بود، انسانی خوش قلب و فداکار 
نیز بود که همیشه برای کمک کردن آمادگی داشت. 
همه ما امروز دوست بزرگی را از دست دادیم. آسوده 

بخواب تریفون."

هیات بازرسی فساد در تنیس 
تشکیل شد

هیات مستقلی برای بازرسی فساد در تنیس حرفه ای 
جهان تشکیل شــد که قرار اســت عالوه بر بررسی 
فســاد، درباره موثر بودن روش های ضد فســاد نیز 
بازبینی هایی انجام دهد. این هیات با نظر چهار مرجع 
 ،)ATP( اصلی تنیس، انجمن تنیس بازان حرفه ای
انجمن زنــان تنیس )WTA(، فدراســیون جهانی 
تنیس )ITF( و انجمن گرند اســلم تشــکیل شــده 
است. این در حالی اســت که اخیرا تحقیقات منتشر 
شده از سوی BBC و Buzz Feed نشان داده است 
تبانی در مسابقه های تنیس اتفاق افتاده است. گفته 
شده تنیس بازانی که در این تبانی درگیر بودند، هنوز 
در حال مسابقه دادن هســتند. هیات بازرسی فساد 
برنامــه ضد دوپینگ در تنیس را نیز بررســی می کند 
و هرگونه تغییر مورد نیاز را نیز پیشنهاد می دهد. این 
هیات با تمامی بخش های مربوط به تنیس از جمله 
سهامداران در ارتباط خواهد بود و در نهایت گزارشی 
ارائه می دهد. اخیرا مشــخص شد که دو داور تنیس 
نیز به دلیل شرط بندی و دستکاری در نتایج بازی ها 
محروم شــدند و چهار داور دیگر نیز پرونده شــان در 

حال بررسی است.

 دلیل روبرو نشدن 
می ودر با امیر خان

فلوید می ودر، ســتاره بوکس بازنشســته اعالم کرد 
دلیل مســابقه ندادن با امیر خان را اعالم کرد. فلوید 
می ودر سال گذشــته پس از پیروزی اش مقابل مانی 
پاکیائو بازنشســته شــد. امیرخان امیدوار بود قبل از 
بازنشســتگی فلوید می ودر با او مســابقه دهد. با این 
حــال این اتفاق نیفتــاد. می ودر بعد از گذشــت یک 
ســال اعالم کرد دلیل این مساله زمان بندی به بوده 
است. او در این باره گفت: مشکل اصلی زمان بندی 
نامناســب بود. بســیاری از افراد فکــر می کرد ند که 
مسابقه با پاکیائو هرگز اتفاق نمی افتد. زمان بندی و 
برنامه طوری بود که نمی توانستم با شخصی دیگری 
مســابقه دهم. در حال  حاضر بازنشسته شدم و برایم 
جالب نیســت که دیگر با کســی مبارزه کنم. در حال  
حاضر تمرکز اصلی ام بــر روی کمپانی فلوید می ودر 
است. امیرخان یک مبارزه خوب دیگر را نیز به تازگی 

از دست داد. 

فرشته کریمی در بین 10 نامزد برتر 
بازیکنان فوتسال جهان 

با اعالم ســایت فوتسال پلنت نام فرشته کریمی از ایران در بین نامزدهای بهترین 
بازیکنان جهان قرار گرفته است. اواخر هفته گذشته بود که سایت 

فوتســال پلنت در گزارشی ۱۰ نامزد دروازه بان برتر جهان را 
معرفی کرد که در بین آنها نام فرزانه توسلی از ایران هم به 

چشم می خورد. بعد از این خبر خوشایند امروز )شنبه ۱۳ 
فوریه( همین سایت با اعالم نامزدهای بهترین بازیکنان 
جهان در ســال ۲۰۱۵ قرار است بهترین ورزشکار را از 
فوتســال بانوان معرفی کند. نکته جالب اینجاست که 

در بین نامزدها نام فرشته کریمی از ایران هم به چشم 
می خورد. این بازیکن سال ۲۰۱۳ هم نامش در 

بین نامزدهای برترین ورزشکاران جهان 
قرار داشــت. فرشــته کریمی یکی از 

بهترین بازیکنان ایران در مسابقات 
فوتسال قهرمانی آسیا بود.

