
دیپلماسِی شرق دور
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان که تور آسیا و اقیانوسیه خود را هفته گذشته با سفر به اندونزی 
برای شرکت در اجالس سازمان همکاری اسالمی آغاز کرده بود، در ادامه این تور، طی دیروز و امروز به تایلند 
و نیوزیلند سفر کرد. مقصد بعدی ظریف پس از نیوزیلند، استرالیا خواهد بود. وی در جریان این تور، با مقامات 
کشورهای موردنظر و همچنین برخی سازمان های منطقه ای و بین المللی درباره راهکارهای توسعه روابط و 

صفحه ۴همچنین همکاری جهت حل و فصل بحران ها و مسائل منطقه ای به گفت و گو پرداخته است ...
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 کفاشیان، »مبارِک« 
دستگاه فوتبال ایران!

هیچ قدرتی حتی جرات فکرکردن حمله به ایران را ندارد

دلواپس واقعی، ما بودیم

صفحه 3صفحه 3صفحه 3 صفحه 7

علی کفاشیان درباره مصاحبه تند وزیر ورزش 
علیه او که در آن گودرزی، رییس 
فدراسیون فوتبال، او را با 
»حسنی مبارک« شاه 
مخلوع مصر مقایسه 
کرده است ...

با نزدیک شدن به پایان مهلت ثبت نام انتخابات فدراسیون فوتبال بسیاری از اما و اگرها به حقیقت می پیوندد

خیزش آرام برای ثبت نام انتخابات فدراسیون فوتبال در آخرین روز!
صفحه 7

صفحه 3

یــک عضو بنیــاد بــاران گفت: 
منتخبان مــردم در مجلس باید با 
خردورزی، اخالق گرایی و پیوند 

زدن میان واقعیت  ...

نماینده مــردم اردکان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: انتخابات 7 

اسفند پیام روشنی ...

نایــب رئیس جبهــه پیروان خط 
امام و رهبری گفت: مجلس دهم 
با درس از تجربه گذشته مطالبات 

اولیه مردم و  ...

امانت مردم را 
پاس بداریم

انتخابات 7 
اسفند پیام های 

روشنی دارد

 از هول حلیم 
در دیگ نیفتید

چرا به فکر کشور نیستیم؟

ویژگی های مهم انتخابات 
مجلس دهم

ســخنگوی وزارت کشــور لیســتی رای دادن را از 
ویژگی هــای ایــن دوره از انتخابــات عنــوان کرد و 
گفت: عقالنی برخورد کردن اکثر احزاب، گروه های 
سیاســی و دعوت بــه حضور برای شــخصیت ها و 
نخبگان در این دوره از انتخابات قابل مشاهده بود.
حســینعلی امیری در نشســت اســتانداران سراسر 
کشــور با اشــاره به مشــارکت مــردم در انتخابات و 
اســتقبال کاندیداها برای ثبت نام اظهار کرد: یکی 

صفحه 3از ویژگی هــای ایــن دوره  ...

AlphAGo مثل Go

امروز هوش مصنوعی AlphAGo گوگل توانســت 
در یــک تورنومنــت پنــج مرحلــه ای بــا قهرمــان 
دان 9 جهانــی بــازی Go ســومین پیــروزی پیاپی 
خود را به دســت آورد. ایــن رقابت که امــروز برگزار 
شــد به خوبی نشــان دهنــده ظرفیت هــا و توانایی 
های هــوش مصنوعــی در اینــده نزدیک اســت.
هــوش مصنوعــی AlphAGo قبــل از ایــن در 
دو مســابقه نخســت ایــن تورنومنــت موفق شــده 
بــود lee Se-Dol را در روزهــای چهارشــنبه و 

صفحه 5پنج شــنبه شکســت دهــد  ...

اعالم جرم دولت آمریکا 
علیه هکرهای ایرانی

مقامات آمریکایی در حال آمــاده کردن اعالم جرم علیه 
هکرهای ایرانی هســتند کــه گفته می شــود یک حمله 
ســایبری را علیه یک ســد در نیویورک انجام داده اند. این 
حمله که اولین بار توســط برایان واالس، محقق امنیتی 
کشف شــد لحظه ای تعیین کننده در افزایش تنش های 
ســایبری بیــن ایران و آمریکا بــوده، زیرا اولیــن نمونه از 
حمله های سایبری است که به ایران منتسب شده است.

نفــوذ به ســد بومــن اونیــو در ری بــروک نیویــورک یک 
صفحه 5حمله در ســطح باال نبوده اســت ...

 30  توصیه به 
مسافران نوروزی 

همه ســاله با آغاز ســال نو و فرارســیدن تعطیالت 
دو هفتــه ای ایــام نــوروز، ســازمانهای مختلفــی 
درگیر بحث مســافرتهای نوروزی می شــوند چرا که 
بیشترین حجم سفرها مدت کوتاهی انجام می شود 
در ایــن بین ســازمانهایی از جمله میراث فرهنگی و 
گردشگری با تشکیل ســتاد تسهیالت سفر توصیه 
هایی را به گردشــگران می کند اما وزارت بهداشت 
و درمان نیز در قالب گفت وگوی کارشناســی و اداره 

صفحه 6های راهنمایی و رانندگی و  ...

از امروز بازتوانی محمدپور 
را استارت می زنیم

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری گفت: 
از امروز نیز بازتوانی سعید محمدپور برای بازگشت به 
میادین آغاز شده اســت.داود باقری، رئیس کمیته 
پزشکی فدراســیون وزنه برداری در خصوص عمل 
جراحی دست ســعید محمدپور گفت: محمدپور در 
ابتدا از کمیته پزشکی دلگیر بود که چرا عمل جراحی 
دستش انجام نمی شود، اما این آسیب دیدگی خیلی 
نادر است و عمل جراحی در جهان خیلی کمتر انجام 

صفحه 7می شود. با توصیه وزیر ورزش و  ...

صفحه 2

برخی روزنامه ها فحش نامه شده اند/تجاوز به حرم اهل بیت را تحمل نخواهیم کرد

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه ، برجام را موفقیت و دستاورد بزرگ و مهمی 
برای ایران دانست و اظهار کرد: برجام، نتیجه مقاومت بیش از ١٢ ساله مردم ایران در برابر 
تحریم ها، تهدیدها و فشارهای مختلف است. مردم ما تمامی این فشارها را تحمل کردند 

تا ثابت کنند زیر بار حرف زور نمی روند و ثابت می کنند که انرژی هسته ای حق مسلم 
ماست. او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتقاد برخی ها از روند مذاکرات 

هسته ای گفت:در بحث مذاکرات هسته ای، دلواپس اصلی، ما بودیم. به انتقاد 
منصفانه تمامی اشخاص، ارزش و احترام قائل هستیم ولی  ...
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چرا هاشمی بعد از ۸۸ به نماز جمعه نمی رود؟
 محمد هاشمی تحلیلگر و رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به غیبت آیت الله هاشمی رفسنجانی 
در نماز جمعه گفت: نماز جمعه یک تریبون خیلی مهم است که بسیاری از مسایل مهم کشور در آن طرح می شود و به همین 
دلیل فرصتی تلقی می شــود برای ایجاد رابطه بین مردم و نظام.رئیس سابق سازمان صداوسیما خاطر نشان کرد: آقای 
هاشمی در گذشته که خطیب جمعه بودند، نشان دادند که خواسته های مردم برایشان اهمیت داشت به طوری که راهکار 
ارایه می کردند و سخنانشان همیشه تاثیرگذار بود.وی تصریح کرد: االن هم آقای هاشمی مشکلی با حضور در نماز جمعه 
ندارند. مردم هم در این ســال ها از ایشان خواســته اند در نماز جمعه حضور پیدا کنند اما در این موانعی وجود دارد که اجازه 

نمی دهد آیت الله هاشمی در نماز جمعه شرکت کند."سرپرست وزرات خارجه در دولت رجایی" ادامه داد: ایشان به خاطر اینکه حرمت نماز جمعه به خاطر 
شعارهای عده ای در صورت حضور آیت الله هاشمی شکسته خواهد شد در نماز جمعه شرکت نمی کنند.عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
تنها هدف افراطی ها تخریب هاشمی است و برای آنها مهم نیست که در چه مکان یا زمانی به او توهین می کنند به خاطر همین آیت الله برای از بین نرفتن 
جایگاه و قداست نماز جمعه، خطبه نمی خوانند.محمد هاشمی افزود: همانطور که در سال های گذشته شاهد بودیم این افراد در حرم حضرت معصومه 
به علی الریجانی حمله کردند و علیه وی شعار دادند و حرمت این حرم مقدس را نگه نداشتند. این افراد با نماز جمعه هم همین کار را می کنند و حرمت آن 
را نگه نمی دارند.عضو سابق حزب کارگزاران تصریح کرد: اگر در سال آینده افراطی ها در کشور جوالن دهند و هرجا حاضر باشند و بخواهند هر جمعی که 

مخالف آنها باشند را به هم بزنند و شعار بدهند و حرمت را نگه ندارند، قطعا آیت الله هاشمی در نماز جمعه شرکت نخواهد کرد.

تخلفات انتخاباتی در بویراحمد و دنا تکذیب شد
فرمانداری شهرســتان بویراحمد در رابطه با انتخابات حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا اطالعیه ای صادر کرد. به اطالع 
مردم شریف بویراحمد ودنا می رساند، اخیرا در برخی سایت های خبری و در فضای مجازی پیرامون برخی تخلفات در 
دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا، شایعاتی منتشر می شود که اساسا کذب 
است و هیچکدام صحت ندارد. الزم است بر اساس قانون مطبوعات، رسانه های خبری که گزارش های خالف واقع 
را انتشــار داده اند، نسبت به انتشــار این توضیحات اقدام نمایند. طی ساعت ها جلسه فشرده مشترک هیئت نظارت و 
اجرایی، شــکایت معترضین بند به بند با حساسیت باال رسیدگی شده است و هیچکدام از شکایت و مستندات رسیده، 

وارد نبود و بر همین اساس ضمن استعالم از مراجع ذیصالح پاسخ آن ها اخذ و تائید صحت آرا به امضاء همه اعضا رسید. درخصوص شایعاتی پیرامون 
کشف تعرفه های رای از یک خودوری پراید در یاسوج الزم به توضیح است، تعرفه های مذکور مربوط به صندوق شماره 5 سیار مارگون )چهارمورون، 
تمداری، جوبریز و توابع( بوده است که بر اساس صورتجلسات تنظیم شده در شعبه اخذ رای که توسط اعضای هیئت اجرایی و اعضای هیئت نظارت 
علی الخصوص ســرناظر شورای نگهبان به امضا رسیده اســت، تعرفه های فوق به تعداد 36 برگ بوده است که تمامی این تعرفه ها توسط اعضا قید 
شده سوراخ و ابطال شده بود و هیچگونه ارزش تعرفه ای نداشته است. بنابراین نماینده فرماندار باید آنها را تحویل می داد که سهوا آنها را تحویل نداده 
بود و ضمن تائید سهل انگاری ایشان، نامبرده هیچ تخلف و یا سوء استفاده ای مرتکب نشده است و مراتب امر مورد بررسی مراجع ذیصالح قرار گرفت 

و هیچگونه تخلف تاثیرگذاری در روند و نتیجه انتخابات یافت نشد.

 نتیجه انتخابات را 
مردم رقم زدند

وزیر کشــور گفت: دی ماه ســال بعد وارد جریان 
سیاســی مهــم دیگــری کــه انتخابات ریاســت 

جمهوری است می شویم.
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی صبــح روز شــنبه 
در نشســت اســتانداران سراســر کشــور افزود: 
انتخابــات ریاســت جمهــوری فضــای غالب در 
حوزه سیاســت داخلی است و در مهرماه سال بعد 
کلید انتخابات ریاســت جمهوری در حوزه اجرایی 
رقم زده خواهد شــد و کار هیأت اجرایی را شروع 

می کنیم.
وی بــا بیان این که »بنده همیشــه مطرح کرده ام 
که مــردم  در انتخابات اخیر به گفتمان رای دادند 
نه به اشــخاص« اظهــار کرد: بازتــاب انتخابات 
برای همــه از جمله مــردم و گروه های سیاســی 
راضی کننده بود؛ چراکه نتیجــه انتخابات ربطی 
به وزارت کشور و شــورای نگهبان ندارد و نتیجه 

را مردم رقم زدند.
وزیر کشــور ضمن تشــریح عملکرد این وزارتخانه 
در ســال 94 گفت: با همــه اتفاقاتی که در بخش 
های داخلی و بین المللــی با آن ها مواجه بودیم و 
در سالی که توسط رهبری همدلی و همزبانی نام 
داشت، ما تجلی همدلی و همزبانی را در برگزاری 
انتخابات، رضایت مندی رهبری، مردم، احزاب و 
گروه ها، افراد و اشــخاص و نامزدهای انتخابات 
دیدیم و خداوند توفیــق داد که موضوع همدلی و 

همزبانی را تحقق عملی ببخشــیم.
وی با بیان این که »اســتانداران تالش مضاعفی 
را در ایــن بخش داشــته اند« گفــت:  کاندیداها، 
احــزاب، حامیان آن هــا، مردم و دســتگاه های 
نظارتــی در وزارت کشــور ناظر بودند، بــه اندازه 
تعداد انگشــتان دســت هــم بــرای اعتراضات و 

نداشتیم. تقاضای رسیدگی 
وی با بیان این که »برگــزاری انتخابات جزو اولویت 
های برنامه ریزی شده وزارت کشور بود«، گفت:  در 
بحث ثبت نام حدود 12 هزار نفر ثبت نام کردند و ما در 
بررسی صالحیت ها مبتنی بر قانون عمل کردیم، در 
تائید صالحیت ها از چهار دستگاه استعالم گرفتیم 
که حدود 83 درصد یعنی 10 هزار نفر سوابق چندانی 
نداشــتند اما از نظر هیــأت اجرایی دارای صالحیت 
بودند کــه ما در ایــن مــورد تفاوت هایی با شــورای 

نگهبان داشتیم.
وزیر کشــور هم چنین اظهار کرد: در شــمارش آرا و 
اعالم نتایج هم تمــام تالش خود را به کار بردیم و در 
تهران یک روز زودتر از دوره های قبل نتیجه را اعالم 
کردیم؛ لذا آن چــه که در رادیو تلویزیــون برای بیان 
نتایــج اعالم کردیم مورد توافــق هیأت های اجرایی 

و نظارت بود.
وی در ادامه با اشاره به این که »مردم به گفتمان رای 
دادند« گفت: به عنوان مثال از لیست تهران موسوم 
به لیســت امید) اصالح طلبان( اشخاصی هستند 
که حداقــل بنده 18 نفــر از آن ها را نمی شناســم، 
البته در لیســت اصولگرایان هم چنین افرادی ولو 
کمتر بودند امــا مردم به گفتمان رای دادند و ما باید 
قدردان باشــیم و مقدمات را برای تشکیل مجلس 

دهم آماده کنیم.
وی در ادامه با تاکید بر جدی گرفتن ســتاد مقاومتی 
و تحقق آن توســط اســتانداران،  به مسأله برجام نیز 
اشاره کرد و گفت:  برجام تسهیل کننده است و ما باید 
از پتانســیل های آن اســتفاده کنیم. تصویب برجام 
به معنای رفع مشــکالت نیســت بلکه کمک کننده 
اســت و ما بایــد از امکانات تســهیل کنندگی برجام 

استفاده کنیم.

چرا به فکر کشور نیستیم؟
برخی روزنامه ها فحش نامه شده اند/تجاوز به حرم اهل بیت را تحمل نخواهیم کرد

رئیس جمهور با انتقاد از برخی فضاهای موجود در کشــور گفت: برخی با تنگ 
نظری نمی توانند ببینند که دولت یازدهم توانسته است در این زمان در کنار ملت 

یک کار بزرگ انجام دهد.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی صبح روز شنبه در سومین کنگره ملی 
بزرگداشت روز شهید با بیان این که »روز شهید روزی بسیار عزیز و بزرگ است« 
اظهار کرد: شهدا درس ایثار و شــهادت را از قرآن ، اهل بیت عصمت خاندان 

رسالت و فرهنگ ایستادگی و مقاومت سرزمین شان آموخته اند.
وی هم چنین با بیان این که »شاید پس از رحلت پیامبر)ص( بانوی بزرگ اسالم 
حضرت فاطمه زهرا)س( نخســتین کسی بود که مسیر شــهادت را برگزید«، 
خاطرنشان کرد: ایشان برای حفظ فدک بلکه برای حفظ راه پیامبر)ص( و مسیر 
هدایت و گفتن ســخن حق و هم چنین احیای راه هدایت و سعادت ایستادند، 
مقاومت کردند و سختی ها را به جان خریدند و با اشک و آه و مظلومیت توانستند 
صــدای خود را به گــوش آن روز جهان اســالم و هم چنین همه مســلمانان و 

آزادی خواهان در طول تاریخ برسانند.
رئیس جمهور با تاکید بر این که »ســید شــهیدان نیز فرزند برومند فاطمه)س( 
است« گفت: سید الشهدا فرزند تربیت شده چنین مادر و خاندانی هستند؛ اگر 
حمزه عموی رسول خدا در احد سیدالشهدا نام گرفت امام حسین)ع( در طول 
تاریخ تبدیل به ســرور همه شهدای عالم شد. وی با اشــاره به شهدای انقالب 
اســالمی و هشت ســال دفاع مقدس اظهار کرد: فرزندان خانواده های شهدا 
در جبهه های نبرد، جز با یاد و نام حسین بن علی)ع( و فرهنگ عاشورا و کربال 
به جبهه های نبرد نرفتند. آن ها ایســتادگی کردند و روزها و شب ها در سنگرها 
پاســداری دادند. آن ها شــب های نبرد با زیارت عاشورا با دوســتان خدا وداع 
می کردند. وی ادامه داد: در شهدا جز عشق به فاطمه)س( و حسین بن علی)ع( 

و ایمان خدا، رسول خدا و قیامت و خاندان رسالت چیز دیگری وجود نداشت.
رئیس جمهور با اشــاره به اقتدار روحی و معنوی شــهدا در نبردهای حق علیه 
باطل تاکید کرد: این قدرت بزرگ را خانواده های شهدا و ایثارگران آفریدند. این 

شهدا در خانواده هایی تربیت یافتند که دنیایی از معنویت در آن ها وجود دارد.
وی با بیــان این که »برای جاودانگی هیچ راهی جز ایثــار وجود ندارد« تصریح 
کرد: تنها کســانی که کار دنیایی شــان پس از مرگ تا قیامت متوقف نمی شود 
شهدا هستند و این مقام باالترین مقامی است که خداوند برای آن ها قرار داده 
است. مقام شهید و شهدا لحظه به لحظه باالتر می رود و این فزونی تا روز قیامت 

متوقف نمی شود.

