
تصمیم کردهای سوریه برای 
تشکیل »واحد فدرال«

پردازش های آینده

مداح باید به آنچه 
می گوید عمل کند

مبادا نوروز ریتم زندگی 
تان را خراب کند

مجلس آینده 
»مجلس الدوله « نیست

تجلیل کی روش از 
اظهارات رئیس جمهوری

باارزش ترین برندها

هیدروسل چیست؟

خبرگزاری »رویترز« ظهر امروز مدعی شد که انتظار 
می رود امروز در مناطق کردنشــین شمال سوریه، 
وضعیت فدرالی اعالم شــود. این موضوع از سوی 
یکی از مقامات کرد سوری اعالم شده است. رویترز 
ضمن انتشــار این خبر می نویسد، ترکیب شدن سه 
منطقه خودمختار تحت ســلطه کرد ها در شــمال 

سوریه  ...

با تقریبــا دو دهه فاصله از هم تاســیس شــدند اما 
مایکروســافت و آمازون شــباهت های بسیاری به 
هم دارند. هــر دو کمپانی در مــکان هایی کوچک 
و خانه های شــخصی موسســین، تاسیس شدند، 
هر دو توانســتند رشــدی انفجاری را تجربه کرده و 
اینک می خواهند در بازی پردازش کامپیوتری ابری 
برنده باشند. مایکروسافت گجتی آینده نگرانه نظیر 

»هولولنز« را معرفی کرده  ...

فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه گفــت: مداحــان 
فرماندهــان جبهــه فرهنگــی، احساســات، اداره 
احساســات و فرمانــده ارزش هــا در مقاطع مهمی 
هستند و اولین خصوصیت فرمانده این است که به 
آنچه خودش می گوید عمل کند. ســردار سرلشکر 
قاسم ســلیمانی، در جمع مداحان کرمان خطاب به 

آنها اظهار کرد ...

در مــدت ایام تعطیالت نوروز برنامــه زندگی و تغذیه 
افراد دچار تغییراتی ناگهانی می شود که این مسئله 
می تواند به سالمتی افراد آسیب بزند. در این مطلب 
قصد داریم تا شما را با مطالبی برای حفظ سالمت در 
طول تعطیالت نوروزی آشنا کنیم. متاسفانه در ایام 
عید یکی از شایع ترین بیماری ها مشکالت گوارشی 

و مسمومیت های غذایی است ...

منتخب مردم تهــران در مجلس دهم مجلس آینده 
»مجلــس الدوله « نخواهــد بود چرا کــه نمایندگان 
وکیل الرعایا هستند و باید بکوشــند که نیروی مردم 
را تقویت کنند و برای مردم باشند.علیرضا محجوب 
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی در 
پاســخ به این ســوال که تعامل نمایندگان تهران در 

مجلس آینده که همگی  ...

کارلوس کی روش روز چهارشــنبه در حاشیه تمرین 
تیم ملی فوتبــال با تبریک فرارســیدن ســال نو به 
مسئوالن و مردم ایران افزود: خوشحالیم که باالخره 
به راه حل و راهکاری برای دستیابی به زمین تیم ملی 
دست یافتیم.وی ادامه داد: زمین چمن پژوهشگاه 
صنعت نفت اســتانداردهای بین المللی را ندارد، اما 

در فضای زیبایی  ...

با توجه به ســود کالنی که اپل از فروش گجت های 
خود بدست آورده و محبوبیت باالی محصوالت این 
کمپانی، جای تعجب نیســت که ارزشمندترین برند 
باشــد! گوگل نیز با شکست سامســونگ به جایگاه 
دوم پرتاب شــد… به گزارش پایگاه خبری فناوری 
اطالعات برســام و به نقل از جی اس ام، ارزش برند 
یک فاکتور فوق العاده مهم برای مدیران کمپانی ها 

به حساب می آید؛ اگر چه  ...

هیدروسل بیماری نسبتا شایعی در نوزادان پسر است 
که از همــان ابتدای تولد بروز می کند. اما بســیاری 
از پدر و مادر هــا از این بیماری اطــالع ندارند و تنها 
متخصص اطفال می تواند آن را در کودک تشخیص 
دهد. هیدروسل به جمع شدن آب در اطراف بیضه ها 
می گویند که در 10 تا 15 درصد نوزادان پســر شایع 
اســت. معموال پزشــکان و متخصصان بــا معاینه 
نــوزادان می توانند این بیماری را در آنها تشــخیص 

دهند. به این صورت که  ...
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فوتبال ایران به شیخ 
سلمان و آل سعود باخت
ســرانجام فشــارهای ســعودی ها جــواب داد و 
کنفدراســیون فوتبال آسیا رســما گزینه کشور ثالث 
را به عنوان میزبــان بازی های نماینــدگان ایران با 
عربســتان انتخاب کرد.کنفدراســیون فوتبال آسیا 
پس از کش و قوس های زیــاد، حکم نهایی خود را 
درباره اختالف فوتبالی ایران و عربستان اعالم کرد.
AFC در رای نهایــی خود درباره مناقشــه فوتبالی 

صفحه 7ایران و عربستان  ... صفحه 6

راه حل مشکل 
ممنوع التصویری

اسحاق جهانگیری مطرح کرد:

خبر انتصابم درشورای 
عالی امنیت ملی برای 

خنداندن مردم است

معاون وزیر امور خارجه کشورمان درباره برخی اخبار 
مبنی بر انتصاب وی در شــورای عالی امنیت ملی و 
حضور تخت روانچی در لندن اظهار داشت: من این 
موضوع را برای اولین بار روز دوشنبه شنیدم . با آقای 

صفحه ۲دکتر روانچی صحبت  ...

شب بخیر و موفق باشی!
رقابت های مقدماتی و درون حزبی انتخابات آمریکا، روز سه شنبه ۱۵ مارس در ایالت های فلوریدا، ایلینوی، 
میزوری، کارولینای شمالی و اوهایو برای دموکرات ها و جمهوری خواهان ادامه یافت. نتایج کلی برآمده از این 
رقابت ها، گویای پیشتازی قاطع دونالد ترامپ در حزب جمهوری خواه و هیالری کلینتون در میان نامزدهای 
دموکرات است؛ افزون بر اینکه خبرهای رسیده از آمریکا نشان می دهد، ماروکو روبیو، یکی از جدی ترین 

صفحه 4رقیب های ترامپ پس از ناکامی در انتخابات ۱۵مارس از ادامه رقابت ها انصراف داد ...
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محمد جواد ظریف:حسین توکلی برکنار شد!

تغییر مرزها در خاورمیانه می تواند به جنگ های آخرالزمانی منجر شود
وزیر خارجه ایران در سخنرانی در دانشگاه ملی استرالیا با هشدار درباره تالش برای تغییر مرزها در 

خاورمیانه گفت که این اقدام »شروعی برای جنگ های آخرالزمانی خواهد بود«.محمدجواد ظریف 
طی سخنانی در استرالیا نسبت به تالش برای تغییر مرزهای کشورها در خاورمیانه و تاثیر آن بر آغاز 

»جنگ های آخرالزمانی« هشدار داد. وزیر خارجه ایران در سخنانی در دانشگاه ملی استرالیا نسبت به 
تالش برای تغییر مرزها در خاورمیانه به شدت هشدار داد. محمد جواد ظریف در پاسخ به سوالی درباره 

تغییر مرزها در خاورمیانه و تاثیرات آن گفت: »خوب شما چطور مرزها را ترسیم می کنید؟ 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3این اقدام، شروع جنگ سی ساله منطقه ما خواهد بود. به خاطر همین حتی  ... صفحه 7

پــس از آخرین جلســه شــورای عالی فنی 
فدراســیون وزنه برداری، حســین توکلی از 
سرمربیگری تیم ملی کنار 
رفت و سجاد انوشیروانی 
سرپرســت مربیان تیم 
ملی شددر حالی آخرین 
جلسه شورای عالی فنی 

فدراسیون  ...

حسن روحانی:

برای رابطــه با دنیا خــود را آمــاده کردیم
صفحه ۲

صفحه ۲

وکیل مدافــع محمدرضا رحیمی 
گفت: دیوان عالی کشــور هنوز 
پاسخ درخواســت اعاده دادرسی 

ما را نداده است ...

متهم اصلــی پرونده دکل حفاری 
فورچونــا تنهــا با ارائــه وثیقه 5 

میلیارد تومانی  ...

رمضانعلی سبحانی فر با اشاره به 
حضور پرشــور مردم در انتخابات 

مجلس  ...