استعفای امروز کی روش به تاریخ سال بعد
شوی انتخاباتی کفاشیان؛ این بار به پرچمداری کی روش

آمار سپاهان در ادوار مختلف لیگ نشان دهنده جایگاه این 
تیم است که در دهه 8۰ توانست فوتبال را از دو قطبی بودن 
خارج کند و به عنوان قطب جدید فوتبال و یا قطب سوم خود 
را در فوتبال جا بیندازد. سپاهان به معنی واقعی گربه سیاه تیم 
های سرخابی شد به طوری که شاید هواداران پرسپولیس و 
استقالل در یک برهه ای بازی با این تیم برایشان از دربی هم 
مهم تر بود و هیجان روبرویی این تیم ها با هم ارزشی کمتر از 

دربی پایتخت نداشت.
درست اســت که هنوز هم بازی های ســپاهان با مدعیان 
قهرمانی جذاب و دیدنی اســت اما این ســپاهان کجا و آن 
ســپاهان دهه 8۰ کجا. سیر نزولی سپاهان را باید از آنجایی 
ریشــه یابی کرد که مدیریت باشگاه به جای ثبات جای خود 
را به تغییر داد. از مرداد ســال ۹۰ که محمدرضا ســاکت بعد 
از چند ســال مدیریت در این باشگاه از مدیرعاملی کنار رفت 
این باشــگاه تا کنون که چهار سال می گذرد ۴ مدیرعامل به 
خود دیده است. مشکلی که سالهاست گریبان پرسپولیس 
و اســتقالل را گرفته و حل هم نمی شــود حاال به سپاهان 
رسیده اســت. تغییر مدیران این باشــگاه به دالیل نامعلوم و 
انتخاب گزینه هایی که شاید برای مدیریت باشگاهی که یک 
ســروگردن در عرصه بین المللی از سایر باشگاه های ایرانی 

باالتر است چندان بزرگ نبودند.

این طور به نظر می آید که در باشــگاه ســپاهان مدتی است 
تحرکاتی شــکل گرفته که باعث شده قطب سوم فوتبال نه 
تنها سیر نزولی را طی کند بلکه به سمت کم توانی و فروپاشی 
پیش برود. برای باشگاهی که ۵ دوره قهرمان لیگ برتر شده 
و در تمام این دوران فقــط در یک دوره در پایان لیگ به مقام 
دو رقمی دست پیدا کرده شرایط فعلی مثل فروپاشی است به 
خصوص که مشکالت سپاهان فقط به مسائل فنی باز نمی 

گردد و این تیم دچار حواشی عجیبی است.
آن از ابتدای فصل که حسین فرکی با هواداران سپاهان دچار 
چالش بود و سپس مورد عجیب محرم نویدکیا پیش آمد. این 
مسائل به قدری کش پیدا کرد که حسین فرکی محجوب را 
وادار به واکنش کرد و او از سمت خود استعفا کرد تا تیمی که 
قهرمان کرده بود را به دیگری بسپارد. این هم از شرایط فعلی 
ســپاهان که با وجود حضور استیماچ کروات نه تنها آرامش 
به تیم بازنگشته بلکه به نظر حواشــی رنگ دیگری به خود 
گرفته است. موضوع از چه قرار است؟ روز گذشته در ورزشگاه 
فوالدشهر مسائلی گریبان باشگاه سپاهان را گرفت که امروز 
مدیران تیم از پاسخگویی و توضیح در مورد حواشی خودداری 
می کنند. چه اتفاقی برای قهرمان فصل گذشته افتاده است. 
روز گذشــته هادی عقیلی در گفت و گو با فارس در صحبت 
هایش به مورد جالبی اشاره کرد. او گفت استیماچ بعد از بازی 