وی با بیان اینک ه »تعمیر مسجد ، آب دادن به تشنگان ، آب دادن به حاجیان، 
کارهای ارزشمندی هستند اما قابل مقایسه با ایثار و فداکاری نیستند« ، ادامه 
داد: ایمان و جهاد در راه خدا را نباید به کارهای معمولی مقایســه کرد . شــهدا 

قدرت بزرگ کشور و از سرمایه های اجتماعی بزرگ ما محسوب می شود.
رئیس جمهور با تاکید بر این که »باید درس زندگی را از ایثارگران یاد بگیریم؛ چراکه 
»امروز از ایثارگران فاصله بسیاری داریم« به انتقاد از برخی فضاهای ایجاد شده 
در کشــور پرداخت و اظهار کرد: چرا در جامعه به یکدیگر تهمت می زنیم،  دروغ 
می گوییــم و به هم توهین می کنیم؟ چرا فضای بــرادری و وحدت را در جامعه 
بوجود نمی آوریم و چرا به فکر خود، حزب خود و جناح خود هستیم؟ چرا به فکر 
کشور نیستیم؟ چرا به فکر عظمت مردم و راحتی آن ها نیستیم؟ به خاطر اینکه 
این دولت در این زمان توانسته است در کنار ملت یک کار بزرگ انجام دهد، چقدر 
تنگ نظری می شــود. عده ای نمی توانند عظمت ملــت و مردم را ببینند. آن ها 
نمی تواننــد رفاه مردم را ببینند. این که این حزب و جناح یا آن حزب و جناح پیروز 
شود چه تفاوتی دارد؟ ما همه عضو یک ملت هستیم و هدف همه این است که 
در هــر کجا که قرار گرفتیم به مردم خدمت کنیم. بایــد درس را از خانواده های 

شهدا یاد بگیریم و ایثار و فداکاری برای ملت را از آن ها بیاموزیم.
وی با تاکید بر این که »هدف انقالب اســالمی؛ 22 بهمن، 17 شهریور و سایر 
مناسبت های انقالبی دیگر جز برادری و وحدت ملی نبوده است«، خاطرنشان 
کرد: هدف از انقالب اسالمی جز دیدن نور هدایت اسالم نبود. انقالب اسالمی 
برای اخالق ، برادری، وحدت ملی، ادب و خلق نکو بود و انقالبی یعنی کســی 
که مطیع خداست. پیامبر )ص( نیز در پاســخ به این پرسش که اسالم چیست 
فرموده اند اسالم چیزی نیست جز آن که قلب و روحت تسلیم خدا باشد و مردم 

نیز از دست و زبانت در امان باشند.
وی با اشاره به مطالب برخی از روزنامه ها ادامه داد: عده ای هنگامی که برخی 
می خواهند لب به سخن باز کنند می ترسند که او چه می خواهد بگوید و نکند که او 
قصد دارد به من یا خانواده و طایفه من و یا دیگری توهین کند. برخی از روزنامه ها 
فحــش نامه اند. برخی وقتی نام یک روزنامه می آید با ترس و لرز آن روزنامه را باز 

می کنند و می خوانند تا ببینند در کجای آن روزنامه به او تهمتی زده اند؟
آیا این شد اسالم و جامعه اسالمی؟ اسالم یعنی قلب تسلیم خدا باشد و اسالم 

آن است که مردم از دست و زبان ما راحت باشند.
بــه گزارش ایســنا، رئیس جمهور در ادامــه صحبت های خــود در کنگره ملی 
بزرگداشت روز شهید خاطرنشان کرد: شهیدان راه دین، ایثار وفداکاری را به ما 

آموختند و به ما یاد دادند از کشور، دین و اخالق خود چگونه حفاظت کنیم. آن ها 
به ما آموختند که در کنار رهبری و مسئولین باشیم و ایرانی پر افتخار در منطقه 
و جهان باشد. شــهدا به ما گفتند که اگر در کنار شما مسلمان دیگری در خطر 

نابودی بود و اگر حرم ائمه )ع( ، اسالم در خطر بودند از آن ها حفاظت کنید.
وی با بیان این که »شوخی نمی کنیم و تعارف نداریم و تابع دین هستیم و از رهبری 
و خاندان رسالت و خط آن ها حمایت می کنیم« تصریح کرد: همانطور که من در 
اوایل عملیات داعش طی ســخنانی اعالم کردم، حرم اهل بیت)ع( خط قرمز 
جمهوری اسالمی ایران است و ما هیچ گاه تحمل نخواهیم کرد که تروریست ها 
بخواهند به حرم اهل بیت)ع( ما تجاوز کنند. در همین راستا نیز جوانان ما نشان 
دادند که از ایران و ســرزمین اسالمی شان و هم چنین حرم اهل بیت )ع( شان 

در کجایی که باشد دفاع می کنند.
وی گفت: بــه جوانان عزیزمان و هم چنین به خانواده های عزیزشــان افتخار 
می کنیم که در هر مقطع و در هر کجا که برای دفاع اســالم و خاندان رســالت 

الزم بوده پا به رکاب بوده اند.
روحانــی هم چنین با تاکید بر این کــه »دولت در برابر هر کســی که به مملکت 
خدمت می کند در همه عرصه ها چه در عرصه سیاســت خارجی، چه در عرصه 
سیاســت داخلی و عرصه های مختلف و ... ســر فرود می آورد«، بر لزوم توجه 
دولت به خانواده های شهدا و ایثارگران تاکید و اظهار کرد: در دولت یازدهم همه 
تالش مان بر این اســت که در حد توان در برابر خانواده های شــهدا و ایثارگران 
شرمنده نباشیم. در همین راســتا با وجود برخی مشکالت در مسیر دولت قرار 
داشت توانســتیم با اجرای قانون خدمات ایثارگران گام نخست را در حمایت از 

خانواده های شهدا و ایثارگران برداریم.
وی اظهار کرد: گرچه می دانیم که شهدا و ایثارگران حتما برای خدا ایثار کردند 
اما دولت در برابر این افراد وظایفی بر عهده دارد و تالش می کند هرچه در توان 

دارد در حمایت از آن ها به کار گیرد.
وی در بخشــی از صحبت های خــود به دریافت تابلوفرش دســتبافت منقش 
به وصیت نامه شــهید عزت الله کرمعلی که از ســوی گل بانــو صوری مادر این 
شهید بافته شده اســت اشــاره کرد و با تاکید بر این که »این تابلوفرش بهترین 
هدیه ای اســت که در دوران رئیس جمهور خود دریافت کرده ام«، اظهار کرد: 
این تابلوفرش را به موزه شــهدا تقدیم می کنم تا در آن جــا به یادگار بماند و همه 
بازدید کنندگان از آن جا بدانند که خانواده های شهدا چه کسانی هستند و مادر 

شهید دارای چه روحیه ای دارند.

واکنش روزپیگیری روز

خیلی از ریاضت کشی ها ریاکاری است
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خیلی از ریاضت کشی ها ریاکاری است، قرار نیست مردم با ریاضت زندگی کنند. نمایندگان مجلس آینده به فکر معشیت مردم باشند.هاشمی رفسنجانی 
امید و آرامشی که شعار اصالح طلبان در انتخابات 7 اسفند بود را بر اساس آیه های قرآن دانست و گفت: دولت، دولت تدبیر و امید است. بخشی از شما مجموعه اصالح طلبان بخش دیگرتان از طرفداران 
دولت و بخش مستقالن تان هم طرفدار دولت هستند. همه شما خواستار امید و آرامش هستید که این خواست ملت هم هست. ملتی که شما را در این راه همراهی کرده است.وی با بیان این که »رونق 
اقتصادی کمبود جامعه ماست« گفت:  بعضی ها فکر می کنند با عسرت و ریاضت زندگی کردن بهتر است، این در حالی است که قرآن هم آن را قبول ندارد و مسلمانان را از عسرت کشیدن پرهیز می دارد. 
بدانید که هر سه شعار شما یعنی امید، آرامش و رونق اقتصادی سوال قرآنی است. امید صفت همه مردم به ویژه مسلمانان است. اعتدال و آرامش هم صفت قرآنی است. انفاق به معنای هزینه کردن 
است و دو بخش دارد؛ انفاق کردن در راه خدا و انفاق در راه زندگی خود شخص. جامعه باید بداند که چگونه کسب درآمد و چگونه آن را خرج کند. این کار مهم شما مجلسی ها خواهد بود که درآمدها را 
منطبق با آیه های خدا برای خرج کردن آماده کنید. در آیه ای از قرآن آمده، آن هایی که می خواهند پول خرج کنند چه در راه خدا و چه در راه زندگی خود نباید اصراف و ابطار کنند که جفتش حرام است.

سیاسی



3 شنبه 22 اسفند ماه 1394
ائتالف امید باید به فراکسیون اکثریت مجلس دهم تبدیل شود

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفت: ائتالف امید باید در مجلس دهم به یک فراکسیون اکثریت تبدیل شود و این فراکسیون باید بتواند با ساز و کار دموکراتیک در مجلس فعالیت کند.حسین مرعشی در نشست هم اندیشی 
برگزیدگان مرحله اول و نامزدهای مرحله دوم ائتالف امید در انتخابات مجلس در محل کتابخانه ملی با اشاره به اینکه همه تصمیمات مهم مجلس دهم باید در فراکسیون امید رقم بخورد، اظهار کرد: مردم منتظرند تا منتخبان آنها 

با وحدت، صمیمیت و تالش وارد میدان شده و به دولت برای عبور از بحران ها کمک کنند.وی خاطرنشان کرد:  از 208 نماینده ای که در مرحله اول انتخاب شدند ائتالف امید 124 کرسی، اصولگرایان 71 کرسی و مستقل ها 
هم 21 کرسی بدست آوردند و اکنون برای 69 کرسی رقابت وجود دارد و ما برای 65 کرسی نامزد مطرح داریم و ارزیابی ما این است که 45 کرسی دیگر نصیب ائتالف امید شود.این عضو شورای عالی سیاست گذاری 

اصالح طلبان در ادامه با تشریح روند فعالیت اصالح طلبان در انتخابات اخیر اظهار کرد: از حدود 2 سال قبل موضوع شکل گیری ائتالف عمومی برای ادامه پیروزی های سال 92 مطرح شد. ابتدا در بین 
اصالحات گروه های متعدد اصالح طلب و شخصیت های مختلف این جبهه این مساله را پیگیری کردند و در نهایت با پیشنهاد شورای هماهنگی جبهه اصالحات به آقای خاتمی و با راهنمایی وی و مساعدت 

دکتر عارف، شورای سیاست گذاری اصالح طلبان با حضور همه احزاب اصالح طلب، شخصیت های اصالح طلب، نمایندگان ادوار و مدیران باسابقه کشور شکل گرفت.

امانت مردم را پاس بداریم
یک عضو بنیاد باران گفت: منتخبان مردم در 
مجلس باید با خردورزی، اخالق گرایی و پیوند 
زدن میان واقعیت و آرمان ها پیش بروند.الهه 
کوالیی صبح روز شنبه در نشست هم اندیشی 
برگزیدگان مرحله اول و نامزدهای مرحله دوم 
ائتالف امید در انتخابات مجلس دهم که در 

محل کتابخانه  ملی برگزار شــد، با بیان این که »ائتالف امید؛ امید، آرامش، 
خــروج از رکود، رونق اقتصادی و تعامل ســازنده با نظــام جهانی و منطقه را 
نوید داده اســت«، اظهار کرد:  باید منتخبان مردم با اجرای قانون و استفاده 
از خرد جمعی و همچنین نهادهای مدنی پاســدار امانت مردم باشــند.وی 
خاطرنشان کرد: اصالحات در این انتخابات اشتباهات گذشته را تکرار نکرد 
و رد صالحیت شدگان به خانه نشینی روی نیاوردند و در صحنه ماندند. مردم 
هم نشان دادند که راه تحول اجتماعی حضور در پای صندوق های رای است.

انتخابات 7 اسفند پیام های روشنی دارد
نماینده مــردم اردکان در مجلس شــورای 
اســالمی گفــت: انتخابات 7 اســفند پیام 
روشنی برای ائتالف امید، حاکمیت و جامعه 
دارد، مردم پیش از انتخاب اصالح طلبان به 
مشــی و روش اصالح، اعتدال و عقالنیت 
رای دادند.محمدرضا تابش با اشاره به اینکه 

مردم در انتخابات بداخالقی، تنــش و ناکارآمدی را نفی کردند اظهار کرد: 
مردم این پیام را دادند که باید به وحدت در گفتمان مشــترک پایبند باشــیم 
و تمام توان خود را برای کمک به دولت و توســعه و پیشــرفت کشــور به کار 
ببندیم.وی در ادامه خاطر نشــان کرد: رهبر انقــالب با حق الناس قلمداد 
کردن حق مردم میدان را برای حضور حداکثری گشــودند و رئیس جمهور 
و دولت با معیارقراردادن قانون تا آنجا که توانســتند از حقوق شهروندان در 

انتخابات دفاع کردند.

از هول حلیم در دیگ نیفتید
نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری 
گفت: مجلس دهم با درس از تجربه گذشته 
مطالبــات اولیه مردم و نیز رفع مشــکالت 
اقتصادی و ایجاد اشــتغال را در دستور کار 
خود قرار دهد.محســن کوهکن با اشاره به 
ترکیب تازه مجلس شورای اسالمی در دور 

دهم، اظهار کرد: باید نتایج انتخابات را با توجه به یک تحلیل واقع بینانه و به 
دور از انحرافات سیاســی و یا باندگرایی مورد بررسی قرار داد تا بتوان بهتر به 
شناخت شرایط جدید کشور رسید.وی با بیان این که »پیروز اصلی انتخابات 
مردم هســتند«، گفت: یک جریان سیاسی به علت عملکردش در مجلس 
ششم و دولت های هفتم و هشتم در بیشتر شهرستان ها رأی مردم را کسب 
نکرده است و تنها در تهران با موفقیت روبه رو شده است که نباید سبب شود 

این جریان از هول حلیم در دیگ بیفتد.

ویژگی های مهم انتخابات 
مجلس دهم

ســخنگوی وزارت کشــور لیســتی رای دادن را از 
ویژگی های این دوره از انتخابات عنوان کرد و گفت: 
عقالنــی برخــورد کردن اکثــر احــزاب، گروه های 
سیاســی و دعوت به حضــور برای شــخصیت ها و 

نخبگان در این دوره از انتخابات قابل مشاهده بود.
حســینعلی امیری در نشســت اســتانداران سراسر 
کشــور با اشــاره به مشــارکت مــردم در انتخابات و 
استقبال کاندیداها برای ثبت نام اظهار کرد: یکی از 
ویژگی های این دوره از انتخابات لیستی رای دادن و 

فهرست محور بودن بود.
وی با بیان این که »اگر این دوره از انتخابات را واکاوی 
کنیم به قدرت دانایی نخبگان و همکاری طیف های 
همسو می رسیم« خاطرنشــان کرد: در واقع به قول 
آقای دکتر رحمانی فضلی مردم به گفتمان رای دادند.
وی در ادامه با بیان این که »آقای روحانی در انتخابات 
سال 92 توانست با گفتمان اعتدال پیروزی را بدست 
آورد و جامعه احســاس امید و آرامــش کرد« گفت:  
برجــام از وعده هایی بــود کــه رئیس جمهور مطرح 
کرد و بــا رهبری های مدبرانه مقــام معظم رهبری و 
تالش های رئیس جمهــور و تیم مذاکــره کننده به 
نتیجه رســید. هرچند که مســیر به نتیجه رســیدن 
برجام بسیار سخت و سنگالخی بود اما به لطف خدا 

به نتیجه رسید.
وی افزود: درست است که برجام دارای آثار و برکاتی 
در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و 
اعتباری در بحث گفتمــان جهانی برای ایران ایجاد 
کرد اما متاسفانه به پیامدهای حقوقی آن کمتر توجه 

می شود.
ســخنگوی وزارت کشــور در برخی از سخنان خود 
با اشــاره به برگزاری دو انتخابــات مجلس خبرگان 
رهبری و مجلس شورای اســالمی اظهار کرد: 34 
میلیون نفر در این دوره از انتخابات شرکت کردند که 
نســبت به دوره قبل 4 میلیون بیشتر بوده و مشارکت 
62 درصــدی حاصل شــد. هم چنین 221 کرســی 
مجلــس در مرحلــه اول تعیین تکلیف شــدند و 69 
کرسی نیز از 21 استان باقی مانده که در مرحله دوم 
تعیین تکلیف می شود و ما برای مرحله دوم انتخابات 
تاریــخ 27 فروردیــن 95 و 10 اردیبهشــت 95 را به 
شورای نگهبان پیشنهاد کرده ایم که در هر یک از دو 

تاریخ به نتیجه برسد اعالم خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: برای نخستین بار 30 کرسی تهران 
در انتخابــات مجلس در مرحلــه اول تعیین تکلیف 
شدند که شــهروندان تهرانی 60 ، 70 میلیارد تومان 

هزینه ها را کاهش دادند.
وی با بیان این که »در انتخابات خبرگان رهبری نیز، 
آخرین انتخابات مربوط به 10 سال پیش بود« گفت: 
از 10 ســال پیش تا بــه امروز تعــدادی از افراد واجد 
شرایط برای رای دادن بودند که در انتخابات شرکت 
کردنــد. تاثیرپذیری انتخابات خبرگان نیز از روی کار 
آمدن دولت اعتدال بود؛ در واقع انتخابات 92 و روی 
کار آمدن جریان اعتدال و تشکیل دولت تدبیر و امید 

بر موضوع انتخابات هم تاثیر گذاشته است.

رویداد 2۴ نوشت: احمدی نژاد علیه احمدی نژاد
شاید بتوان سخنرانی محمود احمدی نژاد در یادواره شهدای ورامین را اولین موضع گیری صریح رئیس جمهور سابق دانست که به نظر می 

رسد آغازی باشد بر بازگشت معجزه هزاره سوم به فضای عمومی سیاست در ایران پس از حدود سه سال.

