
»بازی بزرگ« در سوریه
از زمانی که آخرین دور تالش های بین المللی برای حل و فصل دیپلماتیک بحران سوریه در ژنو با ناکامی 
مواجه شد، تحوالت مرتبط با این کشور در دو جهت متفاوت، اما مرتبط با یکدیگر جریان پیدا کرد. از یک 
سو، در عرصه میدانی، ارتش سوریه با پشتیبانی نیروی هوایی روسیه و مشاوران نظامی ایرانی، توانست 
پیشروی های مهمی را علیه معارضین و تروریست ها به دست آورد و از سوی دیگر، قدرت های منطقه ای حامی 

صفحه 4معارضین، به ویژه عربستان و ترکیه، برای مداخله در سوریه ابراز آمادگی کردند ...
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 فرهاد در جشن بزرگ 
آبی ها در آزادی

علی الریجانی:

10 جلسه هسته ای با رهبری
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه، طالب و 
روحانیون به برخی سواالت پاسخ داد. الریجانی در سخنان خود در پاسخ به این ادعا که او 

برجام را در 20 دقیقه در مجلس به تصویب رسانه است، گفت: پشت این 20 دقیقه 3 ماه کار و 
بررسی بوده است. الریجانی همچنین به روند مذاکرات و جلساتی که با رهبری در این خصوص 

تشکیل شده اشاره و تاکید کرد: این طور نبوده است که عده ای بروند و مذاکره کنند. رئیس مجلس 
همچنین از عملکرد اقتصادی دولت حمایت کرد و آن را در مسیر درستی خواند.  رئیس 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3مجلس با بیان اینکه مذاکرات اخیر هسته ای حدود 3 سال و نیم  ... صفحه 7

چشــم و هم چشــمی تیم های لیگ برتری 
خوبــی داد و منجر به ایــن بــار نتیجه 

از ســال ها شاهد این شد که بعد 
ی  هــا ر ا ید برتــری د لیــگ 

پرشــوری باشیم. 
بعد از اینکه رایگان 

شد بلیط  ...

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی:

کسانی را انتخاب کنیم که دغدغه رونق اقتصادی دارند
صفحه 3

صفحه 3

نماینده ولی فقیه در دانشگاه های 
استان البرز گفت: مجلس خبرگان 

مهم ترین نهاد  ...

رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام در بیانیــه انتخاباتی خود 

انتخابات هفتم ...

نایب رئیــس مجلــس شــورای 
اســالمی با بیــان اینکه وضعیت 
فعلــی اقتصــاد کشــور مطلوب 

نیست، گفت ...

دالیل حساسیت 
انتخابات 

خبرگان پنجم

مشارکت مانع 
از نهادینه شدن 

تندروی ها

وضعیت اقتصاد 
مطلوب نیست

 هاشمی و یادگار امام 
به ملت تعلق دارند

قائــم مقام حــزب موتلفه اســامی گفــت: رئیس 
مجمــع تشــخیص مصلحــت و نــوه امــام )ره( 
در درون نظــام هســتند و بــه ملــت تعلــق دارنــد. 
اســد الله بادامچیان صبح امروز در نشســت خبری 
خــود در محل دفتــر حزب موتلفه اســامی با بیان 
اینکــه جامعــه مدرســین نســبت به حضــور علی 
الریجانی در لیســت خود به جمع بندی رسیده است 
اظهار کرد: جامعه مدرســین نسبت به حضور علی 

صفحه 3الریجانی در لیســت خــود  ...

توقف کمک مالی عربستان به 
لبنان با هدف مقابله با ایران 
تعلیق کمک های نظامی عربستان به لبنان به دلیل 
اختافــات ریاض با تهران بوده اســت. عربســتان 
ســعودی روز جمعــه اعــام کــرد قرارداد هایش با 
لبنان برای کمــک به نیروهای امنیتی این کشــور 
را که ارزشــی بالغ بر چهار میلیارد دالر دارد، متوقف 
می کند. ریاض در تافی خودداری وزیر امور خارجه 
لبنان از حمایت از عربســتان در برابر ایران دست به 
این کار زده اســت. یکی از ایــن قرارداد ها مربوط به 

صفحه 4تعهد چهار ســاله عربستان  ...

MWC در آستانه
 Mobile World کنگــره جهانــی موبایل یــا همــان
Congress (MWC( یکــی از مهمتریــن رویداد های 
مهــم دنیای تکنولوژی اســت که به شــکل ســاالنه در 
بارسلونا-اســپانیا برگزار میشــود. این مراســم با شرکت 
بیش از 2 هزار کمپانی مختلف از سراسر دنیا و همچنینی 
بیش از 100 هزار بازدید کننده در فوریه هر ســال برگزار 
میشود. هرچند به شکل ســنتی این مراسم بیش از همه 
مربــوط به دنیــای موبایــل و تکنولوژی هــای این حوزه 
اســت، اما در ســال جاری تکنولوژی هــای جدید دیگر 

صفحه 5نظیــر تکنولوژی های پوششــی ...

 چگونه لکه ها را 
پاک کنیم؟

خانــه و لوازم تمیزدیگر نگران طریقه ی از بین بردن 
لکه هــای لباس ولــوازم خود نباشیدکافیســت که 
فقط مطلب ما را بخوانید.در ایام تعطیات به جهت 
مســافرت ها و پیــك نیك هاي متعــدد و همچنین 
رفــت و آمدهاي بســیار، بیش از هر موقــع دیگر از 
ســال، لوازم دکوراسیوني خانه و همچنین لباس ها 
به خصوص پوشــاك بچه ها در معرض صدماتي از 
جمله لکه دار شدن در اثر ریختن مواد مختلفي مانند 

صفحه 6چاي، چربــي، آب میــوه و ...

کار فدراسیون و مایلی کهن 
به شکایت کشید

محمد مایلی کهن در سالهای گذشته بیشتر با بیانیه 
ها و مصاحبه های جنجالی اش مطرح شده است. 
بازیکن و سرمربی سابق تیم ملی که علیه کی روش 
و طرفداران او نطق هــای تندی دارد. وی البته این 
بار  از طرف فدراسیون مورد تهدید قرار گرفت؛ تهدید 
به شکایت! اولین اختاف مایلی کهن با علی پروین 
بود؛ هم بازی سابقش در پرسپولیس که البته سابقه 
همــکاری و نشســتن روی نیمکــت مربیگری تیم 

صفحه 7ســرخ پوش پایتخت را داشــت ...

اصالح طلبان نگران تندروها
اصولگرایان نگران نفوذ اقتصادی

ــار  صفحه 2روز داغ شع
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اطالعیه عدم استفاده از تصاویر امام و رهبری مجعول است
رئیس ستاد انتخابات کشور با تاکید بر این که هرگونه اطالعیه رسمی مرتبط با انتخابات از طریق این ستاد انجام می شود 
گفت که اطالعیه های رسمی ستاد انتخابات کشور با امضای وی یا دبیر ستاد از طریق شبکه های سراسری صدا و سیما 
قابلیت پخش دارند. محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور طی اطالعیه ای از صدا و سیما درخواست کرد که 
اطالعیه های رسمی ستاد انتخابات کشور با امضای وی یا دبیر ستاد انتخابات کشور از طریق شبکه های سراسری صدا 
و سیما پخش شوند. وی همچنین تاکید کرد: اطالعیه های ستاد انتخابات استان ها صرفا با امضای استاندار، یا رئیس 
ستاد انتخابات استان رسمیت داشته و قابل پخش در شبکه های استان می باشد و پخش اطالعیه های استانی از شبکه 

سراســری فاقد جایگاه قانونی است. در این اطالعیه رئیس ستاد انتخابات کشــور اعالم کرد: با عنایت به صدر ماده 25 قانون انتخابات مجلس شورای 
اسالمی وزارت کشور مامور اجرای قانون انتخابات مجلس بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است و به استناد ماده 23 آن وزارت کشور موظف شده 
اســت در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد مطالب مربوط به انتخابات را به اطالع مردم برساند.لذا بدیهی است صدور هر گونه 
اطالعیه رسمی مرتبط با امر انتخابات باید از طریق ستاد انتخابات کشور انجام شود. وی همچنین اظهار کرد: در روزهای اخیر اطالعیه هایی به نام ستاد 
انتخابات کشور از شبکه های مختلف سراسری صدا و سیما با مضامین ممنوعیت استفاده از عکس و تمثال بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام معظم 
رهبری در عکس ها و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و مجلس شــورای اسالمی پخش شده که ستاد انتخابات 
کشور هیچ نقشی در تهیه و صدور اطالعیه با فحوای پیش گفته را نداشته و انتساب چنین اطالعیه هایی به ستاد انتخابات کشور فاقد وجاهت قانونی است.

دلیل حمایت اصالح طلبان از اصول گرایان میانه رو
یک عضو شــورای مرکزی حزب اسالمی کارگفت: دلیل حمایت اصالح طلبان از اصول گرایان میانه حمایت از دولت 
اســت.محمد نیشــابوری اظهار کرد: موضوع ائتالف در جناح اصالح طلبان از ســال 92 در دوران انتخابات ریاست 
جمهوری آغاز شــد.وی با مرور آنچه در انتخابات 92 در بحث ائتالف رخ داد یادآور شــد: آنچه که دیده شد این بود که 
بخشــی از جناح اصولگرا و طیف اعتدالیون که پس از دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی مطرح شدند، با اصالح 
طلبان بر سر یک گزینه به ائتالف رسیدند.نیشابوری تصریح کرد:  اما آن چه که امسال شاهدش هستیم ائتالف بر سر 
افرادی است که با جناح ها و گرایش های مختلف در یک لیست کنار هم قرار دارند. کسانی مثل مطهری، کاظم جاللی 

در لیســت اصالح طلبان هستند.وی ادامه داد: از نظر شخص من این اتفاق ائتالف نیست، بلکه بخشی از جریان اصولگرایی به دالیل آشکار تمایل 
پیدا کرده اند تا در لیست اصالحات باشند. انصافا هم این افراد اصولگرا در دو سال و نیم گذشته در بحث برجام خیلی به دولت کمک کرده اند و کنارش 
بودند، هرچند که با مجموعه  اصالح طلب داخل مجلس زاویه دارند.این عضو شــورای مرکزی حزب اسالمی کار خاطرنشان کرد: حامیان دولت هم 
مثل حزب اعتدال و توسعه پایگاه رای روشنی ندارند، در تهران که مردم به شکل لیست رای می دهند باید در یکی از دو لیست اصالح طلب یا اصولگرا 
قرار بگیرند.وی با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات مجلس تفاوت دارد گفت: خود معتدلین می دانند در انتخابات ریاست جمهوری 
می توانند رای مردم را کسب کنند اما در انتخابات مجلس به حضور در لیست نیاز دارند. در 9 دوره گذشته مجلس شاید یک یا دو مورد افرادی بودند که 

توانستند بدون لیست و به صورت مستقل وارد شوند.

 گسترش روابط 
»بدون سقف« ایران و عمان

محمدجــواد ظریــف با بیــان اینکه روابــط ایران و 
عمــان مثال زدنی و نمونه اســت، تأکیــد کرد: ما 
برای گسترش روابط با عمان سقفی را قائل نیستیم 
و می خواهیــم در همــه حوزه هــا روابط دو کشــور 

گسترش پیدا کند.
وزیر امور خارجه کشــورمان بعد از گفت وگوی یک 
ساعت و نیمه با یوسف بن علوی در ابتدای نشست 
مطبوعاتی مشــترک بــا وزیر امور خارجــه عمان، 
اظهار کرد: خوشــحال هســتم که امــروز میزبان 
هیــأت عالیرتبه عمانی در تهران هســتیم. در این 
ســفر برادر عزیزم یوسف بن علوی را وزیر تجارت، 
رئیس هیأت ســرمایه گذاری عمــان، رئیس بانک 
مرکزی عمان، رئیس بانک مسقط و تعدادی دیگر 
از دوســتان در وزارت امور خارجه عمان همراهی 

می کنند.
وی با اشــاره به عزم دو کشــور جهــت تقویت روابط 
دوجانبــه تأکید کــرد: روابط ایران و عمــان روابطی 
مثال زدنی و نمونه است و ما از مقامات عمان از جمله 
سلطان عمان برای نقش فعالی که برای حل و فصل 

موضوع هسته ای داشتند تشکر کرده و می کنیم.
ظریف با اشــاره به محتوای مذاکرات یک ساعت و 
نیمه اش با این دیپلمات عمانی، خاطرنشــان کرد: 
در جریان ایــن گفت وگوها در مــورد همکاری های 
دوجانبــه و چندجانبــه گفت وگــو کردیــم. در مورد 
همکاری هــای سیاســی، منطقــه ای،  امنیتــی و 
همچنین همکاری در پروژه های کوتاه  مدت، میان 

مدت و درازمدت گفت وگو کردیم.
وزیــر امــور خارجه کشــورمان بــا توصیــف کردن 
ایــران و عمان به عنوان شــرکای راهبردی در حوزه 
همکاری هــای مختلف ادامه داد: دو کشــور برای 
گســترش روابط اهمیت قائل هســتند و عالقه مند 
هستند که همکاری های خود را در زمینه های بانکی، 
تجارت، حمــل و نقل، صنعت، انــرژی و همچنین 
احداث خط لوله گاز و ســرمایه گذاری های مشترک 
در زمینه صنعت و معدن، حمل و نقل، گمرک و بانک 

گسترش دهند.
وی بــا ابــراز امیدواری مبنــی بر اینکه ســفر هیأت 
عالیرتبه سیاسی و اقتصادی عمان به تهران صفحه 
جدیدی را در گســترش روابط برادرانه و دوستانه بین 
ایران و عمان فراهم کنــد، گفت: در واقع امیدواریم 
این سفر زمینه ســاز باب جدیدی در روابط عمیق دو 

کشور باشد.
وزیر امــور خارجه کشــورمان در بخــش دیگری از 
صحبت های خــود با بیــان اینکه عمان همســایه 
خوب و قابل اعتمادی برای ایران است، ادامه داد: 
روابط خوب دو کشــور دارای اثرات و منافع مناسب 
منطقــه ای و بین المللی اســت و مــا همکاری های 
دو کشــور را در عرصه منطقه ای و بین المللی ادامه 

خواهیم داد.
ظریف با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران سقفی 
را برای گســترش روابط با عمان قائل نیســت و در 
تالش اســت که در حوزه های مختلــف این روابط 
را گســترش دهد، گفت: خط لولــه گاز بین عمان 
و ایــران احداث می شــود و قرار اســت دو کشــور 
همکاری هایی را نیز در زمینه هوانوردی، تجارت، 
 تســهیل روادید برای تجار و بازرگانان، ایجاد زمینه 
بــرای حضــور ســرمایه گذاران دو کشــور، انجام 
سرمایه گذاری مشترک ایرانی و عمانی و همچنین 
ایرانی  و عمانی و طرف های ثالث با یکدیگر داشته 
باشــند و در این ارتباط امــروز گفت وگوهای خوبی 

را انجام دادیم.

روز داغ شعار 
اصالح طلبان نگران تندروها، اصولگرایان نگران نفوذ اقتصادی

کمتر از یک هفته به انتخابات مجلس شورای اسالمی مانده است و کاندیداهای 
اصالح طلب و اصولگرا در مصاحبه ها و نشســت های خبری و همایش های 
خود در تالش برای بزرگ کردن ســبد آراء خودند. اما نوع سخنان کاندیداهای 
لیست اصالح طلبان با اصولگرایان متفاوت است. در حالی که اصالح طلبان 
عمدتا بر تشکیل مجلســی متفاوت از مجلس نهم و به دور از تندروی ها تاکید 

دارند، اصولگرایان تمرکز بحث های خود را بر مسائل اقتصادی گذاشته اند. 