رد  درخواست 
اعاده دادرسی 

آزادی متهم 
اصلی دکل 

گم شده

اکثریت 
در اختیار 

اصالح طلبان

صفحه 3
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اگر بخواهیم با هر بهانه ای حوزه را تعطیل کنیم به جایی نمی رسیم
آیت الله ســبحانی گفت: اگر بخواهیم به هر بهانه ای حوزه را تعطیل کنیم، با این درس، به جایی نمی رســیم.آیت الله 
سبحانی صبح امروز در پایان آخرین درس فقه اصول خود در سال ۹۴ که در مسجد اعظم برگزار شد، با اشاره به روایتی 

از پیامبر اکرم)ص( اظهار کرد: انسان در زندگی، فرصت هایی به دست می آورد که همچون نسیم است.
وی افزود: اگر کسی این فرصت های نیک را از دست بدهد مغبون می شود و حضرت پیامبر)ص( ما را به قدرشناسی 

این فرصت ها دعوت کرده اند.
ایــن مرجــع تقلید بیــان کرد: نماز شــب، زیارت امــام حســین)ع(، دســتگیری از فقــرا و ... به نوعی همان نســیم 

خوش اســت؛ از جمله این نســیم هــای خوش و نعمت هــای گرانبها بــرای طالب، درس خواندن اســت.وی اظهــار کرد: هزینه های بســیاری 
در حــوزه هــای علمیه انجام می شــود که همه برای آن اســت که طالب بیشــتر درس بخوانند؛ همه ایــن هزینه ها از به خاطر این اســت که درس 
بــرای طالب، به عنوان مهمترین مســاله مطرح باشــد و مابقی فعالیــت ها در اولویت بعــدی قرار بگیرد.ســبحانی با ابراز تاســف از تعطیلی برخی 
از مــدارس از هفته گذشــته به بهانه عیــد نوروز گفت: حفــظ علم در واقع حفظ کیان شــیعه اســت؛ در زمان پهلــوی آیت الله العظمــی گلپایگانی 
در مســجد اعظــم درس را در روز عیــد آغــاز کردند و با این شــرایط حــوزه را حفــظ کردند؛ اگــر بخواهیم با هــر بهانه ای حــوزه را تعطیــل کنیم با 
 ایــن درس، بــه جایی نمــی رسیم.ایشــان در پایان افــزود: درس ما هفتــه آینده تعطیــل اســت و روز هفتم فروردیــن، این بحث در مســجد اعظم 

برقرار خواهد بود.

خبر انتصابم درشورای عالی امنیت ملی برای خنداندن مردم است
معاون وزیر امور خارجه کشــورمان درباره برخی اخبار مبنی بر انتصاب وی در شورای عالی امنیت ملی و حضور تخت 
روانچی در لندن اظهار داشــت: من این موضوع را برای اولین بار روز دوشنبه شــنیدم . با آقای دکتر روانچی صحبت 
می کردم ایشــان هم برای اولین بار این موضوع را از طریق رسانه ها شنیده بودند و برای ما جالب بود. شاید برخی می 

خواهند در آستانه سال جدید و یا نوروزمردم را خوشحال و یا حتی بخندانند.
ســید عباس عراقچی در ادامه در خصوص تســت برنامه موشــکی ایران و خاتمه یافتن جلسه شــورای امنیت بدون 
صدور قطعنامه علیه ایران گفت: ما درباره تســت موشــکی اخیــر مذاکرات جدیدی با طرفهای غربی نداشــتیم. اما 

در طول مذاکرات هســته ای مطالبی را که خدمت مردم ارائه کردیم، در حال حاضر اثبات شــده اســت. یکی از نگرانی هــای جدی همه این بود که 
 بحث موشــکی ما با برجام گره بخورد ودر آینده تســت های موشــکی ما حمل بر برجام شــود، ما در این خصوص بســیار توضیح دادیم که این اتفاق 

نخواهد افتاد. 
در تســت موشک عماد و تســت های اخیر آمریکایی ها و اروپایی ها خیلی صریح اعالم کردند که برجام نقض نشــده وهمچنین ایرادی به برجام وارد 

نشده و از این جهت مشکلی نیست.
وی اضافه کرد: همچنین بعد از تســت های اخیر برخی در غرب ادعا کردند، قطعنامه نقض شــده اســت و وزرات خارجه بالفاصله در واکنش به این 

ادعاها اعالم کرد؛ نه تنها برجام نقض نشده بلکه قطعنامه هم نقض نشده است. 

مداح باید به آنچه می گوید 
عمل کند

فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه گفــت: مداحــان 
فرماندهــان جبهــه فرهنگــی، احساســات، اداره 
احساســات و فرمانــده ارزش هــا در مقاطع مهمی 
هســتند و اولین خصوصیت فرمانده این است که به 

آنچه خودش می گوید عمل کند.
ســردار سرلشکر قاسم ســلیمانی، در جمع مداحان 
کرمان خطاب به آنها اظهار کرد: تاســوعا و عاشورا، 
اربعیــن و ایــام فاطمیــه چهــار نقطــه اوج فــوران 
احساسات شــیعی هســتند و مهار این فوران دست 

شما است.
وی افــزود: از آنجــا که مســتمعین شــما بهترین 
ارزیابــان هســتند می تــوان یــک محصول بســیار 
ارزشــمند از آن درو کــرد در حالی که شــیعه غافل و 
 تماشاگر است که در این حالت بهره گیری خیلی کم 

می شود.
سلیمانی با بیان اینکه شیعه در مقاطعی جوشش و 
فوران دارد که اوج این فوران در ایام خاص شــیعی 
اســت تصریح کرد: لشــکر شــیعه، نمایش قدرت 
مذهبی و یــک خیــزش عمومی اســت، از این رو 
اساس محتوای شعر محتشــم نیز همین است که 
رســتاخیز جدیدی و قیامتی از احساسات انسان ها 

می باشد.
فرمانــده نیروی قدس ســپاه خطاب بــه مداحان 
تاکید کرد: شما فرماندهان لشکرهای احساسات 
هســتید و مجلس همــان فرماندهی اســت که به 
شما سپرده شــده و اینکه چه استفاده ای از آن می 
کنید بسیار مهم اســت. البته نیاز نیست از جمعیت 
گریــه بخواهید چراکه تحریک احساســات گاهی 

اثر منفی دارد.
وی با اشــاره به اینکه نباید مداح خسته از جلسه ای 
به جلسه دیگر برود زیرا مداحی مقام و چارچوب دارد 
گفت: بایستی مداح بهترین اشعار را با مضامین بلند 
بخواند و حقیقت امام حسین)ع( و حضرت زهرا)س( 

و ائمه را در جان ها، جای دهد.
ســلیمانی تصریح کرد: مــداح ماننــد راوی راهیان 
نور اســت که تا راه را نرفته، به حقیقــت موضوع پی 
نبــرده و به باور نرســیده باشــد نمی توانــد جامعه را 
متاثر کند. مــداح باید در مقاطــع مهم خودش اهل 
عمل باشــد چراکــه فرمانــده ای موفق اســت که 
 خوب به عمل خود فکر کرده، اعتقاد داشــته و اهل 

عمل باشد.
وی یادآورشــد: اگر شــنونده فرد محقق و با توجهی 
باشــد نخســتین چیزی که به ذهنش می رسد این 
اســت که آیا این مداح به آنچه می گوید باور و اعتقاد 
دارد؟ باید دانست که مردم نگاه و قضاوت می کنند.

سلیمانی ادامه داد: شما مداحان فرماندهان جبهه 
فرهنگی، احساســات، اداره احساســات و فرمانده 
ارزش ها در مقاطــع مهمی هســتید بنابراین اولین 
خصوصیت فرمانده این اســت که بــه آنچه خودش 

می گوید عمل کند.
وی افــزود: در اداره مجالس باید خیلی توجه شــود 
چراکه مجالس امام حسین)ع( و سایر ائمه بر مبنای 
ارادت شــکل می گیرد و تعــداد جمعیت در اخالص 

تأثیری ندارد.
فرمانده نیروی قدس ســپاه با تاکید بر اینکه مداحی 
یک مقام است و شغل نیست خاطرنشان کرد: ما به 
مداحان مان در استان کرمان افتخار می کنیم چراکه 
جزو بهترین مداحان هستند و حتی علمای استان نیز 

خطبای ارزشمندی هستند.