 تدبیر 2۴ نوشت: تحلیل ناکامی اصولگرایان ترس از ترس
آنچه سیاست را می سازد، نه محتوا که فرم آن است. از این منظر کار اصولگرایان در سیاست تمام است. مگر اینکه به دنبال فرم تازه ای در 

سیاست باشند

 خبر آنالین نوشت: زنگ اصالح قانون انتخابات زده شد
تعدد زیاد ثبت نام کنندگان برای انتخابات های اخیر از دو منظر سیاسی و اجتماعی قابل بحث هستند. سیاسی از آن رو که برخی احزاب و جریانات 

به جهت بیم از رد صالحیت شدن، نه تنها نیروهای دست اول که الیه های بعدی افراد خود را نیز برای ثبت نام در انتخابات آماده می کند.

 598 نوشت: آفتاب تابان برجام اعتبار پاسپورت های ایرانی را سوزاند
در جدول سال 2016 که در دوران پسا برجام نیز منتشر شد اوضاع تغییری پیدا نکرده و ایران کماکان در رده نود و هشتم قرار دارد و تعداد 

کشورهای مجاز برای تردد بدون ویزا در همان عدد 37 باقی مانده است.

 تسنیم نوشت: بازخوانی یک سند مهم در خصوص راهبرد نفوذ در ایران
نشانه های فراوانی را برای تطبیق هدف گذاری اندیشکده هوور با نتایج ملموس در محیط سیاست داخلی کشور می یابیم. سرمایه گذاری 

آمریکا و اروپا بر تقویت "میانه رو های غرب گرا" در ایران با حمایت رسمی رسانه ها و مقامات غربی در حال انجام است."

عکس روزسایت نگار

حضور محسن رضایی 
و حداد عادل در حاشیه 
دومین شب عزاداری 
فاطمیه 1437 در 
حسینیه امام خمینی 
به میزبانی رهبر معظم 
انقالب.

خبرنامه

دلواپس واقعی، ما بودیم
هیچ قدرتی حتی جرات فکرکردن حمله به ایران را ندارد

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه ، برجام را موفقیت و دستاورد 
بزرگ و مهمی برای ایران دانســت و اظهار کــرد: برجام، نتیجه مقاومت بیش 
از ١٢ ســاله مردم ایران در برابر تحریم ها، تهدیدها و فشارهای مختلف است. 
مردم ما تمامی این فشارها را تحمل کردند تا ثابت کنند زیر بار حرف زور نمی روند 

و ثابت می کنند که انرژی هسته ای حق مسلم ماست.
او در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به انتقاد برخی هــا از روند مذاکرات 
هســته ای گفت:در بحث مذاکرات هســته ای، دلواپس اصلــی، ما بودیم. به 
انتقاد منصفانه تمامی اشــخاص، ارزش و احترام قائل هســتیم ولی برخی ها 
که نمی دانستند سوئیفت چیســت مدام تکرار می کردند که سوئیفت کی فعال 

می شود؟
ســید عباس عراقچی در همایش "ایران پســابرجام" که با حضور فرمانداران، 
مدیران کل دســتگاه ها، ســمن ها و نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی 
برگزار شد، گفت: عبارت هایی که مقام معظم رهبری در مورد تیم مذاکره کننده 

هسته ای به کار می برند همیشه ما را خجالت زده می کند.
وی با اشاره به سالگرد شهادت شهید باکری افزود: سردار باکری یک قهرمان 
ملی است. تبریز از این ســاالران و قهرمانان به وفور دارد. هرچه داریم از خون 
شهداست و همه ما مدیون شهدا هستیم. معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران گفت:در حقیقت برجام، جنگ بین اراده ها 

بود. یک اراده در برابر شش اراده پرقدرت و متحد.
عراقچی ادامه داد: سه سال اخیر روند مذاکرات، جدی تر بود و خوشبختانه در 
نهایت اجازه ندادیم که قدرت های جهانی به آن چه که می خواستند دست یابند.
وی گفت: آمریکایی ها حق غنی سازی ما را به رسمیت نمیشناختند. می گفتند 
مرکز فوردو باید تعطیل شود ولی تالش های دیپلماسی دولت و حمایت مردم و 
همچنین هدایت های داهیانه مقام معظم رهبری باعث شد که هفت قطعنامه 

شورای امنیت علیه جمهوری اسالمی ایران لغو شود.
به گفته وی جمهوری اسالمی ایران با حفظ حق غنی سازی اورانیوم از صحنه 

مذاکرات بیرون آمد و این حق حتی برای یک روز هم تعطیل و متوقف نشد.
وی از تثبیت برنامه هسته ای کشور پس از توافق هسته ای خبر داد و اظهارکرد: 
قطعنامه جدید شــورای امنیت به نفع جمهوری اســالمی ایران است و تمامی 

کشورها را به همکاری با ایران تشویق می کند.
عراقچی گفت: از دید غربی ها، شــورای امنیت یعنی خدا و دستورات شورای 
امنیت یعنی دســتورات خدا. در روند مذاکرات هســته ای همین کشــورها از 
دســتورات خود در شورای امنیت دست برداشــته و حق غنی سازی جمهوری 

اسالمی را به رسمیت شناختند.
وی در ادامه سخنان خود با انتقاد از افرادی که می گویند هنوز تمامی تحریم ها 
علیه جمهوری اســالمی ایران لغو نشده است، اظهار کرد: تمامی تحریم های 
مرتبط با موضوعات هســته ای که علیه جمهوری اسالمی ایران بود، لغو شده 

است.
عراقچی گفت: ما در مقابل رسیدن به تمامی خواسته های خود، این اطمینان را 
برای طرف مقابل ایجاد کردیم که به هیچ وجه، به دنبال ساخت سالح هسته ای 
و بمب اتــم نخواهیم رفت. این موضوع از نظر ما امتیازی نیســت که در اختیار 

طرف مقابل قرار داده باشیم.
وی در همین راستا تصریح کرد: سالح هسته ای و بمب اتمی در دکترین نظامی 
مــا جایگاهی ندارد. مهم تر از تمامی این موارد، براســاس فتــوای مقام معظم 

رهبری به دنبال ساخت سالح هسته ای نبوده ایم، نیستیم و نخواهیم بود.
به گفته وی، پایمــردی و مقاومت مردم ایران اســالمی، عامل اصلی پیروزی 
دســتگاه دیپلماسی کشور در مذاکرات هســته ای بود. در حقیقت قدرت مردم 
بود که قدرت های برتر جهانی را به پای میز مذاکره با جمهوری اسالمی کشاند.
معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران اظهار 
کرد: اگر غربی ها احساس می کردند که جمهوری اسالمی ایران، توان مقابله 
نظامی با آن ها را ندارد، به هیچ وجه پای میز مذاکره با جمهوری اسالمی ایران 

نمی نشستند و حمله نظامی به ایران را بر مذاکره ترجیح می دادند.
عراقچی در همین راستا تصریح کرد:درحال حاضر هیچ قدرتی حتی فکر حمله 
نظامی به ایران را نمی تواند بکند. همه می دانند که اگر ما را تهدید بکنند با مقابله 

به مثل ما مواجه خواهند شد.
وی ادامه داد: دومین عاملی که باعث مذاکره قدرت های جهانی با جمهوری 
اسالمی ایران شد، نا امیدی غرب از تحریم اقتصادی جمهوری اسالمی بود. 
در حقیقت مردم همیشه در صحنه و وفادار کشورمان ثابت کردند که در مقابل 

تحریم ایستاده و به هیچ جه زانو نزده و دست های خود را باال نمی برند.
وی در بخشــی از سخنان خود با اشاره به برخی عبارت های مهم به کار رفته در 
متن برجام ابراز کرد: غربی ها اســم تحریم های اقتصادی را تحریم های فلج 
کننده گذاشــته بودند ولی تمامی نقشه های آنان نقش برآب شده و مردم ایران 

اسالمی در مقابل آنان زانو نزدند.
عراقچی در بخشی از سخنان خود با اشاره به مجاهدت های شهدای هسته ای 
عنوان کــرد: افزایش توانمندی علمی جمهوری اســالمی ایــران نیز از دیگر 
عواملی بود که باعث شد قدرت های جهانی با جمهوری اسالمی ایران در پای 
میز مذاکرات حاضر شــوند. در حقیقت این توانمندی را دانشمندان و شهدای 
هســته ای ایجاد کرده و 20 دستگاه ســانتریفیوژ را به دو هزار دستگاه افزایش 
دادند. وی ادامه داد: غربی ها می دانستند که اگر با جمهوری اسالمی، مذاکره 
نکنند پیشــرفت هسته ای ایران به شکل مهار نشدنی به استثنای ساخت بمب 

اتم پیش خواهد رفت.
به گفته معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، مذاکرات هسته ای، 

توانمندی دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران را در جهان به اثبات رساند.
عراقچی در پاسخ به کسانی که می گویند" تضمین اجرای برجام چیست؟" افزود: 
تضمین اجرای برجام، خود ما هستیم. تاکنون طرف مقابل نیز به تمامی تعهدات 
خود عمل کرده اســت. اگر طرف غربی، اجرای مفاد برجام را نقض کرد باید به 
قدرت های داخلی خود مراجعه کرده و بــا پرهیز از تضعیف نیروهای داخلی به 

سمت اهداف خود حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران، قدرت بزرگ منطقه است، افزود: اگر 
می خواهیم در عرصه بین المللی نیز به یکی از قدرت های جهانی تبدیل شویم 
باید توانمندی های خود در تمامی زمینه ها را افزایش دهیم. همه باید بدانیم که 
جمهوری اسالمی ایران، همان قدرتی اســت که شش قدرت برتر جهانی را به 

پای میز مذاکرات کشاند.
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به بخشــی از بیانات مقام معظم رهبری 
گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست. بلکه منظور اقتصادی 
است که در برابر هر گونه تهدید خارجی، مقاوم باشد. همه باید نهایت تالش خود 
را بخصوص در دوران پسابرجام انجام دهیم تا به این مهم دست یابیم. دستیابی 
به این مهم، مانع تحریم جمهوری اسالمی ایران توسط کشورهای دیگر می شود 

چرا که در این حالت، تحریم آن ها اثری نخواهد داشت.
وی از تحریم های اقتصادی با عنوان دیوارهای سیمانی در برابر پیشرفت همه 
جانبه جمهوری اســالمی ایران نام برد و گفت: رفع تحریم ها، موانع موجود در 
راه پیشرفت جمهوری اسالمی ایران را برداشته است. از این پس باید خودمان 
تالش کنیم تا به بهترین شکل ممکن به سمت پیشرفت همه جانبه حرکت کنیم.

عراقچی در بخشــی از ســخنان خود با بیان اینکه قبــل از اعمال تحریم های 
اقتصــادی به ایران اســالمی، روزانــه بیــش از دو و نیم میلیون بشــکه نفت 
می فروختیم ادامه داد: متاسفانه در ســال های نه چندان دور، فروش نفت ما 
کاهش پیدا کرد ولی با روی کار آمدن دولت جدید، فروش یک میلیون بشکه نفت 
در روز تثبیت شــد. اگر وضعیت به همین منوال پیش می رفت و توافقی صورت 

نمی گرفت میزان فروش نفت کشور به صفر می رسید.
عراقچی ابراز کرد: در حال حاضر هیچ محدودیتی برای فروش نفت نداریم. بر 
اساس گزارش وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران، در حال حاضر میزان فروش 

نفت کشور به یک میلیون و 700 بشکه در روز افزایش یافته است.
وی با اشاره به انتقاد برخی ها از روند مذاکرات هسته ای و انتقاد آن ها نسبت به 
مسائلی از جمله باز نشدن سوئیفت گفت: در بحث مذاکرات هسته ای، دلواپس 
اصلی، ما بودیم. به انتقاد منصفانه تمامی اشخاص، ارزش و احترام قائل هستیم 
ولی برخی ها که نمی دانستند سوئیفت چیست مدام تکرار می کردند که سوئیفت 

کی فعال می شود؟
وی ادامه داد: پس از توافق هســته ای، شبکه سوئیفت نیز فعال شده و تمامی 
بانک های کشــور به این شبکه وصل شــده اند و در آینده نه چندان دور تمامی 
مشــکالت موجود در این زمینه نیز رفع می شود چرا که در طول دوران تحریم، 
آمریکایی ها تمامی شــبکه های انتقال بانکی جمهوری اسالمی ایران را قطع 

کرده بودند.
وی در بخشــی از ســخنان خود با تاکید بر لزوم اعتماد  سازی برای کشورهای 
دیگر و همچنین شــرکت های خارجی در دوره پسابرجام اظهار کرد: متاسفانه 
در حال حاضر آن چنان که باید و شاید، اعتماد الزم در راستای جذب کشورهای 
دیگر به ســرمایه گذاری و حضور در ایران فراهم نشده است و باید به این مساله 

بیش از پیش توجه کرد.
به گفته وی، آن هایی که می گویند برجام منافعی برای کشور ندارد، باید بدانند 
که به عنوان مثال میزان تبادالت بانک مرکزی پس از اجرای برجام از مرز یک 
میلیارد دالر گذشته است. حتی قبل از اجرای برجام نیز توانستیم 13تن طالی 
بلوکه شده ایران در یکی از کشورها را آزاد کنیم. همچنین ارزش یادداشت های 
تفاهم نامه همکاری در سفر ریاست جمهوری اسالمی ایران به کشورهای ایتالیا 

و فرانسه بیش از 40 میلیارد دالر است.
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رصدخانه

دیپلماسِی شرق دور
محمد جواد ظریف در ادامه تور آسیا و اقیانوسیه خود وارد نیوزلند شد

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان که تور آسیا و اقیانوسیه خود را 
هفته گذشته با سفر به اندونزی برای شرکت در اجالس سازمان همکاری 
اســالمی آغاز کرده بود، در ادامه ایــن تور، طی دیروز و امــروز به تایلند و 
نیوزیلند ســفر کرد. مقصد بعدی ظریف پس از نیوزیلند، اســترالیا خواهد 
بود. وی در جریان این تــور، با مقامات کشــورهای موردنظر و همچنین 
برخی سازمان های منطقه ای و بین المللی درباره راهکارهای توسعه روابط 
و همچنین همکاری جهت حل و فصل بحران ها و مســائل منطقه ای به 
گفت و گو پرداخته است. سفر آســیایی ظریف و استقبال صورت گرفته از 
وی در جریان این سفرها را باید جدیدترین نمونه از فعال شدن دیپلماسی 
کشورمان در دوره »پسابرجام« دانست که پیش از این، مشخصًا در قالب 
سفر مقامات ارشد کشورهای غربی به ایران و نیز مشارکت فعال جمهوری 

اسالمی ایران در حل و فصل بحران های منطقه ای نمود یافته بود.
روز پنجشنبه در تایلند، وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه چهاردهمین 
نشســت وزرای خارجه مجمع گفت وگوی همکاری آســیا، با دبیرکل این 
مجمع دیدار و گفت وگو کرد و راه های گسترش همکار ی های کشورهای 
عضو را مورد بررســی قرار داد. در این مالقات درباره برنامه های مجمع در 
دوره ریاست ایران )از سپتامبر 2017 لغایت سپتامبر 2018( و همچنین 
برنامه نخســتین اجالس وزرای گردشگری کشورهای عضو در تبریز )به 
میزبانی ایران( گفت وگو و رایزنی شــد. ظریــف در این مالقات از دبیرکل 
مجمع برای دیــدار از ایران و بازدیــد از مرکز همــکاری فرهنگی مجمع 
گفت وگوی همکاری آسیایی )مستقر در تهران( دعوت کرد. دبیرکل مجمع 
نیز با تشکر از تالش های ایران و اشاره به تشکیل شبکه دانشگاهی مرکب 
از 24 دانشگاه از 14 کشور عضو مجمع، از ظریف خواست دانشگاه های 
ایران برای عضویت در این شبکه تشویق شــوند. وزیر امور خارجه در این 

خصوص قول مساعدت داد. 
پس از آن و در همان روز، ظریف با همتــای تایلندی خود دیدار و راه های 
گسترش مناســبات به ویژه در زمینه اقتصادی را مورد گفت وگو قرار داد. 
وزیر امور خارجه در این مالقات با تشــکر از تایلند به خاطر برگزاری موفق 

اجالس وزرای مجمع گفت و گوی همکاری آســیا و اشــاره به ســفرهای 
متبادل اخیر مقامات دو کشــور، ظرفیت های گسترش همکاری طرفین 
در زمینه های مختلف اقتصادی را تشریح و بر آمادگی جمهوری اسالمی 
ایران برای فعال ســازی این ظرفیت ها تاکید کرد. وزیر خارجه تایلند نیز با 
اشاره به نتایج مثبت سفر اخیر خود به ایران، آمادگی تایلند را برای گسترش 
روابط با ایــران در زمینه های مختلف به ویژه اقتصــادی و تجاری اعالم 
کرد. در پایان این مالقات، ضیافت شام رسمی وزیر خارجه تایلند به افتخار 
ظریف و هیئت همراه برگزار شــد. دون پرامودوینــای، وزیر امور خارجه 
تایلند نیر اوایل بهمن سال جاری در رأس هیئتی به تهران سفر و با ظریف 
دیدار و گفت وگو کرده بــود. ظریف در این دیدار با تبیین نتایج برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( و آثار گسترده آن در مرحله پساتحریم، تصریح کرد 
بازار جمهوری اسالمی ایران می  تواند نقش ترانزیت، تبادالت منطقه ای، 

صــادرات مجــدد، همکاری هــای چندجانبــه، تقویــت همکاری های 
کشاورزی، شیالت و آبزیان را برای شرکت های تایلندی ایفا کند.

ظریف در این دیدار، مناسبات تهران و بانکوک را براساس احترام متقابل 
و مبتنی بر منافع مشترک خواند و گفت: »ایران آماده گسترش مناسبات 2 
کشور در زمینه های سیاسی اقتصادی و فرهنگی است«. وزیر امور خارجه 
به همکاری های سازنده تهران و بانکوک در مجامع بین المللی و منطقه ای 
اشاره کرد و آمادگی ایران را برای مشارکت فعال درچارچوب توسعه پایدار، 
همکاری برای صلح و ثبات و مبارزه با افراط گرایی و تروریســم اعالم کرد. 
دون پرامودوینای وزیر امور خارجه تایلند هم در این دیدار روابط با ایران را بر 
اساس اصول احترام متقابل و منافع مشترک دانست و همکاری های هر 
چه بیشتر با جمهوری اسالمی ایران را با هدف تشریک مساعی بین المللی 
و منطقه ای خواستار شد. وزیر امور خارجه تایلند به همراه هیئتی 50 نفره از 

بازرگانان و مقامات شرکت های تایلندی که خواهان شناسایی فرصت های 
تجاری در ایران بودند به تهران سفر کرد.