»نه« به مجلس تندروها
ســخنان اصالح طلبان در مصاحبه ها و همایش هایشان را که بخوانیم، یک 
موضوع بیش از هر چیز دیگری نمودار اســت: با رای خود نگذاریم تندروها به 
مجلس راه یابند. آن ها دائما تندروی های امثال رسایی و کوچک زاده و بذرپاش 
را در موضوعــات مختلف مثال مــی زنند و تاکید می کننــد چنین افرادی –که 
تعدادشــان هم در لیست اصولگرایان کم نیســتند- نه به دنبال منافع ملی که 
در پی منافع فردی و حزبی خود هستند و عملکردشان جز ضرر به منافع ملی و 

چوب الی چرخ دولت گذاشتن نتیجه ای ندارد. 
درواقــع به نظر می رســد اصالح طلبــان در این انتخابات نیز بــه نوعی همان 
استراتژی سال 92 خود را پی گرفته اند: هشدار نسبت به روی کار آمدن تندروها 
که نتیجه آن بسته شدن فضای سیاسی و فرهنگی داخل کشور و تنش آفرینی 
با جهان خارج است. اســتراتژی که در ســال 92 جواب داد و حاال نیز اصالح 
طلبــان امیدوارند با یادآوری اتفاقاتی که در مجلس نهــم افتاد، رای مردم را به 
خود جلب کنند. برجام و اســتیضاح وزیران از موضوعات برجسته در اظهاراتی 

از این دست است.
محمدرضا عارف در جایی می گوید: ما در لیســت ائتالف اصالح طلبان از یک 
سو منافع ملی را دیدیم و از سوی دیگر هویت اصالح طلبی را اصل قرار دادیم. 
وی با بیان اینکه ما مجلســی می خواهیم که خود را در اجرایی کردن برنامه ها 
شریک دولت بداند تاکید می کند: مجلسی می خواهیم که در آن فرجی داناها 

استیضاح نشوند و اولویت اول خود را رونق اقتصادی بداند.
بهروز نعمتی که از اصولگرایان حامی الریجانی است و در لیست اصالح طلبان 
قرار دارد، به موضوع اســتیضاح های مجلس نهم اشــاره می کند و می گوید: 
زمانی که دولت کابینه را به مجلس معرفی کرد نقشــه کشیده بودند 9 نفر رای 
نیاورد و 70 جلسه در خانه تک تک نمایندگان برگزار کردیم تا زنگنه ها آخوندی 

ها و میلی منفردها و نجفی مظلوم رای بیاورند.
الیاس حضرتی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از دیگر اصالح طلبانی 
اســت که بر تشــکیل مجلســی معقول تاکید دارد. او با تاکید بر اینکه ما امروز 
می خواهیم یک تصمیم عاقالنه دیگری بگیریــم، چرا که با جریان خطرناکی 
مواجه هســتیم، این جریان خطرناک را همان مخالفان برجام معرفی می کند 
و می گوید: امروز برجامیان و نابرجامیان مقابل یکدیگر قرار دارند و برجام فقط 
مربوط به هسته ای نیست، بلکه یک تفکر عاقالنه و اصالح طلبانه برای اداره 
کشــور اســت که می تواند نگاه دنیا را به ایران و اسالم خوشبین کند. به گفته او 

در مقابل این تفکر، تفکری بســته قرار دارد که مدیریت آنها را در 8 سال گذشته 
دیده ایم و نابرجامیان فقط ادبیات تند و خشن، توهین و جاسوس خطاب کردن 

فرزندان ملت نیست بلکه نگاهی است که باید در پستوی خانه ها زندگی کنند.
احمد شــیرزاد نیز در این خصوص با بیان اینکه تنها بــا خانه تکانی در مجلس 
کنونی و ساخت مجلسی معقول و کارآمد می تواند رشد جامعه و کشور را اجرایی 
کرد، می گوید: عده ای ظهر جلســه می گذارند و عصر به سفارت خانه ها حمله 
می کنند آیا این امر می تواند ســرمایه گذار خارجــی را جذب کند؟ وی تاکید می 
کند: نمی تواند کشــور ما صحنه تاخت و تاز 200 نفره ای شــود که وقتی دکتر 
مطهری مهمان شــیرازی ها می شود، به خودشــان اجازه دهند در فرودگاه به 

او تعرض کنند.
اما موضوع برجســته دیگر در ســخنان اصالح طلبان، زنان هستند. اصالح 
طلبان از مدت ها پیش بحث ســهم 30درصدی زنان در لیستشــان را مطرح 
کرده بودند، ولی با ردصالحیت ها توانســتند تنها 25 درصد از لیســت 30 نفره 
شان را به زنان اختصاص دهند. آن ها اما حاال بخش بزرگی از شعارهای خود را 
به موضوع زنان و لزوم اصالح قوانین مرتبط به حقوق زنان اختصاص داده اند.
محمدرضــا عــارف یکــی از راهبردهــای محوری و مهــم اصــالح طلبان را 
اولویت دادن به زنان و جوانان می خواند و می گوید: راهبرد ما این است که اگر 
به مجلس راه پیدا کردیم مجلسی شکل دهیم که مهم ترین دغدغه آن نیازهای 

مردم و اولویت  دادن به مسائل امور زنان باشد.
مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم ساالری نیز در این خصوص می گوید: 
ما معتقدیم زنان این کشور آنقدر توانمندی دارند که بتوانند یک سوم مجلس را 
بگیرند و اینگونه نباشد که در افغانستان کاندیدای زن ریاست جمهوری داشته 
باشیم و در کشور ما چنین نباشد. احمد شیرزاد هم درخصوص تشکیل مجلس 
آینده و مســئله زنان اظهار می کند: نیمی از جمعیت کشور که زنان هستند که 
مطالبات جدی دارند و بازنگری مسایل مربوط به آن ها نیازمند تشکیل مجلسی 

روشنفکر و امروزی است که عمق مشکالت را درک کند.

مجلسی برای اجرای اقتصاد مقاومتی
اصولگرایان اما به نظر می رسد تمام همت خود را بر نقد سیاست های اقتصادی 
گذاشــته اند.. حدادعادل ســخنگوی ائتالف اصولگرایان می گوید 10 نفر از 
لیست 30 نفره اصولگرایان در تهران، اقتصاددان هستند و این ائتالف به دنبال 
این هســتند که مجلسی را تشــکیل دهند که مشکالت کشــور را که اهم آنها 
مسائل اقتصادی، معیشتی، بیکاری و ... است  حل کند. او اقتصاد مقاومتی را 
راه حل رفع مشــکالت اقتصادی کشور می داند و تاکید می کند: این که فردی 
ســئوال می کند در برجام با اقتصاد مقاومتی چه می کنید؟ نباید اسم تندروی را 

به آن نسبت داد.
اما اقتصاددانان ائتالف اصولگرایان این روزها مشــغول شــرکت در نشســت 
های اقتصادی هســتند. از جمله نشســتی که توکلی و نادران هفته گذشــته 
برگزار کردند و دو نشســتی کــه امروز در دو خبرگزاری تســنیم و مهر با حضور 

کاندیداهای اقتصاددان این ائتالف تشکیل شد. عمده تاکید این نشست ها، 
انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت در دو ســال گذشته و برجام و پسابرجام و نیز 
تاکید بر اقتصاد مقاومتی است. آن ها می گوید دولت در حال حاضر اهمیتی به 
اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر انقالب نمی دهد، سیاست های اقتصادی 
پسابرجام ضد اقتصاد مقاومتی است و به همین دلیل آن ها از برجام انتقاد می 
کنند. ایــن کاندیداها تاکید می کنند که مجلس آینده اجرای اقتصاد مقاومتی 
و درون زا را در دســتور کار خود قرار خواهد چراکه ایــن تنها راه نجات اقتصاد 
کشــور اســت. آن ها رویکرد اصالح طلبان را درمقابل اتــکا و امید به غرب و 
ســرمایه گذاری خارجی عنوان می کنند و آن را در برابر رویکرد اتکا به اقتصاد 

داخلی خود قرار می دهند.
برای مثال پرویز میرکاظمی در نشستی که امروز در خبرگزاری تسنیم با حضور 
چند اقتصــاددان دیگــر اصولگرا برگزار شــد، می گوید: وقتی به مشــکالت 
اقتصادی دقیق نــگاه نکنیم، نمی توانیم کاری پیــش ببریم. بنابراین مجلس 
آینده باید فارغ از غبارهای سیاسی به واقعیت اقتصادی بپردازد. میرکاظمی با 
بیان اینکه به رغم نظر کارشناسان تنها 20درصد مسایل اقتصادی به موضوعات 
بین المللی باز می گردد، تاکید می کند: یک دیدگاه به ســمت غرب دارد و حل 
مشــکالت را حرکت در مســیر غرب می داند ولــی نگاه دوم توجــه به اقتصاد 

مقاومتی را در نظر دارد و نگاه برون نگر عالمانه کسب رتبه می باشد.
پرویز میرکاظمی درباره دالیل بی توجهی فعاالن به ســرمایه گذاری نیز گفت: 
معطــل ماندن بازار ســرمایه از مهمترین معضالت این موضوع اســت چرا که 
اقتصادی که منتظر وضعیت پســابرجام باشد، نمی تواند موفق عمل کند. چرا 
باید فعاالن اقتصادی بیش از 2 ســال برای اقدامات اقتصادی معطل باشند؟ 
بنابراین فعال اقتصادی پول خود را برای این وضعیت ســرمایه گذاری نخواهد 

کرد .
احمد توکلی در نشســت دیگری که امروز در خبرگزاری مهر برگزار شــد در این 
خصوص می گوید: این تفکر که همه چیز در رابطه با آمریکا حل و فصل می شود 
باعث شده که اقتصاد و معیشــت مردم به این حال و روز بیفتد و ادامه پیدا کند. 
وی تاکید می کند تمایالت غیر تولیدی در کشور نهادینه شده و اگر زمینه های 

تولید در داخل تسهیل نشود شاهد بدتر شدن وضعیت خواهیم بود.
الیاس نــادران دیگــر اصولگرایی اســت که در این نشســت با اشــاره به لزوم 
عملیاتی شدن سیاســت های اقتصاد مقاومتی گفت: اگر امروز سیاست های 
اقتصاد مقاومتی به همراه دیگر مصوبات دولت از جمله بهبود فضای کســب 
و کار عملیاتی می شــد، امروز هم ســوء مدیریت در اقتصاد رد می شد و اینکه از 
هم پاشــیدگی و بخشی نگری در مدیریت دولت در حوزه اقتصاد نیز سامان پیدا 

می کرد و مردم نیز از فشار اقتصادی خارج می شدند.
وی با بیان اینکه این »دولت وعده« با شعار و پنهان کاری قادر نیست مشکالت 
را حل کند، تاکید می کند: اگر اعضای ستاد مقاومتی و هیأت دولت روزانه هزار 
بار ذکر اقتصاد مقاومتی بگویند، اما بیکاری رشد کند، فایده ای نخواهد داشت 

و هر دولتی باشد شرمنده خواهد شد.

پیگیری روزواکنش روز

حضورمردمدرانتخاباتبهاقتدارملیکمکزیادیمیکند
رییس قوه قضاییه گفت: پیوند مردم و ولی فقیه عامل اصلی اقتدار ملی است.آیت الله صادق آملی الریجانی در فریدونکنار اظهار کرد: حضور در انتخابات آثار مهمی دارد و نقش هر دو مجلس نیز بسیار اساسی است.رییس 
قوه قضاییه تصریح کرد: بر خالف اظهارات برخی افراد در قانون اساسی نظارت بر رهبری نداریم، اما بر اساس قوانین موجود می توان معنای نظارت را دریافت کرد. وی با اشاره به اینکه معنای نظارت با خود نظارت متفاوت 
است، گفت: در طول انقالب امام راحل و مقام معظم رهبری با مدیریت و تیزبینی انقالب را از مخمصه های بسیاری رهانیده اند.این کاندیدای مجلس خبرگان رهبری افزود: والیت فقیه نه تنها موجب استحکام کشور شد 
بلکه وحدت اجتماعی و انسجام ملی را نیز به ارمغان آورد.آملی الریجانی با بیان اینکه در قدرت  نظامی، وضعیت علمی، توانایی های فنی مهندسی و هر عامل دیگری اقتدار ملی وجود دارد، گفت: این اقتدار ملی با تمام فشارهای 
غرب و شرق به واسطه حضور مردم در صحنه و پیوند با ولی فقیه است.وی با تاکید بر اینکه مردم بصیر کشور با فهم و درایت انقالب را به پیش بردند، اظهار کرد: با وجود اینکه مشکالت زیادی در کشور وجود دارد، اما 
زمانی که اصل نظام مطرح می شود همه به میدان می آیند و متحد می شوند.رییس قوه قضاییه با ابراز امیدواری از اینکه در انتخابات 7 اسفند مردم حضوری حماسی را خلق کنند، گفت: حضور مردم در انتخابات 

به اقتدار ملی کمک زیادی می کند.آملی الریجانی در پایان تاکید کرد: اگر انسان نسبت به دستورات الهی گوش به فرمان باشد بنده می شود و در دنیا نیز باید این اطاعت نسبت به ولی فقیه وجود داشته باشد.

سیاسی
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کسانی را انتخاب کنیم که 
دغدغه رونق اقتصادی دارند

 10 جلسه هسته ای 
با رهبری

حجت االسالم والمسلمین حســن روحانی صبح امروز در گردهمایی »کارگران و آینده اقتصاد ایران« از مردم خواست در 
انتخابات 7 اسفند کسانی را انتخاب کنند که دغدغه آنها رونق اقتصادی است. رئیس جمهور در این سخنان تصریح کرد 
که بعد از به نتیجه رســیدن برجام، حاال نوبت برجام دو و رونق اقتصادی و ایجاد شغل است. روحانی همچنین بار دیگر بر 

لزوم رفع تبعیض در دستمزد و حقوق زن و مرد تاکید کرد.

نیازی به نصیحت هیچ غیر ایرانی نداریم
رئیس جمهور در سخنان خود با اشاره به انتخابات 7 اسفند اظهار کرد: از همه ملت ایران، کارگران عزیز، بانوان عزیز، مردان 
غیور، جوانان عزیز و روستائیان و شهریان می خواهم تا هفتم اسفند همراه هم پای صندوق آراء حاضر شویم تا کسانی را 

انتخاب کنیم که دغدغه آنها رونق اقتصادی و اشتغال جوانان است.
وی در این خصوص ادامه داد: کسانی را انتخاب کنیم که در فکر صادرات و رشد صادرات غیرنفتی و به فکر رشد اقتصادی 
این کشور هستند و قدرت مبارزه با رکود را دارند. کسانی را انتخاب کنیم که به تعبیر رهبر معظم انقالب دلبسته انقالب اند، 
گاه هستند. رئیس جمهور در ادامه تأکید کرد: هر قدر اتحاد بین قوا بیشتر و فاصله ها  دلباخته ملت اند و از توطئه های دشمن آ
کمتر باشد شرایط بهتری را برای پیشرفت کشور داریم. ما می خواهیم نمایندگانی را انتخاب کنیم که به تعبیر رهبر معظم 
انقالب ریل گذار برای حرکت نظام به سمت پیشرفت و تعالی باشند. نمایندگانی که دغدغه آنها منافع و مصالح ملی باشد. 

وی با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تصریح کرد: ما نمایندگانی را برای مجلس خبرگان رهبری انتخاب می کنیم 
که بتوانند در شرایط روز مبادا بهترین فرد را برای رهبری کشور و نظام برگزینند. رهبری که آن همه مسئولیت سنگین برای 
ملت ایران و ملت اســالمی بر دوش دارد. روحانی با اشــاره به اینکه مقام رهبری فرمودند که شما ملت صاحب این کشور 
هستید، دولت، نظام و جمهوری اسالمی از آن شماست و مجالس و دولت ها با رأی شما تشکیل شده و رهبری با رأی شما 
گاه و بیدارند و  پرچم کشور را بر دوش گرفته اســت، تاکید کرد: ما نیازی به نصیحت هیچ غیرایرانی نداریم چون مردم ما آ
مصالح خود را به خوبی تشخیص می دهند و در میان کاندیداهایی که تأیید شده اند بهترین ها و اصلح را برمی گزینند. وی 
در ادامه عنوان کرد: مردم یا مستقیم کاندیداها را می شناسند یا با شناخت توسط شخصیت ها، احزاب و تشکل هایی که 

نسبت به آنها اعتماد دارند پای صندوق ها می روند. نوبت اجرای برجام دو برای رونق اقتصادی است.

نوبت برجام دو برای رونق اقتصادی است
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم ها گفت: از آغاز این دولت 
قرار ما بر این بود که دولت همه توان و تالش خود را به کار گیرد تا تحریم های ظالمانه را از ســر مردم بردارد، حقوق مسلم 
این ملت در صحنه جهانی به رســمیت شناخته شود، ایران هراســی تبدیل به ایران ستایی شود و چهره واقعی مردم ایران 
برای جهانیان روشــن گردد. قرار ما این بود که دولت تالش کند تا دروازه صادرات کاالی ایرانی به روی جهانیان باز شود و 
امکانات مورد نیاز و مواد اولیه بدون پیچ و خم های نابجای تحریم وارد کشور شود تا جنس ارزان تر و قابل رقابت با تولیدات 

جهانی در این کشور تولید شود.
رئیس دولت یازدهم با بیان اینکه با به فرجام رسیدن برجام در سایه حدود 30 ماه تالش و کوشش مذاکره کنندگان امروز راه 
برای فعالیت باز شده است، تاکید کرد: امروز نوبت شماست. یعنی  روز کارگران عزیز و کارآفرینان و روزی است که باید همه 
دست به دست هم دهیم و گام دوم یعنی برجام دو را آغاز کنیم. کشور ما نیاز به رونق اقتصادی ،آرامش ، وحدت و انسجام 
بیشتردارد. به گفته روحانی همه باید برای اشتغال جوانانمان فعال شویم و نه تنها کارگر ما امنیت برای کار خود داشته باشد 

بلکه نسبت به اشتغال فرزندانش هم مطمئن باشد.
رئیس جمهور یادآور شد: ما در شرایط سخت اقتصادی و قیمت پایین نفت شرایط الزم را برای سالمت مردم در این کشور 
فراهم کردیم و نگذاشــتیم خرج بیمارستان برای بیماران کمرشکن باشد. ما همه مردم نیازمند کشور را تحت پوش بیمه 

سالمت قرار دادیم و 11 میلیون نفر حاشیه نشین تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند. 
رئیــس جمهور در پایان اظهار کــرد: این دولت همه توان و تالش خود را هم برای شــاغالن مــرد و زن کارگر و هم برای 
بازنشستگان و رفاه بیشتر آنها به کار خواهد گرفت. در سخنرانی قبل در جمع کارگران به وزیر کار گفتم که باید تالش کنید تا 

حقوق بانوان کارگر تضییع نشود و در شرایط مساوی کار تبعیضی بین زنان و مردان وجود نداشته باشد. 

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اســالمی در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه، طالب و روحانیون به برخی سواالت 
پاســخ داد. الریجانی در سخنان خود در پاســخ به این ادعا که او برجام را در 20 دقیقه در مجلس به تصویب رسانه است، 
گفت: پشت این 20 دقیقه 3 ماه کار و بررسی بوده است. الریجانی همچنین به روند مذاکرات و جلساتی که با رهبری در این 
خصوص تشکیل شده اشاره و تاکید کرد: این طور نبوده است که عده ای بروند و مذاکره کنند. رئیس مجلس همچنین از 

عملکرد اقتصادی دولت حمایت کرد و آن را در مسیر درستی خواند. 