مجلس دهم باید چگونه باشد؟
دغدغه هایی از جنس معیشت مردم و ریاست مجلس

با فرونشستن تب و تاب انتخابات، حاال همه از این سخن می گویند که مجلس 
دهم چگونه خواهد بود یا چگونه باید باشد، از گروه ها و شخصیت های سیاسی 
تا نمایندگان فعلی و نمایندگان منتخب. برخی از دوری مجلس دهم از تندروی 
ها می گویند، عده ای بر همراهی بیشتر آن با دولت تاکید دارند و دیگرانی از لزوم 
تمرکز آن بر مشکالت مردم به ویژه وضع معیشت و دوری از حاشیه ها سخن می 
رانند. در این میان بحث درخصوص ریاست مجلس دهم و نیز فراکسیون هایی 

که این مجلس با چنین ترکیبی می تواند داشته باشد نیز داغ است.

معیشت مردم باید اولویت باشد
موضوع توجه به معیشت مردم تقریبا جزء شعارهای همه کاندیداهای مجلس 
از همه گروه های سیاســی بود. اینکه مجلس دهــم باید برخالف مجلس نهم 
که بیشتر سیاسی و جنجالی بود، تمرکزش را بر مشکالت مردم از جمله مسئله 
معیشــت آن ها بگذارد. این موضوع حاال هم از سوی نمایندگان منتخب و نیز 
دیگر شخصیت های سیاسی همواره عنوان می شود. از جمله محمدرضا عارف 
رای اول تهران که معیشت مردم را یکی از اصلی ترین اولویت های اصلی اصالح 

طلبان در مجلس دهم عنوان می کند.
محمدعلی وکیلی نماینده منتخب مردم در مجلس دهم دیگر نماینده ای است 
که بر این مسئله تاکید دارد. وی در مورد اینکه مجلس آینده باید چگونه مجلسی 
باشــد، می گوید: اولویت مجلس دهم باید در ابتدا رسیدگی به مطالبات مردم 
باشد. این نماینده مجلس دهم با بیان این مطلب تاکید می کند: مجلس دهم 
با همکاری نمایندگان مجلس، وقت حاشــیه  و مســائل فانتزی را ندارد و تمام 
تمرکــز خود را باید بر روی مشــکالت و دغدغه های مردم بگــذارد و نباید فقط 

رویکرد سیاسی داشته باشد.
ســیدمحمد بیاتیان عضــو فراکســیون اصولگرایان مجلــس نیز درخصوص 
اولویت  هــای مجلس دهم می گویــد: بنده معتقدم که مجلــس در دوره آینده 
می بایست به دور از هیاهوهای سیاسی به معیشت مردم توجه بیشتری داشته 

باشد و گام های اساسی در جهت بهبود آن بردارد. 
حجت االسالم شیخ منتخب مردم تهران در دهمین دوره مجلس دیگر نماینده 
ای است که بر این موضوع تاکید دارد. شیخ درباره اولویت منتخبین دهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی تصریح می کند: همانطور که در شعارهای اصولگرایان 
و هم شــعارهای اصالح طلبان  آمده بود، رســیدگی به وضع معیشت مردم از 

اولویت های اساسی است. 

مجلسی با حداقل سه فراکسیون
بحث دیگر این روزها موضوع فراکسیون های مجلس دهم است. چراکه با رای 
آوردن اصالح طلبان و اعتدال گرایان از سویی و مستقالن از سوی دیگر قطعا 
چیدمان مجلس دهم متفاوت از مجلس فعلی خواهد بود. چنان که محمدرضا 
عارف از همان فردای پیروزی نســبی اصالح طلبان بر تشــکیل فراکســیون 

»لیست امید« تاکید کرد. 

روز گذشه نیز علی مطهری از تشکیل فراکسیونی از سوی مستقل ها خبر داد. 
مطهری با اشــاره به پیروزی ائتالف اصالح طلبان و »لیست امید« در تهران و 
بسیاری از شهرستان ها، اعالم کرد: باتوجه به این که اصالح طلبان قصد دارند 
فعالیــت خود در مجلس دهم را در چارچوب فراکســیونی تحت عنوان »امید« 
پیگیری کنند و از طرف مقابل اصولگرایان نیز ســعی خواهند کرد فراکســیون 
خود را تاسیس کنند، سعی خواهیم کرد فراکسیون مستقل های مجلس دهم 

را تحت عنوان »صدای ملت« ایجاد کنیم.
نوذر شــفیعی نماینــده مردم ممســنی در مجلس نیز در این خصــوص با بیان 
اینکه مجلس دهم شــامل ســه ضلعی اعتدالیون، طیف معتدل اصالحات و 
اصولگرایان اســت می گوید: نوعی توازن و تعادل قوا بین این ســه ضلع برقرار 
اســت البته ممکن اســت دو جریان اعتدالی و اصالحات بتوانند ائتالف های 
نزدیکی را صورت دهند و طبیعتا این دو جریان غلبه بیشــتری در مجلس آینده 

خواهند داشت. 

تعامل با دولت به جای تقابل با دولت
اما بحث تشــکیل مجلســی هم ســوتر و هم نواتر با دولت از مــدت ها پیش از 
انتخابات مطرح بود. اینکه مجلس دهم برخالف مجلس نهم که تنش زیادی 
با دولت داشت، سنگ جلوی پای دولت نیندازد. مجید انصاری معاوت پارلمانی 
روحانی در این خصوص با بیان این که »ســوال و تذکر حق نمایندگان مجلس 
است« به مجلس نهم اشــاره می کند و می گوید: ما در این مدت شاهد 3 هزار 
و 500 ســوال نمایندگان مجلس نهم بودیم و هر روز وزرا برای پاســخگویی به 
مجلس رفته اند که این مســئله هم وقت مجلــس را گرفته و هم وقت دولت را. 
به گفته او در این مدت هم چنین بیش از 11 هــزار تذکر به رئیس جمهور و وزرا 
داده شــده به گونه ای که دیگر اهمیت تذکر از بین رفته و به امری عادی تبدیل 

شده است.
البته منتقدان در این بین دولت را متهم کردند که به دنبال مجلسی دولتی است، 
در حالی که اســاس کار مجلس باید نظارت بر عملکرد دولت باشد. موضوعی 
که از طرف مقابل تکذیب می شود. مثال داریوش قنبری نماینده سابق مجلس 
در خصوص تعامل مجلس دهم با دولت می گویــد: ما به هیچ عنوان مجلس 
دولتی نخواهیم داشــت. صحیح اســت کــه اصالح طلبــان از دولت حمایت 
کردند، اما اســتقالل مجلس حفظ خواهد شــد. تقابل غیرمنطقی با دولت در 
منافع ملی صــورت نخواهد گرفت. بــه گفته قنبری آنچه کــه در مجلس نهم 
دیدیم، استقالل مجلس نبود، بلکه تقابل مجلس با دولت و ملت بود. برخی از 
نمایندگان مجلس، قبل از اینکه آقای روحانی در پاســتور مستقر شود از همان 

موقع تخریب را شروع کردند.
مصطفی درایتی مشاور رییس دولت اصالحات نیز در این خصوص می گوید: 
بنا نیســت یک مجلس در خدمت دولت تشکیل شــود. مهم این است که یک 
مجلس در خدمت منافع ملی تشکیل شود. اصوال اگر مجلس و دولت افق های 
مشترکی داشته باشند، بهتر می توانند با کمک و همراهی هم مشکالت مردم 

را زودتر حــل کنند. وی تاکید دارد که کمترین کاری که مجلس می تواند انجام 
دهد این اســت که موانع بر سر راه دولت ایجاد نکند، دولت را رقیب خود نبیند و 

بی توجه به منافع ملی و منافع کشور و مردم نباشد. 