وزیر خارجه کشورمان در ادامه رایزنی هایش با مقامات تایلند، پیش از ظهر 
جمعه در ساختمان نخست وزیری تایلند با پرایوت چان اوچا، نخست وزیر 
تایلند دیدار و در خصوص راه های گســترش مناسبات تهران - بانکوک به 
رایزنی پرداخــت. در این مالقات، زمینه های همکاری و گســترش روابط 
دو کشــور در حوزه های مختلف اقتصادی و تجاری از جمله گردشگری، 
کشاورزی، انرژی و پتروشیمی، دارو، سرمایه گزاری، بنادر، علم و فناوری 
مورد بررســی قرار گرفــت. وزیر خارجه در ایــن دیدار با تأکید بر سیاســت 
قطعی ایران در گســترش روابط با کشورهای آسیایی و تایلند، اولویت های 
همکاری ایران و تایلند در مرحله فعلی را تسهیل روابط تجار و مردم و ایجاد 
کانال همکاری های بانکی بین دو کشور برشمرد. نخست وزیر تایلند نیز با 
برشمردن ظرفیت های مختلف همکاری دو و چند جانبه از گسترش روابط 
دو کشــور در تمامی زمینه ها اســتقبال کرد. محمد جواد ظریف در ادامه 
ســفر خود، صبح امروز )شنبه( وارد نیوزیلند شــد. نیوزیلند به طور رسمی 
تحریم های خود علیه ایران را از ماه گذشــته میالدی لغــو کرد. این برای 
نخستین بار از سال 1383 است که یک مقام سیاسی عالیرتبه ایران به این 
کشور در منطقه اقیانوس آرام سفر می کند. نیوزیلند پس از لغو تحریم های 
غرب علیه ایران، با به روز کردن قوانین تجارت خود زمینه گسترش مناسبات 
تجاری با جمهوری اســالمی ایران را فراهم کرده است. ظریف در سفر به 
نیوزیلند قرار است با نخست وزیر، وزیر خارجه، دو تن از وزرای اقتصادی این 
کشور و نیز با وزیر خارجه سایه نیوزیلند که از حزب مخالف دولت است دیدار 
و گفت و گو کند. وزیر امور خارجه دو نشست نیز با ایرانیان مقیم نیوزیلند و نیز 
با بخش خصوصی این کشور دارد. وی همچنین در کنفرانسی که از سوی 
موسســه امور بین الملل نیوزیلند برای نخبگان این کشور برگزار می شود، 
شــرکت و ســخنرانی می کند. مصاحبه با رســانه های نیوزیلندی از دیگر 
برنامه های رئیس دستگاه دیپلماسی در نیوزیلند است. ایران پنجمین بازار 

بزرگ صادرات نیوزیلند در سال 1980 میالدی بوده است. 

تهدید »الجبیر« به حمله به سوریه از طریق عراق
عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، با طرح این ادعا که ایاالت متحده اجازه اعزام نیروهای عربستان به سوریه از طریق عراق را صادر کرده، تهدید نموده که ارتش سعودی هر نیرویی که بخواهد در این مسیر مقابلش قرار بگیرد 
را از میان برخواهد داشت؛ حتی اگر این نیرو، ارتش عراق باشد. پایگاه خبری »اسکای پرس« ضمن انتشار این خبر می نویسد عادل الجبیر در ادامه ادعا ها و تهدیدات خود اظهار داشته: »تالش ایران برای توقف عملیات نظامی برای به 

دست گرفتن کنترل استان انبار، مدرکی کافی برای اثبات این است که ایران سعی دارد از داعش که خود آن را ایجاد کرده، حمایت نماید«. 
وزیر خارجه سعودی تأکید کرده که کشورش به حیدر العبادی، نخست وزیر عراق هشدار داده که اگر مانع ورود نیروهای سعودی شود، ارتش عربستان با نیروهای ارتش عراق درگیر خواهد شد. وی همچنین هشدار داده که العبادی باید 
مراقب باشد به سرنوشت یمن دچار نشود، چون مانند یمن که حوثی ها علیه اهل سنت فشار وارد می کردند، این اتفاق در عراق نیز در بغداد و دیاله در حال رخ دادن است. گفتنی است این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که روز گذشته 
و در جریان جلسه وزرای خارجه اتحادیه عرب نیز تقابل عربستان سعودی و عراق آشکار شد. در جلسه مذکور که برای »تروریست« خواندن حزب الله لبنان تشکیل شده بود، ابراهیم جعفری، وزیر خارجه عراق، در سخنرانی خود به شدت 

از حزب الله حمایت و از دادن رأی مثبت به طرح مورد نظر عربستان خودداری کرد. همین امر باعث شد هیئت سعودی در هنگام سخنرانی وی، جلسه را ترک کند.

هیالری کلینتون در طول مبارزات انتخاباتی؛ ایلینوی.

پرتاب گل به دریا به یاد قربانیان زلزله و 
سونامی سال 2011؛ توکیو.

رهبر کره شمالی در حال تماشای پرتاب موشک.

دریافت جیره غذایی توسط مهاجران؛ 
ایدومنی، یونان.

 درگیری پلیس با تظاهرکنندگان 
در استانبول

نیروهای پلیس ترکیه روز جمعه با استفاده از گاز اشک آور تالش 
کردند تا تجمع کنندگان در اســتانبول را که به مناسبت سالگرد 
کشته شدن یک پسر 15 ساله توسط نیروهای ترکیه ای در جریان 
یک تظاهرات تجمــع کرده بودند، متفرق کننــد. در جریان این 
تجمع، درگیری هایی میان نیروهای امنیتی و فعاالن ترکیه ای در 
استانبول به وقوع پیوست که در جریان آن سه تن از تظاهرکنندگان 
دستگیر شــدند. برکین الفان، در ژوئن 2013 در حالی که برای 
خرید نان به بیرون از منزل رفته بود، در جریان پرتاب یک گاز اشک 

آور به شدت مجروح شد و در مارس 2014 جان باخت.

اتحادیه عرب، حزب الله را 
»تروریست« خواند

شــورای وزرای خارجه اتحادیه عرب در نشســت خود در مقر این 
اتحادیه در قاهره، که روز جمعه تشــکیل شــد، حزب الله لبنان را 
»تروریستی« خواند. این اقدام شورای وزیران خارجه اتحادیه عرب 
با مخالفت عراق، لبنان و الجزایر همراه شد. وحید مبارک سیار، 
سرپرست وزارت خارجه بحرین اعالم کرد: »شورای اتحادیه عرب 
با صدور قطعنامه ای، حزب الله را تروریستی خواند. این توافق به  رغم 
مخالفت لبنان، عراق و الجزایر حاصل شد«. ساعاتی قبل از این 
قطعنامه،  وزیر خارجه عراق، تأکید کرده بود که نیروهای داوطلب 

مردمی عراق و حزب الله لبنان حافظ کرامت عربی هستند.

  جنجال و درگیری 
در محل سخنرانی »ترامپ«

تجمع انتخاباتی جمعه شــب دونالد ترامپ در شیکاگو به جنجال 
کشیده و به صحنه درگیری های فیزیکی موافقان و مخالفان وی 
گاهی از شرایط امنیتی  تبدیل شد. ترامپ پس از ورود به شیکاگو و آ
نامناسب و درگیری موافقان ومخالفان، تجمع انتخاباتی خود را لغو 
کرد و از طرفدارانش خواست، به خانه های خود بروند. با پیروزی های 
اخیر ترامپ در انتخابات مقدماتی در چندین ایالت آمریکا، بر نگرانی 
مخالفان و منتقدان ترامپ افزوده شــده اســت. با درگیری های 
خشــونت آمیز در حاشــیه تجمع انتخاباتی ترامپ در شیکاگو، به 

نظر می رسد که فعالیت انتخاباتی او وارد مرحله تازه ای شده است.

 ادعای آزمایش موشک جدید 
ماهواره بر توسط ایران

ایران قصــد دارد طی روزهای آتی، یک موشــک ماهواره بر به 
فضا پرتاب کند. مقامات آمریکایی می گویند ایران برای پرتاب 
یک موشک ماهواره بر به فضا آماده می شود. این مقامات ادعا 
می کنند موشک ماهواره بر »سیمرغ« روی پایه پرتاب قرار دارد و 
در حال سوخت گیری است تا برای پرتاب ظرف 48 ساعت آینده، 
آماده شود. این مقامات به فاکس نیوز گفته اند ایران تاکنون این 
نوع از موشــک های ماهواره بر را پرتاب نکرده است. واشنگتن 
نگران است که موشک های ماهواره بر ایران، از فناوری مشابه 

موشک های قاره پیما استفاده کنند.

بین الملل
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AlphaGo مثل Go
سومین شکست پیاپی قهرمان جهانی Go از هوش مصنوعی گوگل

امروز هوش مصنوعی AlphaGo گوگل توانست در یک 
 Go تورنومنت پنج مرحله ای با قهرمان دان 9 جهانی بازی
ســومین پیروزی پیاپی خود را به دست آورد. این رقابت که 
امروز برگزار شد به خوبی نشان دهنده ظرفیت ها و توانایی 

های هوش مصنوعی در اینده نزدیک است.
هوش مصنوعــی AlphaGo قبل از این در دو مســابقه 
نخست این تورنومنت موفق شده بود Lee Se-Dol را در 
روزهای چهارشنبه و پنج شــنبه شکست دهد به گونه ای 
که این قهرمان کرده ای روز پنج شنبه بعد از شکست دوم 
خود اعتراف کرد کــه در طول زمان بازی حتی یک لحظه 

هم نبوده است که وی جلو باشد!
این در حالی اســت کــه روز پنج شــنبه با افزایــش تعداد 
تماشــاگران آنالین این رقابت در سراسر جهان، فشارها 
بر قهرمان دان 9 بازی Go افزایــش یافته بود. وی پیش 
ازشروع رقابت ها گفته بود که هوش مصنوعی گوگل را 5 

بر 0 شکست خواهد داد.
قرار اســت دو دور باقی مانده از ایــن رقابت ها در روزهای 
یکشنبه و سه شنبه برگزار شود تا امتیازهای نهایی محاسبه 
شــوند. اگر AlphaGo در این تورنومنت پیروز شود برنده 
جایزه 1 میلیــون دالری خواهد بود کــه البته گوگل گفته 
است در این صورت همه ان را به خیریه ها خواهد بخشید.
آخرین بــاری که یک هــوش مصنوعی توانمنــد قادر به 
شکست یک قهرمان شــد باز میگردد به سال 1997 که 
 Deep با نــام IBM طی یــک رقابت هــوش مصنوعی
Blue توانست »گری کاسپاروف« بزرگ را شکست دهد. 
 ،Watson موفقیتی که با تکرار در ســال 2011 توســط
 IBM شــرکت Deep Blue هوش مصنوعی دیگری از
را به ایــن فکر انداخت کــه به فکر تجاری ســازی هوش 

مصنوعی خود بیفتد.
حال گوگل نیز در صدد است چنانچه پیروزی بزرگ خود را 
با AlphaGo رقم بزند، به شکلی اساسی اقدام به تجاری 

سازی این هوش مصنوعی کند.
هوش مصنوعی AlphaGo دوســال قبل در قالب یک 
پروژه تحقیقاتی بــرای آزمون امکان انجــام بازی Go با 
 Deep اســتفاده از یک شــبکه عصبی کــه از مکانیــزم
Learning بهره میبرد، شروع شد. در سال 2014 گوگل 
شرکت DeepMind که خالق این هوش مصنوعی است 

را خریداری کرد.
روز پنج شنبه این هوش مصنوعی توانست عالیمی از آنچه 
در قاموس عرفی، خالقیت نامیده میشود را نشان دهد. آن 
هم زمانی که یــک حرکت این هوش مصنوعی در بر روی 
صفحه Go مفسران را به این نتیجه رساند که این حرکت 
پیش از این از سوی هیچ بازیگر حرفه ای دیده نشده است.
بر این اســاس ایــن هوش مصنوعــی از پایــگاه داده ای 
 Go برخوردار است که تمامی حرکت های انسانی در بازی
را در دل خود دارد اما در عین حال قادر اســت صرف نظر 

از این داده ها، خود تصمیم انجام یک حرکت نیز بگیرد.

بازی Go چیست و چگونه انجام میشود؟
از اوایل هفته قبل گوگل و پروژه AlphaGo با شکســت 
قهرمان جهان بازی Go خبرســاز شــده و شگفتی خلق 

کرده اند. هوش مصنوعی گوگل توانســته اســت در ســه 
دور از یک رقابــت 5 دوره ای Lee Se-Dol را که دان 9 
این بازی است شکســت دهد. اما بازی Go چیست و چرا 
پیروزی یک هوش مصنوعی در آن برابر یک ذهن انسانی 

این قدر اهمیت دارد؟
در واقع Go یک بازی باستانی بر روی صفحه است که طی 
آن دو رقیب بر سر تصاحب فضای بیشتری بر روی صفحه 
بــا هم رقابت میکنند. این بازی بر روی یک صفحه با 19 در 
19 مربع انجام میشــود که مهره های آن مهره هایی گرد با 
نام Stone یا سنگ هستند. یک بازیگر با سنگ های سفید 
و دیگری با سنگ های سیاه بازی میکند.  بازیگر ها باید یک 
به یک سنگ های خود را در گوشــه های مربع های روی 
صفحه قرار دهند تا به این ترتیب مربع های بیشتری را در روی 
صفحه احاطه کرده یا در محاصره مهره های خود در آورند. 

برنده بازی کیست؟
بازی زمانی تمام میشــود که تمامــی فضاهای باز بر روی 
صفحه بــه محاصره در آمده باشــد و جایی بیشــتر برای 
تسخیر مهره ها موجود نباشــد. در آخر امتیاز بازیکنان بر 
اساس میزان فضایی که محاصره یا به اشغال خود درآورده 
اند محاسبه میشــود. همچنین یک بازیگر میتواند مهره 
های حریف خود را با محاصره کردن آنها به تســخیر کرده 
و به غنیمت بگیــرد. در این صورت امتیــاز مهره های در 
محاصره قرار گرفته از مجموع امتیاز بازیگر کســر خواهد 
شــد. بازیگری که با همه این تفاســیر بیشــترین امتیاز را 

داشته باشد، برنده بازی محسوب میشود.

بازی Go چقدر قدمت دارد؟
این بازی در حدود 3 هزار سال قبل در چین اختراع شد و بعد از 
آن به سرعت در ژاپن و کره نیز تسری یافت. جالب آنکه در چین 
این بازی جزو 4 مهارت عمده ای بود که برای تحصیلکردگان 
نیاز بود. در ژاپن همچنین در میان ارتشیان و جنگجویان از 
احترام زیادی برخوردار بود و امپراتور »شوگون« رقابت های 
Go میان سربازان نخبه خود را تماشــا میکرد. این بازی به 
تدریج در میان سایر ملل با توجه به قواعد ساده آن که در حین 
بازی به یک پیچیدگی تمام عیار ختم میشود؛ مورد استقبال 
قرار گرفت. همین پیچیدگی در حین بازی اســت که منجر 
به آن شده که بازی Go نزد برخی از برترین مغزهای دنیای 
غربی با احترام نگاه شود. گفته میشود که آلبرت اینشتین در 
زمانی که در پرینستون بوده است به Go عالقه زیادی داشته 
است. همچنین آلن تورینگ که وی را به عنوان پدر علم رایانه 
و محاسبات میشناسند نیز زمانی که با دکتر »جک گود« بر 
روی Enigma Machine کار میکردند این بازی را به وی 

معرفی کرده است.

چرا بازی Go برای هوش مصنوعی گوگل 
انتخاب شده است

بدون شــک بازی های ســنتی مبتنی بــر صفحه زیادی 
هست که میتوانست به عنوان آزمونی برای سنجش میزان 
پیشــرفت هوش مصنوعی مورد استفاده قرار بگیرد. دوز، 
اوتلو و شطرنج از جمله آنها اســت. اما اکنون Go به یک 
بازی پر سر و صدا تبدیل شده است.  تفاوت همه این بازی 
ها در این است که مانند بازی های دیگر اطالعات رقیبان 

از یکدیگر پنهان نیســت و همچنین عنصر شانس نیز در 
آنها دخیل نمیباشــد. Go بازی اســت که معموال طی آن 
انسان ها همواره بر ماشین ها ارجحیت و تفوق داشته اند. 
در نتیجه ساخت یک هوش مصنوعی که در یک بازی به 
این پیچیدگی قادر به شکست انسان باشد، یک پیشرفت 

بزرگ در هوش مصنوعی به حساب می آید.

تفاوت هوش مصنوعی گوگل در چیست؟
هوش مصنوعی DeepMind در واقع نیاز به یک برنامه 
طراح نیــاز دارد که به جــای تمرکز و تکیه بر اســتفاده از 
تکنیک Brut Force قادر به ســاخت اســتراتژی برای 
بازی Go باشــد. برای این کار AlphaGo از سه تکنیک 
متفــاوت در هوش مصنوعــی بهره میبــرد.  تکنیک اول 
مبتنی بر یادگیری از طریق تماشــا و نظارت اســت که در 
واقع از ایــن طریق تیم AlphaGo بــه هوش مصنوعی 
خود نحوه دقیق بازی را نشان میدهد. تکنیک دوم مبتنی 
بر تقویت یادگیری از طریق انجام بازی با خود اســت که بر 
اساس آن AlphaGo با انجام بازی هایی با خود سعی در 
تقویت مهارت و بهره گیــری از Deep Learning برای 

تبدیل شدن به یک بازیگر بهتر دارد. 
 Monte اما تکنیک ســوم از همه مهمتر است و با عنوان
Carlo Tree Search شناخته میشود که روشی بسیار 
موثر برای جستجوی حرکت های بالقوه است. به این شیوه 
و با اســتفاده از قدرت بی نظیر محاسباتی گوگل، تا این جا 
AlphaGo توانسته اســت قهرمان دان 9 جهانی Go را 

در سه مرحله شکست دهد. 