10 جلسه با حضور رهبری تشکیل شد
رئیس مجلس با بیان اینکه مذاکرات اخیر هســته ای حدود 3 سال و نیم طول کشید و  مربوط به این دولت هم نبود بلکه 
در پایان دولت قبل صورت گرفت، به نامه رئیس جمهور آمریکا به رهبر انقالب اشــاره کرد و افزود: بعد از این مسئله برای 
هدایت مذاکرات هسته ای شورایی به وجود آمد که این شورا تا پایان بحث هسته ای حدود 30 جلسه برگزار کرد و قطعًا این 
گونه نبود که یک عده بروند و مذاکره کنند، از این رو در شورا تصمیم گرفته می شد که چگونه مذاکره شود، چه محورهایی 
مطرح شده و نتیجه مذاکرات مدام در شورا اعالم و براساس آن تصمیم گیری می شد. وی تصریح کرد: گاهی در مذاکرات 

مسیری طی می شد و بعد از بررسی در شورا مشخص می شد که مسیر طی شده غلط است.
رئیس مجلس در پاسخ به این سوال که آیا این شورای مربوطه در حضور رهبر معظم انقالب تشکیل شد، گفت: البته این 
شورا وظیفه مستقلی داشت، اما با این وجود بیش از 10 جلسه در خدمت رهبر معظم انقالب تشکیل شد و ایشان چارچوب ها 

را مشخص می کردند و خیلی از زوایای این موضوع مورد بررسی قرار می گرفت.
به گفته او پس از توافق موضوع باید در شــورای عالی امنیت ملی بررسی می شد، چراکه مذاکرات هسته ای جزو مسائل 
استراتژیک کشور است، حتما به تایید رهبری نیاز دارد و پرونده هسته ای همواره در شورای عالی امنیت ملی بوده و مصوبات 
شورا می بایست به تایید مقام معظم رهبری برسد. رییس مجلس با بیان اینکه مجلس نیز نمی تواند جدا از این روند باشد، زیرا 
برخی از بخش های توافق نیاز به قانون مشخص دارد تصریح کرد: بنابراین در نهایت مشخص شد که هم مجلس باید نظر 
دهد و هم شورای عالی امنیت ملی. الریجانی با بیان اینکه در اینجا اختالف نظر بود، به طوری که رئیس جمهور می گفت 
نیازی به اعالم نظر مجلس نیست و نظر ما این بود که اعالم نظر مجلس ضروری است، افزود: این نظرات در خدمت رهبر 

معظم انقالب مطرح و ارائه شد و ایشان نظرشان این بود که مجلس نظر دهد. 

برای آن 20 دقیقه، 3 ماه کار شده بود
رییس مجلس درخصوص روند بررسی این موضوع در عرض 20 دقیقه در مجلس اظهار داشت: البته ما همچین معجزه 
مهمی هم انجام ندادیم، زیرا برخی در کشــور ظرف 2 ساعت نیز 300 مصوبه داشــته اند  و این رفتار مورد تمجید عده ای 
قرار گرفت! اما این موضوع که بحث می کنیم مربوط به تصمیم گیری 20 دقیقه ای در مجلس نبوده است. از این رو نباید 

خودمان را به تجاهل بزنیم.
رییس مجلس درمورد بررســی مجلس در این خصوص با بیان اینکه روســای فراکسیون های مجلس را دعوت کردیم و 
در نهایت به توافقی رســیدیم که این طرح چه خصوصیاتی داشته باشد و حتی متن طرح میان دو فراکسیون بحث شد و 
مولفه های آن مشخص شد، افزود: منتهی در این مسئله نیز مانند برخی مسائل افراد خالف وعده عمل و بداخالقی کردند 
که این موضوع مشکالتی ایجاد می کند. به گفته رییس مجلس در آن زمان قرار بود وقتی فراکسیون ها توافق کردند، در 
مجلس نیز یک نظر واحد مطرح شــود، اما شــاهد بودیم که این موضوع صورت نگرفت و آنها گفتند که ما نتوانستیم در 
فراکســیون خودمان وحدت ایجاد کنیم. الریجانی تصریح کرد: پس واژه 20 دقیقه مباحث ظاهری اســت و پشت این 
موضوعات 2 تا 3 ماه در ســطوح مختلف نظام کار جدی شده است. حتی در زمان بررسی جزئیات این مسائل در دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی و در جلسات متعدد بررسی شد و تا صبح همان روز هم گفتم ما توافق داریم و تنها 3 یا 4 پیشنهاد را 
برای رأی گیری مطرح می کنیم که این پیشنهادات مطرح شد که دوایی نمی کرد. الریجانی در بخش دیگری از این جلسه 
در ارزیابی از وضعیت کنونی اقتصاد اظهار داشــت: به نظر من دولت فعلی مسیر اقتصادی را درست دنبال می کند البته 
ممکن است که حرکتش کند باشد، اما مسیر را درست تشخیص داده و طی می کند و خوشبختانه در جهت کنترل تورم ، 

توسعه سرمایه گذاری و انضباط اقتصادی حرکت کرده است.

اگرکاندیداهایموردحمایتآمریکاوانگلیس،اعالمبرائتنکنندمجرماند
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: دخالت در انتخابات در یک ملت مستقل، آن هم در رأی یک ملت یک تجاوز سهمگین است که باید اعتراض، بازخواست و آثارش رفع بشود و گرنه ملت ایران می داند چه 

گونه آثار آن را رفع کند.ســردار سرلشکر سیدحسن آقایی فیروزآبادی طی سخنانی در جمع اساتید و دانشجویان دوره دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی اظهار کرد: یک اتفاق بسیار تلخ و زننده، توسط انگلیسی ها و 
آمریکایی ها در جریان انتخابات به وجود آمد. اینکه یک بیگانه، یک دشمن خارجی بیاید در انتخابات یک کشور انقالبی، مستقل و با حاکمیت مردم ساالرانه اسالمی دخالت بکند، از کاندیدایی حمایت کند و یا علیه 

کاندیدایی نظر بدهد این یک اقدام بی شــرمانه، توهین به ملت ایران و ضد استقالل و حاکمیت ملی جمهوری اسالمی ایران است.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با با دخالت تجاوزگرانه اجانب 
گفت: این دخالت، راهبردهای تجاوزگرانه ای است که از سوی آمریکا و انگلیس نسبت به ملت و کشور ایران اتخاذ شده و مقامات کشور نباید این را دست کم بگیرند. آنهایی که آمریکا و انگلیس از آن ها حمایت 

کردند اگر اعالم برائت از آمریکا و انگلیس نکنند مجرمند و در آن توهینی که به ایران شــده شــریکند و آن ها با اشخاصی که دشمنی و مخالفت می کنند، باید آن اشخاص مورد احترام بیشتر ملت ایران قرار 
بگیرند. امام )ره( برای این مالک تعیین کردند، فرمودند: هرگاه دیدید دشمنان از شما تعریف کردند معلوم می شود عیبی در کار است.

دالیل حساسیت انتخابات خبرگان پنجم
نماینده ولی فقیه در دانشــگاه های استان 
البرز گفت: مجلس خبرگان مهم ترین نهاد 
تصمیم گیر کشــور اســت.حجت االسالم 
صادق رزاقــی  اظهار کرد: مجلس خبرگان 
مهم ترین نهاد تصمیم گیر کشــور اســت و 
اگر پیش از این حساســیت کمتری داشته 

از کم کاری ما بوده اســت.وی ادامه داد: مردم باید با حساســیت بیشتری 
به انتخابات خبرگان نــگاه کنند و با دقت نظر افراد شایســته را انتخابات و 
به آن هــا رای دهند.رزاقی در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر 
حضور حداکثری مردم درانتخابات پیش رو اضافه کرد: بدون شــک سهل 
انگاری مردم در این انتخابات حساس می تواند تبعات بسیار سنگینی برای 
کشور داشته باشد.وی توضیح داد: ورود افراد تندرو و یا سهل انگار به این نهاد 

حساس می تواند آینده کشور و انقالب را دچار بحران کند.

مشارکت مانع از نهادینه شدن تندروی ها
رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
بیانیه انتخاباتی خود انتخابات هفتم اسفند 
را، یکی از فرصت های بســیار گرانقدر برای 
جلوگیــری از نهادینه شــدن تنــدروی های 
سیاســی و افراط کاری های دینی در جامعه 
دانست.هاشمی رفسنجانی در این بیانیه از 

همه مردم عزیز در سراسر کشور درخواست کرده است که جمعه، هفتم اسفند، 
فارغ از جناح بندی های سیاسی، به وحدت ملی و انسجام اسالمی بیاندیشند 
و با حضور پرشور، احساسی و عاقالنه خویش در پای صندوق های رأی، یک 
روز تاریخی را در تقویم انقالب اسالمی رقم بزنند. هاشمی تاکید کرد: کاش 
فرصت حضور همه ی صاحبان اندیشه و سالیق در هر دو انتخابات اسفند ماه، 
به طور کامل فراهم می شد، اما آنچه که اکنون به عنوان اندیشه های سیاسی 

نامزدها مطرح می شود، خواسته های بخشی از جامعه را فراهم می نماید

وضعیت اقتصاد مطلوب نیست
نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی با بیان 
اینکه وضعیت فعلی اقتصاد کشــور مطلوب 
نیســت، گفت: امیدواریم دولــت گامی در 
جهت گشایش اقتصادی بردارد.محمدرضا 
باهنر نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اســالمی در خصوص وضعیت معیشــتی و 

اقتصادی مردم اظهار داشت: مشــکالت اقتصادی کشور هنوز حل نشده 
و گشایش اقتصادی حاصل نشده است.وی افزود: دولت هم چنین ادعایی 
ندارد که مشکالت اقتصادی حل شده چرا که در حال تالش است که گشایش 
اقتصادی صورت گیرد.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با ابراز 
تاسف از وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور،  عنوان کرد: امیدواریم مشکل 
اقتصادی کشور حل شود و دولت گامی متناسب در این جهت بردارد.با هنر در 

خاتمه خاطرنشان کرد: وضعیت کنونی اقتصادی کشور اصال خوب نیست.

 هاشمی و یادگار امام 
به ملت تعلق دارند

قائم مقام حزب موتلفه اسالمی گفت: رئیس مجمع 
تشــخیص مصلحت و نوه امــام )ره( در درون نظام 

هستند و به ملت تعلق دارند. 
اســد الله بادامچیان صبح امروز در نشســت خبری 
خود در محل دفتر حزب موتلفه اسالمی با بیان اینکه 
جامعه مدرسین نســبت به حضور علی الریجانی در 
لیست خود به جمع بندی رســیده است اظهار کرد: 
جامعه مدرسین نســبت به حضور علی الریجانی در 
لیســت خود به جمع بندی رســیده و ما نیز به عنوان 
حــزب موتلفــه تابع نظــرات جامعه مدرســین حوزه 
علمیه قم هســتیم.وی افزود: من در جلســه ای از 
آقای الریجانی شــنیدم کــه به من گفــت که چون 
رئیس مجلس هســتم درست نیست وارد جمع های 

سیاسی شوم.
بادامچیان با اشــاره به اینکه رای مــردم چه منفی و 
چه مثبت باشــد باید با تحمل مسئوالن همراه شود، 
اظهار کرد: مردم هر کسی را انتخاب کنند چه مثبت 
و چه منفی باید تحمل کرد و اگر بنی صدر هم باشــد 
باید وی را تا زمانی که قانون درباره اش تصمیم بگیرد 

تحمل کرد.
این عضو حزب موتلفه اســالمی هم چنین با اشــاره 
به مســأله احراز صالحیت ها برای مجلس شورای 
اســالمی و خبرگان رهبری اظهار کرد: مسأله احراز 
صالحیت ها دارای یک صــورت خاص در مجلس 
شــورای اســالمی و یک صورت خاص دیگر برای 
مجلــس خبرگان رهبری اســت. بــه صورتی که هر 
مجتهدی نمی تواند مجتهد عضــو خبرگان رهبری 
باشــد و به همین دلیــل رعایت حقــوق داوطلبان و 
احراز صالحیت ها برای شورای نگهبان کار مشکلی 
می شود و در کنار آن نیز مسائل سیاسی فراوانی  هم 

وجود دارد.
بادامچیان هم چنین با بیان اینکه دو فهرست جامعه 
مدرسین وروحانیت با هم دارای تفاوت هایی هستند 
اظهار کرد: این تفاوت ها به علت این اســت که یک 
جامعه سیاســی ، جدی ،پویا و دینی چنین مسائلی را 

هم به دنبال دارد.
وی هم چنیــن در رابطــه با عدم احــراز صالحیت 
ســید حســن خمینی اظهار کرد: برخی  می گویند 
ایشــان رد صالحیت  شــده اند اما این بی احترامی 
یادگار امام )ره( و خانواده بنیان گذار انقالب است 
چرا که چنین ادعایی درســت نیســت. ایشــان در 
انتخابات ثبت نام کردند و چون در آزمون شــرکت 
نکردنــد به دلیل عدم حضورشــان صالحیتشــان 
توسط شــورای نگهبان احراز نشــد و به این ترتیب 
ایشــان رد صالحیت نشــدند بلکه از کاندیداتوری 

انصراف دادند.
بادامچیان هم چنین با اشاره به حضور نداشتن علی 
الریجانی در ائتــالف اصولگرایان اظهار کرد: آقای 
الریجانی در لیست جامعه مدرسین حضور دارند اما 
افراد هم فکر او در لیست اصالح طلبان وجود ندارند 
و الریجانی نیز با جبهه پایداری به شدت در اختالف 
هســتند هر چند که ما بنا به وظیفه خود می کوشیم 
آن ها رابه هم نزدیک کنیم و یــا حداقل وارد دعوای 

آن ها نشویم.
وی هم چنین با اشاره به جلسه خود با علی الریجانی 
پیش از انتشار لیست های انتخاباتی اظهار کرد: در 
جلســه ای آقای الریجانی به من گفت که به واسطه 
آن که رئیس مجلس هســتند درست نیست که وارد 
جلســات تائیده برای لیســت های انتخاباتی شوند 
اما هر چــه جامعتین بگوینــد من بــا آن نظر همراه 

خواهم بود.

خبرآنالین نوشت: پرسش از محرمان محرمانه های دولت احمدی نژاد
حرمان محرمانه های دیروز، تبدیل به سینه چاکان شفافیت امروز شده اند، اما قراردادهای نفتی دولت قبل با نیروی انتظامی و بابک 

زنجانی مبهم بود یا معامالت امروز با اروپایی ها؟

بهار نیوز نوشت: »اسفند 94« را به »خرداد 92« گره بزنیم
اصالح طلبان و حامیان دولت با اجماع حاصل شده و با دور اندیشی و واقع نگری و پرهیز از تشتت های رایج در جناِح احساس تکلیف کرده 

مقابل، نقشه راه انتخابات 92 را در انتخابات 94 تکرار می کنند.

فرارو نوشت: تاثیر افزایش مشارکت در انتخابات بر آرایش سیاسی مجلس
هفتم اسفند دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی برگزار خواهد شد. آیا افزایش مشارکت مردم در انتخابات می تواند در آرایش 

سیاسی مجلس آینده تاثیرگذار باشد؟

افکار نیوز نوشت: آش شله قلمکاری که مطهری درست کرد!
فرزند تئوریسین جمهوری اسالمی این روزها جداشده از اصولگرایان و مردد در ائتالف با اصالح طلبان فهرستی را به پیشگاه ملت ایران 

ارائه داده که بنا به گفته او "صدای ملت" است و قرار است تا امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی را در مجلس دهم پیگیری کند.

الف نوشت: چرا لیستی رأی می دهم؟
"سیاست" عرصه ی صفر و یکی نیست. در سیاست باید پله پله و سانتی متری و گاهی حتی میلی متری جلو رفت. البته منظور از سیاست، 

"سیاست عملی" است نه "نظری".

عکس روزسایت نگار

دست دادن علی دایی 
و علی الریجانی در 
حاشیه مراسم تجلیل از 
خانواده شهدای مدافع 
حرم!مراسم تجلیل 
از خانواده شهدای 
مدافع حرم با حضور 
علی الریجانی رئیس 
مجلس شورای اسالمی 
بعدازظهر  جمعه در 
ورزشگاه یادگار امام)ره( 
قم برگزار شد.

خبرنامه
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رصدخانه

»بازی بزرگ« در سوریه
منافع هریک از بازیگران بین المللی در سوریه چیست؟

از زمانی که آخرین دور تالش های بین المللی برای حل و فصل دیپلماتیک 
بحران سوریه در ژنو با ناکامی مواجه شد، تحوالت مرتبط با این کشور در دو 
جهت متفاوت، اما مرتبط با یکدیگر جریان پیدا کرد. از یک سو، در عرصه 
میدانی، ارتش سوریه با پشتیبانی نیروی هوایی روسیه و مشاوران نظامی 
ایرانی، توانست پیشــروی های مهمی را علیه معارضین و تروریست ها به 
دســت آورد و از ســوی دیگر، قدرت های منطقه ای حامی معارضین، به 
ویژه عربســتان و ترکیه، برای مداخله در ســوریه ابــراز آمادگی کردند. در 
همین راســتا، اخباری مبنی بر تدارک یک نیروی نظامی 150 هزار نفری 
از سوی عربســتان ســعودی برای آنچه مبارزه با داعش خوانده می شد، 
منتشر گردید و همچنین اعالم شد که اعزام نیرو ها با مشارکت – و احتمااًل 

از مسیر – ترکیه خواهد بود. 
در این میان، حمالت توپخانه ای ارتش ترکیه به مواضع کرد ها در شــمال 
سوریه که از چند روز پیش آغاز شد، بر شدت بحران افزود. اقدامی که خود 
به عنوان مقدمه و زمینه ای برای مداخله نظامی گســترده تر احتمالی در 
سوریه ارزیابی شد. با این وجود، روند وقایع به سرعت به سمت و سویی پیش 
رفت که نشان از تغییر احتمالی در محاسبات بازیگران مختلف داشت. از 
یک سو، مقامات سعودی در چرخشی آشکار اعالم کردند که مقصودشان 
از اعزام نیرو به سوریه، انجام این کار در چارچوب ائتالف بین المللی تحت 
رهبری آمریکا بوده و قصد انجام این کار را بــه تنهایی ندارند. اندکی بعد، 
مقامات دولت ترکیه نیز اعالم کردند بدون مجوز بین المللی، اقدام به اعزام 

نیروی زمینی به سوریه در همراهی با عربستان نخواهند کرد. 
از ســوی دیگر، اقدام ترکیه در بمباران شمال ســوریه به بهانه دفع تهدید 
امنیتی، نه تنها با همراهی کشورهای غربی حامی آنکارا مواجه نشد، بلکه 
انتقادات شــدیدی را برانگیخت. در همین راستا، رئیس شورای امنیت به 
نیابت از این شــورا، نگرانی شدید خود را از اقدامات ترکیه در سوریه اعالم 
کرد. در این میان، در جبهه حامی بشــار اسد نیز تحوالتی رخ داده؛ بدین 
صورت که پس از فرا رســیدن موعد تعیین شده بین المللی برای برقراری 
آتش بس در سوریه، بشار اســد، رئیس جمهور این کشور، با بیان اینکه تا 