با فوالد با باشگاه بابت مطالبات بازیکنان جلسه گذاشته است.
سپاهان از معدود باشگاه هایی بوده که در ۱۴ سال گذشته 
کمتر با مشــکالت مالی روبرو بوده اســت و البته در شرایط 
اقتصادی فعلــی برهم خوردن وضعیت مالی این باشــگاه 
هم چندان عجیب نیســت اما اینکه بازیکنان این تیم فقط 
۲۵ درصــد قرارداد خود را گرفته باشــند کمــی دور از انتظار 
می آید. البتــه فروتنی بازیکنان ســپاهان در برمال نکردن 
این موضوع هم در نوع خود جالب اســت اما اینکه سرمربی 
تازه وارد سپاهان تصمیم گرفته برای این موضوع با باشگاه 
صحبت کند قابل تامل است. مساله دیگری که جالب است 
برخورد دوگانه این مربی با بازیکن با تجربه تیمش اســت. او 
روز گذشته در نشست خبری خود گفت باشگاه در خصوص 
هادی عقیلی بیانیه می دهد! صحبت استیماچ هر کسی را 
به فکر فرو می برد مگر بین هادی عقیلی و این تیم چه گذشته 
که کار به بیانیه نوشــتن قرار است بکشد و نکته جالب تر که 
اصغر باقریان در گفت و گو با خبرنگاران خیلی راحت می گوید 
عقیلی در اختیار باشگاه نیست که بخواهیم تصمیم گیری 
کنیم. اکنون تکلیف این تضاد در صحبت های سرمربی و 
مدیرعامل چیست؟ مسئوالن ســپاهان از پاسخ دادن هم 
طفره می روند به گزارش فارس، ســرمربی تیم هم که چیز 

دیگری می گوید پس ماجرا چیست؟ 

گردباد زرد سپاهان را غرق می کند؟

ورزش
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خورشید به زیر داِم معشوقة ماست
مه با همه حسن ناِم معشوقة ماست
امروز جهان به کاِم معشوقة ماست

عالم همه بانگ و ناِم معشوقة ماست
)حکیم سنایی غزنوی، قرن ششم، رباعیات(

هفت نکته درباره داوری جشنواره و بادیگارد
مهرزاد دانش  |  این روزها بر سر اینکه چرا در جشنواره سی و چهارم به ابراهیم حاتمی کیا بابت فیلم 
بادیگارد توجهی نشــان داده نشــد و به عنوان بهترین کارگردان و فیلمنامه نویس شناخته نشد و 
فیلمش هم نامزد بهترین فیلم مطرح نشد، در برخی از رسانه های خبری و محافل جناحی غوغا 
است و از همین رو جشنواره و دبیرش و داورانش و سازمان سینمایی و وزارت ارشاد را با بهره گیری 
از اصطالحات ارزشی، هدف حمله های ایدئولوژیک قرار داده اند. اینکه هدف واقعی از این غوغاها 
تا چه حد به بیرون ماندن برخی قدرت خواهان که یکی دو سالی است از حوزه مدیریت های کالن 
بیرون مانده اند و حاال حاتمی کیا و فیلمش فقط بهانه هایی برای تقبیح دولتی اســت که به خروج 
ایشان از دایره قدرت انجامیده معطوف است، امری است که موضوع این یادداشت نیست. هدف 
از مکتوب حاضر، صرفا ذکر نکاتی چند درباره سســت بودن ایرادهایی است که در این زمینه به 

شکل طلبکارانه طرح می شود.
۱ . اینکه کم و کیف نتایج داوری یک محفل سینمایی ارتباط مستقیم دارد با میزان دانش و بینش و 

سواد و تجربه و ذائقه داوران آن، گزاره ای بدیهی است. اینکه اگر به جای داوران کنونی، داورانی دیگر 
دست به انتخاب می زدند، احتمال اینکه در برخی رشته ها به نام های دیگری در فرایند اعالم نامزد 
و برنده رسیده می شد کم نیست. این موضوع اصلی ترین قانون در قواعد بازی یک جشنواره است. 
اگر جشنواره و داورهایش را قبول داریم و در آن شرکت می کنیم، یعنی تبعاتش را هم می پذیریم و اگر 
قبول نداریم، چرا اصوال شرکت می کنیم؟ نگارنده هم فهرست برگزیدگانش با فهرست برگزیدگان 
داوران در برخی موارد تفاوت فاحش دارد. اما این نباید به اعتراض و غوغامداری من نوعی در حدی 

که داوران را متهم به برخی مسائل اعتقادی کنم بینجامد.
۲.  آقای حاتمی کیا در طول سه و دهه و نیم جشنواره فیلم فجر، همواره از عزیزکردگان بوده است. 
سه بار بزرگداشت، پنج نوبت کسب جایزه بهترین فیلم، دو نوبت کسب جایزه بهترین کارگردان، یک 
نوبت کسب بهترین فیلمنامه نویس، و جدای از اینها اغلب فیلم هایش هم معموال سیمرغ باران بوده 
است: مهاجر ۵ سیمرغ، آژانس شیشه ای 8 ســیمرغ، چ 8 سیمرغ، به نام پدر ۴ سیمرغ، به رنگ 