دونالد ترامپ برخالف وعده هایش تحریم اپل را شکست
ســه هفته پیش و پــس از آن که اپل 
درخواست دادگاه برای قفل گشایی 
از آیفون متعلــق به یکــی از عوامل 
تروریستی ســن برناردینو خودداری 
کرد، دونالــد ترامپ، نامزد پیشــتاز 
جمهوری خواهان، خواستار تحریم 
همگانی محصوالت اپل شد، اما به 

نظر می رسد اکنون این تحریم از سوی خود ترامپ هم به 
پایان رسیده است. سه هفته پیش، ترامپ در هواداری از 
اف بی آی اعالم کرد با وجود آنکه هم گوشی آیفون دارد 
و هم سامسونگ، تا زمانی که اپل به درخواست اف بی آی 
پاسخ ندهد، تنها از گوشی سامسونگش استفاده خواهد 
کرد. ترامپ 19 فوریه در سخنارنی در کارولینای جنوب 
گفت: من فکر می کنم کاری که ما باید انجام دهیم این 
است که اپل را تحریم کنیم تا زمانی که کد امنیتی را بدهد.

امــا تحریم ترامــپ چنــدان طولی 
نکشید، چرا که اطالعات متادیتای 
توییتر نشان می دهند که روز گذشته 
ترامــپ چندیــن توییــت از آیفــون 
خود ارســال کــرده اســت. بنابر این 
اطالعات، ترامــپ حداقل 4 توییت 
داشته است. همچنین، در حالی که 
مجادله پر سر و صدای اف بی آی و شرکت های فناوری 
بر ســر رمزگذاری باال گرفته است، ترامپ در آخرین دور 

مناظره های انتخاباتی هیچ چیزی در مورد اپل نگفت.
ترامپ در سخنانی متفاوت نیز در دانشگاه لیبرتی ویرجیانا 
گفته بود در صورتی که به عنــوان رئیس جمهور ایاالت 
متحده انتخاب شود، از اپل می خواهد که کارخانه های 
تولیدیش را به داخل آمریکا آورد. البته اپل تنها شــرکت 
تکنولوژی نیست که مورد هدف ترامپ قرار گرفته است. 

USB افشای اطالعات ده ها هزار تروریست داعش از طریق یک فلش
شبکه خبری »اسکای نیوز« گزارش 
داد که به یک فلش USB دسترسی 
پیدا کرده است که اطالعات هزاران 
نفر از تروریست های گروه داعش از 
جمله نام و آدرس، تلفن و نام مستعار 
آنهــا را در بــر دارد. ایــن اطالعات 
نشــان میدهد کــه اعضــای گروه 

داعش تقریبا از بیش از 50 کشــور مختلف هستند که 
نام انگلستان نیز در میان آنها دیده میشود. اسنادی که 
در این فلش UBS وجود دارد شامل یک فرم عضویت 
در گروه تروریستی داعش اســت که طی آن 23 سوال 
از تروریســت هایی که قرار اســت به این گــروه ملحق 
شوند، پرسیده شده که اطالعات دقیق از جمله نام و نام 
خانوادگی، تلفن، آدرس دقیق و همچنین نام مســتعار 
آنها در گروه داعش را در بر دارد. این فلش از مقر اصلی 

پلیس امنیت داخلــی داعش که آن 
را با نام SS شناسایی میکنند سرقت 
شــده اســت. فردی که این فلش را 
سرقت کرده اســت یکی از اعضای 
سابق ارتش آزاد ســوریه بوده است 
که بعدا به عضویــت داعش در آمده 
و نام وی »ابو حامد« است. خبرنگار 
اسکای نیوز در مالقاتی که با وی در ترکیه داشته است، 
این فلش را از وی تحویل گرفته و ابوحامد طی این دیدار 
به وی گفته است که گروه داعش در حال تسلیم کردن 
مقر فرماندهی خود در »رقه« و در حال عقب نشینی به 
صحرای مرکزی سوریه و بعد از آن به کشور عراق، یعنی 
محل تولد خود است. وی در پاسخ به این سوال که آیا این 
فلش USB میتواند کل شبکه داعش را برای همیشه 

نابود سازد، تنها گفته است »توکل بر خدا«.

اعالم جرم دولت آمریکا 
علیه هکرهای ایرانی

مقامــات آمریکایی در حال آمــاده کردن اعالم جرم 
علیه هکرهای ایرانی هســتند که گفته می شود یک 
حمله ســایبری را علیه یک ســد در نیویــورک انجام 
داده اند. این حمله که اولین بار توسط برایان واالس، 
محقق امنیتی کشــف شد لحظه ای تعیین کننده در 
افزایش تنش های سایبری بین ایران و آمریکا بوده، 
زیرا اولین نمونه از حمله های ســایبری اســت که به 

ایران منتسب شده است.
نفوذ به سد بومن اونیو در ری بروک نیویورک یک حمله 
در سطح باال نبوده است. اما این حمله اولین مورد از 
نفوذ به زیرساخت های حیاتی آمریکا بوده و تهدیدی 
است که مقامات آمریکایی دوست ندارند شاهد تکرار 

مجدد آن باشند.
این حمله همچنین اعتماد دولت آمریکا به مدیریت 
زیرســاخت های حیاتی را زیر ســوال برد. یک سال 
قبل، 61 درصــد از مدیران زیرســاخت های حیاتی 
آمریکا پیش بینی کرده بودند که ســازمان های آنها 
قادرند در طی 24 ســاعت هرگونه حمله ســایبری را 

شناسایی کنند.
در سال های اخیر، ایران در واکنش به حمله مشترک 
ســایبری آمریکا و اســرائیل به تاسیسات هسته ای 
ایران، توانمندی های سایبری خود را ارتقا داده است.
لئو تادئو، کارشناس مسائل سایبری در این باره گفت: 
»ما امسال شاهد افزایش حمالت به کشورها از سوی 
ایران، کره شــمالی و چین بوده ایم... ما باید دســت 
زدن به این اقدامات را برای این مجرمان دشــوارتر و 

پرهزینه تر کنیم.«
اعالم جــرم احتمالی علیه هکرهای ایرانی توســط 
دولت آمریــکا احتماال نظیر اقدامــی خواهد بود که 
مقامــات آمریکایی در مــاه اکتبر انجــام دادند و نام 
شرکت های  چینی ای را که به عقیده مقامات از یک 

حمله سایبری منتفع شده بودند را اعالم کردند.

افشاگری های جدید 
اسنودن در رابطه با ماجرای 

اپل و اف بی ای
در حالی که اف.بی.آی مدعی است تنها اپل می تواند 
قفل آیفون را بشکند و دسترسی به اطالعات کاربران 
را بــرای پلیس آمریــکا ممکن کند، اما اســنودن با 
صراحت و بدون آنکه خود را ملزم به رعایت ادب بداند 

می گوید: این ادعای اف.بی.آی چرند است.
این پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا که فعال 
به عنوان پناهنده سیاســی در روسیه زندگی می کند 
در اظهاراتی که از طریق ویدیو کنفرانس در همایشی 
در شــهر واشــنگتن پخــش می شــد نگرانی های 
متخصصان امور امنیتی در مورد ایجاد دســتکاری 
عمــدی در سیســتم قفل گــذاری آیفــون و دیگــر 
گوشی ها و تبلت ها را تایید کرد و اف.بی.آی را متهم 

به دروغگویی در مورد توانای های فنی خود کرد.
اسنودن افزود: اف.بی.آی قصد دارد دادگاه و عموم 
مردم را در مورد توانایی هایش برای هک کردن آیفون 
گمراه کنــد و می خواهد کاری کند کــه ما فکر کنیم 
مسئله فقط مربوط به گوشی یک تروریست است، اما 
هدف اصلی ایجاد اکوسیستمی از گوشی ها و دیگر 

ابزار آسیب پذیر است.
وی اظهار نگرانی کرد به روزرســانی های نرم افزاری 
آینده عمدا دارای کدهای تضعیف شــده و قابل نفوذ 
باشند و اف.بی.آی با اقدامات تبلیغاتی خود در زمینه 
درگیری با اپل بخواهد افکار عمومی را برای استفاده 
از گوشــی های آســیب پذیر و قابل هک توسط خود 

آماده کند.

رصدخانه

امن ترین و ناامن ترین کشورهای دنیا در حوزه سایبری
ی  شــته ها نو بــر  نــا 
دانشــگاه  متخصصــان 
ایاالت متحــده  مریلنــد، 
در رتبــه یازدهــم امنیــت 
رد  ا د ر  قــرا یبری  ســا
کشــورهای  درحالی کــه 
حوزه اســکاندیناوی مانند 

دانمارک، نــروژ و فنالند امن ترین کشــورها 
هســتند. در این رتبه بندی کشــورهایی مانند 
چین، روسیه، عربستان سعودی و کره جنوبی 
آســیب پذیرترین کشــورها عنوان شــده اند. 
مســئول نویســندگان این کتاب، عنوان کرد 
که هــدف آن هــا از این رتبه بندی، شــناخت 

تفاوت های آســیب پذیری 
این کشــورها، شناســایی 
منیــت  ا سیاســت های 
ســایبری جــاری و اینکه 
چطور سیاســت های این 
کشــورها نیــاز بــه تغییــر 
دارند، اســت. نویسندگان 
این کتــاب یک مطالعه دوســاله انجام دادند 
کــه طــی آن بیــش از 20 میلیــون گزارش 
را تجزیــه تحلیــل کردنــد. تروجان هــا، بــه 
همراه ویروس هــا و کرم ها تهدیدهای اصلی 
 برای ابزارهای هوشــمند در آمریــکا عنوان  

شده اند.

اپرا با توان افزایش 90 درصدی سرعت وب گردی
این اولین بار است که یک 
مرورگــر اینترنتــی به طور 
پیش فرض به ابزاری برای 
گهی هــای مزاحم  حذف آ
مجهــز می شــود. امروزه 
از ســایت های  بســیاری 
اینترنتــی دارای انبوهــی 

گهی ها هســتند که هم سرعت باالآمدن  از آ
صفحــات را کاهش می دهنــد و هم برخی از 
آنها آلوده به کدهای معیوب یا مخرب هستند. 
این نسخه از اپرا موســوم به 37.0.2162.0 
که با رایانه های مک و ویندوز ســازگاری دارد 
گهی ها و استفاده از برخی امکانات  با حذف آ

دیگــر می توانــد ســرعت 
تکمیــل صفحات مختلف 
را تــا 90 درصــد افزایــش 
دهــد. در صــورت اثبــات 
ادعای اپرا به طور مستقل 
این مرورگر به ســریع ترین 
مرورگر دنیا مبدل می شود.  
به نظر می رســد با توجه به اتکای بســیاری از 
گهی برای  ســایت های اینترنتی به نمایش آ
کســب درآمد اجرای چنین طرحی از ســوی 
مرورگر اپرا با واکنش متقابل آنها مواجه شود و 
آنها نیز دسترسی کاربران به محتوای خود را 

گهی کنند. منوط به حذف ابزار بلوکه کردن آ

Galaxy Tab A معرفی مدل جدید از تبلت های سری
شرکت کره ای سامسونگ 
از  جدیــد  ای  نســخه 
محصول Tab A را برای 
ســال 2016 معرفی کرده 
است. البته این معرفی، در 
خود وب سایت سامسونگ 
صورت پذیرفته و تبلت یاد 

شده صرفا به لیســت محصوالت شرکت کره 
ای افزوده شــده، بدون اینکه به قیمت اشاره 
ای گردد. طراحی کلی تبلــت مذکور با نمونه 
ای که در ســال پیــش رونمایی شــد، تفاوتی 
نــدارد و صرفــا ضخامت آن اندکــی کاهش 
یافته و به 8.7 میلیمتر رســیده است. از سوی 

دیگر وزن آن صرفا معادل 
283 گرم اســت. این تبلت 
از نمایشــگری 7 اینچ بهره 
می بــرد کــه به رزولوشــن 
WXGA یا 1280 در 800 
پیکسل مجهز شــده. نوع 
پنل نمایشگر نیز TFT بوده 
و از ســوی یک پردازنده چهار هسته ای 1.3 
گیگاهرتزی نیروی خود را کسب می کند. رم 
دستگاه نیز به 1.5 گیگابایت می رسد در حالی 
کــه حافظه داخلی، صرفا 8 گیگابایت اســت 
که بــا حافظه های جانبی تــا 200 گیگابایت 

افزایش میابد.

آی تی
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30  توصیه به مسافران نوروزی 
قابل توجه آنهایی که مهیای سفر شده اند

همه ساله با آغاز سال نو و فرارسیدن تعطیالت دو هفته ای ایام نوروز، سازمانهای 
مختلفی درگیر بحث مسافرتهای نوروزی می شوند چرا که بیشترین حجم سفرها 
مدت کوتاهی انجام می شــود در این بین سازمانهایی از جمله میراث فرهنگی 
و گردشــگری با تشکیل ستاد تسهیالت سفر توصیه هایی را به گردشگران می 
کند اما وزارت بهداشت و درمان نیز در قالب گفت وگوی کارشناسی و اداره های 
راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی نیز بر حسب وظایف خود مواردی را اعالم 

می کنند که در زیر بخشی از آنها آمده است:
1- توصیه می شود مســافران و گردشگران پیش از شروع سفر از محل اقامت 

خود مطمئن شوند و آن را از قبل رزرو کنند.
2- از چادر زدن و بازی کردن در کنار جاده و محل هایی که احتمال ریزش کوه 
وجود دارد و همچنین از همراه بردن سیلندرهای گاز پیك نیکی در خودرو، قطار 

و اتوبوس خودداری کنید.
3- قبل از انجام ســفر نسبت به شرایط مقصد از هر نظر اطالعات کافی کسب 
کنید، این اطالعات در ســفرهای داخلی و خارجی شامل شرایط آب و هوایی، 
مقررات گمرکی، نیروهای خدماتی، انتظامی، بهداشتی و سایر امکانات است.
4- برای انتخاب مقصد و شرایط مسافرت از مشورت کارکنان مجرب و صدیق 
دفاتر خدمات مســافرتی معتبر و مدیران مراکز اقامتی که دارای مجوز رسمی 

هستند بهره مند شوید.
5- در صورتی که با وسایل نقلیه عمومی مانند قطار، هواپیما، اتوبوس و یا کشتی 

مسافرت می کنید حتمًا بلیط رفت و برگشت تهیه کنید.
6- برای خرید بلیط، دریافت ویزا، خرید تور در داخل و خارج از کشــور به دفاتر 

هوایی و مسافرتی مجاز مراجعه کرده و از مراجعه به واسطه خودداری 
کنید، به خاطر داشــته باشید که حضور واســطه باعث عدم انتقال 
اطالعات صحیح و کامــل در نهایت گران تر شــدن خدمات ارائه 

شده خواهد شد.
7- طبق دستورالعمل سازمان میراث فرهنگی، نرخ گشت های 
داخلی و خارجی براســاس نوع خدمات و توافق فی مابین مسافر 
و دفتر اعمال می شــود و شایسته است مســافران پس از کسب 
اطالعات کامل و با درنظر گرفتن تمامی جوانب نسبت به انتخاب 

خود اقدام کنند.
8- نظر به این که اکثر هتل های معتبر دارای سایت اینترنتی می 
باشند توصیه می شــود در صورت امکان با مراجعه به سایت های 
مربوط اطالعات کافی از امکانات و خدمات هتل یا مراکز اقامتی 

مورد نظر کسب کنید.
9- به هنگام ترك محل اقامت مدارك شناسایی شخصی و شماره 

تلفن و آدرس محل اقامت یا هتل را همراه داشته باشید.
10- مشخصات خود را عالوه بر روی چمدان در محل مناسبی 

در داخل چمدان نیز بچسبانید.
11- چنانچه قصد سفر با اتومبیل شخصی دارید، اتومبیل خود 

را قبل از سفر از نظر فنی و ایمنی تحت معاینه دقیق قرار دهید.
12- در سفرهای زمینی داخلی برای صرف غذا توصیه می شود 

از رستوران های بین راهی دارای مجوز استفاده کنید.
13- توصیه می شــود از اقامت در منازل شــخصی افراد بیگانه 

که بیشــتر از نظر بهداشتی و سایر امور ایمنی در وضعیت مطلوبی 
نیســت خودداری کنید و تنهــا از منازل اســتیجاری دارای مجوز 

استفاده کنید.
14- از مشــارکت در حمل اثاثیه و چمدان افرادی که نمی شناســید 

خودداری کند.

15- به اشخاص بدون اونیفورم و کارت شناسایی در فرودگاه ها و ترمینال ها و 
سایر اماکن که در ظاهر به قصد کمك یا کنترل مدارك و در باطن با نیت دیگری 
به شما نزدیك می شــوند اعتماد نکرده و از ارایه وسایل همراه خود به خصوص 

گذرنامه و مدارك شخصی جدا خودداری کنید.

توصیه های غذایی
مؤسسه ســالمت و بهبود تغذیه کشــور نیز توصیه هایی به مســافران نوروزی 
دارد که از آن جملــه پرهیز از مصرف تخم مرغ، سوســیس و کالباس در طول 

سفر است.
16- ایــن مؤسســه پیشــنهاد داد که مســافران نــوروزی برای پیشــگیری از 
مسمومیت و تب شدید، تخم مرغ، سوسیس و کالباس را که حدود 12 ساعت 

در هوای آزاد و خارج یخچال نگه داشته شده است، مصرف نکنند.
17- مصرف مواد غذایی مانند ســاالد الویه، همبرگر، کبــاب کوبیده و پیاز در 
اماکن عمومی خطرزاست به نحوی که مسمومیت های غذایی در کودکان می 

تواند با خطر مرگ همراه باشد.
18- مصرف آب سالم و نوشیدنی های سالم بدون گاز به ویژه دوغ شیوه مناسبی 

برای حفظ سالمت در مسافرت های نوروزی است.
19- میوه ها و ســبزیجاتی مانند هویج، گوجه فرنگی و ســاقه کرفس در طول 
مســافرت بهترین میان وعده اســت زیرا این مواد حاوی آب، امالح و ویتامین 

های مورد نیاز بدن هستند.