زمان آزادسازی کل کشور، به مبارزه خود با معارضین و تروریست ها ادامه 
خواهد داد. در پی این اقدام، نماینده روسیه در سازمان ملل ضمن هشدار 
درباره روند اوضاع، گفت در صورت همراه نشدن دولت سوریه با طرح های 

مدنظر مسکو، نتایج وخیمی در انتظار خواهد بود. 
اما در بحث از نوع بازی بازیگران بین المللی در ســوریه، درباره عربستان 
و ترکیه باید گفت که این دو کشــور که از مدت ها پیــش حامی گروه های 
تروریستی و شورشی در سوریه بوده اند، در پی مشاهده ناکامی گروه های 
تحت حمایــت خود، بحــث مداخله نظامی مســتقیم را پیش کشــیدند. 
محتمل ترین طرح عربستان و ترکیه می توانست حرکت مستقیم به سوی 
رقه، یعنی پایتخت خالفت خودخوانده داعش باشد تا به این ترتیب، داعش 
را که دیگر برایشان استفاده ای ندارد، برانداخته و یک منطقه تحت الحمایه 

سنی نشــین را به وجود آورند. با این حال، با توجه به اینکه روسیه عماًل در 
سوریه برای خود منطقه پرواز ممنوع اعالم کرده، برای ترک ها سخت است 
که بدون پشتیبانی هوایی، تا رقه پیش بروند. نیروهای سعودی نیز با خطر 

روبرو شدن با ارتش سوریه و نیز گروه های مقاومت مواجه خواهند بود. 
دقیقًا به همین دلیل بود که آنــکارا و ریاض با وجود ابراز تمایل اولیه برای 
مداخله در سوریه، به سرعت در این امر تجدیدنظر کردند؛ زیرا از پیامدهای 
گاه بودند. از سوی دیگر، ترکیه که  درگیر شدن بدون پشتوانه در ســوریه آ
موضوع کرد ها را ابزار دیگری برای سیاســت ســوری خود کرده و ســعی 
داشــت از آن به عنوان اهرم دیگری در این زمینه استفاده کند، به سرعت 
متوجه شد که آمریکا به عنوان کشوری که بیشترین حمایت ها را از ائتالف 
»نیروهای دموکراتیک ســوریه« داشــته، هدف قرار گرفتــن این گروه از 

سوی ترکیه را نخواهد پذیرفت. بدنه اصلی ائتالف مذکور را نیروهای کرد 
تشکیل می دهند و با وجود اصرار آنکارا بر تروریست بودن آن ها، واشنگتن 
این موضوع را نمی پذیــرد. در چارچوبی گســترده تر، ترکیه به عنوان یک 
عضو ناتو، سعی داشــت از طریق دامن زدن هرچه بیشتر به بحران، پای 
ناتو را به طور مســتقیم به سوریه باز کرده و به ویژه این سازمان را در مقابل 
روسیه قرار دهد.  درباره روسیه نیز باید گفت که در پرتو پیشروی های اخیر 
ارتش سوریه با حمایت روسیه در مناطق غربی سوریه، اهداف ژئوپلیتیکی 
مســکو از حضور ســوریه تا حد زیادی تأمین شــده و زمینه تأمین اهداف 
سیاســی این کشور نیز فراهم شده است. پایگاه اصلی روس ها در سوریه، 
منطقه غرب این کشــور و سواحل دریای مدیترانه است و اکنون، در سایه 
پیشروی های ارتش، مناطق غربی تا حد بسیار زیادی تحت کنترل دولت 
بازگشــته و گروه های شورشــی یا در موضع ضعف قرار گرفتــه و یا به کلی 
شکســت خورده اند. طبیعی است که در این شــرایط، تأکید اسد بر ادامه 
عملیات تا آزادسازی کل سوریه، برای روسیه توجیه ندارد و روس ها سعی 
دارند ضمن تالش برای برقــراری مصالحه میان همه طرف های داخلی 
و خارجی دخیل، برای آزادسازی بقیه سوریه – که عمدتًا در تصرف داعش 
قرار دارد – راهکاری چندجانبه تدبیر کنند که هزینه را برای خودشــان هم 

بیش از حد مشخصی افزایش ندهد. 
چندی پیش بود که یک پایگاه تحلیلی صهیونیستی از برقراری مصالحه ای 
محرمانه میان آمریکا و روســیه در حاشیه نشست اخیر مونیخ خبر داد که 
بر اســاس آن، سوریه به مناطق نفوذ و فعالیت دو کشور تفکیک شود. روز 
گذشته نیز آمریکا خبر داد که اطالعات مربوط به محل استقرار نیروهای 
ویژه خــود را در اختیار روس ها قرار داده تا از هدف قرار گرفتن ناخواســته 
این نیرو ها جلوگیری شــود. مجموعه این حقایق، در کنار آنچه در عرصه 
می دانی در جریان اســت، فرضیه توافق مسکو و واشــنگتن برای یافتن 
هرچه سریع تر راه حلی سیاسی، ضمن حفظ سطحی از منافع دو طرف در 
سوریه را تقویت می کند. تمایل پوتین برای دیدار با ملک سلمان را نیز باید 

در چارچوب همین امر تحلیل کرد. 

توقفکمکمالیعربستانبهلبنانباهدفمقابلهباایران
تعلیق کمک های نظامی عربستان به لبنان به دلیل اختالفات ریاض با تهران بوده است. عربستان سعودی روز جمعه اعالم کرد قرارداد هایش با لبنان برای کمک به نیروهای امنیتی این کشور را که ارزشی بالغ بر چهار میلیارد دالر دارد، 
متوقف می کند. ریاض در تالفی خودداری وزیر امور خارجه لبنان از حمایت از عربســتان در برابر ایران دست به این کار زده اســت. یکی از این قرارداد ها مربوط به تعهد چهار ساله عربستان سعودی به خرید تسلیحات از فرانسه و اعطای 
آن به لبنان است که ارزشی بالغ بر سه میلیارد دالر دارد و تاکنون موجب شده است تا بیروت به موشک های ضد تانک هدایت پذیر میالن مجهز شود. قرار داد دیگر نیز شامل کمک مالی یک میلیارد دالری ریاض به لبنان برای حمایت از 
پلیس این کشــور اســت.  به گزارش آسوشیتدپرس، این تصمیم پس از آن اتخاذ شده است که جبران باسیل، وزیر امور خارجه لبنان در جریان دو نشست کشورهای عربی از بیانیه عربستان علیه ایران حمایت نکرد. باسیل، رییس جنبش 
میهن پرســت آزاد مسیحی در لبنان است که یک حزب راست گرا محسوب می شود و از متحدان نزدیک حزب الله لبنان اســت که مورد حمایت ایران قرار دارد. خبرگزاری عربستان سعودی ضمن انتشار این خبر گزارش داد: »پادشاهی 
آل ســعود در واکنش به همراهی نکردن لبنان با محکومیت ایران در ماجرای تعرض به ســفارت ریاض در تهران و کنسولگری عربستان در مشهد دســت به این کار زده است. این تصمیم لبنان خالف روابط برادرانه میان دو کشور است و 

لبنانی ها منافع خود را در نظر نمی گیرند«. 

آتش سوزی کامیونت هنگام مسابقه اتومبیل رانی در فلوریدا.

شلیک بمب های دودی در طول تمرین 
آموزش نظامی در کره جنوبی.

مراسم تشییع جنازه قربانیان حادثه بمبگذاری ترکیه روبروی مسجد »قوجاتپه« آنکارا.

اعتراض اعضای اتحادیه تاکسی رانان 
در مادرید اسپانیا.

 ادعاهای جدید وزیر خارجه 
عربستان علیه ایران

عادل الجبیر، رئیس دســتگاه دیپلماســی عربستان، خارج از 
عــرف دیپلماتیک و بدون ارائه ســند و مدرک بــه ادعاهای بی 
اســاس خود علیه جمهوری اســالمی ایران ادامــه می دهد و 
این بار صفحه تازه ای از ادعاهای خود گشوده و مدعی شد که 
دیپلمات های سعودی بسیاری توسط ایران کشته شده اند. وی 
در گفت وگو با نشــریه آلمانی اشــپیگل ادعا کرد: »در صورتی 
که عربســتان یک دیپلمات ایرانی را کشته  است نشان دهید؛ 
ولی من می توانم به شــما نشــان دهم که ایران دیپلمات های 

عربستانی بسیاری را کشته است«. 

  پیش افتادن ساندرز از کلینتون 
در نظرسنجی ها

برنی ساندرز، یکی از دو نامزد اصلی دموکرات ها در رقابت های 
انتخاباتی آمریکا، برای اولین بار در یک نظرسنجی سراسری از 
هیالری کلینتون، وزیر خارجه سابق آمریکا پیشی گرفت. در این 
نظرسنجی، ساندرز و کلینتون به ترتیب 47 و 44 درصد از نظرات 
پاســخ دهندگان را به خود جلب کرده اند. این در حالی است که 
در نظرسنجی پیشــین فاکس که در ماه ژانویه انجام شد، آرای 
ساندرز 10 درصد کمتر و حمایت از کلینتون 5 درصد بیشتر بود. 
تابستان سال 2015 کلینتون در اغلب نظرسنجی ها بیش از 30 

درصد از سندرز پیش بود.

 موافقت آمریکا با تجارت 
»بوئینگ« با ایران

شرکت هواپیماســازی بوئینگ اعالم کرده از دولت باراک اوباما 
مجوز گرفته تا با شرکت های هواپیمایی ایرانی تماس برقرار کند. 
با وجود باقی مانــدن بخش زیادی از محدودیت های اقتصادی 
آمریکا علیه تهران، شــرکت بوئینگ، مســتقر در شــیکاگو، در 
گفت و گو با خبرگزاری فرانسه اعالم کرد، »ما برای ارزیابی نیازهای 
خطوط هواپیمایی ایرانی به هواپیما، مجوز درخواست و دریافت 
کردیم«. شرکت هواپیماســازی بوئینگ همچنین تصریح کرد، 
این مجوز که گستره آن محدود است، به بوئینگ اجازه می دهد با 

شرکت های حمل و نقل هوایی ایرانی، وارد گفت و گو شود.

 هشدار ناتو به ترکیه 
درباره سوریه

وزیر خارجه لوکزامبورگ به  نمایندگی از ناتو به ترکیه هشدار داد آنکارا 
در صورت درگیری نظامی با روسیه که خود محرک آن باشد، نباید 
انتظار حمایت از این ائتالف نظامی را داشته باشد. به گفته وی، آنکارا 
نباید از حد اعتدال خارج شده و به افراط گرایی روی آورد. به این ترتیب، 
متحدان آنکارا در ناتو این پیغام را به ترکیه ارسال کردند که در صورت 
یک درگیری نظامی با روسیه به تحریک ترکیه، آنکارا نمی تواند انتظار 
حمایت از این ائتالف نظامی را داشته باشد. وزیر خارجه لوکزامبورگ 
تأکید کرد، ناتو نباید اجازه دهد که از طریق تنش های اخیر بین روسیه 

و ترکیه، این ائتالف به درگیری های نظامی با روسیه کشانده شود.

بین الملل
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MWC در آستانه
آنچه در کنگره جهانی موبایل 2016 باید انتظار آن را داشته باشید

 )Mobile World Congress )MWC کنگره جهانی موبایل یــا همــان
یکی از مهمترین رویداد های مهم دنیای تکنولوژی اســت که به شکل ساالنه 
در بارسلونا-اسپانیا برگزار میشود. این مراسم با شرکت بیش از 2 هزار کمپانی 
مختلف از سراسر دنیا و همچنینی بیش از 100 هزار بازدید کننده در فوریه هر 
سال برگزار میشود. هرچند به شکل ســنتی این مراسم بیش از همه مربوط به 
دنیای موبایل و تکنولوژی های این حوزه اســت، اما در سال جاری تکنولوژی 
های جدید دیگر نظیر تکنولوژی های پوششــی، واقعیت مجازی و سایر حوزه 

های مربوط به IoT یا اینترنت اشیا نیز پای خود را به این مراسم باز کرده اند.
این در حالی است که در سال جاری قرار است برخی دیگر از حوزه ها نظیر پهپاد 
ها و ربات ها نیز در MWC به نمایش گذاشــته شوند. ســخنرانان اصلی این 
مراسم را چهره های شناخته شــده و برجسته از جمله مدیران عامل فیسبوک، 

PayPal، AT&T و Cisco تشکیل میدهند. 
رسانه ها مختلف از سراسر دنیا به پوشش این مراسم میپردازند و در حالی که از 
فردا شب این مراسم به شکل رسمی با برگزاری کنفرانس های مهمی از سوی 
شرکت سامسونگ و ال جی افتتاح میشود، از مدتها قبل پیرامون مراسم امسال 

موضوعات مختلفی در جریان بوده است.

رونمایی از گوشی های هوشمند
یکی از مهمترین اتفاقات امسال در MWC مانند هر ساله موضوع رونمایی از 
هوشمند های پرچم دار جدید است که البته در سال جاری ال جی و سامسونگ 
یــک روز قبل از افتتاح رســمی MWC با پیش دســتی نســبت به ســایر رقبا 

محصوالت خود را رونمایی خواهند کرد.

سامسونگ از پرچم دار جدید خود یعنی Galaxy S7 در دو نسخه استاندارد و 
Edge رونمایی میکند و ال جی نیز LG G5 را به همراه سری جدید X معرفی 
خواهد کرد. اما صرف نظر از این دو یکی دیگر از هوشــمند هایی که به شــدت 

کاربران انتظار آن را میکشند، هوشمند Mi5 شائومی است.
در کنار این ها ســخنرانی ها و موضوعات مختلفی از سوی سرویس دهندگان 
موبایل و اپراتورهای بزرگ دنیا در مورد تحوالت دنیای موبایل در جریان خواهد 
بود. ماجرای اخیر اپل و دولت آمریکا به احتمال زیاد منجر به بحث های فراوانی 
پیرامون امنیتی خواهد بود و همچنیــن پاویون IoT نیز بحث های فراوانی در 

مورد امنیت دنیای به هم مرتبط اشیا را در بر میگیرد.

ورای سخنرانی های اصلی
بدون شک شــرکت های بزرگ در این مراســم تمامی توجهات را به خود جلب 
خواهند کرد امــا به هیچ وجه نباید در این میان از شــرکت ها و تکنولوژی های 
کم ســر و صدا تر و کوچکتری که به تدریج در حال نفوذ به بازار تکنولوژی بوده 

و در قالب استارت آپ های کوچک و بزرگ خود نمایی میکنند نیز غافل بود.
شــرکت هایی که اغلــب در تکنولوژی های ربوتیک و خودران فعال هســتند 
و از جملــه آنها باید به چندین و چند شــرکت تحقیقاتی فعال در حوزه ســاخت 
پهپادها اشاره کرد. شرکت هایی که در این رقابت شدید بین غول های بازار نه 
تنها توانســته اند سر پا بایستند، بلکه به رشد آهســته و تدریجی خود نیز ادامه 
داده اند. پاویون یونان و شــرکت های فعال در حــوزه تکنولوژی های موبایل 
این شرکت جزو این دست از موضوعات است که بسیاری از کارشناسان آن را 

مورد توجه قرار داده اند.

تکنولوژی های پوششی
تکنولوژی های پوششــی در مراسم سال گذشته MWC به وفور به نمایش در 
آمدند و از دست بند های سالمت و Fitness گرفته تا ساعت ها و عینک های 
هوشــمند منجر به جلب توجه بسیار شدند. امســال نیز از آنجایی که تا به امروز 
مشخص شده است، حضور این تکنولوژی ها و شرکت های فعال در این حوزه 
بسیار گسترده و فعاالنه خواهد بود به ویژه آنکه طی یکسال اخیر تحوالت زیادی 
نیز در این عرصه رخ داده اســت.  تکنولوژی های پوششی مربوط به سالمت و 
حفظ امنیت فیزیکی کاربران از همین االن توجهات زیادی را به خود جلب کرده 
اند. همچنین موضوع به کار گیری هوش مصنوعی در همه این تکنولوژی های 
جدید از جمله ساخت اعضای مصنوعی بدن یکی از آن دسته قسمت هایی است 

که باید بر روی آن متمرکز بود.

ظهور نسل پنجم اینترنت موبایل
اما بدون هیچ شک و شــبهه ای یکی از مهمترین و چالشی ترین قسمت های 
مراسم MWC امسال مربوط به معرفی 5G یا نسل پنجم اینترنت موبایل خواهد 
بود. هرچند پیش از این سال 2020 را به عنوان سال ظهور این نسل از اینترنت 
معرفی کرده بودند اما هنــوز و در حال حاضر یک اســتاندارد جهانی برای این 
تکنولوژی وجود ندارد. اپراتورهایی مانند AT&T قرار است در MWC امسال 
به شــکل آزمایشــی از 5G رونمایی کرده و توانایی های آن را نشان دهد. بدون 
شک مباحث زیادی در مورد استانداردهای سرعت در این نسل از اینترنت موبایل 
در جریــان خواهد بود که برای محققان و فعاالن ایــن حوزه میتواند اطالعات 

بسیاری را در بر داشته باشد.

درخواستدونالدترامپبرایبایکوتاپل
دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه 
انتخابات ریاست جمهوری ایاالت 
متحده شــب گذشــته و در جریان 
یک رقابت انتخاباتی در کارولینای 
جنوبی تهدید کدر کــه چنانچه اپل 
اقدام بــه همکاری با دولت و اف بی 
آی نکند و درخواست های دولتی را 

پاسخ ندهد، وی روی با محصوالت سامسونگ خواهد 
آورد و از طرفــداران خود نیز خواســت کــه یک چنین 
رویه را در پیــش بگیرند. وی از شــهروندان آمریکایی 
درخواست کرد که چنانچه اپل کد رمزگشایی از آیفون 
متهم جنایت »ســن برنادینو« را در اختیار دولت و اف 
بی آی قرار نداد، اقــدام به بایکوت اپل کنند. ماجرایی 
که طی یک هفته گذشته ســر و صدای زیادی را به پا 
کرده اســت. البته دونالد ترامپ فراموش کرده اســت 

که بســیاری از توییت های ارسالی 
وب با یک دســتگاه آیفون منتشــر 

شده است!
دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت: 
اول از همه اپــل باید کد امنیتی این 
گوشی آیفون )مربوط به متهم سن 
برنادینو( را در اختیــار مقامات قرار 
دهد. من فکر میکنم که تا آن زمان همه شما باید اقدام 
به بایکوت اپل کنید. اپل را بایکوت کنید. اما پاسخ اپل 
به این درخواست دونالد ترامپ جالب توجه است. تنها 
چند دقیقه بعد از این اظهارات ترامپ، مدیران ارشــد 
اپل احســاس و نظر خود را در رابطه با آن بیان کردند. 
ایشان تصریح کرده اند که رابطه خوبی با افراد و شرکت 
هایی دارند که پیش از این دونالد ترامپ اقدام به انتقاد 

از آنها کرده است.