چه کسی رئیس خواهد بود؟
موضوع داغ دیگر این روزها ریاست مجلس دهم است و اینکه الریجانی رئیس 
خواهد بود یا عارف. در حالی که اصولگرایــان حمایت خود را از الریجانی برغم 
تمام اختالف نظرهایشان با او اعالم کرده اند، بخشی از اصالح طلبان می گویند 
از عارف حمایت خواهد کرد، برخی دیگر می گویند الریجانی را ترجیح می دهد 
و عده ای دیگــر تاکید دارند باید بحث در این خصوص را به بعد از انتخابات دور 

دوم موکول کرد تا ترکیب مجلس آینده مشحص تر باشد.
مثال مصطفی کواکبیان از منتخبین اصالح طلبا در مجلس دهم گفته اســت 
:عارف گزینه اصالح طلبان برای ریاست مجلس دهم است. با این حال مجید 
فراهانی دبیرکل حزب ندای ایرانیان صحبت در این خصوص را رود می داند. او 
تاکید می کند: بحث در مورد ریاست مجلس دهم در شرایط فعلی که 70 کرسی 
مجلس هنوز تعیین تکلیف نشده و ترکیب مجلس مشخص نشده است، نوعی 
توهین به نمایندگان 70 کرســی باقی مانده اســت که ما بخواهیم نقش و تأثیر 

آنها را در نظر بگیریم.
صادق خرازی رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان نیز از احتمال انعطاف 
پذیری اصالح طلبان در این خصوص می گوید. وی در پاسخ به این پرسش که 
با توجه به اینکه گفته می شــود گزینه اصالح  طلبان برای ریاست مجلس دهم 
محمدرضا عارف است، آیا این درست است، می گوید: بستگی دارد؛ تصور من 
این است که عقل سیاسی اصالح طلبان به گونه ای است که اگر الزم باشد حاضر 
هستند انعطاف های بزرگی را از خود نشان دهند. البته این انعطاف ها به منزله 

واگذاری موقعیت نیست و باید ببینیم که آینده چه می شود.
درایتی مشــاور رئیس دولت اصالحات با بیان اینکــه باید مرحله دوم انتخابات 
برگزار شود تا بتوان در این خصوص صحبت کرد، از تعامل عارف و الریجانی بر 
سر این موضوع سخن می گوید. او تصریح می کند: تصور من این است که آقای 
عارف با تعاملی که با آقای الریجانی خواهند داشت و با توجه به ترکیب مجلس 
و شــرایط مردم، توافقی با هم خواهند کرد و در مجلس دهم به نوعی همکاری 
بین جریان اصالحات و اصولگرایانی که معتقد به همگرایی در عرصه سیاست 

هستند، شاهد خواهیم بود. 
همچنین ابراهیم نکو، عضو فراکســیون رهروان، می گویــد: به احتمال زیاد 
توافقی بین آقایان عارف و الریجانی در خصوص ریاست مجلس صورت بگیرد.
تجری نماینده ســابق و اصولگرای مجلس در خصوص ریاست مجلس دهم 
با بیان اینکه جامعیت علی الریجانی از همه بیشــتر است و با توجه به اکثریت 
اصولگرایان، ریاست مجلس با وی خواهد بود، تاکید می کند: گرچه اصولگرایان 
ممکن است نقدهایی به آقای الریجانی داشته باشند، اما در شرایط فعلی ریاست 

الریجانی بر مجلس از هر فرد دیگری بهتر است.

واکنش روزپیگیری روز

تغییر مرزها در خاورمیانه می تواند به جنگ های آخرالزمانی منجر شود
وزیر خارجه ایران در ســخنرانی در دانشگاه ملی استرالیا با هشــدار درباره تالش برای تغییر مرزها در خاورمیانه گفت که این اقدام »شــروعی برای جنگ های آخرالزمانی خواهد بود«.
محمدجواد ظریف طی ســخنانی در اســترالیا نســبت به تالش برای تغییر مرزهای کشــورها در خاورمیانه و تاثیر آن بر آغاز »جنگ های آخرالزمانی« هشــدار داد. وزیر خارجه ایران در 

ســخنانی در دانشگاه ملی استرالیا نســبت به تالش برای تغییر مرزها در خاورمیانه به شدت هشدار داد.
محمد جواد ظریف در پاســخ به ســوالی درباره تغییر مرزها در خاورمیانه و تاثیرات آن گفت: »خوب شــما چطور مرزها را ترسیم می کنید؟ 

این اقدام، شــروع جنگ ســی ســاله منطقه ما خواهد بود. به خاطر همیــن حتی به این حوزه وارد هم نشــوید«.او افزود: »تغییــر باید در نحوه حکومتــداری و اداره حکومت ما 
 باشــد و نیز نحوه تعامل ما با یکدیگر و این چیزی اســت که تغییر به آن نیــاز دارد. تغییر دادن مرزها تنها وضعیت را بدتر خواهد کرد و شــروع آرماگدون)جنگ های آخرالزمانی(

 خواهد بود«.

سیاسی



3 چهارشنبه 26 اسفند ماه 1394
مجلس آینده »مجلس الدوله « نخواهد بود

منتخــب مردم تهــران در مجلس دهم مجلس آینده »مجلــس الدوله « نخواهد بود چرا که نمایندگان وکیل الرعایا هســتند و باید بکوشــند که نیروی مردم را تقویت کنند و برای مردم باشــند.علیرضا 
محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی در پاسخ به این ســوال که تعامل نمایندگان تهران در مجلس آینده که همگی از فهرســت ائتالف اصالح طلبان و حامیان دولت هستند با 
دولــت چگونه خواهد بود، گفت: قطعا این دســته از نمایندگان رویکرد حمایت از دولت را در پیش خواهند گرفت.وی با تأکید بر لزوم حفظ اســتقالل مجلس اظهار داشــت: بی شــک همه اصول و 
الزامات نباید فدای حمایت مجلس از دولت شــود اما مجلس به عنوان یک قوه مســتقل حمایت خود را از دولــت اعمال خواهد کرد.محجوب با یادآوری ادوار مجالــس قبل که رئیس جمهور در آنها 

نیابت مجلس را بر عهده داشــت، گفت: در آن دو مجلس نیز نمایندگان حامی دولت آقای هاشــمی بودند اما هیچ حد و مرزی از وظایف نظارتی مجلس شکســته نشــد.وی از محرز بودن و شــناخته 
 شــدن حد و مرز حمایت مجلس از دولت ســخن گفت و افــزود: مجلس آینده »مجلس الدولــه « نخواهد بود چرا که نمایندگان وکیل الرعایا هســتند و باید بکوشــند که نیروی مــردم را تقویت کنند 

و برای مردم باشند.

رد  درخواست اعاده دادرسی 
وکیل مدافع محمدرضا رحیمی گفت: دیوان 
عالی کشــور هنوز پاســخ درخواســت اعاده 
دادرسی ما را نداده اســت.محمدرضا نادری 
گفــت: با اینکه بیــش از یک ســال از دوران 
حبس موکلم می گذرد هنوز دیوان عالی کشور 
به درخواست اعاده دادرسی ما پاسخی نداده و 

به نظرم همین عدم پاسخگویی نشانه ای از رد شدن درخواست اعاده دادرسی 
است.وی درباره شرایط استفاده از آزادی مشروط در پرونده موکلش گفت: برای 
استفاده از آزادی مشروط باید نصف محکومیت حبس سپری شود، اما فعاًل یک 
سال از پنج سال حبس موکلم سپری شده است.نادری درباره اینکه آیا موکلش 
مشمول بخشنامه مرخصی های ویژه نوروز رئیس قوه قضائیه می شود؟ گفت: 
موکلم مشمول این بخشنامه می شود و فکر نمی کنم در این راستا مشکلی وجود 

داشته باشد و می تواند طبق بخشنامه صادره از مرخصی نوروزی استفاده کند.

آزادی متهم اصلی دکل گم شده
متهم اصلــی پرونده دکل حفــاری فورچونا 
تنها با ارائــه وثیقه 5 میلیارد تومانی از زندان 
آزاد شد.این گزارش حاکی است این فرد که 
برای دوره ای مدیریت بر یک شــرکت نفتی 
متعلق به صندوق بازنشســتگی نفت را نیز 
برعهده داشــته اســت هفته گذشته توسط 

قوه قضاییه بازداشت شــده بود.پیگیری خبرنگار فارس حاکی است حکم 
بازداشــت این متهم، شهریورماه ســال جاری صادر شد اما اخیرا این حکم 
اجرایی شده است.گفته می شود فشارهای سنگینی برای آزادی این متهم 
پس از بازداشــت تقریبا یک هفته ای از ســوی افراد ذینفوذ به قوه قضائیه 
وارد شده است. این گزارش اضافه می کند: محسنی اژه ای سخنگوی قوه 
قضائیه هفته گذشته از دستگیری ســومین متهم پرونده دکل گمشده خبر 

داده بود که به نظر می رسد منظور وی همین فرد باشد.

اکثریت در اختیار اصالح طلبان خواهد بود
رمضانعلی ســبحانی فر با اشــاره به حضور 
پرشــور مردم در انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی و پیروزی ائتــالف اصالح طلبان 
و»لیســت امیــد« در تهــران و بســیاری از 
شهرســتان ها، اعالم کرد: اصالح طلبان 
و جریان هــای نزدیک به دولت شــعار امید 

و آرامش و رونق اقتصادی که خواســته عموم مردم بود را مطرح کردند و به 
همین دلیــل مردم پای صندوق ها آمدند و به این طیف روی خوش نشــان 
داده و همزمــان به ندای رهبری مبنی بر این که چه موافقان و چه مخالفان 
نظام پای صندوق بیایند، لبیک گفتند. او با تاکید بر حماسه بزرگ 7 اسفند، 
یادآور شــد: اکثریت در مجلس دهم در اختیار نمایندگانی خواهد بود که بر 
محور اعتدال و عقالنیت تاکیــد دارند و از این جهت ائتالف اصالح طلبان 

در مجلس دهم در اکثریت قرار خواهند داشت. 