توصیه های رانندگی
اداره راهنمایی و رانندگــی نیز از فرصت مانده به تعطیالت اســتفاده کرده و از 

طریق کارشناسان و اطالعیه ها موارد الزم را به مسافران گوشزد می کند.
20- هر عاملی که باعث کاهش سطح هوشــیاری یا تمرکز راننده شود ممکن 
اســت منجر به بروز تصادفات جاده ای مرگبار شود، این عامل می تواند بحثی 
کوچك در داخل خودرو تا صحبت کردن با تلفن همراه و حتی اســتفاده از مواد 

روانگردان و دارو باشد.
21- معموال خانواده ها شب پیش از سفر دیر می خوابند و صبح زود از خواب بلند 
می شوند، همین عامل موجب خواب آلوده بودن راننده هنگام رانندگی می شود.
22- پس مســافران بهتر است شب قبل از ســفر به خوبی استراحت و هنگام 
رانندگی هر دو ســاعت یك بار 10 دقیقه کنار جاده توقــف کنند و چای یا قهوه 

بنوشند.
23- حتی اگر هر گاه هنگام رانندگی احساس خواب آلودگی کردید شیشه پنجره 

خودرو را پایین بکشید چون گرما باعث خواب آلودگی می شود.
24- سرنشــینان خودرو به راننده توجه کافی داشــته و هــر از چندگاهی گفت 
وگوی کوتاهی با راننده داشته باشند تا وی دچار احساس خواب آلودگی نکند.

توصیه به مسافران قطار
اما در هنگام اســتفاده از قطار برای رفتن و یا برگشتن از مسافرت نیز باید 

به چند نکته توجه کرد.
25- با توجه به سنگینی ترافیك خودروها در تهران به ویژه در مسیرهای 
منتهی به ایســتگاه راه آهن در روزهای پایانی ســال الزم است مسافران 
برای رسیدن به موقع به ایستگاه زمان بیشتری در نظر بگیرند تا از حرکت 

قطارها جا نمانند.
26- برای کنترل بلیت و بازرســی اثاثیه، الزم است مسافران یك ساعت 

قبل از حرکت در ایستگاه راه آهن حضور داشته باشند.
27- همچنین مســافران باید در طول ســفر با قطار، شناسنامه یا کارت 
شناســایی معتبر همراه داشــته باشــند و در صورت درخواســت مأموران 

شرکت ارائه دهند.
28- در صورت مفقود شــدن بلیت مســافران، به شــرط حضور بموقع در 
ایستگاه، با دریافت گواهی شناسایی مسافر، برای وی بلیت المثنی صادر 

می شود.
29- مســافران قطار برای اعالم گزارش ها، پیشنهادها و شکایات خود با 

تلفن 139 تماس بگیرند یا به 3000139 پیامك ارسال کنند.
30- شماره تلفن سامانه گردشــگری از جمله شماره هایی است که می 
تواند در طول ســفر بســیاری از اطالعات مورد نیاز همچون اطالعات 
هتل ها، جاده ها، آژانس های مســافرتی، اماکن تاریخی و گردشگری 
شــهرها و وضعیت راه ها را به صورت شــبانه روزی در اختیار مســافران 
قرار دهد. این ســامانه با شماره تلفن 09669، همچنین در صورت بروز 
هرگونه مشکل، وظیفه رســیدگی به شکایات و رفع مشکالت مسافران 

را نیز برعهده دارد.

سرطان خون با مصرف این ماده غذایی
سالمت نیوز- هات داگ از جمله غذاهای محبوب و پرطرفدار در میان افراد در سنین مختلف 
اســت و یکی از غذاهایی است که کودکان و نوجوانان بسیار به مصرف آن عالقه مند هستند و 
در بیشتر مواقع مصرف آن را با پنیر و آب های گازدار ترجیح می دهند و همین امر بر معایب آن 
میفزاید. بنابر تحقیقی جدید، کودکانی که در هر ماه بیش از دو عدد هات داگ اســتفاده کنند 

9 برابر بیشتر از کودکان دیگر امکان دارد که به سرطان خود در دوران کودکی مبتال شوند.
عــالوه بر ایــن، مادرانی که در دوران بارداری در هر هفته یک هات داگ مصرف کنند احتمال 
اینکه نوزداشان در دوران کودکی به سرطان مبتال شود افزایش می یابد. به طور مشابه، پدرانی 
کــه قبل از اقدام به بــارداری مقادیر زیادی هات داگ مصرف می کنند بیشــتر امکان دارد که 
کودکانشــان در آینده به ســرطان خون مبتال شوند. نیتریت یکی از مواد افزودنی به هات داگ 

است که می تواند سبب مسمومیت غذایی حاد شود.

آشنایی با سردرد تنشی
شفا آنالین- سردرد تنشی بعد از میگرن شایع ترین نوع سردرد است که عوامل عصبی، روحی، 
افســردگی و اضطراب موجب تشــدید آن می شود. این متخصص مغز و اعصاب، با بیان اینکه 
ســردرد های تنشی در زنان شایع تر از مردان است، یادآور شد: سردردهای تنشی در سنین 20 
تا 30 ســالگی شیوع می یابد. ســردردهای میگرنی برخالف میگرن موجب گریز از نور، تهوع، 
اســتفراغ و ناتوانی در انجام کارهای رومزه نمی شــود.  وی افزود: سردردهای تنشی عصرها و 
پس از پایان کارهای روزمره تشدید می یابد به گونه ای که فرد احساس سنگینی در سر می کند، 
اما می تواند به کارهای خود ادامه دهد. این عضو انجمن علوم اعصاب ایران، یادآور شــد: به 
افراد مبتال به سردرد تنشی توصیه می شود از استرس و اضطراب به شدت خودداری کنند. این 
نوع از سردردها که عمدتا به صورت دو طرفه بروز می یابد، نگران کننده نیست و با درمان های 
دارویی بهبود می یابد اما برخی از بیماران در کنار درمان های رایج نیاز به روان درمانی نیز دارند.

رازی که با دانستن آن فرزندی باهوش خواهید داشت
باشگاه خبرنگاران- پژوهشگران اعالم  کرده اند کم آبی در بدن می تواند باعث کاهش سطح هوش به 
صورت موقت در افراد شود. گفتنی است، براساس جدیدترین پژوهش ها در حدود 75 درصد از حجم 
مغز را آب تشکیل داده است و هنگامی که بدن دچار کم آبی می شود مغز  افراد منقبض می شود. 
کم آبی همچنین می تواند باعث افزایش  خستگی، سردرگمی و کاهش سطح هوشیاری در افراد نیز 
شود. اما به محض مصرف مایعات حالت کاهش عملکرد ذهنی فوری از بین می رود. کارشناسان براین 
اساس مصرف مایعات، خوراکی های  حاوی میوه های با بافت مایع را برای افزایش توان ذهنی به 
عنوان یک راهکار به والدین توصیه اکید می کنند. پژوهشگران انواع میوه ها، سبزیجات، آبمیوه های 
طبیعی، گروه مرکبات از جمله نارنگی، پرتقال و گریپ فروت را برای حفظ میزان آب بدن و جلوگیری 
از به هم خوردن الکترولیز ارگان های بدن مناسب می دانند. مصرف میوه های آب دار در کنار نوشیدن 

آب و اجتناب از نوشابه های گازدار مانع بیماریها در بزرگسالی شود.

پُرخوری در بهار ممنوع
تسنیم- علی اکبر صادقیان کارشناس 
طب ســنتی گفت: به انــدازه ای که 
ضرورت دارد به پاکسازی بدن بپردازید 
در این پاکســازی فرد باید به حســب 
دالیل غلبۀ هر خلط از حجامت، فصد، 
اسهال و قی بهره ببرد. اما در این فصل 
فصد و حجامت بسته به نیاز هر فرد از 

همه مناسب تر است، چون خارج کننده تمام اخالط همراه 
با خون است، به همین دلیل آن را استفراغ کلی نامیده اند. 
همچنین نباید معده را ُپر کرد، ضمن آن توصیه می شود از 
چیزهایی که حرارت را فرو می نشانند مانند شربت زرشک، 

غوره، نارنج و لیمو و ِبه و ســکنجبین 
استفاده کنند. در حد اعتدال حرکت 
و ورزش کننــد و از گــرم کننده هــا، 
رطوبت بخش ها، افــراط در حرکت، 
فعالیت و حمام دوری کنند، اما بهترین 
لباس در این فصل، لباس های پنبه دار 
که پنبه کمی دارد، توصیه می شود. در 
صورت امکان از حمام های سنتی استفاده کنند، در غیر 
این صورت از سونا استفاده کنند و کیسه و سنگ پا کشیدن 
را فراموش نکنند. استشمام گالب، عطر یا گل نرگس، 

سیب و ِبه در این فصل توصیه می شود.

شیر بادام از پوکی استخوان پیشگیری می کند
شفا آنالین- ناصر رضایی پور دستیار 
دکترای تخصصی طب سنتی گفت: 
شیر بادام، معجون شفابخش است 
که از بادام و آب و عسل تهیه می شود. 
شــیر بادام، رطوبت خوب و مالیمی 
برای بدن فراهم می آورد و برای تقویت 
مغز، قلب و کبد بسیار مناسب است. 

این نوشــیدنی لذت بخش، مقادیر خوبی کلسیم، فسفر 
و پتاســیم و ویتامین های گروه "ب "را بــرای بدن فراهم 
می کند و به ویژه برای زنان در سنین میانسالی که نگران 
عوارض یائسگی چون پوکی استخوان هستند و همچنین 

برای تقویت بدنی و رشد بهتر کودکان، 
بسیار مفید است. اگر خشکی پوست 
یا یبوست دارید یا انرژی تان کم است، 
شــربت شــیر بادام را مصرف کنید. 
شــیربرنج غذای بســیار خوبی برای 
افزایــش وزن کودکان و افــراد الغر 
است و عالوه بر افزایش توان جسمی 
و ذهنی به بهبود وضعیت خواب افراد کمک کرده و موجب 
خوش رنگی پوست صورت می شود عالوه بر خواصی که 
از شیر برنج گفته شــد مصرف آن موجب بهبود وضعیت 
خواب، و حتی نیکوشدن رویاهای در خواب افراد می شود.

 شادی هم 
می تواند بکشد

فــارس- بــه گفتــه محققــان، شــادی می توانــد 
تحریک کننده یک بیماری قلبی باشد که به حمالت 
قلبی و حتی مرگ منجر می شود. پیش از این اعتقاد 
داشتند ســندروم تاکوتســوبو که آن را سندروم قلب 
شکســته نیز می نامنــد، با دوره های فشــار عصبی 
شدید مانند اندوه، خشــم یا ترس تحریک می شود. 
با ایــن حال مطالعات جدیدی کــه در ژورنال اروپایی 
قلب منتشر شده است، نشان داد که خوشحالی هم 

امکان دارد قلب شما را بشکند.
این ســندروم در نتیجــه ضعف ناگهانــی و موقت 
عضالت قلب اســت که ســبب بزرگ شــدن بطن 
چپ قلــب از پایین می شــود، در حالی کــه گردنه 
آن باریــک باقی می ماند؛ بنابراین خون رســانی به 
خوبی انجام نمی گیرد. وضعیتی که شــبیه شــکل 
نوعــی از دام های ویــژه اختاپوس در ژاپــن به نام 
تاکوتسوبو است که نام خود را نیز از آن گرفته است. 
این اختالل نادر تنها از ســال 1990 شناخته شده 
اســت و اکنون برای نخســتین بار، پژوهشــگران 
اطالعــات 1750 بیمار مبتال به آن را در 9 کشــور 

مختلف بررسی کردند.
این گــروه پی بردند که یک محــرک هیجانی قطعی 
در 485 بیمــار برای آغاز این بیماری وجود داشــت. 
از بین این تعداد، 20 بیمــار )4 درصد( پس از مواقع 
خوشــحالی، نظیر جشــن تولد، مراســم عروسی، 
مراسم تودیع، پیروزی تیم ورزشی موردعالقه شان یا 
تولد نوه، به این سندروم مبتال شدند. اگرچه اکثریت 
این موارد شــامل حدود 465 نفر )96 درصد(، بعد از 
مواقع ناراحتی یا استرس زا نظیر مرگ یکی از اعضای 
خانواده، حضور در مراسم تدفین، تصادف، نگرانی در 
مورد بیماری یا مشکل در روابط، مبتال به این سندروم 
شــدند. 95 درصد افراد تجربه کننده این سندروم را 
زنان تشــکیل می دادند. میانگین ســنی افراد مبتال 
به ســندروم قلب شکسته، 65 ســال و سندروم قلب 

شکسته ناشی از شادی، 71 سال بود.
دکتــر یلنــا قــدری، متخصص قلــب از دانشــگاه 
زوریخ ســوئیس می گوید: »ما مشــاهده کردیم که 
محرک های این بیمــاری می تواند بســیار متنوع تر 
از آنچــه قباًل تصور می شــد، باشــند. بیمــار دارای 
این ســندروم، دیگر فقط قلب شکســته ای ندارند و 

احساسات مثبت نیز قادر به تحریک آن است.«
خانم قــدری در ادامــه گفته اســت: »متخصصان 
گاه باشند و در نظر  حوزه ســالمت باید از این مساله آ
داشته باشند بیمارانی که با عالئم حمله قلبی از یک 
میهمانی شاد به اورژانس آورده می شوند )نظیر درد 
در قفسه ســینه و اختالل در نفس کشیدن( درست 
به اندازه افرادی که یک خبر ناخوشــایند را شنیده اند 
ممکن است که به این ســندروم مبتال شده باشند.« 
گاه باشند و در  پزشکان باید نســبت به این موضوع آ
نظر بگیرند که بیمارانی که پس از یک رویداد شــاد با 
نشــانه های حمله قلبی مثل درد قفسه سینه و تنگی 
نفــس مراجعــه می کنند، به انــدازه اتفاقــات منفی 

مشکوک به سندروم تاکوتسوبو هستند.
خوشــبختانه معمواًل در این بیماران بر خالف حمله 
قلبی، بهبودی کامل بدون هیچ صدمه دراز مدتی به 

قلب حاصل می شود.

سالمت
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با نزدیک شدن به پایان مهلت ثبت نام انتخابات فدراسیون فوتبال بسیاری از 
اما و اگرها به حقیقت می پیوندد:

امروز مهلت ثبت نام انتخابات فدراســیون فوتبال به پایان می رسد تا مشخص 
شود در روز یازدهم اردیبهشت چه کسانی برای کسب مهمترین کرسی ریاست 
فدراسیون های ورزشی ایران با یکدیگر رقابت می کنند.خبرنگاران رسانه های 
گروهی امروز در محل فدراســیون فوتبال حاضر شده اند تا آخرین رویدادها از 
ثبت نام نامزدها برای حضور در انتخابات فدراســیون فوتبال را پوشش دهند.
در این گزارش اتفاقات و رویدادهــا از آخرین روز ثبت نام نامزدها برای حضور 

در انتخابات فدراسیون فوتبال دنبال می شود:

گزارش لحظه به لحظه از روز آخر ثبت نام
ساعت 10:40: سعید عباســی مدیر عامل تراکتورسازی و علی خسروی داور 
بازنشســته فو تبا ل ایران برای عضویت در هیات رییســه فدراسیون فو تبا ل به 

دبیرخانه مجمع مراجعه کرده و ثبت نا م کردند.
ساعت 10:43: علی کفاشــیان هنگام ورود به فدراسیون فوتبال اعالم کرد 

که هنوز برای انتخابات ثبت نام نکرده است.
ســاعت 10:59: امیر عابدینی عضو هیات رییسه ســازمان لیگ برای دیدار 
با علیرضا اســدی به فدراســیون فوتبال آمد و در گفت وگو با خبرنگاران اظهار 
کرد که علی کفاشــیان برای حضور در انتخابات فدراســیون فوتبال نیازی به 

اخذ مجوز ندارد.
ســاعت 12:25: غالمرضا بهروان به عنوان کاندیــدای نماینده هیات ها در 
انتخابات هیات رئیســه ثبت نام کرد. او در واکنش به غیر قانونی بودن حضور 
شــهاب الدین عزیزی خادم در انتخابات قبلی با کنایه گفت: همه صغر ســن 

می گیرند اما ایشان کبرسن گرفته است!
ساعت 12:30: تعدای زیادی از پیشکسوتان داوری از جمله یزدانی، فروغی، 
خســروی، کامرانی فر، ممبینی، اصفهانیان و افشــاریان در انتخابات هیات 

رئیسه ثبت نام کردند.
ساعت 12:48: علی کفاشــیان مجددا در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت 
که هنوز برای ثبت نام در انتخابات فدراسیون فوتبال مردد است. برای خواندن 

مصاحبه کفاشیان اینجا را کلیک کنید.
ســاعت 13:26 مصطفی آجرلو به عنوان نخســتین نامزد رســمی حضور در 

انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال اعالم حضور کرد.
ساعت13:28 علیرضا دهقان گوینده سابق بخش خبر صداوسیما و نماینده 
سابق ایذه در مجلس شورای اسالمی برای حضور در هیات رییسه فدراسیون 

فوتبال ثبت نام کرد.
ســاعت 15:13 مصطفی آجرلو مدیرعامل ســابق باشــگاه پاس با حضور در 
فدراسیون فوتبال به طور رسمی در بخش ریاست انتخابات فدراسیون فوتبال 

نام نویسی کرد.
ســاعت 15:17 منصور قنبرزاده پس از حضور در فدراســیون فوتبال درباره 
حضورش اظهار کرد: محل ثبت نام شلوغ بود و به همین خاطر به پایین آمدم 

تا هوایی تازه کنم. هنوز معلوم نیست برای چه سمتی نامزد شوم.
ساعت 15:35 بیت الله رضایی مدیرعامل باشگاه سایپا با حضور در فدراسیون 

فوتبال برای بخش هیات رییسه و نمایندگی از باشگا ه ها ثبت نام کرد.

ســاعت 15:37 شــهاب الدین عزیزی خادم که مســائلی دربــاره غیرقانونی 
بودن حضورش در هیات رییســه فدراسیون فوتبال مطرح است، با حضور در 

فدراسیون فوتبال در بخش ریاست ثبت نام کرد.
ساعت 15:47 شهرام دبیری عضو فعلی فدراسیون فوتبال با تحویل مدارک 

خود در بخش هیات رییسه فدراسیون فوتبال نام نویسی کرد.
ساعت: 16:07 بیت الله رضایی پس از جلســه خروج از فدراسیون فوتبال از 

ثبت نام علی کفاشیان برای ریاست فدراسیون فوتبال خبر داد.
ســاعت 16:58 علی فتح الله زاده برای نایب رییســی فدراسیون فوتبال ثبت 

نام کرد.
ساعت 17:10 محمود اســالمیان، نایب رییس فعلی فدراسیون فوتبال هم 
برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال در بخش هیات رییسه ثبت نام کرد.