اپلهمچنانمقاومتمیکند
جزئیات حیاتی تازه ای از نبرد در حال 
انجام اپل با FBI منتشر شده است که 
همچنین نمایانگر وزارت دادگستری 
ایاالت متحده به این ماجرا اســت. بر 
اساس گفتۀ یکی از مدیران ارشد اپل 
که به طور ناشناس و تلفنی با رسانه ها 
گفتگو کرده اســت، یک نفر یک نفر 

گــذرواژۀ مرتبط بــا Apple ID آیفون 5C  را که توســط 
تیرانداز ســن برناردینو )San Berbardino(، »ســید 
فاروک« استفاده می شده و به دست دولت ضبط شده بود، 
ریِست کرده است. به نظر می رسد یکی از کارمندان ادارۀ 
بهداشت ســن برناردینو، که فاروک برای آن کار می کرد 
و دســتگاه آیفون مورد بحث از دارایی های این اداره بوده 
است، گذرواژۀ اپل آی دی این موبایل را تغییر داده است و 
به این ترتیب، به گفتۀ این مقام اپل، هرگونه شانس برای 

دسترسی به اطالعات پشتیبانِی ثبت 
شده بر روی ابِر اپل )iCloud( از بین 
رفته است. این همان مسئله ای است 
که باعث ورود وزارت دادگستری شده 
است و در روز جمعه، در یک نطق کوتاه 
از طرف این وزارت اعالم شد که یک 
کارمند وزارت بهداشت سن برناردینو، 
گذرواژۀ Apple ID را تغییر داده اســت؛ اما در این مورد 
چیزی بیش از این در یک بحث حاشیه ای عرضه نکرده 
اســت. بر مبنای این گفته، نه دولت و نه دارندۀ گوشــی 
گذرواژۀ حســاب کاربری iCloud مورد بحــث را که در 
ساعت های پس از حمله می توانست توسط صاحب گوشی 
از راه دور تغییر داده شده باشد، در اختیار ندارند. بنابراین، 
تالش برای دسترســی به این حساب کاربری احتماِل از 
دست رفتن اطالعاِت موجود بر روی آن را به وجود می آورد.

جدیدترین کشتی فضایی 
»ویرجین گالکتیک«

تقریبا 16 ماه بعــد از آنکه یک اتفاق ناگوار منجر به 
سقوط و از بین رفتن اولین کشتی فضایی »ریچارد 
برنسون« و شرکت Virgin Galactic  در صحرای 
»موجاوه« کالیفرنیا شــد، روز گذشته این شرکت از 
دومین ســفینه فضایی با قابلیت حمل مسافر خود 

رونمایی کرد.
 SpaceShip Two از زمان سقوط کشتی فضایی
ریچارد برنســون در اکتبر 2014، خبر های زیادی 
در مورد وی و شــرکت هوایی اش شنیده نشده بود. 
سقوطی که منجر به کشته شدن یکی از دو سرنشین 
آن شد. اما روز گذشته این شرکت دومین تالش خود 
را برای فرستادن مسافران ثروتمند و میلیونر به فضا 

با رونمایی از سفینه فضایی جدید آغاز کرد.
این وســیله که نام آن را VSS Unity گذاشته اند 
اولین نمونه است که توسط شرکت Spaceship که 
بازوی تولیدی ویرجین گالکتیک است ساخته شده. 
همانطور که انتظار میرد این کشتی جدید بسیاری از 
موارد امنیتی را که منجر به فاجعه سال 2014 شده 

بود، مورد اصالح قرار داده است.
برنســون نام این وسیله را بعد از انتشار پیام ویدئویی 
از سوی اســتیون هاوکینگ اعالم کرد و همچنین 
اشــاره کرد که تصویری از چشم استیون هاوکینگ 
بر روی بدنه این کشتی نقش میبندد )آنگونه که در 

تصویر زیر میبینید(.
ریچارد برنســون البته پیش از این پیشنهاد سفری 
بــه فضــا را بــه اســتیون هاوکینگ داده اســت. 
اســتیون هاوکینگ در پیامی که به این مناســبت 
منتشــر کرده اســت گفته: همیشــه رویای ســفر 
فضایی را در ســر داشــتم اما برای این همه سال 
فکــر میکردم کــه این موضــوع در حد یــک رویا 
اســت. اگر قادر به این سفر باشم و اگر ریچارد من 
را با خــودش ببرد افتخار میکنم که با این کشــتی 

فضایی سفر کنم.
ظاهر این کشتی جدید دقیقا مشابه کشتی فضایی 
قبلی است که سقوط کرد. تنها تفاوت در این است 
که نمونه جدید وجــود مکانیزم امنیتی اســت که 
مانع از آن میشــود تا خلبان قبــل از فرود و زود تر 
از موعد دم کشــتی را از حالت ثابت خارج ســازد. 
موضوعی که منجر به سقوط نمونه اول این کشتی 

فضایی شد.
این کشــتی فضایی که قادر به حمل شــش مسافر 
و دو خلبان اســت میتواند تا ارتفــاع 100 کیلومتر 
باالی ســطح زمین بــه پرواز درآیــد و حالتی از بی 
وزنی و نمایی جذاب از کره زمین معلق در سیاهی 
فضا را به مسافران ارائه کند. تا کنون بیش از 700 
نفر برای سفر با این کشــتی فضایی ثبت نام کرده 
اند که هزینــه آن برای هر نفر برابــر با 250 هزار 

دالر خواهد بود.
شــرکت ویرجین گالکتیک به همراه چند شــرکت 
 Blue ،ایالن ماســک Space X دیگر از جملــه
 Stratolaunch Systems ،جف بزوس Origin
پل آلن و همچنین شــرکت بویینگ، جزو شــرکت 
هایی هســتند که پروژه ســفرهای فضایی را دنبال 
میکنند. البته امکان بردن انســان به فضا تا کنون 
تنها توسط ناســا، چین و روسیه و همچنین شرکت 
Scaled Composites که اولین نمونه از کشتی 
فضایــی ویرجیــن گالکتیک را ســاخته بود محقق 

شده است.

رصدخانه

G5 :جدیدترین تصویر لو رفته از پرچم دار ال جی
روز گذشته تصویری جدید 
از طراحــی جلــو و قــاب 
پشتی گوشی هوشمند ال 
جی منتشر شد و امروز نیز 
بر همین اساس تصویری 
منتشــر شــده اســت که 
نشــان دهنــده طراحــی 

کامــل و نمایــی از روبرو و قاب پشــتی این 
هوشــمند اســت. این تصویز نیز از ســوی 
افشــاگر بــزرگ اطالعــات گوشــی های 
اندرویــد یعنــی Evan Blass در توییتــر 
منتشر شــده اســت که در نمای جلو نشان 
دهنــده صفحــه نمایش همیشــه روشــن 

در  و   )Always On (
قاب پشــتی، حســگر اثر 
انگشــت و دوربین پرچم 
دار جدید ال جی است که 
قرار اســت فردا شب طی 
مراسمی قبل از افتتاحیه 
شــود.  رونمایی   MWC
البتــه این تصویــر جدید نکتــه و اطالعات 
مهم و قابل توجهی که پیش از این در مورد 
جی 5 ال جی گفته نشده باشد را در بر ندارد 
اما طراحی جالب و زیبایی که ال جی برای 
هوشمند پرچم دار سال 2016 خود تدارک 

دیده است را به رخ میکشد. 

تسال باألخره مالک دامنۀ وب سایت خود شد
شــرکت خودروسازی تسال 
باألخــره صاحــب دامنــۀ 
اینترنتی ای )Domain( شد 
که معنی می دهد! تا به حال 
اگر شما به دنبال اطالعاتی 
از شرکت خودروسازی تسال 
و یا دسترســی بــه خدمات 

محصوالت این شــرکت بودید، آدرسی که باید 
در مرورگر خود وارد می کردید بایستی به صورت 
teslamotors.com می بــود تــا بتوانید وارد 
وب سایت تخصصی این شــرکت شوید. ماجرا 
Tesla. از این قرار اســت کــه تا به حال دامنــۀ
com که سرراست ترین آدرس موجود برای این 

شرکت و یک گزینۀ طبیعی 
بــرای کاربری اســت که به 
دنبال آن می گردد، در اختیار 
یکی از طرفداران »نیکالی 
 ،)Nikolai Tesla( »تسال
مختــرع و نابغــۀ امریکایی 
بود به نام »استو گروسمن« 
)Stu Grossman( که مانع ازاستفادۀ شرکت 
خودروسازی تسال از آن می شد. اما اکنون با وارد 
کردن آدرس tesla.com نیز شما وارد صفحۀ 
اختصاصی شرکت خودروسازی تسال می شوید 
و بر این اساس، به نظر می رسد این مناقشه میان 

طرفین حل شده است.

یاهو به مزایده گذاشته می شود
روز گذشــته شــرکت یاهو 
رســما فــروش کســب و 
کار اصلــی خــود را اعالم 
نمــود؛ اقدامی کــه از نظر 
ســرمایه گــذاران نگران و 
ناامید، مثبت ارزیابی شده 
اما نتوانســته یک شرکت 

سرمایه گذار را از دست یابی به اهدافش برای 
روی کار آوردن مهــره های مــورد نظر خود در 
هیئت رئیسه یاهو باز دارد. بعد از آنکه این غول 
اینترنتی اعالم کرد، هیئت مدیره آن کمیته ای 
از مدیران مستقل را تشکیل داده اند تا استراتژی 
های جایگزین را برای پشت سرگذاشتن بحران 

تدوین نماینــد، و اعالم خبر 
مشارکت بانک های سرمایه 
گذار و یک شــرکت حقوقی 
برای دنبال کــردن مراحل 
اداری الزم، ارزش ســهام 
یاهو به یک باره افزایش پیدا 
کرد. برپایــی مزایده اقدامی 
 Starboard که شــرکت ســرمایه گذار به نام
Value و دیگران از اواخر سال قبل تا به االن 
خواهانش بوده اند نشــان داد که این شــرکت 
گامی دیگر به سمت فروش کسب و کار اصلی 
اش نزدیک تر شده و صرفا قصد واگذاری برخی 

از این بخش ها را ندارد.

آی تی
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پنجره

چگونه لکه ها را پاک کنیم؟
راهنمایی خالصه و مفید برای ایام خانه تکانی نوروز

خانه و لوازم تمیزدیگر نگران طریقه ی از بین بردن لکه های لباس ولوازم خود 
نباشیدکافیست که فقط مطلب ما را بخوانید.در ایام تعطیالت به جهت مسافرت 
ها و پیك نیك هاي متعدد و همچنین رفت و آمدهاي بســیار، بیش از هر موقع 
دیگر از سال، لوازم دکوراسیوني خانه و همچنین لباس ها به خصوص پوشاك 
بچه ها در معرض صدماتي از جمله لکه دار شــدن در اثر ریختن مواد مختلفي 
مانند چاي، چربي، آب میوه و غیره قرار مي گیرند که البته آثار ایجاد شده بر روي 

لوازم و لباس هاي تمیز و نو بسیار ناخوشایند است.
اگر شــما نیز با چنین مشکلي مواجه شده اید، پیش از هر اقدامي نیم نگاهي به 
نکات زیر بیندازید شاید به کارگیري آنها شما را در زدودن لکه موجود یاري دهد:
لکه شمع، مداد شمعي و مدادهاي چرب آرایشي: براي این منظور کافي است 
ابتدا باقي مانده ماده ایجاد کننده را با جســمي نوك تیز به آرامي بردارید. سپس 
دو تکه دســتمال توالت یا کاغذ قهوه اي )مورد استفاده در خشکشویي ها( در 
دو طرف لکه قرار دهید. سپس اتوي گرم را بر روي یکي از کاغذها در محل لکه 
فشار دهید. به این ترتیب، چربي موجود در لکه آب مي شود و جذب دستمال یا 
کاغذهاي طرفین مي شود. ولي در مورد موکت و فرش پس از برداشتن پارافین 
سفت شده از روي سطح، تنها یك کاغذ بر روي سطح لکه قرار دهید و اتو بکشید.
لکه گل و الي: کافي است یك عدد ســیب زمیني را با چاقو به دو نیم کنید و بر 
روي لکه بمالید، ســپس لباس را در آب سرد بخیســانید و طبق معمول با مواد 
شوینده شست و شو دهید. در صورتي که لکه همچنان پایدار ماند، دستمال را 

به الکل آغشته کنید و بر روي لکه بمالید.
لکه آب میوه: مقداري نمك بر روي لکه بریزید و ســپس آن را در آب سرد مدتي 

خیس کنید. پس از آن با آب گرم و مواد شوینده شیمیایي بشویید.
لکه رژ لب: شــما مي توانید با مالیدن خمیر دندان بر روي این نوع لکه و سپس 
شست و شو، آن را به طور کامل از بین ببرید. البته پاشیدن اسپري مو نیز براي از 
بین بردن چنین لکه هایي )پیش از شست وشو( بسیار مفید است. راهکار دیگر 

براي این منظور استفاده از الکل است.
لکه چاي و قهوه: به محض ریخته شــدن یکي از این مواد بر روي لباس، آن را 
با آب سرد و مواد شوینده شست و شو دهید. اگر امکان شست وشوي سریع آن 

وجود نداشت، مقداري نمك بر روي سطح لکه بریزید و مدتي صبر کنید تا نمك 
آن را به خود جذب کند. سپس در صورت فراهم شدن شرایط شست وشو، آن را 

به روش معمول با آب گرم و مواد شوینده بشویید.
لکه سس گوجه فرنگي: ابتدا روي سطح لکه را با روش ضربه اي به وسیله پارچه 
اي دیگر به الکل آغشته کنید، سپس در آب سرد و مواد شوینده بشویید. اگر لکه 
روي سطح فرش یا موکت ایجاد شده باشد، ابتدا مقداري فوم ریش تراشي بر روي 
لکه بریزید و سطح آن را با اسفنج آنقدر مالش دهید تا پاك شود. سپس دستمال 

دیگري را کمي مرطوب کنید و بر روي لکه بکشید و صبر کنید تا خشك شود.
لکه چربي بر روي لباس: ابتدا با دستمال کاغذي توالت ضرباتي آرام به سطح 
لکه بزنید و باقیمانده چربي را به دســتمال منتقل کنید. براي لباس هاي رنگ 
روشن و قابل شست وشو با ماشین، مي توانید در صورت امکان آنها را در ماشین 
لباسشــویي و درجه حرارت باال شست وشو دهید ولي در غیر این صورت یا لکه 

زدایي را به خشکشویي بسپرید یا با دست شست وشو دهید.
پاك کردن لکه ســوختگي ســطحي توســط قند: زماني که لباس شــما بر اثر 
سوختگي  سطحي یا سیگار زرد شده ، زیاد نگران نباشید . با قند بر روي لکه زرد 

رنگ بکشید و آنقدر این کار را انجام دهید تا لکه از بین برود.
تمیز کردن اثر سوختگي اتو: اگر لباس شما بر اثر گرماي زیاد اتو، زرد رنگ شد، 
مي توانید یك پیاز را دو نیم کــرده و روي پارچه کتاني بمالید. لکه هاي زرد رنگ 
بر طرف خواهند شد.  بعد آن را چند دقیقه داخل آب سرد خیس کنید و بشویید.

لکه بر روي سفره: اگر سفره شما بر اثر چربي لك گرفته است و با شستن هم از 
بین نمي رود، مي توانید سفره را بعد از شستن به مدت یك روز در آفتاب روي بند 

لباس پهن کنید .  با اینکار نور خورشید لکه هاي سفره را از بین مي برد.
لکه واکس کفش: اگر بر اثر بي احتیاطي مقداري واکس روي فرش یا لباستان 
مالید ، مي توانید ابتدا پنبه اي را خیس کنید و روي آن بکشید. سپس روي پنبه 
مقداي مایع ظرفشویي بریزید و بر روي لکه بکشید .  بعد از این کار پنبه را آغشته 
بــه آب خالص کنید و دوباره روي لکه بکشــید تا لکه کاماًل از بیــن برود. اگر با 
این کار لکه از بین نرفت ، مقداري الکل بر روي دســتمال ریخته و بر روي لکه 

بکشید، تا کاماًل تمیز شود. 