ضرورت ندارد آژانس وارد 
جزئیات شود

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی با بیــان اینکه در 
1۹ فروردین مــاه ســال ۹5 از دســتاوردهای جدید 
هسته ای کشور در حوزه نیروگاهی و پزشکی رونمایی 
خواهد شــد، اظهار کرد: ما ضرورتــی نمی بینیم که 
گزارش هــای آژانــس وارد جزئیــات فعالیت های 

هسته ای ایران شود.
بهروز کمالوندی با بیان اینکه فرا رســیدن سال نو را 
پیشــاپیش خدمت تمام مردم ایــران تبریک عرض 
می کنم و امیدوارم ســال ۹5 نیز به مانند ســال ۹۴ 
سال خوبی باشد و شاهد پیشرفت و تحوالت مهمی 
در کشور باشیم، ادامه داد: یکی از توفیقات مهمی 
که در ســال ۹۴ در حوزه هســته ای کســب کردیم 
تثبیت حقوق هسته ای کشور به خصوص در عرصه 

غنی سازی بود.
وی با بیان اینکه حدود ،12 13 سال در رابطه با این 
موضوع در کشاکش با غرب بودیم و آخر آنها مجبور 
شدند در قالب برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت 
حقوق هسته ای ایران را به رسمیت بشناسند و به آن 
تصریح کنند، اظهار کرد: با توجه به برنامه بلندمدتی 
که داریم ان شاءالله در طول 15 سال آینده به سمت 
غنی ســازی صنعتی بــرای تولید ســوخت نیروگاه 

هسته ای پیش خواهیم رفت.
این مقام مســئول در ســازمان انرژی اتمــی با بیان 
اینکه در روز 1۹ فروردین ماه سال آینده دستاوردهای 
جدید هســته ای کشور در حوزه نیروگاهی و پزشکی 
رونمایــی و جزئیــات مربــوط به آن اعــالم خواهد 
شــد، تصریح کرد: در حوزه غنی ســازی نیز با توجه 
بــه برنامه ای کــه در برجام پیش بینی شــده به نحو 
احسن پیش می رویم و ماشین ها در زمان های خود 
ان شاءالله به ســطح غنی ســازی صنعتی خواهند 

رسید.
وی با بیان اینکه این ماشین ها قابل اعتماد هستند،  
گفت:  در حوزه های مختلــف IR-8 و رادیوداروها 
و رادیوایزوتوپ ها کارها در حال توســعه اســت، در 
بخش دیگــری از صحبت هــای خــود ادامه داد: 
بــا توجه به فضایی کــه در نتیجه برجام ایجاد شــده 
ما می توانیــم در زمینه هســته ای همکاری هایی با 
کشورهای مختلف داشته باشیم و فعالیت های خود 
را توســعه بدهیم. از جمله حوزه نیروگاهی چرا که با 
 توجه به نیاز کشــور باید در این زمینه کارهای جدی 

انجام گیرد.
وی در ادامــه مصاحبــه خود بــا رادیــو گفت وگو، با 
بیــان اینکــه در ایــن زمینــه پیشــنهادات خوبی را 
دریافــت کرده ایم و در حال بررســی آنها هســتیم، 
به عزم جدی کشــور برای پیشــرفت در عرصه های 
پزشکی و کشــاورزی اشــاره کرد و افزود: در حوزه 
تعامــل با آژانــس ما در حــال حاضر رونــد خوبی را 
طی می کنیــم. آژانس از عادت قدیمــی خود بعد از 
توافق برجام دســت برداشته و ما توانســتیم پرونده 
 ناحق PMD را با طراحی های خوبی که انجام شــد

 ببندیم.
کمالوندی با اشــاره به اولین گــزارش آژانس بعد از 
اجرای برجــام، گفت: این گزارش نشــان می دهد 
که آژانس بــه وعده خود عمل کرده اســت. البته ما 
ضرورتی نمــی بینیم که آژانس در گزارش های خود 
به برخی از جزئیات ورود پیدا کند. این جزئیات وجود 
دارد، نه اینکه جزئیاتی اضافه بر واقعیت باشــد ولی 
ما بر ایــن اعتقادیم کــه ضرورتی نــدارد در گزارش 
مدیرکل این جزئیات بیان شود. برخی از کشورهای 
غربی در این راستا خواسته هایی داشتند که ما با آن 

مخالفت کرده ایم.

برای رابطه با دنیا خود را 
آماده کردیم

راه حل مشکل 
ممنوع التصویری 

رئیس جمهور کشورمان با اشاره به وضعیت کشور در سال آینده، گفت: برای رابطه بهتر با دنیا خود را آماده کرده ایم.
حجت االســالم والمسلمین حســن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در حاشیه آخرین جلســه هیأت دولت در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به فرا رسیدن سال ۹5، اظهار کرد: خدا را شــکر می کنیم که ملت ایران روزهای پایانی سال ۹۴ را 
پشت ســر می گذارند و خود را برای سال جدید آماده می کنند. وی افزود: در ســال ۹۴ شاهد باران پربرکت الهی برای 
سرزمین خشک مان بودیم. در این سال شاهد سربلندی ملت در برجام و پایان تحریم ها بودیم. در همین سال مردم در 
هفتم اســفندماه حماسه بزرگی خلق کردند. وی با بیان این که »همواره بهار پیام های خاص خود را دارد«، خاطرنشان 
کــرد: بهار پیام اعتدال و میانه روی را برای همه ما دارد؛ بهار پیام صلح و دوســتی و بــرادری دارد و در بهار باید به همه 

ایرانیان صمیمیت و صفای خود را نشان دهیم و صله ارحام را با دوستان، همشهریان و هموطنان خود پاس بداریم.
رئیس جمهور گفت: نوروز باید روز آشتی، صفا و صمیمیت میان همه احزاب و گروه ها باشد. ان شاءالله سال ۹5 نیز از آغاز 
مانند سال قبل سال همدلی، همکاری و رفاقت برای ساختن ایرانی با توسعه و آبادنی بیشتر باشد. وی با بیان این که »سالی 
که نکوست از بهارش پیداست«، اظهار کرد: ان شاءالله سال آینده شرایط ما با کمک و همراهی مردم سال بهتری خواهد 
بود؛ چراکه بهاری را آغاز می کنیم که در آن بانک ها و بیمه های ما در تحریم نیستند و در این بهار می توانیم با کشورهای 
مختلف تجارت کنیم. در این بهار سرمایه گذاری در کشور ما آغاز شده است و قراردادهای بسیار مهمی با کشورهای دنیا 
در سطوح مختلف امضاء شده است. همچنین بانک مرکزی با بانک های مرکزی بسیاری از کشورهای دنیا رابطه پولی 
و مالی برقرار کرده است و ســوئیفت برقرار شده است. وی تأکید کرد: سال ۹5 سالی است که در آن حقوق هسته ای ما 
به رسمیت شناخته شده اســت و ما با دنیا تبادل مواد هسته ای داریم. سال ۹5 سالی است که دنیا تعامل سازنده ایران را 
باور کرده است و ما این تعامل سازنده را با جهان ادامه می دهیم؛ چراکه مردم ما از تنش، برخوردها و افراط بیزار هستند. 
امیدواریم با کمک ملت ایران حتی در منطقه صلح، صفا و امنیت برقرار شود. روحانی با اشاره به برخی کشورهای منطقه 
که در پی اختالف افکنی هستند،  خاطرنشان کرد: امیدواریم یکی دو کشوری که از متأسفانه از مسیر اعتدال خارج شده اند 
و مسیر خشونت و جنگ را انتخاب کرده اند به مسیر اسالمیت، انسانیت بازگردند و ما در این منطقه شاهد برادری و صفا، 
صمیمیت و توسعه کل منطقه بسیار مهم و حساس خاورمیانه باشیم.  رئیس جمهور کشورمان در ادامه به برخی حواشی 
ایجاد شده در پی آزمایش موشکی ایران اشاره و اظهار کرد: خوشحالیم از این که افراطیون و جنگ طلبان و آن هایی که 
به ناروا بحث تست موشکی ما را به شورای امنیت سازمان ملل برده اند ناامیدانه بازگشتند و دنیا به آن ها جواب منفی داد؛ 

دنیا به آنها اعالم کرد که فعالیت ایران صرفًا فعالیتی دفاعی برای حفاظت و حراست کشور است.