ارغوان ۴ سیمرغ، روبان قرمز ۳ سیمرغ و...تازه این جدا از میزان نامزدی دریافت سیمرع ها است. 
بس نیست؟ قاعدتا منظور این نیست که چون طرف بارها و بارها و بارها جایزه گرفته است، این بار حتی 
اگر جایزه حقش است به او داده نشود. منظور این است که این موضع طلبکارانه محفلی/رسانه ای که 
با سوز و گدازهای مظلوم نمایانه هم ابراز می شود، کمی تا قسمتی زیادی رقت بار و مضحک می نماید.
۳.  همــه فیلم هایی که در بخش های رقابتی جشــنواره حضور می یابند از حق یکســان برای دیده 
شــدن و مورد توجه قرار گرفتن و قضاوت برخوردارند. نمی توان گفت چون فالن فیلم درباره دفاع 
مقدس و چیزهای مقدس دیگر اســت و کارگردانش پیشینه های بلندباال دارد ارجحیت به جوانی 
دارد که با فیلم اولش با موضوع دیگر تازه وارد جشنواره شده است. جشنواره فیلم فجر متعلق به همه 
سینماگرانی است که با موازین قانونی کشور فیلم می سازند؛ چه در باب جنگ چه در باب فقر و چه 
در باب تیرگی های جامعه و چه در باب فانتزی و سرخوشی. مهم، کیفیت فیلم است که حرف آخر را 

می زند؛ نه عزیزکردگی و حلواحلوا کردن های محفلی.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

زبانی که همه ما نیازمند یادگیری آن هستیم
نگاهی به کتاب »زبان بدن به زبان آدمیزاد« نوشته الیزابت کونکه

یافته هــای روانشناســی مدرن بــه ما می گوید کــه تنها 7 درصد پیــام، با کلمات بیان می شــود 
)verbal(. بلندی و آهســتگی صدا، زیری و بمی  و کاًل جنبه هــای آوایی )vocal(، ۳8 درصد 
پیام را انتقال می  دهند و بیش از نیمی از پیــام، یعنی ۵۵ درصد آن، با حرکات بدنی )به خصوص 
حالت های صورت( منتقل می  شود. بخش زیادی از پیام، یا بهتر است بگوییم روح پیام، مربوط 
به جنبه های غیرکالمی  )non-verbal( می شود که باید با کلماتی که بیان می شوند، هماهنگ 
باشــد. در بعضی از متون )مانند »ارتباط درمانی« اثر پل واکتــل( این بخش از پیام، پیام ضمنی 
یا فراپیام )meta-message( نامیده شــده که از پیام آشــکار مهم تر است. زبان بدن است که 
اساسًا پیام را برای مخاطب مفهوم می سازد و در او تصرف می کند. کالم، پیکره پیام است و زبان 

بدن، جان آن، یا به قول جناب حافظ، »آن« آن.
زبان بدن، نوشته الیزابت کونکه، یکی از کتاب های پرطرفدار مجموعه ای است که در خارج از 
ایران با عنوان "For Dummies" به همت انتشارات Wiley منتشر شده است. این مجموعه 
در ایران با عناوین مختلف به چاپ رســیده و در یکی از ترجمه ها بــه مجموعه "به زبان آدمیزاد" 
برگردان شده که شــاید تا حدی ترجمه خوبی برای این نام باشد. "For Dummies" که ترجمه 
تحت اللفظی آن به فارســی " برای احمق ها" اســت و به یقین ترجمه گمراه کننده ای اســت، در 
واقع نه برای احمق ها، که برای افرادی ریزبین و دقیق نوشــته شده که عالقه مندند در حوزه ای 
ناآشنا اطالعاتی جامع و مفید داشته باشند. در این مجموعه خواننده درگیر اصطالحات ناآشنا و 
پیش فرض های تخصصی حوزه مورد بحث نمی شود و در عوض، قدم به قدم با این اصطالحات 
و پیش فرض هاآشنا شده و مبانی و اصول و تعاریف حوزه مورد بحث را می آموزد. از این روست که 

ترجمه نام مجموعه به عبارت »به زبان آدمیزاد« ترجمه ای رساتر است.