لکه چاي: براي از بین بردن لکه چاي، فورًا پارچه خیس را روي لکه بکشــید. 
اگر پاك نشد، پارچه را آغشــته به آب و پودر لباسشویي کنید بر روي لکه بکشید 

فورًا تمیز مي شود.
لکه خون: محل لکه را زیر آب سرد قرار داده و آب سرد را با فشار روي لکه بریزید. 
لکه از بین مي رود. اگر لکه پاك نشــد ، مي توانید بعد از شستن با آب سرد، روي 
لکه را نشاســته ذرت مالیده و در آفتاب قرار دهید . بعد از خشك شدن نشاسته، 

لباس را بشویید لکه از بین مي رود.
لکه خودکار: براي از بین بردن لکه خودکار مي توانید اسفنجي را آغشته به شیر 

کنید و به محل لکه بمالید، لکه به راحتي از بین مي رود.
لکــه روغن: براي پاك شــدن لکه روغــن مي توانیــد لباس را با پودر ماشــین 

لباسشویي بشویید . لکه فورًا از بین مي رود.
لکه گیري ظروف چیني: ظروف چیني )اســتکان، نعلبکــي، لیوان و غیره( را 
داخل ظرفي بریزید . سپس آب سرد و مقداري پودر لباسشویي روي آن بریزید و 

روي اجاق بگذارید تا چند دقیقه بجوشد تمام لکه ها از بین مي رود.
لکــه زنگ زدگي بر روي لباس: یك لیمو تــرش را دو نیمه کرده و یك نیمه آن را 
آغشــته به نمك کرده ، بر روي لکه بمالید. پس از پاك شدن لکه، لباس را با آب 

بشویید.
لکه گیري شیشــه ها: اغلب خانم ها زماني که شیشه پاك مي کنند ، مي بینند 
که بر روي شیشــه لك افتاده است و دائم دو طرف شیشه را پاك مي کنند. براي 
راحتي کار مي توانید از این روش اســتفاده کنید: یك طرف شیشــه را به طوري 
عمودي پاك و طرف دیگر شیشــه را به طور افقي پــاك کنید، با این روش خیلي 

راحت متوجه مي شوید، که لکه کدام طرف شیشه است.
کندن آدامس از مو: بچه ها گاه با آدامس خود بازي مي کنند و آن را به جاهاي 
مختلف مي چســبانند ! اگر آدامس به موي کودك شــما چســبید، مي توانید 
بــراي کندن آن از دو روش کمك بگیرید؛ روش اول: یك تکه یخ را چند بار روي 
آدامس بکشید تا سفت شود سپس آدامس را از مو جدا کنید. روش دوم: کمي 
کرم مرطوب کننده به همان قسمت مو بکشید ، سپس با یك دستمال خشك، 

مو را چند بار پائین بکشید آدامس از جدا خواهد شد.

عارضه ای به نام "آسیت" را بشناسید
ایســنا- دکتــر فرزاد جاســمی زرگانی فوق تخصص گــوارش و کبد گفت : "آســیت" به معنای 
جمع شــدن مایع اضافی در شــکم و ورم شکم است که دالیل مختلفی از جمله سیروز کبدی و 
سرطان های گوارشی دارد. همچنین تجمع مایع در شکم به شکل پیشرفته ورم اندام ها می تواند 
به دنبال ابتال به بیماری نارســایی قلبی ایجاد شــود. زمانی که نارســایی قلبی به مرحله بسیار 

شدید می رسد، ورم پاها از مچ به ساق و از ساق به ران و در نهایت به شکم گسترش می یابد.
افزود: در بیماری های کلیه، دفع شدید پروتئین از کلیه ها نیز عامل دیگری برای ایجاد بیماری 
"آســیت" به شمار می رود. اما عامل اصلی ایجاد "آسیت"، ســیروز کبدی است. این بیماری ها 
شیوع کمتری نسبت به سیروز کبدی دارند. درمان اولیه عارضه "آسیت" با محدودیت سدیم در 
غذا از طریق کاهش مصرف نمک آغاز می شود. کاهش مصرف مایعات و استفاده از داروهای 

ادرارآور نیز از دیگر راه های کنترل این بیماری است. 

عواملی که حس بویایی را از بین می برد
باشگاه خبرنگاران- دکتر برقعلی متخصص گوش و حلق و بینی گفت:حس بویایی یکی از حس های 
محیطی انسان است که سریعتر از حس های دیگر تحت تاثیر بیماری ها و مشکالت از بین می رود 
یا آسیب می بیند. آسیب دیدن عصب و گیرنده های بویایی، بیماری  عصبی نظیر پارکینسون، کمبود 
ویتامین های خانواده B، ضربه ها، تصادفات، نرسیدن هوا به پیاز بویایی و محل قرار گیری گیرنده های 
بویایی می توانند باعث کاهش و قطع حس بویایی در افراد شــوند.وی افزود: برای تشخیص بوها 
الزم است جریان هوا در سقف بینی بر قرار شود تا تحریک گیرنده های بویایی صورت بگیرد اما علل 
دیگری همچون پولیپ های بینی، التهاب مخاط بینی، تورم مخاط بینی، سینوزیت ها، عفونت های 
بینی و تومورهای بینی می توانند باعث انسداد راه هوایی بینی و در نتیجه کاهش حس بویایی شوند. 
اغلب علل کاهنده حس بویایی با روش های دارویی یا جراحی قابل برگشت می باشند. در مواردی 
که کاهش حس بویایی ناشی از زمینه های عصبی و ژنتیکی باشد نمی توان از آن پیشگیری کرد 

اصلی ترین درمان سنگ های ادراری چیست؟
شفا آنالین- بنفشه آراد فوق تخصص کلیه کودکان گفت: از عادات غذایی مهم که باعث شیوع 
بیشــتر سنگ های ادراری شده، می توان به افزایش نمک در غذاهای آماده، افزایش دریافت 
اگزاالت و کاهش دریافت آب و موادغذایی حاوی کلســیم اشــاره کرد. گاهی نیز ســنگ های 
ادراری کوچــک در کــودکان عالمتی ایجاد نکرده و حین انجــام تصویربرداری به طور اتفاقی 
تشــخیص داده می شوند. وی افزود: ســنگ های ادراری گاه باعث عفونت ادراری می شوند، 
بنابراین در کودکی که سنگ ادراری دارد، بررسی از نظر عفونت ادراری مهم است. سنگ های 
ادراری اغلب در اثر غلیظ شدن ادرار و رسوب امالح ادرار ایجاد می شوند. بنابراین مصرف ناکافی 
مایعات، تعریق و گرم نگه داشتن شیرخواران که توانایی بیان تشنگی را ندارند، از عوامل مستعد 
کننده است..آب مهم ترین مایع دریافتی است.از آب میوه های طبیعی و میوه های آب دار مانند 

هندوانه و طالبی نیز می توان استفاده کرد. 

تخمبالنگوبرطرفکنندهتپشقلباست
تسنیم- سید جواد علوی کارشناس 
طب ســنتی گفت: شــناخت طبع 
مــواد غذایی بســیار به ســالمتی و 
پیشگیری از بیماری کمک می کند. 
بعضی از خوراکی ها و آشامیدنی ها 
باعث ایجاد رطوبت و سردی در بدن 
می شوند. افرادی که طبیعت معتدل 

دارند، با خوردن مداوم این گونه خوراک ها، طبیعتشان 
به ســردی و تری متمایل شده و اگر مداومت بر مصرف 
این قبیل غذاها کنند، حالت سستی، رخوت، تنبلی بدنی 

و ضعف قوه تفکر در آنها ایجاد می شود.
وی افــزود: خوردن خیار، به خصــوص مغز آن حرارت 

صفرا، خون و تشنگی را رفع می کند. 
اشــخاصی که ناراحتی معــده دارند 
نباید در مصرف خیار زیاده روی کنند 
زیرا ممکن اســت باعث اختالل در 
دســتگاه هضم شــود. تخم بالنگو 
مقوی قلــب اســت و باعث کاهش 
تپش قلب و احساس سبکی در قفسه 
سینه می شــود، همچنین در کاهش احساس وحشت 
هم مفید اســت. شــربت تخم بالنگو را می توان در ورم 
روده )کولیت(، به عنوان یک کمک دارو تجویز کرد. این 
شربت تأثیر زیادی در درمان ورم روده دارد به خصوص 

اگر میزان گالب بیشتر باشد.

سرکهپروتئینهایعاملالتهابرودهراازبینمیبرد
پژوهشــگران  آنالیــن-  شــفا 
دریافتنــد  خــود  مطالعــات  در 
اسیدســیتریک موجــود در ســرکه 
موجــب از بین رفتــن پروتئین های 
عامل التهاب روده یا کولیت اولسراتیو 
شده که این موضوع می تواند منجر به 
ارائه روش درمانی جدید در مواجهه با 

این بیماری شود. محققان چینی با انجام آزمایش های 
جدیدی روی موش هــای آزمایشــگاهی مبتال به این 
بیماری، نتایج گزارشی را منتشر کردند که در آن اعالم 
شد سرکه باعث تغییر درجمعیت باکتری ها در میکروبیوم 
روده شــده و منجر به کاهش عالیم کولیت اولســراتیو 

در جوندگان می شــود. ایــن فرایند 
به نوعی کمک شــایانی به سیستم 
محافظتی روده در مقابل این بیماری 
خواهد کرد. محققان معتقدند سرکه 
و اسیدســیتریک ســطح پروتیین و 
التهــاب را کاهــش می دهــد و این 
موضوع در مدفوع مــوش نیز قابل 
رویت است . پژوهشگران همچنین اعالم کردند سطح 
باالی باکتری هایی همانند الکتوباســیلوس، بیفیدو 
باکتریا و انتروکوک فکالیس، در این بیماری باعث بهتر 
شــدن عملکرد روده فرد بیمار شــده و در نهایت باعث 

کاهش التهاب می شود .

 درباره مرگ به کودکم 
چه بگویم؟

شــفا آنالین- همــه والدین با این موضــوع مواجه 
می شــوند؛ کودک آنها ترس خود را بروز می دهد یا 
باالخره در یک سنی این ســوال سخت را می پرسد 
و آنها باید آماده باشــند که در جــواب او چه بگویند. 
دربــاره ایــن موضــوع از لیــال هوشــیارمحبوب، 
کارشناس ارشد روانشناسی راهنمایی می خواهیم. 
او در مورد ترس کودکان از مرگ و چگونگی پیدایش 
این احساس می گوید: ترس و اضطراب دو هیجان 
طبیعی هســتند که همه در زندگی تجربه می کنیم 
این دو حس کمــک می کنند کــه از رفتارهایی که 
برای بقای ما تهدید به حساب می آیند دوری کنیم. 
به صورت طبیعــی ترس ها و اضطراب ها در جریان 
رشــد تغییر می کنند یعنی رشد شــناختی و عاطفی 

انسان بر هیجانات او تاثیر دارد.
وی درباره زمینــه پیدایش ترس کــودک و نوع آن 
در مقایســه بــا ترس بزرگســاالن از مــرگ توضیح 
می دهد: ما در هر ســنی به طور طبیعی ترس هایی 
را تجربــه می کنیم و ترس از مرگ هم ســیری دارد 
که عناوینــش تغییر می کنند مثال تــرس از جدایی 
که کودک در حــدود 6 تا 9ماهگــی تجربه می کند 
مقدمه ای برای ترس های رشــد یافته تر دیگر است 
که در آینده با آن مقابله می شود یعنی ترس از مرگ 
به معنایی که مــا در بزرگســالی می فهمیم از اوایل 

کودکی تا اواخر نوجوانی وجود دارند.
وی دربــاره ســن کنجکاوی کــودکان نســبت به 
موضوع مرگ و جواب های احتمالی در پاسخ به آنها 
اعتقاد دارد: در ســن 3 تا 6سالگی بسته به اتفاقات 
و تجارب شنیداری و دیداری کودکان احتمال دارد 
ســواالتی راجع به مرگ از طرف طفل داشته باشیم 
که این طبیعی اســت و حس شما از مرگ و پاسخی 
می دهید در برداشــت و میزان ترس کــودک تاثیر 

زیادی دارد.
 برای اینکه بهترین شیوه برخورد با این پرسش را در 
مقابل کودکتان داشــته باشید ســعی کنید سخنان 
شــما به هیچ وجــه جدی یــا همراه با احساســات 
غلیــظ نباشــد. بهترین شــیوه پاســخگویی به این 
ســوال این اســت که یک تعریف طبیعی و عاری از 
هرگونه هیجــان اضافه به کودک تــان ارائه دهید. 
ماننــد اینکه: »هر کــس باید روزی بمیــرد. خیلی 
از مردم زمانی می رســد که دیگر خســته می شوند 
ضعیف و فرســوده و پیر می شــوند و آن زمان مرگ 

آنها می رسد.«
بعضــی از والدین ســعی می کنند با طفــره رفتن از 
این موضوع حواس کودک را پــرت کنند یا به جای 
تعریف درست و دقیق از این مقوله و به تصور اینکه 
کودک قادر به درک آن نیست جواب های نامناسبی 
می دهند. باید توجه داشته باشید که گفتن جمالت 
غیرمنطقی مثــل اینکه مرگ مانند خواب اســت و 
کســی که مرده در واقــع خوابیده، بســیار می تواند 
مشکل ســاز باشــد. خیلی از کودکان تا مدت ها به 
علت شــنیدن این پاســخ، از خوابیدن می ترسند و 
به ســختی به خواب می روند. جالب این جاست که 
اگر والــد خود مرگ را یــک اتفاق هولنــاک نبیند، 
قــادر خواهد بود همان احساســات را به فرزند خود 

منتقل کند.

سالمت
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محمد مایلی کهن در سالهای گذشته بیشتر با بیانیه ها و مصاحبه های جنجالی 
اش مطرح شده است. بازیکن و سرمربی ســابق تیم ملی که علیه کی روش و 
طرفــداران او نطق های تندی دارد. وی البته این بار  از طرف فدراســیون مورد 

تهدید قرار گرفت؛ تهدید به شکایت!

اختالفات
اولین اختالف مایلی کهن با علی پروین بود؛ هم بازی سابقش در پرسپولیس که 
البته سابقه همکاری و نشستن روی نیمکت مربیگری تیم سرخ پوش پایتخت 
را داشــت. به اعتقاد مایلی کهن جاده دوستی با علی پروین یک طرفه است هر 
چند وی بعدها با پروین آشتی کرد و ظاهرا رابطه خوبی با هم دارند. در فروردین 
1388 و پس از اخراج علی دایی از سرمربی گری تیم ملی فوتبال، علی کفاشیان 
با تشخیص کمیته فنی فدراسیون فوتبال محمد مایلی کهن را به عنون سرمربی 
تیم ملی انتخاب کرد. در آن زمان مایلی کهن هدایت سایپا را نیز عهده داشت. 
حواشی ایجاد شده روی سکوهای ورزشگاه آزادی در دیدار هفته 33 لیگ هشتم 

بین تیم های استقالل تهران و سایپا و فحاشی علیه سرمربی سایپا باعث شد 
وی پــس از پایان این دیدار در بیانیه ای جنجالــی از قلعه نویی به عنوان 

عامل اصلی تحریک تماشــاگران نام برد و وی را به القابی همچون 
گروهبان قندلی، شعبان بی مخ، نوچه پرور، کوتوله، عوام فریب و 

... خطــاب کرد.  این بیانیه البته باعث کنــار رفتن مایلی کهن از 
هدایت تیم ملی نیز شد. اما  بیشترین درگیری را می توان گفت 
علی دایی و مایلی کهن با هم داشتند. مربی پوپولیست فوتبال 
ایران انواع و اقســام لقب ها را نثار شاگرد سابقش کرد اما آقای 
گل فوتبال جهان نیز کوتاه بیا نبود و درگیری را ادامه داد تا آنجا 
که کار به بازداشت مایلی کهن رسید و وی چند روزی را میهمان 
اوین بود! پس از رضایت علی دایی، مایلی کهن آزاد شــد. وی 
چندی بعد در بیمارســتان بستری شــد و علی دایی با حضور در 
بیمارســتان با مایلی کهن آشــتی کرد.   مایلی کهــن اما در این 

ســالها با کی روش و طرفدارانش خصوصا عادل فردوســی پور 
بحث های زیادی داشته و حتی مجری و تهیه کننده برنامه 90 را 

کی روش پور نامیده است.
مصاحبه هــای مایلی کهن علیه تیم ملی بزرگســاالن چند ماه قبل کار 

دستش داد. کی روش در جلسه با کفاشیان گفته بود چرا مایلی کهن باید 
از او اینقدر انتقاد کند و چرا یکی مثل طباطبایی)دســتیار خاکپور( درباره 

حضور مهدی رحمتی در تیم ملی اظهار نظر کند؟ کی روش تاکید داشــت 
که اگر او ممنوع المصاحبه شــده، آنها هم نباید اجازه مصاحبه علیه تیم ملی 
و شخص او را داشته باشند. سرانجام آخرین مصاحبه مایلی کهن باعث شد تا 

کفاشیان و کاشانی در فدراسیون تشکیل جلسه دهند و اعضای کادر فنی 
تیم امید ممنوع المصاحبه شوند. در این جلسه کفاشیان ضمن ابراز 

نارضایتی از صحبت های مایلی کهن و ایجاد فضاسازی 
و حواشــی پس از آن عنــوان کرد کــه چنین 

صحبت هایی عامل خدشــه دار شــدن 
وحدت تیم های ملی و ناراحتی برخی 

ارکان فدراسیون فو تبا ل شده است. 
اما بعد از این مساله هم باز سرمربی 

سابق تیم ملی دست بردار نبود و به کار خود ادامه می داد.

تمجید از مربیان سالهای دور
از مایلی کهن پرسیده شد در شــرایط فعلی مربی خارجی خوب در فوتبال ایران 
هســتند، خاطرنشــان کرد: مربی خارجی خوب در ایران بوده اند. شاید بحث 
هایی را االن مطرح کنیم خوب نباشــد. من دست رایکوف و راجرز را می بوسم. 
اما بعــدا مربیانی که بعنوان خارجــی آمده اند اکثرا نه تنها بــه ما چیزی اضافه 
نکرده اند که کم هم کرده اند. تیم ملی امید کشــورمان با شکســت مقابل ژاپن 
از گردونه مســابقات انتخابی المپیک 2016 کنار رفــت. برخالف خاکپور که 
مسئولیت این شکســت را بر عهده گرفت محمد مایلی کهن اظهارات عجیبی 
داشــت. محمد مایلی کهن در واکنش به انتقاداتی کــه از حذف تیم امید ایران 

مطرح شده است، اظهار کرد: بازیکنان و شکست مقابل ژاپن 
مــا در مجموع خــوب کار 
کردنــد.  مــا 
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دقیقه بازی مقابل ژاپن بر بازی حاکم بودیم و شانس های متعددی هم داشتیم 
که متاسفانه گل نشد. در وقتهای اضافه یک مقدار بازیکنان ما تحلیل رفتند و 
بازی را واگذار کردیم. در مجموع یکسری جوان شایسته به فوتبال کشور اضافه 
شدند. یادمان باشد این بازیکنان قبل از حضور در تیم امید شناخته شده نبودند 
و اکثرا در باشگاه هایشــان هم بازی  نمی کردند! وی در پاسخ به این سئوال که 
»پــس دلیل ناکامی تیم امید چه بوده اســت؟« گفت: ببخشــید دلیل ناکامی 
استرالیا و عربستان و تایلند چه بوده که حتی به مرحله حذفی نرسیدند؟ ما برای 
تیم امید چقدر هزینه کردیم و دیگر تیم ها چقدر هزینه کردند. باید بروید دنبال 

این مسایل و آن را بررسی کنید.