معــاون اول رئیس جمهور درباره ممنوع التصویــری رئیس دولت اصالحات، گفت: ممکن اســت قوه قضائیه چنین 
اســتنباط کرده باشــد که به اندازه کافی اختیارات قانونی بــرای اعمال چنین محدودیت هایــی را دارد. فکر می کنم با 

گفت وگو با رئیس قوه قضائیه حتمًا به سمت حل چنین مشکالتی پیش برویم.
اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیــس جمهور در حاشــیه آخرین جلســه هیــأت دولت در پاســخ به پرسشــی 
 دربــاره ممنوع التصویــری رئیــس دولــت اصالحــات، اظهــار کــرد: همــه مســائل اینگونــه بــا گفت وگــو حــل

 می شود.
وی با تأکید بر اینکه دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی و رئیس این شــورا هر دو اعــالم کرده اند که مصوبه ای در این 
رابطه در شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: ممکن است قوه قضائیه استنباطش این باشد که این 
قوه به اندازه کافی اختیارات قانونی برای اعمال چنین محدودیت هایی را دارد؛ فکر می کنم با گفت وگویی با رئیس قوه 

قضائیه و مسئولین دستگاه قضا حتمًا به سمت حل چنین مشکالتی پیش برویم.
معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد وضعیت اقتصادی مردم در سال ۹5 با تأکید بر اینکه 
ارزانی انتظار درستی از شرایط سال آینده نیست، گفت: ان شاءالله سال آینده اقتصاد کشور وارد دوره جدیدی می شود 
که در آن شاهد ایجاد شغل، رشد اقتصاد، رشد سرمایه گذاری، ورود منابع خارجی و افزایش صادرات کشور خواهیم بود.

جهانگیری تأکید کرد که اتفاقات مذکور باید در زندگی و معیشت مردم و نیز اشتغال جوانان تأثیرگذار باشد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم در ســال ۹۴، خاطرنشان کرد: مردم ایران در سال های 
گذشــته فشارهای اقتصادی ســنگینی را تحمل کردند و امروز جوانان بسیاری هســتند که با وجود اینکه عالقمند به 
فعالیت هستند کار مناسب برای خود را پیدا نکردند. همچنین رفاه مردم و درآمد سرانه مردم نیز طی سال های گذشته 

کاهش پیدا کرده است.
جهانگیری گفت: در همین راستا از خداوند متعال می خواهم که در سال ۹5 بتوانیم همه این کسری ها را جبران کنیم 
و رفاه مردم،  وضع اشــتغال در کشــور و نیز وضع اقتدار اقتصادی مردم بهتر شود و انســجام و همدلی میان نیروهای 

کشور افزایش یابد.
وی با اشــاره به مشارکت پرشور مردم در انتخابات هفتم اسفند، افزود: مردم ایران تالش کردند که همدلی را در هفتم 
اسفند تقویت کنند. ما نیز امیدواریم این تالش مردم درسی برای همه نیروها و جریانات سیاسی کشور باشد و آنها بتوانند 

با همدلی در جهت حل مشکالت کشور و مردم حرکت کنند.

افکار خبر نوشت: رایزنی های قاضی پور برای تایید اعتبار نامه اش
قاضی پور به نمایندگان شاکی پیغام داده که از شکایت خود صرف نظر کنند و نمایندگان شاکی هم پس گرفتن شکایت را به عذرخواهی 

رسمی وی در رسانه ها منوط کردند.

صراط نیوز نوشت: هدف اصالح طلبان از هندوانه گذاشتن زیر بغل عارف چیست؟
اصطالحاتی مانند "مصلحت گرایی"، "خرد جمعی" و "تکلیف گرایی" همه و همه برای ترغیب عارف برای کنار کشیدن از رقابت ریاست به 

کار می رود.

جماران نوشت: صدا و سیما نمی تواند با امام خمینی )س( و حرم امام قهر کند
آیت الله هاشم زاده هریسی گفت: عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه مسئولین صدا و سیما نمی توانند با امام خمینی )س( و 
حرم امام قهر کنند، گفت: برای من قابل تصور هم نیست که چنین برخوردی شده باشد. اگر افکار عمومی متوجه چنین رفتاری با حرم 

امام خمینی )س( شود، حتی می تواند تأثیرات منفی بین المللی برای کشور ما داشته باشد.

پارس نیوز نوشت: روحانی چند حقیقت مهم را درباره انتخابات ٩٦ می داند
هیچ پروژه ای برای دولت در سال آینده مهم تر از این نخواهد بود که اگر نتوانست رونق اقتصادی ایجاد کند، جریان یا سازمان دیگری را به 

عنوان مقصر آن معرفی کند.

عکس روزسایت نگار

آخرین جلسه هیات 
دولت در سال ۹۴ صبح 
امروز چهارشنبه به 
ریاست حجت السالم 
حسن روحانی رئیس 
جمهور برگزار شد.

خبرنامه

ســخنگوی کمیته موقت سیاســتگذاری فراکســیون اصولگرایان دوره دهم 
مجلس شورای اسالمی، جزئیات نشست منتخبان اصولگرای مجلس دهم 
را تشریح کرد.سیدحســین نقوی حسینی با اشاره به اینکه این نشست با حضور 
1۴0 نفر از نمایندگان برگزار شــد گفت: در جلسه یاد شده، برخی از نامزدهای 
اصولگرای حاضر در دور دوم انتخابات نیز حضور داشتند.به گفته نقوی حسینی، 
در ابتدای جلســه، آیت الله موحدی کرمانی رئیس شورای ائتالف اصولگریان 
سخنرانی کرد.وی افزود: ضرورت وحدت و انســجام اصولگرایان در مجلس 
دهم و اهمیت و سنگینی مسئولیت نمایندگان از مهم ترین محورهای سخنرانی 
آیت الله موحدی کرمانی بود.نقوی حسینی تصریح کرد: رئیس شورای ائتالف 
اصولگرایان در ادامه ســخنرانی خود با تبیین ســوگند نماینــدگان در ابتدای 
فعالیت مجلس دهم، خواســتار پایبندی نمایندگان به این سوگندنامه شد.وی 
افزود: آیت الله موحدی کرمانی پیشنهاد داد برای انسجام نمایندگان اصولگرا 

و برقراری رابطه میان آنها با شــورای مرکزی ائتالف اصولگرایان، یک کمیته 
موقت با انتخاب حاضران در جلسه تشکیل شود تا این مناسبات را تنظیم کند.

نقوی حســینی گفت: همچنین حجت االســالم تقوی عضو شورای مرکزی 
ائتالف اصولگرایان در ادامه مراسم در سخنانی، منشور پیشنهادی اصولگرایان 
در مجلس دهم را که بر اساس 15 اصل تنظیم شده است تبیین کرد.وی افزود: 
این اصول و مبانی اصولگرایی عبارت بودند از:1- والیتمداری2- حل مشکل 
اقتصادی به عنوان مسئله اصلی کشور 3- نه ضد دولت و نه دولتی بودن مجلس 
۴- استکبارستیزی5- انسجام نیروهای مومن به انقالب6- عدالت محوری و 
توجه به مناطق محروم و رسیدگی به امور مستضعفین7- قانونگذاری و نظارت 
مستمر 8، مبارزه با فقر و فســاد و تبعیض۹- مدارا و جذب حداکثری نیروهای 
خودی و خط قرمز با فتنه10- کار کارشناســی و قانونــی و رفتار عقالیی11- 
تعامل ســازنده بین نمایندگان با حفظ استقالل مجلس و تعامل سازنده با سایر 

قوا12- حمایت از مســتضعفین جهان، امت اسالمی و بیداری اسالمی و خط 
مقاومت13- تاکید بر خــط فقاهت و روحانیت و مرجعیــت و تقابل با التقاط و 
ارتجاع1۴- انقالبی بودن با حفظ ادب و اخالق اسالمی15- حمایت از مدیران 

صالح و کارآمد و مردمی.
نقوی حسینی در ادامه گفت: حاضران در جلســه نیز دو اصل دیگر را پیشنهاد 
دادند که یکی تقویت بنیه دفاعی و دیگری توجه به پیشــرفت علمی و موسسات 
دانش بنیان بود؛ در عین حال قرار شد منتخبان با مطالعه و دقت بر روی منشور 
ارائه شده، نظرهای اصالحی و تکمیلی خود را منعکس کنند.وی افزود: در پایان 
مراسم نیز انتخاباتی میان نمایندگان حاضر در جلسه برگزار شد تا کمیته موقت 
هفت نفره برای پیگیری امور اصولگرایان در مجلس تشکیل شود که در نهایت 
آقایان بابایی، امیرآبادی، ســالک، امیرحســین قاضی زاده هاشمی، مصری، 
زاهــدی و اینجانب به عنوان این کمیته موقت انتخاب شــدیم.نقوی حســینی 
افزود: در جلسه داخلی این کمیته، آقای امیرآبادی به عنوان دبیر و اینجانب هم 

به عنوان سخنگو انتخاب شدیم.