نگارنده این کتاب، که در ســال انتشــار در فهرســت 
پرفروش ترین هــای جهــان قــرار گرفته و در نســخه 
انگلیسی به چاپ سوم رســیده، خانم الیزابت کونکه، 
شاید یکی از بهترین گزینه ها برای نگارش کتابی جامع 
و همه فهم درباره زبان بدن باشــد. الیزابت کونکه که 
فعالیت خــود را به عنــوان بازیگر تئاتر شــروع کرد، با 
تدریس فنون بــدن و بیان به دانشــجویان این حوزه، 
دریافت که بــا تکمیل دانســته هایش می توانــد تاثیر 
بهتــری بر دنیــای اطرافش بگذارد. او بــا تحصیل در 
رشته های روان شناسی و تجارت، کار حرفه ای خود را 
به عنوان مشاور ارتباط مؤثر آغاز کرد و در سال ۲۰۰۰ 
موسسه "kuhnke communication" را برای ارائه 
خدمات مشاوره ارتباط موثر تاسیس کرد و اکنون بیش 

از بیست سال است که در این حوزه فعالیت می کند.
کتاب، زبانی ســاده و گویا دارد و مانند تمام کتاب های 
این مجموعه، اصول و تعاریف اولیه بحث را باز می کند 

و تمام حوزه  ها و ســرفصل های مهم آن را پوشــش می دهد. برای تبییــن موقعیت های خاص، 
مثال های ساده و روزمره می زند و در کنار مثال های همه فهم و بیان مفاهیم اصلی، راهکارهای 
عملی قابل اجرا ارائه می دهد و گاه از مثال های تاریخی آشنا ) البته بیشتر برای مخاطب غربی( 
و ارجاع به فرهنگ عمومی  اســتفاده می کند. خواندن کتاب بســیار لذت بخش و روان است و از 
آنجــا که تالش نگارنده در متن انگلیســی دوری از پیچیدگی در متن بــوده، ترجمه نیز با تالش 

خوب مترجمان، روان و همه فهم از کار در آمده.

مدرن ترین شاعر ایرانی، یک زن بود
فروغ فرخزاد شــاعر و فیلم ســاز نامــدار معاصر 8 دی 
۱۳۱۳ در تهران متولد شد. فروغ با مجموعه های اسیر، 
دیوار و عصیان در قالب شعر نیمایی کار خود را آغاز کرد. 
سپس آشــنایی با ابراهیم گلستان نویســنده و فیلم ساز 
سرشــناس ایرانی و همکاری با او، موجب تحول فکری 
و ادبی در فروغ شــد. وی در بازگشــت دوباره به شعر، با 
انتشــار مجموعه تولدی دیگر تحســین گســترده ای را 
برانگیخت، سپس مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل 

ســرد را منتشر کرد تا جایگاه خود را در شعر معاصر ایران به عنوان شاعری بزرگ تثبیت نماید. آثار 
و اشعار فروغ به زبان های انگلیســی، ترکی، عربی، چینی، فرانسوی، اسپانیایی، ژاپنی، آلمانی 
و عبری ترجمه شــده اند. فروغ فرخزاد از پیشگامان شعر معاصر فارسی و به تعبیری، مدرن ترین 
شــاعر ایرانی است. آشــنایی با ابراهیم گلستان عالوه بر بلوغ شــعری او را با هنر فیلم سازی نیز 
پیوند داد و ســبب شــد فروغ با کمک و حمایت گلستان در ســال ۱۳۴۱ فیلم خانه سیاه است را 
در آسایشــگاه جذامیان باباباغی تبریز بســازد. در سال ۱۳۴۲ در نمایشــنامه شش شخصیت در 
جست وجوی نویسنده، بازی چشمگیری از خود نشان داد. در زمستان همان سال خبر رسید که 
فیلم خانه سیاه است برنده جایزه نخست جشنواره اوبر هاوزن شده و باز در همان سال انتشارات 
مروارید مجموعه تولدی دیگر را با تیراژ باالی ســه هزار نســخه منتشــر کرد. اشعار فروغ در این 
کتاب ســبب تحول و تغییری محسوس در شــعر نو شد. آخرین دفتر شــعر فروغ »ایمان بیاوریم 
به آغاز فصل ســرد« نام دارد. فروغ فرخزاد بعدازظهر دوشــنبه ۲۴ بهمن ۱۳۴۵ در یک تصادف 

جان باخت.