شکایت فدراسیون فوتبال
امیرحســین حســینی در واکنش به اظهــارات اخیر محمــد مایلی کهن علیه 
کارلوس کی روش، گفت: در مدت اخیــر و بعد از رقابت های انتخابی المپیک 
صحبت هایــی از قول محمــد مایلی کهن در خصوص تیم ملی انجام شــد که 
پاســخی به آنها ندادیم، اما او حرف هایی علیه کارلوس کی روش و تیم ملی زده 
اســت که رنگ و بوی دیگری را می دهد و برخی موضوعات مطرح شده حالت 
تهمت و افترا به ســرمربی تیم ملی دارد.  وی ادامه داد: در فدراســیون فوتبال 
مرزبندی ها مشخص است و  سرمربی تیم ملی زیر مجموعه فدراسیون قرار دارد 
و  به مانند افراد دیگری که زیر مجموعه ما هســتند، از حمایت مان برخوردارند.  
از آن مهمتر ســرمربی تیم ملی نیاز به آرامش و تمرکز دارد تا برنامه های خود را 
پیش ببرد و صحبت هایی که هر روز علیه وی مطرح می شود این آرامش و تمرکز 
را از وی و تیمش می گیرد. مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال تصریح کرد: 
مایلی کهن در گفت وگوی اخیر خود عنوان کرده است که »بعضی ها گستاخانه و 
طلبکارانه صحبت می کنند و پول ما در حلقوم این آقایان می رود.  برگزاری اردوی 
تیم ملی در آفریقا برای کی روش منافع شخصی داشت. کی روش خانواده خود را 
با هزینه فدراسیون به جام جهانی برد.«  آیا او برای این صحبت های خود مدرک 
دارد؟ مطرح کردن این حرف ها باید با سند و مدرک باشد و اگر غیر از این باشد از 
لحاظ حقوقی مورد پیگیری قرار می گیرد. حسینی در این مورد خاطرنشان کرد: 
قباًل هم گفته ام بسیاری از حرف های مایلی کهن از سر دلسوزی است، اما برخی 
مواقع الفاظ نادرست به کار می برد که این طور صحبت ها برای جوانانی که با این 
فوتبال سر و کار دارند جنبه مثبتی ندارد و برداشت های نادرستی از آنها می شود. 
مایلی کهن می تواند به مانند خیلی از پیشکسوتان تیم ملی و سرمربی آن را نقد 
کند، اما نه اینکه در صحبت های او تخریب و افترا دیده شود. مایلی کهن اگر به 
فکر فوتبال نیســت حداقل به فکر سالمتی خود و خانواده  اش باشد. او نیاز به 
آرامش دارد نه اینکه هر روز علیه تیم ملی صحبت کند. وی با بیان اینکه 
فدراسیون بر خالف میل باطنی خود مجبور است به صحبت های 
اخیر مایلی کهن واکنش نشان دهد، یادآور شد: با تمام احترامی 
که بــرای مایلی کهن قائل هســتیم مجبوریــم از طریق 
قانونــی صحبت های اخیــر وی را پیگیری 
کنیم، چــرا که ایــن صحبت ها 
جنبــه تهمــت و افترا 

دارد.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

آرسنال نتوانست هال سیتی 
را در جام حذفی شکست دهد 
تا بازی تکراری سرنوشت تیم 
صعود کننده را مشخص کند. 

تیتر دو

تاکید بالتر: قطر جام 
جهانی 2022 را نخرید

رئیس سابق فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا تاکید 
کرد قطر جام جهانــی 2022 را نخرید و این امتیاز را 

کامال قانونی به دست آورد.
بالتر هفته گذشته برای شــرکت در جلسه رسیدگی 
به فرجام خواهی خود نســبت به محرومیت هشــت 
ســاله اش بــه مقر فیفــا بازگشــت. بالتــر در مقابل 
ادعاهای مطرح شده بر بی گناهی خود اصرار دارد با 
این حال هنوز یک موضوع باقی مانده که مشخص 
نیســت و آن هم دادن میزبانی به کشــور ثروتمند و 

کوچک عربی به نام قطر است.
سپ بالتر رئیس سابق فدراسیون بین المللی فوتبال 
فیفا دربــاره میزبانی قطر برای جــام جهانی 2022 
گفت: این که گفته می شود قطر میزبانی جام جهانی 
2022 را خریده امکان پذیر نیست و این اصال درست 

نیست که بتوان میزبانی جام جهانی را خرید.
بالتر در مصاحبه ای با تایمز مدعی شد که نیکوالی 
ســارکوزی رئیس جمهوری وقت فرانسه به پالتینی 
گفت که رای خود را تغییر دهــد. پالتینی این ادعا را 
انکار کرده و مدعی شــده ســارکوزی این درخواست 
را از او نداشــته اســت. در همین رابطه بالتر گفت: 
پالتینی درباره میزبانی جام جهانی 2022 به من زنگ 
زد و گفت: جلســه ای با رئیس جمهور کشور فرانسه 
داشته و از او در این جلسه خواسته شده تا از کشوری 
خاص حمایت کند و او هم نمی تواند این درخواست 
را رد کند. او کامال درســت و با صراحــت نظر خود را 
بیان کرد و عنوان کرد بــه آمریکایی ها رای نخواهد 
داد. او به من گفت کــه می تواند نظری برخالف نظر 
سارکوزی داشته باشد ولی وقتی پای منافع فرانسه در 
میان باشد نمی تواند برخالف منافع فرانسه عمل کند 
و به همین دلیل به قطر رای داد. خیلی تالش کردم 
تا رای هــای باقی مانده را جمع کنــم ولی خیلی دیر 
شده بود و دیگر کار از کار گذشته بود. بالتر و پالتینی 
هفته گذشــته در دو روز مختلف برای فرجام خواهی 
نســبت به محرومیت خود به زوریخ آمدند. در همین 
رابطه مرد سوئیسی و سکان دار سابق فیفا گفت: بعد 
از جلسه بازجویی ما در کمیته اجرایی فیفا، تماسی با 
پالتینی نداشتم. فیفا جمعه هفته آینده جانشین بالتر 
را انتخــاب خواهد کرد و تا آن زمــان احتماال نتیجه 

فرجام خواهی آنها مشخص خواهد شد.

 پرونده پیوستن نولیتو 
به بارسلونا بسته شد

نولیتو کــه هدف اصلی بارســلونا در نقــل و انتقاالت 
زمستانی برای تقویت فاز حمله خود بود، در نهایت در 
سلتا ماندنی شــد و مدیران این باشگاه اجازه جدایی او 
را صادر نکردند. تقاضای 18 میلیــون یورو برای یک 
بازیکن 29 ساله و مخالفت با انتقال قرضی نولیتو، از 
مهمترین دالیل به بن بست رسیدن مدیران دو باشگاه 
بود. پس از آن تصور می شــد که بارسا به تالش های 
خود برای جذب نولیتو درنقل و انتقاالت تابستانی ادامه 
دهد اما موندودپورتیوو امروز ادعــا کرد که پرونده این 
انتقال بسته شده و بارســلونا دیگر تمایلی برای جذب 
نولیتو ندارد.  انریکه که بســیار امیدوار بود با پیوســتن 
نولیتو بتواند ذخیره ای مطمئن برای سه مهاجم اصلی 
خود پیدا کند، با منتفی شــدن این انتقال، حال کامال 
قید نولیتو را زده و تابســتان آتی نیز پیشنهاد جذب وی 
را نخواهد داد. نولیتو  در تیم دوم بارسا و نیز سلتا سابقه 

کار کردن با انریکه را در کارنامه داشت.

بی اعتنایی زیدان به آخرین 
صحبت های بنیتس 

سرمربی رئال مادرید در صورت نیاز از دو مدافع چهار 
کارته خود در بازی فردا استفاده خواهد کرد. رئال مادرید 
یکشنبه شب در هفته بیســت و پنجم اللیگا مهمان 
ماالگا خواهد بود. زین الدین زیدان در نشست خبری 
پیش از بازی گفت: ریکاوری خوبی داشــتیم و کامال 
آماده هســتیم. ماالگا تیم خوبی اســت بازی سختی 
همچون بازی برابــر رم خواهیم داشــت. بازی های 
خارج از خانه به دالیل متعددی همچون تماشاگران، 
هدفمندی حریف و... همیشه سخت هستند. سرمربی 
مادرید درباره سخنان رافائل بنیتس درباره رئال مادرید 
اظهار کرد: به اندازه کافی در باشگاه و زندگی خودم کار 
و مشغولیت دارم. پیش از این در این باره زیاد صحبت 
شده است. من تنها به بازی فردا فکر می کنم. زیدان 
درباره وضعیتش در مادرید گفت: از همه مهم تر شاد 
بودن من در اینجاست. می دانم شغل سختی است. 
همه چیز برای من جدید است. امتیازگیری برای مادرید 
از همه چیز مهم تر است و ما این کار را انجام می دهیم. 
تنها به کار کردن فکر می کنیم چون در این صورت می 
توانیم به هدف مورد نظر مان دست پیدا کنیم. سرمربی 
فرانســوی درباره بازیکنان تیم گفت: اگر الزم باشــد 
سرخیو راموس و دنی کارواخال بازی خواهند کرد. برای 
من هیچ چیز معنا ندارد. درســت است که چهار کارته 
هستند و اگر در بازی فردا کارت دریافت کنند در داربی 
حضور نخواهند داشت ولی برای من اهمیت ندارد. تنها 
بازی فردا مهم است و بهترین ها را برای بازی فردا به 

میدان می فرستم.

تفاوت مسی و کریستیانو از 
نگاه رونالدوی اورجینال

رونالدوی برزیلی در پاســخ به ســوالی در مورد مسی 
و کریســتیانو رونالدو، این دو را برتر از تمام بازیکنان 
دیگــر دانســت. رونالــدوی برزیلی که ســابقه بازی 
برای هر دو تیم بارســلونا و رئال را در کارنامه دارد این 
روزهــا در میالن به ســر می برد و با دعوت ماســیمو 
موراتی، امشب در سن سیرو دیدار اینتر و سامپدوریا 
را از نزدیک به نظاره خواهد نشســت. او در گفتگو با 
اسکای اسپورت در مورد مسی و رونالدو گفت:" مسی 
و رونالدو بی شــک برتر از دیگر بازیکنان حال حاضر 
دنیا هســتند اما اگر بخواهم مقایسه ای بین این دو 
داشته باشــم باید بگویم که مسی کمی فانتزی تر از 

رونالدو بازی می کند. 

فرهاد در جشن بزرگ آبی ها در آزادی
چشــم و هم چشــمی تیم های لیگ برتری این بار 

نتیجه خوبی داد و منجر به این شــد که بعد 
از ســال ها شــاهد دیدارهای لیگ برتری 
پرشــوری باشــیم. بعد از اینکه رایگان شد 
بلیط بازی ها لیگ برتر پرسپولیس موجب 
شــد تا چند برابر همیشــه تمکاشــاگر به 
آزادی بیایید ابن بار نوبت اســتقاللی ها 
بود تا ورزشگاه ازادی را یکسره آبی کنند. 
دیدار اســتقالل و گســترش البته به جز 

هواداران پرشور اســتقالل یک میهمان 
ویژه هم داشت. فرهاد مجیدی که در یک 

هفته گذشته بارها و بارها استقاللی ها را به 
حضور در ورزشگاه تشویق کرده بود و خودش 

هم از شیخ نشین های خلیج فارس به تهران امد 
تا شاهد پیروزی استقاللی ها باشد.

کار فدراسیون و مایلی کهن به شکایت کشید
حرف های تند مایلی کهن علیه کی روش کار دستش داد

اختالف کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش در آســتانه ی 
آغاز مسابقات المپیک ریو می تواند ضربات جبران ناپذیری 
به ورزشــکاران حاضر در بزرگترین رویداد ورزشی دنیا وارد 
کند. این اختالف از جایی آغاز شد که دخالت وزارت ورزش 
در انتخابات هیات ها و فدراســیون ها و کاهش استقالل 
آنهــا بر کمیته ملی المپیک محرز شــد و بــه همین دلیل 
کیومرث هاشــمی با ارســال نامه ای به معاون اول رئیس 

جمهور این دغدغه را بیان کرد.
در بخش مهمی از این نامه آمده اســت : » احتراما،ضمن 
تشــکر از حمایت های همه جانبه حضرتعالــی از جامعه 
ورزش و بویــژه کمیتــه ملــی المپیک،مطلع شــدیم که 
اقداماتی در خصوص اصالح تبصره ٢ ماده ١٥ اساسنامه 
فدراســیون های ورزشــی جمهوری اســالمی ایــران به 
پیشــنهاد وزارت محتــرم ورزش و جوانان در کمیســیون 

اجتماعی دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.
طبــق متــن فعلــی تبصــره ٢ از مــاده ١٥ اساســنامه 
مذکور]رییس فدراســیون به عنوان رییس مجمع هیئت 
ورزشــی اســتان و مدیر کل تربیت بدنی به عنــوان نایب 
رییس، مجمع استان را اداره می نمایند و در غیاب رییس 
فدراســیون، کلیه وظایف بر عهده مدیر کل می باشــد[. 
طبق پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان، مقرر است مدیر کل 

اســتان به جای رییس فدراسیون، ریاست مجمع استانی 
را بر عهده بگیرد و رییس فدراسیون به عنوان نایب رئیس 

وی، در مجامع حضور پیدا کند.
این تغییر در صورت تصویب در عین تناقض آشکار با قوانین 
منشــور المپیک، مقررات فدراســیون های بین المللی و 
اساســنامه کمیته ملی المپیک، اســتقالل فدراسیونها 
و هیئــت های ورزشــی را نقض و با ایجــاد یک چارچوب 
کامال دولتی، توســعه و ارتقاء رشــته های ورزشی که هر 
یک تخصص های جداگانه ای هســتند را دچار اختالل 

خواهد کرد.« 

اختالفات کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش 
در آستانه المپیک باال گرفت

وزارت ورزش پیشــنهاد اصــالح اساســنامه را در صورتی 
مطرح می کند که طبق گفته سایر روسای فدراسیون ها، 
اختیــارات آن ها کاهــش جدی پیــدا می کنــد. محمود 
محشون رئیس فدراسیون بســکتبال نسبت به پیشنهاد 
وزارت ورزش به شــدت عصبانی اســت: » اینکه مدیرکل 
اداره ورزش و جوانان اســتان ها رییــس مجمع انتخابات 
هیات هاي استاني باشــند نه تنها استقالل فدراسیون ها 
را زیر ســوال مي برد بلکه شخصیت فدراســیون ها را نیز 

تضییع خواهد کرد و باید طبق آنچه پیش از این وجود داشته 
روساي فدراسیون ها ریاســت مجمع هیات ها را برعهده 
داشته باشند اگر قرار باشــد مدیرکل ورزش استان رییس 
مجمع باشد پس دیگر رییس فدراسیون چه کاره است؟این 
موضوع در نشست هیات اجرایي کمیته ملي المپیك مورد 

بحث قرار خواهد گرفت«.
حال این نقد به وزارت ورزش وارد اســت که با وجود تنها 5 
ماه مانده به شروع المپیک چرا به یکباره تصمیم می گیرد 
داریره قدرتــش را در بین فدراســیون ها افزایش دهد؟ با 
نامه ای که کیومرث هاشمی به معاون اول رئیس جمهور 
نوشــت، در صورت ناکامی ورزشکاران ایران در المپیک، 
احتماال وزارت ورزش ایجاد حواشی به وجود امده را سیبل 
خواهد کرد. بــا اینکه کیومرث هاشــمی، خود به صورت 
کامال غیرقانونی بــا تصمیم علی آبادی قوانین بین المللی 
را زیر پا گذاشته بود و به عنوان سرپرست راهی فدراسیون 
فوتبال شده بود این دغدغه را به درستی دارد که از استقالل 
فدراسیون های ورزشی حفاظت کند چرا که خودش یک 
بار طعم دور زدن قانون را چشــیده و از آینده اش خبر داد؛ 
اتفاقی کــه می تواند به تایید مجامع بین المللی نرســد و با 
تلف شدن وقت، فرصت تکرار درخشش المپیک لندن را 

از ورزشکاران ایران بگیرد.