جزئیات نشست منتخبان اصولگرای مجلس دهم



چهارشنبه 26 اسفند ماه 41394

رصدخانه

شب بخیر و موفق باشی!
مارکو روبیو هم به ناچار از رقابت با ترامپ کنار کشید

رقابت هــای مقدماتی و درون حزبــی انتخابات آمریکا، روز سه شــنبه 15 
مارس در ایالت های فلوریدا، ایلینوی، میزوری، کارولینای شمالی و اوهایو 
برای دموکرات ها و جمهوری خواهان ادامه یافت. نتایج کلی برآمده از این 
رقابت ها، گویای پیشــتازی قاطع دونالد ترامپ در حــزب جمهوری خواه 
و هیالری کلینتــون در میان نامزدهای دموکرات اســت؛ افزون بر اینکه 
خبرهای رســیده از آمریکا نشان می دهد، ماروکو روبیو، یکی از جدی ترین 
رقیب های ترامپ پس از ناکامــی در انتخابات 15مارس از ادامه رقابت ها 

انصراف داد. 
بررســی دقیق نتایج برآمده از این انتخابات، نشــان از آن دارد که در میان 
جمهوری خواهان، دونالد ترامپ در ایالت های فلوریدا، ایلینوی، میزوری 
و کارولینای شمالی و جان کاسیچ در ایالت اوهایو به ترتیب صاحب حداکثر 
آرا شدند. در میان دموکرات ها نیز در تمامی ایالت های مذکور به جز ایالت 
میزوری، هیالری کلینتون قاطعانه برنی ســاندرز را شکست داد. هرچند 
روز سه شــنبه در جریــان رقابت های انتخاباتــی و در ایالــت اوهایو، برنی 
ساندرز، رقیب هیالری کلینتون، بازهم برای کاهش سبد رأی رقیب خود 
بر ماجرای وال اســتریت و حمایت های مالیـ  کــه در قالب آن از کلینتون 
شده استـ  تأکید کرد و از کلینتون خواست اسناد مرتبط با متن سفارشات 
و سخنرانی های ویژه اش در رابطه با بانک های بزرگ آمریکا را منتشر کند، 
نتایج نشان داد این ســخنرانی های چالشی و افشاگرانه برای برنی ساندرز 

کارایی ندارد. 
در این رابطه، ساندرز با حالت کنایه آمیز به کلینتون گفته بود »وقتی تو برای 
یک ســخنرانی 225 هزار دالر پول دریافت می کنی، این نشان از آن پشت 
پرده های عجیب دارد و برای همین بهتر است متن سخنرانی های گذشته 
خود را منتشر کنی تا همه متوجه این نکته های عجیب بشوند«. کلینتون نیز 
روز سه شنبه فارغ از اتهاماتی که ساندرز متوجه او کرد، به خاطر حمایت هایی 
که تاکنون از او توســط حامیان و مردم صورت گرفته، از آن ها تشکر کرد و 
افزود: »به رغم تمامی احساساتی که از سوی حامیان شکل می گیرد، وقتی 
شما از مرحله مقدماتی عبور می کنید، باید همه کسانی را که در موفقیت شما 

نقش داشته اند، در پیروزی شــریک کرد؛ حتی اگر در آن سوی رقابت قرار 
داشته باشــند«. در میان جمهوری خواهان نیز روز سه شنبه دونالد ترامپ 
در جمع هواداران خود گفت: »شــما دیدید که در روزهای گذشــته چگونه 
افرادی که از ســوی نامزدهای رقیب مدیریت می شدند، تالش کردند به 
اجتماع ما صدمه وارد کننــد«. ترامپ که تالش می کرد به علت برهم زدن 
جلسات سخنرانی خود در ایالت های شیکاگو و اوهایو نوعی مظلوم نمایی 
را در دســتور کار قرار دهد، اضافه کرد: »هرچند در رابطه با وقایع رخ داده، 
شواهد و اسناد کافی برای اثبات وجود ندارد، من می توانم عوامل مسبب آن 
را حدس بزنم«. همچنین او مدعی شد، این اقدامات خرابکارانه، مدیریت 
شده و در راستای شکســت او ترتیب داده می شوند و ممکن است در ادامه 
نیز رخ بدهند. پیش از این، ترامپ در صفحه توئیتر خود، برنی ســاندرز را با 
تهدید به برهم زدن جلسات سخنرانی اش، عامل لغو جلسات سخنرانی خود 

معرفی کرده بود. ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش در روز سه شنبه گفت: 
»مردم و هواداران می پرسند، این رفتار خرابکارانه نشانه خشونت است؟ من 
می گویم این ها خشونت نیست. این ها عشــق و محبت است. این ها یک 
اختالل کوچک است و اصاًل خشــونت نیست. ما راه خود را می رویم و این 
وقایع در مسیر ما هیچ هســتند. جنبش ما با عشقی که به یکدیگر داریم به 

خوبی عملیاتی خواهد شد و جای نگرانی نیست«. 
از سوی دیگر، تد کروز، دیگر نامزد جمهوری خواهان نیز در صفحه توئیتر 
خود با عبارات و اصطالحاتی نظیر »زمان آن رسیده که پشت سر مردی قرار 
بگیریم که برای ســعادت مردم آمریکا مبارزه خواهد کرد« و »هنوز فرصت 
برای انتخاب تدکروز باقی مانده است«، تالش کرد مردم را برای رأی دادن 
به خود ترغیب کند. مارکو روبیو، دیگر نامزد جمهوری خواه نیز که در جریان 
برگزاری انتخابات در صفحه توئیتر خود به شکل بسیار دوستانه از شهروندان 

ایالت هایــی که در آن انتخابات در حال برگزاری بود، خواهش می کرد تا به 
همراه دوستان و خانواده برای رأی دادن به او اقدام کنند و مدعی بود رأی 
دهندگانی کــه به او رأی دادند، در صورت پیــروزی نهایی او می توانند یک 
آمریــکای جدید را در قرن حاضر تجربه کنند، پــس از اعالم نتایج نهایی و 
مالحظه شکست در ایالت های انتخابی، روز سه شنبه رسمًا انصراف خود 

را از رقابت برای رسیدن به کاخ سفید اعالم کرد. 
پس از مشخص شــدن نتایج نهایی روز سه شــنبه، برنی ساندرز با ناراحتی 
خطاب بــه هواداران گفت: »مــا فقط بر مبنای حقیقت بــا مردم صحبت 
می کنیم؛ ولی گویا در سیاست آمریکا، رفتار رادیکالی در حال وقوع است«. 
کلینتون نیز پس از تبریک پیروزی به هواداران و اعالم این موضوع که »این 
پیروزی برای همه ماست«، ادامه داد: »در این رقابت ها من و برنی ساندرز 
بر مشکالت و دغدغه ها تمرکز داریم؛ ولی جمهوری خواهان دنبال حواشی 
و تخریب یکدیگر هستند«. ترامپ نیز که واقعًا  خوشحال به نظر می رسید، 
به هواداران خود و مردم آمریکا گفت: »خبرهای روزنامه های سراســری و 
محلی را دنبال کنید. واقعًا شــب فوق العاده ای بود. حقیقت آن است که با 
وجود حجم باالی تبلیغات منفی و کارشکنی ها، من به پیروزی های مهم 

و قاطعی دست یافتم«. 
جزئیات نتایج ایالت های انتخاباتی روز سه شنبه به این گونه است که در میان 
نامزدهای دموکرات در ایالت فلوریدا کلینتون 6۴.5 و ساندرز 33.2 درصد، 
در ایالت ایلینوی کلینتون 52.6، ســاندرز۴2.5 درصد، در ایالت میسوری 
ساندرز 50، کلینتون ۴8درصد، در ایالت کارولینای شمالی کلینتون 55.5، 
ساندرز ۴0.2 درصد و در ایالت اوهایو کلینتون 58 و ساندرز ۴0.۹ درصد آرا 
را کسب کردند. در میان نامزدهای جمهوری خواهان نیز در ایالت فلوریدا 
ترامپ ۴5.7، روبیو 27 و کروز 17درصــد، در ایالت ایلینوی ترامپ ۴0.3، 
کروز26.1 و کاسیچ 22درصد، در ایالت میسوری ترامپ ۴2.6، کروز ۴0.۴ 
و کاسیچ 8 درصد در ایالت کارولینای شــمالی ترامپ ۴0.2، کروز 36.۴ و 
کاســیچ 12.5درصد و در ایالت اوهایو جان کاســیچ ۴3.8، ترامپ 37 و تد 

کروز 1۴.5 درصد آرا را کسب کردند.