دوگانه  برف و ریزگرد در کرمان
مردم استان کرمان در سال جاری شاهد تغییرات شدید آب و هوایی در فواصل بسیار اندک هستند، 
زمســتان کرمان تا چند روز قبل روزهای گرمی را سپری می کرد. حتی شایعه بروز زمین لرزه به دلیل 
افزایــش ناگهانی دما در کرمان پیچید و مســئوالن شــهر به ناچار درصدد تکذیب شــایعات بودند. 
کارشناســان هواشناســی افزایش گرمای هوا و روزهای گرم در زمستان کرمان را به اثرات پدیده ال 
نینو تعبیر  کرده اند. در شرایطی که کرمانی ها شاهد کمترین بارندگی ها طی سال های اخیر در طول 
زمستان هستند، برف شمال اســتان کرمان را فراگرفت و اکثر شهرستان های این منطقه از استان 
زیر پوششی از برف قرار گرفت. هرچند این بارش ها در مقایسه با سال های قبل قابل توجه نیستند، اما 
بارش نخستین برف زمستانی که امسال در استان کرمان روی داد منجر به شادی مردم و کشاورزان 
شد و در بسیاری از روستاها و مناطق دورافتاده استان برگزار شد و نماز شکر خوانده شد. مردم کرمان 
نیز که امســال از بارش برف ناامید شــده بودند با آغــاز بارش برف به خیابان ها آمدنــد و در پارک ها و 
بوستان ها و به خصوص مناطق برف گیر حضور یافتند و به شادی پرداختند. بارش برف هرچند عبور 
و مرور در جاده های اســتان را با کندی مواجه کرد اما هیچ یک از راه های اصلی استان مسدود نشد 
و با تالش راهداران راه های اســتان تاکنون باز نگه داشته شده است. کاهش دمای شدید در استان 
کرمان، منجر به یخبندان در برخی از راه ها شده است که با تالش راهداران راه های استان، باز  شده 
اســت و خوشبختانه حادثه مهمی نیز در جریان بارش های اخیر اســتان روی نداده است. استقبال 
بی نظیر مردم از پیســت برف گیر ســیرچ نیز در حالی روی  داده است که از ســوی مسئوالن تاکنون 
هیچ گونه ســاماندهی برای استفاده عمومی از این منطقه انجام نشده است و تفریحات مردم در این 
منطقه که با حضور پررنگ مردم شهر کرمان همراه بود در اکثر موارد غیراستاندارد و خطرآفرین بود.
اما این بارش ها در حالی در کرمان روی  داده است که کرمان امسال یکی از کم بارش ترین زمستان های 
سال های اخیر را پشت سر گذاشته است و پیش بینی می شــود بیشترین بارندگی های سال جاری در 
کرمان در دو ماه آتی روی دهد. تمام این ها در حالــی در کرمان روی داد که دقیقًا یک روز قبل از بارش 
برف، ریزگردها در آسمان استان کرمان خودنمایی می کردند و میزان آلودگی هوا طبق اعالم سازمان 
محیط زیســت به مرحله خطر رســید. میزان آلودگی به حدی بود که بســیاری از مردم کرمان را دچار 
مشکالت تنفســی کرد، نکته قابل توجه این است که هیچ اخطاری از سوی دانشگاه علوم پزشکی در 
خصوص آلودگی هوا به مردم داده نشده بود. تعارضات پدیده های جوی در سال جاری یکی از بارزترین 
پیامدهایی تغییرات اقلیمی در کرمان است که مردم را نیز سردرگم کرده است. محمد زبردست، کارشناس 
ارشد منابع طبیعی در این باره می گوید: در سال جاری از بارش های سیل آسایی که ستاد بحران کشور 
پیش بینی کرده بود خبری نشد اما ال نینو در استان کرمان کاماًل مشهود بود به این صورت که بارندگی 
در زمستان امسال به شدت کاهش یافت. وی گفت: سال گذشته نیز گرمای هوا و شکوفه دادن باغ های 
استان، در حالی زودتر از موعد روی داد که سرمای ناگهانی بسیاری از کشاورزان به خصوص گردوداران 

را غافلگیر کرد و تولید این محصول در کرمان تا 7۰ درصد کاهش یافت. )منبع: مهر(

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

حسن فتحی »شهرزاد« را ادامه می دهد؟
در پی حاشــیه های ایجاد شده برای سریال »شهرزاد« 
و اظهارات ســیدمحمدهادی رضوی سرمایه گذار این 
سریال درباره نمایش عکس حسین شریعتمداری، حسن 
فتحی نامه ای نوشت. فتحی در این نامه به سیدمحمد 
امامی نوشته اســت: »جناب آقای سیدمحمد امامی؛ 
تهیه کننده محترم ســریال شــهرزاد! متاسفانه اخیرا، 
انتشار مواضع رسانه ای افراد غیرمسئول درباره اینجانب 
و سریال شهرزاد موجب بروز مسائلی شده که در ارتباط با 