اختالفات کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش در آستانه المپیک باال گرفت
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فریاد که سوز دل عیان نتوان کرد
با کس سخن از داغ نهان نتوان کرد
اینها که من از جفای هجران دیدم

یک شمه به صد سال بیان نتوان کرد
)وحشی بافقی، قرن دهم، رباعیات(

طالق های سال اول ازدواج را دریابید
محمود گلزاری |  ...  در مشــاوره  پیش از ازدواج متاســفانه تعداد زیادی از مشاوران، روان شناسان، 
روان پزشــکان، روحانیون و حتی افراد عادی مشــاوره پیش از ازدواج می دهند. بســیاری از افراد 
غیرمتخصص بر اساس اطالعات غلط و ناقص فرهنگ سنتی می گویند این کیس خوب است و 
این کیس بد است. در حوزه  دینی هم طبق بررسی های انجام شده، بیش از سیصد جلد کتابی که در 
حوزه  ازدواج نوشته شده، کارهای تخصصی نیستند. روایات حوزه  ازدواج را باید مثل مسائل فقهی 
کار علمی و با متدولوژی دقیق بررسی کرد و گفت از کجا استفاده کنیم. در حال حاضر هر کسی به 
خودش اجازه می دهد با یک حدیث که معتبر بودنش مشخص نیست و بدون توجه به اینکه خطاب 

به چه قومی و در چه زمانی گفته شده، به عنوان یک حکم دینی استفاده کند.
در حوزه  آموزش روان شناسی هم از لیسانس تا دکتری حتی روان شناسی بالینی، مشاوره و مشاوره  
خانواده، سرفصلی با عنوان مشــاوره  پیش از ازدواج نداریم. ما در مســاله  مهم مالک های ازدواج 
همچنان اختالف داریم. راه های تشخیص مالک ها هم همچنان مبهم است. مثال اگر دینداری 

یک مالک است، چگونه می شود آن را سنجید؟ اگر عقل مالک است، چطور می توان آن را سنجید؟ 
وقتی به سنجش مالک های مبهم تری مثل نجابت و اصالت خانوادگی می رسیم، قضیه بغرنج تر 
می شود. چون مالک های اصلی شناختش سخت است، به مالک های خیلی عینی مانند زیبایی، 

پول و مدرک می رسیم. درحالی که مهم ترین مساله در ازدواج، مساله شخصیت سالم است.
در کتاب »عشق دیوانه وار« که اخیرا انتشارات رشد آن را منتشر کرده، 10 نوع اختالل شخصیت بر 
مبنای طبقه بندی بیماری های روانی معرفی شــده و توصیه می شود آنها را قبل از ازدواج بشناسید 
و مطمئن باشــید بعد از ازدواج هم عوض نمی شوند. نویسنده آمریکایی کتاب توصیه می کند برای 
شناخت این اختالالت، ارتباط زیاد و طوالنی قبل از ازدواج برقرار کنید و برای شناخت کامل تر نشانه ها 
از کتاب خودش استفاده کنید. این در فرهنگ ما ممکن نیست. چون در فرهنگ ما ارتباط طوالنی 
قبل از ازدواج تعریف نشده و از سوی دیگر ارتباط طوالنی عالقه و صمیمیت عاطفی می آورد و باعث 
می شود خطا ها نادیده گرفته شود. بهترین راه مشاوره است، اما ما در مشاوره  پیش از ازدواج وحدت 

رویه نداریم. ضمن اینکه مشاوره  پیش از ازدواج هزینه های زیادی هم می برد. نه بیشتر مردم توان 
مالی اش را دارند و نه بیمه حمایت می کند. در آموزش های بعد از ازدواج هم همین مسایل را داریم. 
با اینکه کتاب ها و بسته های آموزشی زیادی نوشته شده، اما آموزش ها مبتنی بر مهم ترین عوامل 
مشکل زای بعد از ازدواج نیست. مشــاوره های بعد از ازدواج هم مشکل دارد. مشاوره بعد از ازدواج 
یعنی ما با شکایتی که همسران می کنند، چگونه برخورد کنیم؟ بسیاری از نسخه های ما متناسب با 
فرهنگمان نیست. مثال آیا می توانیم پدر و مادر همسرانی که اختالف دارند را نقد کنیم و به همسران 

بگوییم کال رابطه تان را با پدر و مادرتان قطع کنید؟ ما نمی توانیم خانوده را به سرعت کنار بگذاریم.
در هنگام طالق در مشاوره های پیش از طالق دادگاه ها با اینکه بهزیستی ورود کرده اما کامل نیست. 
ما همچنان نیاز داریم که در مورد مشاوره  هنگام درگیری در دادگاه ها کاری کنیم. بعد از طالق باید 
کار جدی انجام بگیرد. مشاوره به افراد مطلقه به خصوص دختران مطلقه، یکی از این کارهاست که 

از آسیب های متعدد بعد از طالق جلوگیری می کند.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

فوتبال خود زندگی است
نگاهی به کتاب »فکر می کنم پس بازی می کنم« نوشته آندره پیرلو 

اغلب فوتبالیست هایی که به ســال های پایانی فوتبال خود نزدیک می شوند، چند فصل پیش از 
آویزان کردن کفش های خود، ترجیح می دهند در لیگ هایی بازی کنند که در ســطح پایین تری 
از ســری آ، اللیگا یا بوندسلیگا و... قرار دارند. بازی کردن در این لیگ ها و با این تیم ها آنها را از آن 
فشــردگی لیگ های ســطح باال که امکان دارد به لحاظ بدنی تاب تحملش را نداشته باشند، دور 
می کند و در عین حال به آنها فرصت می دهد کماکان ســتاره بودن و قرار داشتن در مرکز توجه در 
این ســال های آخر را نیز حفظ کنند، نه اینکه با نیمکت نشینی احتمالی در باشگاهی که روزگاری 
ستاره بی رقیب آن بودند، غرورشان خدشه دار شود. شاید به همین دلیل آندره پیرلو نیز مثل خیلی از 
این ستاره ها ترجیح داده بعد از جام جهانی 2014 در نیویورک سیتی بازی کند. باشگاهی در آمریکا 
که هم خودش و هم لیگی که در آن حضور دارد بســیار با باشگاه هایی همانند یونتوس، میالن و 
ســری آ فاصله دارد. این تقدیری گریزناپذیر در ورزش حرفه ای اســت، به خصوص در فوتبال که 
بازی بی رحمی  است. در روزگار اوج فوتبالش به او لقب »مترونوم« داده بودند. پیرلو از آن بازیکنانی 
اســت که وقتی به جلو حرکت می کند، کل تیم را با خود به جلو می برد، در واقع او مانند مترونوم در 
موســیقی که ســرعت نواختن آهنگ را تنظیم می کند، آهنگ حرکت کل تیم را تنظیم می کنند. 
یکی از بازیکنان محوری که بود و نبودش توی زمین می تواند معادالت را به شــکلی تعیین کننده 
تحت الشعاع خود قرار دهد. »فکر می کنم پس بازی می کنم« کتاب خاطرات چنین بازیکنی است. 
کسی که شاید به شهرت نامدارانی چون پله، فرانس بکن بائر و یا مارادونا نباشد؛ اما بی شک در میان 
عالقه مندان فوتبال ایتالیا که در ایران نیز فراوانند، چهره ای فراموش نشدنی محسوب می شود. 
چنانکه مترجم این کتاب )ســامان زمان زاده( خود نیز از عالقه منــدان فوتبال ایتالیا و آندره پیرلو 

بوده و این عالقه نقشی اساسی در ترجمه کتاب خاطرات او بازی کرده است.

معموال رســم بر آن اســت کــه ورزشــکاران در روزگار 
بازنشســتگی دســت به قلم بــرده و خاطــرات خود را 
مکتوب می کننــد، زمانی که هم فراغــت الزم را دارند 
و هم فاصلــه گرفتــن از آن ایام باعث می شــود کمتر 
مالحظات پیرامونی را در نوشتن دخیل کنند، بنابراین 
معموال خاطراتی که در ایام بازنشستگی نوشته می شوند 

به نتیجه بهتر و غنی تری می انجامند.
از چنین نقطه نظری هم که به این کتاب توجه کنیم، باز 
نمی توان منکر آن شد که حاصل کار پیرلو یک استثنا و 
اثری متفاوت و خواندنی است. به خصوص اینکه پیرلو 
در نوشــتن خاطراتش راهی متفاوت را برگزیده اســت. 
او نخواســته تنها خاطرات یک فوتبالیست را به عنوان 
گوشــه هایی از تاریخ این ورزش مکتــوب کند. هدف او 
نوشــتن اثری بوده که به نقش فوتبــال در زندگی یک 

انسان توجه کند.
اگر چه پیرلو در نوشتن این کتاب الساندرو آلچیاتو یکی 

از ورزشی نویسان معروف ایتالیایی را در کنار خود داشته، اما ترجیح داده به جای اینکه صرفا راوی 
باشد، خود نوشتن کتاب را برعهده گیرد و الساندرو آلچیاتو تنها روتوش نهایی آن را برعهده بگیرد. 
این ویژگی باعث شــده خاطرات پیرلو تنها شــرح اتفاقاتی که بر او گذشــته نباشد بلکه به شکلی 
محسوس به خود او شباهت داشــته و بازتاب دهنده احساسات درونی او در البالی جمالت این 
کتاب باشــد. حتی عشــقی که پیرلو به تیم ملی ایتالیا دارد و بازی متعصبی کــه در چنین مواقعی 

در میدان از خود به نمایش می گذارد در این کتاب به روشنی منعکس شده است. )منبع: الف(

خواننده ای که مورد حسادت دیگران بود
ابوالحسن قزوینی معروف به »اقبال السلطان« و »اقبال 
آذر« ســال 1242 خورشــیدی در حوالی قزویــن متولد 
شــد. خوانندگــی را در آییــن تعزیه خوانی آغــاز نمود. به 
همــراه گروه تعزیه قزوین برای اجــرا بارها در تکیه دولت 
تهران و نیز در تبریــز تعزیه خوانی کــرد. خوانندگی وی، 
نمونه ای از شــیوه آوازی مکتب قزوین اســت. در زمان 
ســکونت در تهــران و هنگامــی که در بخش موســیقی 
رادیو مشــغول به کار شــد، بــه دلیل تنگ چشــمی ها و 

 حســادت دیگران، اســتقبال چندانی از وی و ضبط کارهایش نشــد و پس از یک ســال دوباره به 
تبریز برگشت.

ســال 1293 خورشیدی به همراه درویش خان، حســین طاهرزاده و عبدالله دوامی برای پر کردن 
صفحه به تفلیس سفر کرد که مورد اســتقبال مردم قرار گرفت. تمامی پولی که از این کنسرت عاید 
وی شده بود صرف امور خیریه گردید. اقبال بعدها کنســرت هایی در تهران و آذربایجان اجرا کرد. 
تمامی درآمد حاصله از کنسرتهایش صرف امور خیریه می شده است. در دوره تسلط فرقه دموکرات 
آذربایجان از او خواستند کنسرتی در تبریز اجرا کند. او در طول کنسرت تمام آوازها را به فارسی خواند 
و در آخر شــعری از عارف قزوینی خواند و مردم به شــور می آیند و گریه می کنند و بلوا به پا می شود. 
در آن لحظه ســرتیپ درخشانی )فرمانده لشــکر تبریز( به اعتراض به او می گوید: چه می خوانی؟ 
مردم دارند گریه می کنند! و اقبــال آذر در جواب می گوید: مردم ایران باید خون گریه کنند! پس از 
آن دوســتداران اقبال آذر او را از در پشتی عمارت شهرداری فراری می دهند تا مورد خشم و غضب 

ماموران فرقه دموکرات قرار نگیرد. اقبال آذر سوم اسفند 1349 درگذشت. 

درخواست وزیر بهداشت برای خوزستان
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی ضمن اشاره به بهبود وضعیت بهداشــت و درمان استان 
خوزستان، آن را ناکافی دانســت و تغییرات آتی را مشروط به کمک سایر دستگاه ها و بهبود وضعیت 
زیرســاخت های این استان عنوان کرد. دکتر سید حسن هاشــمی با اشاره به سفر اخیر خود به استان 
خوزســتان و مقایســه وضعیت موجود بهداشــت و درمان این منطقه نســبت به حدود دوسال و نیم 
گذشته، افزود: طی دو سال و نیم گذشته بیمارستان های این منطقه نوسازی و بازسازی شده و تعداد 
متخصصان حدود دو برابر افزایش پیدا کرده است. در روستاها هیچ مرکزی نداریم که خالی از پزشک 
باشد؛ در حالی که آن زمان بیش از 40 درصد آنها پزشک نداشتند. در حوزه بهداشت نیز برای بیش از 
یک میلیون نفر مرکز بهداشتی ایجاد شده است و مراقبین سالمت و پزشک و دندانپزشک نیز در این 
مراکزحضور دارند. وزیر بهداشت به بیمه شدن تعداد زیادی از افراد فاقد بیمه در این استان نیز اشاره کرد 
و ادامه داد: اقالم دارویی که به صورت رایگان ارائه می شد اکنون به دو برابر افزایش پیدا کرده است. 
تعدادی بیمارستان نیمه تمام نیز از جمله در مسجد سلیمان به بهره برداری رسید و بخش سوختگی در 
اهواز نیز تمام شد. وی همچنین از پروژه ساخت 1000 تخت بیمارستانی در این استان با کمک بنیاد 
مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( خبر داد. هاشمی ادامه داد: در منطقه خرمشهر و آبادان 
با کمک های بی دریغی که ســازمان منطقه آزاد اروند داشته، اقدامات خوبی شروع شد و حدود 500 
تخت بیمارستانی در حال افزوده شدن به ظرفیت تخت های موجود این منطقه است. دانشکده علوم 

پزشکی این منطقه نیز با هدف یافتن نقش بین المللی و جذب دانشجوی خارجی در حال ارتقا است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه اقدامات انجام شده به این معنی نیست که در این منطقه موفق عمل کرده ایم، 
تصریح کرد: متاسفانه استان خوزستان با وجود همه ویژگی هایی که در اقتصاد کشور و در دفاع از میهن 
دارد، با توجه به گذراندن دوره سخت جنگ تحمیلی و نابود شدن بسیاری از زیرساخت ها و منابع و همچنین 
آواره شدن مردم، به عقیده من مقداری مورد کم توجهی قرار گرفته است.  وی به وضعیت نامناسب استان 
خوزستان از لحاظ زیرساخت های عمرانی نیز اشاره کرد و گفت: شما به جاده ها، فاضالب، هوا و خدمات 
این استان نگاه کنید، به نظر من خیلی عقب است. این استان به دلیل منابع خدادادی آن اعم از دریا، معادن 
و نفت و گاز و همچنین شرایط آب و هوایی و اقلیمی که دارد باید خدمات به صورت ویژه در آن دیده شود. 
این درحالی است که برای من به عنوان وزیر بهداشت راحت نیست که متخصصین را اینجا نگهدارم، باید 
از نظر امور رفاهی، امکاناتی را برای آنها فراهم کرد که ماندگار شوند؛ کاری که قبال هم در خوزستان انجام 
می شده است. از این بابت می توانم بگویم در دوسال و نیم گذشته خیلی موفق نبوده ایم. هاشمی دلیل 
عدم موفقیت کافی در استان خوزستان را وجود مشکالت دیگری عنوان کرد که باعث از اولویت خارج 
شدن این استان شدند. وی همچنین بر لزوم نگاهی ویژه به استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
کردستان و ایالم از جانب همه دستگاه ها تاکید کرد و ادامه داد: اگر من حوزه درمان را توسعه دهم، بدون 
اینکه مشکل فاضالب این منطقه حل شود، هر سال گرفتار وبا و بیماری های آمیبی و میکروبی ناشی از 
آب های آلوده خواهیم بود. اگر فقط درمان را توسعه دهیم ولی صنایع فوالد و نفت و گاز این منطقه به ما 

کمک نکنند، طبیعی است که خیلی موفق نخواهیم بود.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

لغو نمایش »ابد و یک روز« 
مراسم افتتاحیه جشــنواره  فیلم تصویر که به دبیری 
سیف الله صمدیان برگزار می شود، بنا بود با نمایش 
فیلــم »ابد و یک روز« ســاخته ســعید روســتایی که 
برگزیده ســی و چهارمین جشــنواره فیلم فجر شد، 
آغاز شــود که در نهایت به دلیل آماده نبودن نســخه 
DCP این فیلم، لغو شد. در ادامه  این برنامه که اول 
اسفند ماه در تاالر شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار 
می شد، سیف الله صمدیان در توضیحاتی عنوان کرد 

قصد دارد دو فیلم کوتاه ســعید روســتایی را که در دوره های پیشین جشن تصویر سال برگزیده 
شده بودند، برای حاضران به نمایش درآورد که این قضیه با واکنش حاضران روبه رو شد و عده 
زیادی مراســم را ترک کردند. این در حالی بود که صمدیان خطاب به مخاطبان حاضر گفت: 
برای دانستن اینکه این استعداد نوظهور سینما یعنی سعید روستایی از کجا پاگرفته و چه روندی 

را طی کرده تا به این مرحله رسیده خوب است که فیلم های قبلی او را ببینیم.
وی با عذرخواهی از حاضران گفت: تا یک ســاعت قبل از آغاز مراســم، مشخص نبود که این 
نسخه فیلم قابل نمایش نیست و سعید روستایی تا لحظه آخر پیگیر فراهم کردن شرایط نمایش 
فیلم بود که این امکان فراهم نشد. علیرضا غفاری مسئول روابط عمومی خانه هنرمندان ضمن 
عذرخواهی گفت: از ابتدا به دوستان توصیه کرده بودیم که برای نمایش فیلم فراخوان عمومی 
ندهند. پس از این دو فیلم کوتاه »مراسم« و فیلم مستند »مانتوهای رنگی« که از ساخته های 

پیشین سعید روستایی است برای حاضران به نمایش درآمد.

مردم آمریکا مخالف تحریم اسکارند 
کمتر از یک چهارم آمریکایی ها از تحریم اســکار به 
دلیل عدم تنوع نژادی نامزدهــای نهایی این جایزه 
حمایــت می کنند. در یک نظرســنجی که از ســوی 
خبرگــزاری رویتــرز برگزار شــد، تنهــا 23 درصد از 
شرکت کنندگان از پشت کردن به مشهورترین جشن 
سینمای جهان پشــتیبانی می کنند. این مراسم 28 
فوریه در دالبی تئاتر لس آنجلس برگزار خواهد شــد. 
اســپایک لی، ویل اســمیت، جیدا پینکت اسمیت، 

ترسی گیبسون و مایکل مور از جمله چهره های مشهوری هستند که در اعتراض به نامزدهای 
کامال سفیدپوست رشته های بازیگری اسکار پیشنهاد عدم حضور در این مراسم را داده بودند. 
در این نظرســنجی مشخص شد که 44 درصد از آمریکایی ها با تحریم مراسم اسکار مخالفند. 
ناگفته نماند که 44 درصد از آمریکایی ها تائید می کنند که استودیوهای بزرگ هالیوود در زمینه 
ایجاد فرصت های برابر برای اقلیت ها با مشــکل مواجه اند و 30 درصــد نیز معتقدند خروجی 
هالیوود نشــانگر تنوع جامعه آمریکا نیست. این نظرسنجی سه هفته پس از اعالم تغییرات در 
کادمی علوم و هنرهای سینمایی برگزار شد. سازمان دهندگان مراسم اسکار  قوانین عضویت در آ
کادمی بسیار متنوع خواهد بود. در همین راستا  اعالم کرده اند هشــتاد و هشتمین دوره جوایز آ
مورگان فریمن بازیگر سیاه پوست و جان لجند خواننده سرشناس نیز به فهرست معرفی کنندگان 
جوایز اسکار اضافه شدند. در یک پژوهش جداگانه نیز مشخص شد وضع حضور زنان در صنعت 

سینما از اقلیت های نژادی هم اسف بارتر است. 
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