ســاعت 17:24 حبیب الله شــیرازی رییس هیات فوتبال اســتان تهران هم 
بــه نمایندگــی از داوران نامزد حضور در هیات رییســه انتخابات فدراســیون 

فوتبال شد. 
ساعت 17:40 معظمی نیا که با اعالم تمایل به خرید پرسپولیس نام خود را بر 
سر زبان ها انداخت نیز امروز در بخش ریاست فدراسیون فوتبال نامزد شد. او 
هنگام ثبت نام مدعی شده که می خواهد به هر یک از هیات های فوتبال مبلغ 

یک میلیارد تومان کمک کند!
ساعت 17:41 عزیز محمدی رییس اتحادیه فدراسیون فوتبال هم در بخش 
ریاست نامزد شــد. او اعالم کرد در صورتی که کفاشیان کاندیدا شود به نفع او 

کنار خواهد کشید.
ســاعت 18:16 منصور قنبرزاده نیز با حضور در فدراســیون فوتبال در بخش 
هیات رییســه فدراســیون فوتبال نامزد شد. همچنین شــنیده می شود او به 
عنوان نایــب رییس یکی از نامزدها هم ثبت نام کــرده که خود او این موضوع 

را تایید نکرد.

 اسدی: تاکنون برای انتخابات ثبت نام نکرده ام
علیرضا اســدی بعد از ظهر شــنبه در جمع خبرنگاران در فدراسیون فوتبال 

دربــاره تمدید زمــان ثبت نــام از نامزدهای ریاســت فدراســیون فوتبال تا 
ســاعت 21 امشــب، گفت: انتخابات فدراســیون که از انتخابات مجلس 
مهم تر نیســت؛ آن انتخابات زمانش تمدید شــد و زمان ایــن انتخابات نیز 
تمدید شــده اســت.ثبت نام از داوطلبان ریاست فدراســیون فوتبال از روز 
11 اسفندماه آغاز شــده و تا ساعت 21 امروز )شــنبه( 22 اسفندماه ادامه 
خواهد داشــت؛ انتخابات این فدراســیون در روز شــنبه 11 اردیبهشت ماه 
برگزار خواهد شد.وی درباره اساسنامه فدراسیون فوتبال گفت: ان شاء الله 
اساسنامه ای که در حال هست؛ ترمیم خواهد شد و در آینده اگر باشیم، این 
اساســنامه بهتر خواهد بود.دبیرکل فدراســیون فوتبال در پاسخ به سئوالی 
درباره اظهارات وزیر ورزش و جوانان درباره صالحیت نامزدهای ریاســت 
فدراســیون فوتبال گفت: ظاهر و باطن نامزدها را تشخیص می دهیم؛ من 
تعابیری را که می گویید از وزیر نشــنیده ام و نمی توانم درباره آن اظهار نظر 
کنم.براســاس اساسنامه فدراســیون فوتبال کارگروهی 3 نفره از مسئوالن 
فدراســیون فوتبال باید صالحیت داوطلبان نشســتن بر کرســی ریاست را 
ظرف 5 روز پــس از اتمام زمان ثبت نام تایید کننــد. اعضای این کارگروه 3 
نفره را علیرضا اســدی دبیرکل فدراســیون فوتبال، علی فرشادمهر مسئول 
بخش حقوقی فدراســیون فوتبال و عبدی افتخاری مدیرکل برنامه ریزی و 
نظارت وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دهند.اسدی درباره جلسه ای که 
امروز با علی کفاشیان در خارج از فدراسیون داشت، گفت: ما در این نشست 
غیبتی از فدراسیون نداشــتیم، بلکه جلســه ای بود که مانند تمام جلسات 
دیگر روزانه در آن شــرکت کردیم؛ توقع ندارید که من محتوای جلســات را 
رســانه ای کنم.وی در پاسخ به ســئوالی مبنی بر اینکه آیا علی کفاشیان که 
بازنشســته است برای حضور در انتخابات فدراســیون فوتبال نیاز به کسب 
مجوز از دولــت دارد یا نه؟ گفت: نباید با این شــائبه هــا ذهن مردم خراب 
شود.اسدی در پاسخ به ســئوال دیگری درباره برگزار شدن اردوی تیم ملی 
فوتبال در کدام یک از زمین های تمرینی تهران گفت: از مسئولین خواسته 
ایم تا از تمام زمیــن های تمرینی در تهران بازدید کرده و بهترین زمین را در 

اختیار تیم ملی قرار دهند.

ثبت نام نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال تا ساعت 2۱ 
تمدید شد

امیر عابدینی اظهار داشت: ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست فدراسیون 
فوتبال تا ساعت 21 امشــب تمدید شده اســت.ثبت نام از نامزدهای ریاست 
فدراســیون فوتبال از روز 11 اسفندماه آغاز شــده و تا پایان امروز ادامه خواهد 
داشــت.تمدید زمان ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون درحالی صورت 
می پذیرد که در طول روزهای گذشته هیچ یک از نامزدهای ریاست و عضویت 
در هیات رئیسه فدراسیون در این انتخابات ثبت نام نکرده بودند.با این حال از 
صبح امروز مصطفی آجرلو مدیرعامل اسبق باشگاه پاس و استیل آذین، شهاب 
الدین عزیزی خادم عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، عزیزالله محمدی 
رئیــس اتحادیه فوتبال در ایــن انتخابات ثبت نام کرده اند. همچنین شــنیده 
می شود علی کفاشــیان رئیس کنونی فدراســیون فوتبال از دیگر نامزدهای 
این دوره از انتخابات فدراســیون فوتبال اســت که در روز 11 اردیبهشــت ماه 

برگزار خواهد شد.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

سلفی دوست داشتنی 
با سوشا در حاشیه دیدار 
تیم های فوتبال صبای قم و 
پرسپولیس!

تیتر دو

تمایل به ادامه همکاری با 
برانکو داریم اما فرصت 

مذاکره نداریم!
علی اکبر طاهری درباره پیروزی پر ســپولیس مقابل 
صبــای قــم، اظها ر کــرد: با توجــه به شــرایط تیم 
پیش بینی می شــد که بازی خوبــی را ارائه دهیم. در 
بازی های قبل کمی تیم ما بدشانســی مواجه شــده 
بود، اما با پیروزی که امروز به دست آوردیم به تیم های 
صدرنشین جدول پیوستیم و امیدواریم نتایج گذشته 
را جبران کنیم تا دل هو اد ا ران شــاد شود.وی ا ضافه  
کرد : ما بازی حساســی را پیش رو داشــتیم و با توجه 
به نتایجی کــه روز قبــل از بازی به دســت آمده بود 
حساســیت این بازی را دو چندان کرده بود، اما با این 
بردی که به دست آمد پر سپولیس به کورس قهرمانی 
بازگشت.سرپرســت باشگاه پر ســپولیس در بخش 
دیگــری از صحبت هایش در باره حواشــی که پیش 
از آغاز مســابقه به وجود آمده بود و شــایعه شده بود 
طارمی به خاطر مسائل انضباطی از ترکیب تیم کنار 
گذاشته شده است، گفت: من واقعا هیچ حاشیه ای 
را احســاس نکردم. طارمی از چند روز قبل حالش بد 
بود و حتی من شــنیدم که به او سرم وصل کرده اند. 
یعنی حالش بد شده بود که به او سرم زده بودند و فکر 
نمی کنم که حواشی خاصی به وجود آمده باشد. البته 
طارمی با این وضعیتش تنها توانست یک نیمه بازی 
کند.طاهری در پاســخ به این ســوال که آیــا قرارداد 
برانکو قبل از آغاز سال نو تمدید می شود، گفت: اگر 
رسانه ای چنین خبری را منتشر کرده باید از خودشان 
سوال کنید. مراحل قرارداد باید سپری شود و بعد در 
باره تمدید قــرارداد برانکو تصمیم گیری کنیم. یعنی 
باید بنشــینیم و با او صحبت کنیم تا ببینیم شــرایط 
چگونه است. من قبال هم گفته ام که دو طرف تمایل 
به همکاری دارند، اما متاســفانه تــا به امروز فرصت 
صحبت کردن پیــش نیامده تا بنشــینیم و صحبت 
کنیم. ان شــا ء الله ایــن موضوع را نهایــی می کنیم.
طاهــری در ادامه دربــاره بدهی پانــزده میلیاردی 
باشگاه پر ســپولیس هم گفت: این موضوع به دوره 
مدیریت آقای عبــاس انصاری فرد بــر می گردد که 
خودشــان به همراه قائم مقام وقت شــان به باشگاه 
آمدند و درباره این مســائل صحبت کردیم. البته آن 

زمان قائم مقام باشگاه این کارها را انجام داده بود. 

اسامی بازیکنان تیم ملی 
فوتبال ایران اعالم شد

اســامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایــران برای حضور 
در اردوی پیــش از بازی با هندوســتان و عمان اعالم 
شــد که در بین آنها نام هفت بازیکن پرسپولیس و سه 
بازیکن استقالل که صدرنشــین لیگ است دیده می 
شود.کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
اسامی 19 بازیکن را برای حضور در اردوی نخست تیم 
ملی فوتبال اعالم کرد. این کمپ از 24 تا 28 اسفند در 
تهران برگزار خواهد شد. 1- امید ابراهیمی 2- محسن 
کریمی 3- سجاد شــهباززاده )اســتقالل(، 4- علی 
عاشوری )اســتقالل خوزســتان(، 5- سوشا مکانی 
6- احمــد نوراللهی 7- کمال کامیابــی نیا 8- مهدی 
طارمی 9- رامین رضاییان 10- فرشاد احمدزاده 11- 
محمد انصاری )پرســپولیس(، 12- مهرداد محمدی 
)راه آهن(، 13- مهدی ترابی )ســایپا(، 14- داریوش 
شــجاعیان )گســترش فوالد(، 15- عزت الله پورغاز 
16-محمدحسین کنعانی )ملوان(، 17- سید جالل 
حسینی 18- وحید امیری 19- علیرضا بیرانوند )نفت 
تهران(بازیکنان دعوت شــده بــه اردوی تیم ملی باید 
ساعت 11:30 روز دوشــنبه 24 اسفند در هتل آزادی 
خود را به مربیان تیم ملی معرفی کنند.لیست نهایی تیم 
ملی برای انجام دو دیدار برابر هند و عمان روز 29 اسفند 
اعالم خواهد شد.همچنین کادر فنی تیم ملی فهرست 
16 نفره ای را با عنوان لیست انتظار جهت حضور احتمالی 
در لیســت نهایی به این شــرح اعالم کــرد:1- پژمان 
منتظری )االهلی قطر( 2- مســعود شجاعی )الغرافه 
قطر( 3- اشــکان دژاگــه )العربی قطــر( 4- مرتضی 
پورعلی گنجی )الســد قطــر( 5- علیرضا جهانبخش 
)آلکمار هلند( 6- رضا قوچان نژاد )چارلتون انگلیس( 
7- میالد محمــدی )ترک گروژنی روســیه( 8- کریم 
انصاری فرد )پانیونیوس یونان( 9- سردار آزمون 10- 
سعید عزت اللهی )روســتف روسیه( 11- احسان حاج 
صفی )اف اس وی فرانکفورت آلمان( 12- محمدرضا 
اخباری )تراکتورسازی( 13- محمدرشید مظاهری 14- 
احسان پهلوان )ذوب آهن( 15- وریا غفوری )سپاهان( 

16- علیرضا حقیقی )ماریتیمو پرتغال(.

 مختاری و خسروی 
طالیی شدند

در پنجمین و آخرین روز از رقابت های دوومیدانی معلولین 
آسیا و اقیانوسیه، ملی پوشان کشورمان در مواد مختلف 
به مصاف حریفان رفتند که علیرضا مختاری در پرتاب 
دیســک، کالس F51/53 با ثبت رکورد 22 متر و 71 
سانتی متر به نشان طال دست یافت و پس از او نمایندگان 
هند و عربستان سعودی دوم و سوم شدند.در فینال دوی 
200 متر، کالس T11 نیز آرش خسروی با ثبت رکورد 24 
ثانیه و 64 صدم ثانیه به عنوان قهرمانی و نشان طال دست 
یافت و پس از او نماینده اندونزی به نشان نقره رسید.در 
رقابت های پرتاب نیــزه، کالس F11/12، نورمحمد 
آرخی با رکورد 42 متر و 9 سانتی متر به عنوان قهرمانی و 
نشان نقره دست یافت. نشان طالی این ماده به نماینده 
چین رسید و جایگاه ســوم نیز به نام نماینده چین تایپه 
 47/T44 ثبت شد.در رقابت های دو 200 متر، کالس
نیز زهرا شامحمدی با رکورد 30 ثانیه و 70 صدم ثانیه به 
عنوان سوم رسید و از کسب مدال بازماند. نشان طال و 
نقره این ماده به ترتیب به نمایندگان ســریالنکا و تایلند 
رســید.تیم ملی دو ومیدانی جانبــازان و معلولین ایران 
تاکنون با کســب 20 نشــان طال، 10 نقره و 7 برنز و در 
مجموع، 37 نشان، در جایگاه اول جدول رده بندی قرار 
دارد.رقابت های قهرمانی دو ومیدانی آسیا و اقیانوسیه 
که از 17 اســفند ماه به میزبانی امارات آغاز شده است، 

امروز به کار خود پایان می دهد.

کفاشیان، »مبارِک« دستگاه فوتبال ایران!
علی کفاشــیان درباره مصاحبه تنــد وزیر ورزش علیه او که 

در آن گــودرزی، رییس فدراســیون فوتبــال، او را با 
"حســنی مبارک" شــاه مخلوع مصر مقایسه کرده 

است، گفت: این مصاحبه را نخواندم، هر وقت 
مطالعه کردم جواب می دهم.او در پاســخ به 

این ســوال که وزیر ورزش گفتــه انتخابات 
گذار  فدراسیون فوتبال را به نامادری اش وا
می کنم، تاکید کرد: نامادری فدراســیون 

است! اساسنامه  فوتبال 

رئیس کمیته پزشــکی فدراســیون وزنه برداری گفت: 
از امروز نیــز بازتوانی ســعید محمدپور برای بازگشــت 
به میادین آغاز شــده اســت.داود باقری، رئیس کمیته 
پزشــکی فدراســیون وزنه برداری در خصــوص عمل 
جراحی دســت ســعید محمدپور گفــت: محمدپور در 
ابتدا از کمیته پزشــکی دلگیر بود که چرا عمل جراحی 
دســتش انجام نمی شود، اما این آســیب دیدگی خیلی 
نادر اســت و عمل جراحی در جهان خیلی کمتر انجام 
می شود. با توصیه وزیر ورزش و جوانان و علی مرادی، 
رئیس فدراســیون وزنه برداری قرار شد تا عمل جراحی 
دســت محمدپور خارج از کشور انجام شود.وی باقری 
در پاســخ به این ســوال که از زمان مصدومیت تا عمل 

جراحی دســت ســعید محمدپور مدت زیادی 
طــول کشــید، تاکیــد کــرد: بخاطر 

پزشــکی  کمیســیون  تشــکیل 
بــا متخصصــان داخلــی و 

عمــل  بــرای  خارجــی، 
جراحی ایده آل روی دست 
پروســه عمل  محمدپــور 

جراحی بســیار طوالنی شــد. حتی برای این عمل نادر 
با پزشــکان متخصص فرانســوی، آلمانی و امریکایی 
مشــاوره کردیم که عمل جراحی بهتری را روی دســت 
سعید انجام شود.رئیس 

کمیتــه 

پزشــکی فدراســیون وزنه برداری در خصوص جراحی 
در ایران اظهار کرد: بــا جراحان و متخصصان خارجی 
مکالمه های زیادی داشتیم تا جراحی این وزنه برداری 
ملی پوش کشورمان به نحو احسن انجام شود که نهایتًا 
این عمل جراحی در داخل کشــور توســط رضا شهریار 
کامرانی انجام شد. پس از عمل نیز دکتر کامرانی از این 
عمل جراحی رضایت کامل داشت.باقری در خصوص 
کارهای بازتوانی محمدپور برای بازگشــت هر چه 
زودتر به وزنه برداری خاطر نشان کرد: از امروز 
نیــز بازتوانی ســعید محمدپور برای بازگشــت 
به میادین آغاز شــده اســت. تمام تیم پزشکی 
بازتوانی از جمله متخصص تغذیه، روانشــناس، 
بدنســاز و فیزیوتراپ دســت بــه کار شــدند. گروه 
بازتوانــی از هر لحاظ مراقبت هــای ویژه خود را خواهد 
داشــت. حتی وزن بدنش را کنترل می کنیم تا عضالت 
محمدپور در این بازتوانی تحلیل نرود و تقویت شود. در 
ضمن اولیــن ویزیت پس از عمل جراحی نیز دوشــنبه 

توسط جراح صورت می گیرد.

از همین امروز بازتوانی سعید محمدپور را استارت می زنیم

خیزش آرام برای ثبت نام در آخرین روز! 
ورزشبا نزدیک شدن به پایان مهلت ثبت نام انتخابات فدراسیون فوتبال بسیاری از اما و اگرها به حقیقت می پیوندد
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تمام عمر ز داغت گریستم زهرا
خدا گواست که با گریه زیستم زهرا

ز پا فکنده مرا بار معصیت امروز
چگونه پیش تو فردا بایستم زهرا...