آ نها تذکر چند نکته ضروری است: ۱.  بنابر روال و قاعده مرسوم، در صورت بروز هر موضوع شبهه برانگیز 
حسب مورد تنها تهیه کننده و کارگردان یک سریال، موظف به ادای توضیحات الزم و رفع ابهام در آن 
زمینه هستند. ۲. هرگونه اظهارنظر شخصی افراد مرتبط با سریال و نقل قول های کذب و بدون اطالع 
از طرف اینجانب، مغایر با اخالق و رفتار حرفه ای است. ۳.  طرح اظهارنظرهای حاشیه ساز در رسانه ها 
و مآاًل طرح موضوعات سیاسی که مفهومًا هیچ ارتباطی با داستان ساده و عاشقانه این سریال ندارد، 
خالف انصاف است و تنها موجب تشویش اذهان عمومی خواهد شد. ۴.  به سبب اینکه در بدو توافق 
برای ساخت این سریال، تصور نمودم تنها با جنابعالی به عنوان تهیه کننده و سرمایه گذار، همکاری 
خواهم داشــت از این رو در کمال احترام اگر قرار باشد هر فردی به جز شما در مقام تهیه کننده در هر 
مورد دست به تفسیر ناصحیح از گفته و ناگفته های من بزند با کمال احترام ناگزیرم از همکاری برای 
ساخت قسمت های بعدی سریال، انصراف بدهم تا به مصداق »گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوش تر 

زدند گردن مسگری« قربانی موضع گیری های پرحاشیه این قبیل افراد نشوم.«

کنسرتی که به ظریف تقدیم شد
گــروه موســیقی »خورشــید« به سرپرســتی مجید 
درخشانی اجرایش را در قالب سی ویکمین جشنواره 
موســیقی فجــر در تاالر وحــدت روی صحنــه برد. 
درخشانی در این اجرا با یک ارکستر بزرگ و با حضور 
سه خواننده یعنی مظفر شفیعی ، اشکان کمانگری و 
امید مظهری روی صحنه رفت و کنســرت خود را به 
یکی از استادان پیشکســوت موسیقی، »هوشنگ 
ظریف« تقدیم کرد. کنسرت گروه »خورشید« یکی از 

طوالنی ترین اجراهای جشنواره بود و بعد از حدود دو ساعت اجرا، کنسرت بعدی تاالر وحدت، 
یعنی اجرای گروه وزیری به تأخیر افتاد. درخشانی در این برنامه، قطعاتی از آثار گروه چاوش در 
نظر گرفته بود و در ابتدای برنامه توضیح داد: بخش اول این کنســرت به اجرای قطعاتی از آثار 
گروه چاوش اختصاص دارد که این آثار برگرفته از کارهای هنرمندانی مانند محمدرضا لطفی، 
پرویز مشکاتیان و حسین علیزاده است. او ادامه داد: آنچه شما در این اجرا می شنوید، در واقع 
بازسازی قطعات از یک ساختار ارکسترال است که این هنرمندان در اجرای اورژینال، آن را در 
نظر گرفته بودند. ما هم در اجرای امشب سعی کردیم به این ترکیب سازی وفادار باشیم و طوری 
قطعات را اجرا کنیم که مورد پســند شما قرار گیرد. بخش اول این برنامه با گروه نوازی براساس 
اشــعاری از ســعدی و مولوی سپری شــد. در بخش دوم نیز مظفر شــفیعی روی صحنه رفت. 
گروه نوازی در بیات ترک و دشــتی با اشعاری از مولوی، سعدی و شفیعی کدکنی بخش دیگری 

از این برنامه بود که اشکان کمانگری و امید مظهری در آن حضور داشتند.

زبان بدن به زبان آدمیزاد
مولف: الیزابت کونکه
مترجم: رامین کریمی/ رویا تنومند

نشر: دانژه 
2۶۷ صفحه

طرح: جواد تکجو ... من دوستی هنرمند/ با سود و بی زیانم/ از من مباش غافل/من یار پند دانم. )عباس یمینی شریف( 