)سید هاشم وفایی(

هدیه ای نوروزی از جنس کتاب الکترونیک
ناصر فکوهی  |  سنت هدیه دادن و گرفتن در نوروز یکی از زیباترین و پربارترین سنت هایی است که 
ما در فرهنگ خود داریم و بر اساس آنها می توانیم مدرنیته هایی پایدار بسازیم. این سنت به روشنی در 
یک نظام اسطوره ای گسترده قرار می گیرد که در معنای نوسازی و نو شدن جهان در نوروز قرار می گیرد 
و  اساس این جشن و آیین های کشاورزی آن را تشکیل می داده است. در دوران گذشته، زمانی که شاید 
به پدران و پدربزرگ های ما تعلق داشت، هدیه های نوروزی می توانستند هر چیزی باشند و نفس هدیه 
دادن و گرفتن، بسیار اهمیتش بیشتر از چیزی بود که هدیه داده می شد؛ به عبارت دیگر رابطه دوستی 
و عشقی که در این مبادله وجود داشت، مهم بود که معنای عیدی دادن و گرفتن را می ساخت. از این رو 
باید توجه داشت که رسم هدیه دادن پول که بعدها با »عیدی دادن« حتی به صورت رسمی و اداری، از 
لحاظ زبانی یک معنا پیدا کرد، اگر از حلقه های اشرافی باالی جامعه بگذریم، تنها زمانی رایج شد که 

در حدود 100 سال پیش نظام های پولی در جامعه ما شروع به گسترش کردند.
پولی شــدن، در دوران کودکی ما در دهه های 1330 و 1340 بیشــتر و بیشــتر شــد و به همراه 

درآمدهای نفتی که از راه می رســیدند و پول های ســهل و ســاده ای که به دست می آمدند، این 
رسم و این شیوه های رابطه پولی که با سنت ها و رسومی نامناسب در فرهنگ ما همچون چشم و 
هم چشمی، حسادت و خودنمایی ترکیب می شدند، دائمًا افزایش یافتند به صورتی که حتی پس 

از انقالب به رسمی متداول و به ظاهر غیرقابل تغییر تبدیل شدند.
در حالی که معنای اجتماعی »پول دادن« با معنای »هدیه دادن« کاماًل متفاوت است. امروز هنوز 
در کشورهای اروپایی و آمریکایی برای کریسمس، وضعیت خانوادگی و سرمایه های خانواده ها هر 
چه باشد، هدیه های سال نو و کریسمس به صورتی که ما شاهدش هستیم به پول آلوده نشده اند. 
هر چند در این کشورها نیز، »لوکس بودن« هدیه، خبر از نوعی تمایل به خودنمایی، مصرف گرایی و 
اسنوبیسم های اشرافی گرا می دهد اما در بیشتر خانواده های متوسط حتی در سطح باالی سرمایه 

اقتصادی، ارزش معنوی هدیه است که باالترین نماد را در خود حمل می کنند.
از این رو، به گمان من، برای آنکه بتوانیم بار دیگر تالش کنیم به جامعه ای انسانی تر، مهربان تر 

و دگردوســتانه تر برسیم، باید بتوانیم رسم هدیه نوروزی غیرپولی را رفته رفته جایگزین رفتارهایی 
کنیم که در طول بیش از نیم قرن به فرهنگ ما ضربه زده اند، یعنی پولی شــدن مطلق این هدایا. 
در این میان شــاید به نظر برسد که این خواســته در تضاد با برخی از دستاوردهای اجتماعی قرار 
بگیرد مثاًل با نظام های مطالبات کارگری، اداری و حقوقی که از آنها برای کارگران و کارمندان به 
دست آمده است اما باید در نظر داشت که چنین نیست و می توان و باید به موضوع افزایش حقوق 
ساالنه برای پوشش زیان ناشی از تورم و پاداش های ساالنه که در همه جای دنیا مرسوم هستند 
و گویای ســهیم کردن کارکنان در زندگی بنگاه تجاری یا صنعتی هستند، ادامه داد. منظور ما در 
این یادداشت بیشتر رسم هدیه دادن بین کسانی است که روابط نزدیک و دوستانه یا خانوادگی با 
یکدیگر قرار دارند. در میان دوستان در سال های اخیر، رسم بسیار خوبی به وجود آمده که هدیه 
دادن کتاب است و این رســمی است که باید تا جایی که می توان آن را تشویق و ترغیب کرد اما در 
عین حال شاید بتوان به این رسم، دست کم به شکلی محدود اندیشید و یا روندی تازه را نیز افزود.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

آقای نویسنده همان اول گفته بود!
»بنی آدم« اثر محمود دولت آبادی روانه بازار شد

مجموعه داســتان »بنی آدم«، جدید ترین اثر محمود دولت آبادی با شــمارگان 10 هزار نسخه از 
سوی نشر چشمه منتشر شد. شمارگان 10 هزار جلد از این کتاب نشان دهنده این است که بدون 
گاه هستند  شک مسئوالن نشر چشمه از استقبال بی نظیر اهل مطالعه از کتاب های دولت آبادی آ
و به همین دلیل در بازاری که کتاب ها با شــمارگان 300 جلد منتشر می شود، اقدام به انتشار 10 
هزار جلد از این کتاب کرده اند.  در پشــت جلد این کتاب آمده است: »گفتم،   همان اّول کار گفتم 
که نوشتن داستان کوتاه کار من نیست. این هنر بزرگ را کافکا داشت، ولفگانگ بورشرت داشت 
و می توانســت بدارد که در   همان »بیرون، جلو در« جان ســپرد و داغش البد فقط به دل من یکی 
نیســت، و پیش تر از او چخوف داشت که باالخره خون ِقی می کرد در آن اتاق سرد، و چند فقره ای 
هم رومن گاری، آن جا که پرندگان پرواز می کنند می روند در پرو می میرند. حاال شما به من بگویید 
کاله و کشکول و پالتو و عصای آقای جنابان را چه کسانی از کف میدان کج و قناس جمع خواهد 

کرد؟ و آن اشیای ریز زینتی را چه کسانی پیدا خواهند کرد؟« 
این کتاب شــامل شش داستان کوتاه اســت که به ترتیب »مولی و شازده«، »اسم نیست«، »یک 
شــِب دیگر«، »امیلیانو حسن«، »چوب خشــِک بلوط« و »اتفاقی نمی افتد« نام دارند. اغلب این 
داستان ها در دو یا سه ساِل اخیر نوشته شده اند و مخاطبان در آ نها فضاهای جدیدی از دولت آبادی 
درک خواهند کرد. درون مایه  اکثر داستان ها شهری ست و بعضی شان نیز حتا در جغرافیایی خارج 

از ایران اتفاق می افتند.
در بخشی از این کتاب و در داستان »اتفاقی نمی افتد« آمده است: »راستی چه قدر به این آب نگاه 
کردم و تو به من نگاه نکردی از پشت شیشه یکی از آن پنجره ها. روبه رویشان می ایستادم به قصد. 
امــا... به جای تو آب روان، آب را دیدم. آب هم واقعا معجزه ای اســت. و این کس فکر کرد خالف 

تصمیمی که در خیابان گرفته بود، دیگر نمی تواند نامه 
را پاره کند و تکه تیغ را هــم نمی تواند بیندازد دور و فکر 
کرد این آب هم عجب معجزه  است خانم گشنر؛ واقعا!« 
محمود دولت آبادی بعد از انتشــاِر رماِن »ســلوک« در 
اوایــِل دهه هشــتاد تا به امــروز کمتر توانســته بود کاِر 
داســتانی منتشــر کند و بیشــتر آثــارش در حوزه های 
خاطره نگاری، نقدهای ادبی و گزیده های متوِن کهن 
بودند. همچنین او در آغاِز ساِل 1394 به گزینی از متون 
کالســیِک ادبیات فارسی با ناِم »تا ســِر زلف عروسان 
سخن« منتشر کرده بود. رماِن مشهوِر او »زوال کلنل« 
در کش و قوســی طوالنی هنوز نتوانسته مجوِز انتشار 
به زباِن فارســی پیدا کنــد. بنابراین انتشــار این کتاب 
می تواند خبــر خوبی برای عالقه منــدان حوزه ادبیات 

داستانی باشد.
گفتنــی اســت محمــود دولت آبــادی بزرگ تریــن 
داســتان نویس حــال حاضر ایــران، متولــد 10 مرداد 

1319، خالق شــاهکار »کلیدر« و صاحب آثار داستانی بسیاری اســت که از آن جمله می توان به 
این نام ها اشــاره کرد: جای خالی ســلوچ، بلوچ، اوسنه بابا ســبحان، روزگار سپری شده ی مردم 
سالخورده، طریق بسمل شدن و... یکی از دالیلی که به محمود دولت آبادی در میان نویسندگان 
ایرانی جایگاهی ویژه و ممتاز می دهد، نثر قدرتمند و تاثیرگذار این نویسنده خراسانی است؛ نثری 
که یادآور شکوه و قدرت نثر کهن ایرانی اســت و در عین حال با بهره گیری از عناصر زندة زبان، با 

نسل امروز به خوبی ارتباط برقرار می کند. 

ضلع اصلی یک مثلث به یادماندنی
علی تجویدی آهنگساز و نوازنده چیره دست ویولن، 15 
آبان 1298 در تهران متولد شــد. او از اوان کودکی زیر 
نظر مســتقیم پدرش هادی خــان تجویدی بود؛ مردی 
که عالوه بر نقاشــی و مینیاتور با موســیقی هم آشنایی 
داشــت و تار می نواخت وکم کم علی را با این ســاز آشنا 
کرد. علی تجویدی از 16 سالگی ویولن را ابتدا نزد آقای 
سپهری آموخت و سپس مدت 2 سال نزد استاد حسین 
یاحقی به فراگرفتن ردیف های موسیقی ایرانی مشغول 

شد. پس از چندی به کالس استاد ابوالحسن خان صبا رفت و مدت 8 سال نزد ایشان به آموختن 
ویولن و ســه تار همت گمارد و بنا به توصیه صبا برای تکمیل تکنیک نواختن ویولن و آشــنایی با 
موســیقی غرب، چند ســالی را نزد ملیک آبراهیمیان و بابگن تامبرازیان رفت. پس از آن برای 
تکمیل هنر موســیقی چندین ســال به مطالعه در زمینه هارمونی و ارکستراسیون نزد هوشنگ 
اســتوار پرداخت. از آنجا که موســیقی ایرانی با ادبیات فارسی و فلســفه و عرفان شرق بستگی 
کامل دارد و رشــته تحصیلی او هم ادبیات فارسی بود در کنار موسیقی ایرانی از مطالعه کتب در 
این زمینه غفلت نورزید و در کنار اســتاد ابوالحســن خان صبا، به تعلیم شاگردان می پرداخت. 
او بحق یکی از بزرگ ترین آهنگســازان معاصر این سرزمین است و ترانه های پرآوازه و دلنشین 
او که در آرشــیو برنامه های گلها ضبط و نگاهداری شــده از جمله میراث  گرانبهای هنر این مرز 
و بوم اســت. مثلث تجویدی، دلکش و معینی کرمانشــاهی در ســال های 1335–1340 را باید 
خالق به یادماندنی ترین قطعات در موســیقی معاصر ایران دانســت. علی تجویدی 24 اســفند 

1384 درگذشت.

سرنوشت درخت هایی که می کاریم
شهرداری تهران در حالی مســئول نگهداری از درختان کاشته شده در مراسم درختکاری است که 
رئیس کمیته محیط زیست شورای شــهر تهران، آمارهای اعالمی را معتبر نمی داند و معتقد است 
درختان کاشته شــده به عمری که ارزش اکولوژیک داشته باشــند نمی رسند. محمد حقانی اعداد و 
ارقام اعالمی را به ضرب المثل مالنصرالدین تشــبیه می کند که به او گفتند مرکز زمین کجاســت و 
گفت همینجاســت و اگر می گویید نه بروید و اندازه بگیرید. وی تاکید می کند: واقعیت آن است که 
حتی اگر آمار و ارقامی که در مورد تعداد درخت های کاشــته شده اعالم می شود را نصف هم در نظر 
بگیریم باید در تهران به جای این جنگلی که االن از ساخت و ساز و بتن و آسفالت مشاهده می کنیم 
جنگلی انبوه از درختان را ببینیم. عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه اشکال بزرگ ما در اجرا، عدم 
نظارت است می گوید: ما به عنوان دســتگاه ناظر بر امور اجرایی شهرداری، ساز و کاری که بتوانیم 
این گونه گفته ها و آمار و ارقام را نظارت کنیم نداریم و باید بگویم جای تاسف است که در طول مدتی 
که از عمر شورای شهر گذشته است در این راستا هنوز هیچ قدم مثبتی رو به جلو برداشته نشده است.
وی می گوید: مقام معظم رهبری تاکید می کنند که تهران یک مدل و یک الگو است و پیشانی همه 
شــوراهای شهر در کشور است اما متاسفانه باید بگویم از دید من که نزدیک به 40 سال در مجموعه 
شهرداری بوده ام و االن به عنوان عضو شورای شهر در کمیته تخصصی مربوطه کار می کنم، ما اقدام 

قابل توجهی نداشته ایم و به سختی می توانیم برخی مسائل را پایش و نظارت و بررسی دقیق کنیم.
وی با اشــاره به آمار اعالمی درباره درخت ها می گوید: اگر مجموع 5 میلیون درختی که ســال قبل 
اعالم شد را برای امســال هم در نظر بگیریم مجموعا باید 10 میلیون درخت در این دو سال کاشته 
شــده باشد که به گمان من شاید به ســختی 500 هزار درخت کاشته شده باشــد و از این 500 هزار 
درخت هم شاید 50 هزار درخت بتواند به سن و سالی که مورد نظر ما هست برسد. یعنی به دوران 20 

سالگی و بیشتر که بتواند از نظر اکولوژیکی بر فضای سبز تهران تاثیرگذار باشد.
حقانی موضوع مهم دیگر را از میان رفتن باغ های تهران می داند و می گوید: درختان 40، 50 و 60 
ساله و بیشتر در شهر تهران از بین می روند. درختان حیاط های شمیران، سوهانک و جاهای دیگر و 
حتی در جنوب تهران و مثال در منطقه 18 که زمانی باغ های انگور آن زبانزد خاص و عام بود از بین 
می روند و بعد ما به جای این ها درخت می کاریم در حالی که کمتر می توانیم درختی را جایگزین درختان 
باغ ها کنیم زیرا درختان باغ ها با توجه به سنی که دارند، توده فضای سبزشان و ارزش اکولوژیکشان 
از اهمیت باالتری برخوردار هســتند. با وجود این حتی اگر تمام آمار کاشت درختان و افزایش سرانه 
فضای سبز شــهر تهران درست باشد و از همه درختان کاشته شــده هم به درستی نگهداری شود، 

ذره ای از نگرانی های زیست محیطی شرایط موجود کشور کاسته نخواهد شد.
طرح بزرگ کمربند سبز تهران با فرض درستی آمارها و اینکه تمام درختان کاشته شده نگهداری شده 
باشند حدود 1000 هکتار بود. این عدد از سال 1384 به 13 هزار هکتار و در کل تاریخ کاشت درخت 
در کمربند سبز تهران به 35 هزار هکتار می رسد. این در حالی است که به طور متوسط تنها در »یک 

دقیقه« حدود ٢١ هزارمتر مربع از جنگل ها و مراتع کشورمان تخریب می شود.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

دسته گلی که مصری ها به آب دادند
نوشــته ماموران گمرک فــرودگاه مصــر روی گیتار 
باارزش برایان آدامز سبب ســاز گالیه و شکایت این 
خواننده سرشناس شــد. خواننده برنده جایزه گرمی 
که برای اجرای کنســرت به مصر رفتــه بود، پس از 
بازگشــت از این کشور متوجه شد که ماموران گمرک 
مصر با ماژیکی ســبز روی گیتار گرانقیمتش چیزی 
نوشته اند. این خواننده یک عکس از گیتار خود را در 
اینستاگرام منتشر کرد و در واکنش به این کار گمرک 

مصر نوشت: »گرافیتی گمرک فرودگاه روی گیتار مارتین دی-18 سال 1957 من.« آدامز در 
این باره گفت که از آغاز با وارد کردن تجهیزات به مصر با مشکل روبه رو بوده اند و در نهایت وقتی 
وســایل خود را تحویل می گیرند، متوجه می شــوند که تمام آن ها عالمت گذاری شده اند. او در 
ادامه گفت که کسی به خاطر این کار از او عذرخواهی نکرده است. یکی از مسئوالن گمرک مصر 
در این رابطه گفت تمام تجهیزات با شماره سریال نشانه گذاری می شوند، اما این کار را با برچسب 
انجام می دهند نه با ماژیک. او احتمال می دهد شاید این خطا از جانب کارمندان گمرک نباشد. 
البته انتشــار عکس گیتار برایان آدامز سبب شد بســیاری از مصری ها از رسانه های اجتماعی 
استفاده کرده و در این باره شــوخی کنند. در یکی از این شوخی ها آمده است : »آیا برایان آدامز 
نمی داند که ما ماسک توت آنخ آمون را با چسب وصله پینه کردیم؟ این خیلی عادی است اگر روی 
یک گیتار شصت ساله چیزی بنویسیم.« گفتنی است آدامز از شناخته شده ترین خواننده های 

راک جهان است و سال 1984 با آلبوم »بی باک« به شهرت جهانی رسید.

یک نقاشی بزرگ؛ یک فاجعه دردناک 
یــک گرافیتی بســیار بزرگ از آیالن کــردی کودک 
خردسالی که سال گذشته هنگام مهاجرت غیرقانونی 
از راه دریــا بــه اروپــا غرق شــد، از این پــس هر روز 
بحران هــای پیش روی مهاجران را به رخ ســاکنان 
فرانکفورت در آلمان خواهد کشید. این نقاشی بزرگ 
به مساحت 120 مترمربع در مسیر پررفت وآمد در شهر 
فرانکفورت ترسیم شده است و تصویر کودک سه ساله 
اهل سوریه را که سپتامبر سال گذشته همراه با مادر 

و برادرش در راه رسیدن به اروپا در دریا غرق شد نشان می دهد. این گرافیتی که در فاصله بسیار 
نزدیکی از مرکز شــهر قرار دارد، تا پاییز در این مکان باقی خواهد ماند. یوستوس بکر 38 ساله 
در همــکاری با هنرمند دیگری با نام هنری بابی بردرالین ایــن گرافیتی بزرگ را خلق کرده اند. 
بکر گفت: »ما از غرق شدن کودکان بسیار غمگین و خشمگین هستیم. ما دوست داریم روی 
موضوعاتی کار کنیم که رودرروی جامعه قرار دارد.« یکی از نکات جالب درباره مکان این گرافیتی 
بزرگ این اســت که کارکنان بانک مرکزی اروپا در آن سوی رودخانه نیز می توانند نقاشی بزرگ 
پیکر بی جان آیالن کردی را ببینند. 80 اسپری رنگ و چیزی بیش از 50 لیتر رنگ صرف کشیدن 
این گرافیتی شده که به عقیده یوستوس بکر قرار است مسئله مهاجران را مقابل چشمان جامعه 
آلمــان قرار دهد. این هنرمند گفت: »امیدواریم مــردم در ترس های خودخواهانه خود از ورود 
آوارگان به آلمان بازنگری کنند.« بر اساس آمارهای رسمی بیش از 3700 نفر از مهاجران سال 

گذشته در دریای مدیترانه جان باخته اند.

بنی آدم
محمود دولت آبادی
نشر چشمه
شمارگان: ۱0 هزار نسخه
قیمت: 9 هزار تومان
 ۱07 صفحه 

طرح:سعید صادقی این روزها باید بیشتر از همیشه مراقب باشیم! 