تصمیم کردهای سوریه برای تشکیل یک »واحد فدرال«
خبرگزاری »رویترز« ظهر امروز مدعی شــد که انتظار می رود امروز در مناطق کردنشین شمال سوریه، وضعیت فدرالی اعالم شود. این موضوع از سوی یکی از مقامات کرد سوری اعالم شده است. رویترز ضمن انتشار این خبر می نویسد، 
ترکیب شدن سه منطقه خودمختار تحت سلطه کرد ها در شمال سوریه در قالب یک نظام فدرالی، به مثابه یک پیام هشدار جدی برای ترکیه خواهد بود که نگران است بروز این وضعیت در سوریه، به جدایی طلبی کرد ها در ترکیه نیز دامن بزند. 
ادریس نسان، یکی از مقامات دفتر روابط خارجی »کوبانی« )یکی از سه منطقه خودمختار کردنشین در شمال سوریه( گفته اعالم فدرالیسم، به معنای توسعه دامنه خودمختاری است که کرد ها و دیگران به آن شکل داده اند. به گفته وی، 
واحد فدرالیســتی جدید، »فدراسیون شمال ســوریه« نام خواهد گرفت و نماینده تمامی قومیت هایی خواهد بود که در این مناطق زندگی می کنند. این در حالی است که حزب کردهای سوریه )PYD( به خواست ترکیه، از مذاکرات صلح 
ســوریه که در حال حاضر در ژنو ســوئیس در جریان است، کنار گذاشته شده است. گفته می شود که نیروهای این حزب توانســته اند بخش های مهمی از شمال سوریه را از دست داعش خارج کنند و آمریکا روی آن ها به عنوان یک متحد 
جدی حساب می کند.  کردهای سوریه عماًل کنترل منطقه ای به وسعت ۴00 کیلومتر را در طول مرز سوریه و ترکیه در دست دارند. آن ها همچنین کنترل منطقه مجزایی را در شمال غرب سوریه در منطقه »عفرین« در دست دارند. با این 

وجود، این خبر در حالی اعالم می شود که دولت سوریه، روز شنبه و پیش از آغاز دور جدید مذاکرات ژنو، بار دیگر ایده فدرالی شدن نظام سیاسی سوریه را رد کرد.

متهمان به قاچاق انسان هنگام ورود به جلسه محاکمه؛ بانکوک، تایلند.

الماس آبی 10.10 قیراطی در خانه حراج 
ساتبی لندن.

کسفورد، کشته شد. مراسم تشییع موتورسواری که در حادثه انفجار نیروگاه دایکوت شهر آ

آنجلیا جولی، سفیر سازمان ملل در 
اردوگاه پناهندگان سوری در لبنان.

 اعالم حکومت نظامی 
در دیاربکر ترکیه

مقام های ترکیه در منطقه ای در همجواری دیاربکر در جنوب 
شرقی ترکیه، در راستای مبارزه با شــبه نظامیان کرد حکومت 
نظامی اعالم کردند. ایــن حکومت نظامی در منطقه قایناز تپه 
در همســایگی منطقه باغالر دیاربکر از ســه صبح امروز )سه 
شــنبه( به وقت محلی برای انجام عملیاتی علیه شبه نظامیان 
حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک( اعمال شد. شاهدان عینی 
اعالم کردند، در این منطقــه نیروهای «پ.ک.ک« جاده ها را 
مســدود کرده و مانع حرکت خودرو ها می شدند و درگیری ها از 

شب گذشته با نیروهای امنیتی آغاز شده است. 

 تکذیب خروج نیروهای حزب الله 
از سوریه

مقاومت اسالمی لبنان، با صدور بیانیه ای، شایعه عقب نشینی 
رزمندگان مقاومت از سوریه را بعد از تصمیم روسیه برای کاهش 
تعداد نیروهای نظامی این کشــور وآماده شــدن جبهه النصره 
برای هجومی بزرگ در سوریه در ۴8 ساعت آینده، تکذیب کرد. 
واحد مذکور اعالم کرده: »این شایعات هیچ ارتباطی با واقعیت 
ندارند و در چارچوب یک جنگ روانی مستمر اما شکست خورده 
قرار دارد. برخی خبرگزاری های خارجی و رســانه های عربی با 
هماهنگــی گروه های تروریســتی این گونه شــایعه ها را ترویج 

می کنند«.

 پس از اوباما، 
چه بر سر »برجام« می آید؟

ولت بعدی آمریکا می تواند با داشتن کنگره ای همسو با دولت، 
تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کرده و توافق هســته ای 
را به آرامی نابــود کند. توافق هســته ای ایــران از لحاظ فنی، 
توافقی بین المللی اســت و نه تعهدی الزام آور؛ به همین سبب، 
رئیس جمهور جدید آمریکا در روز اول شروع به کار می تواند آن 
را باطل کند. با این حال، کشــورهای شریک آمریکا در برجام، 
در صورت ابطال آن انگیزه ای برای از سرگیری تحریم ها علیه 
ایران نخواهند داشت. رئیس جمهور جدیدی که به دنبال ابطال 

برجام است، با بد ترین گزینه ها مواجه خواهد شد.

 جان کری 
به مسکو می رود

وزیر خارجه آمریکا روز ســه شنبه اعالم کرد به منظور گفت و گو 
با رئیس جمهور و وزیر خارجه روســیه درباره روند صلح سوریه، 
به مسکو ســفر می کند. وی گفت: »هفته آینده به مسکو سفر 
می کنم تا با والدیمیر پوتین و ســرگئی الوروف درباره چگونگی 
انجام اقدامی موثر در پیشــبرد این روند سیاسی و تالش برای 
بهره بردن از این مقطع گفت و گو کنم«. این در حالی اســت که 
دور تازه مذاکرات صلح سوریه، روز دوشنبه در ژنو سوئیس آغاز 
شد. نمایندگانی از گروه های مخالف و فرستادگان دولت سوریه 

در این مذاکرات شرکت دارند.

بین الملل
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پردازش های آینده
مایکروسافت و آمازون در حال ایجاد یک تحول بزرگ

با تقریبا دو دهه فاصله از هم تاسیس شدند اما مایکروسافت 
و آمازون شباهت های بسیاری به هم دارند. هر دو کمپانی 
در مکان هایی کوچک و خانه های شــخصی موسسین، 
تاسیس شــدند، هر دو توانستند رشدی انفجاری را تجربه 
کرده و اینک مــی خواهند در بازی پــردازش کامپیوتری 

ابری برنده باشند.
مایکروسافت گجتی آینده نگرانه نظیر »هولولنز« را معرفی 
کرده در حالی که آمازون با اسپیکر »اکو« تالش می کند تا 
نگاه ها را مجذوب خود کند. هر دو محصول یاد شده، می 
کوشند تا پس از کامپیوتر شخصی و موبایل های هوشمند، 

تحول انقالبی و دیجیتالی بعدی باشند.
بــی راه نیســت اگــر بگوییم شــرکت هایی کــه احتماال 
توســط آنها انقالب بعدی دیجیتالی از راه خواهد رســید، 
مایکروســافت و آمازون هســتند. بــرای درک چرایی این 
موضوع، صرفا باید به انقالب تلفن های هوشمند نگاهی 
داشت، زمانی که گوگل و اپل صحنه را از دیگران ربودند. 
دست مایکروسافت و آمازون کامال از این بازار خالی مانده 
و اگر تالشی هم برای حضور در آن کرده اند، با زیان های 

میلیارد دالری مواجه شده اند.
زیان های میلیارد دالری و شکست هایی که دو شرکت یاد 
شده با آن مواجه شدند، باعث شد تا رویکرد خود را تا حدی 
تغییر داده و زیرکانه تر به آینده ای روشــن تر بنگرند؛ آینده 
ای که در آن پردازش کامپیوتری از طریق مدیریت فضای 

ابری، حرف اول را می زند.
 Amazon( »آمــازون »ســرویس هــای تحــت وب 
Web Services — AWS( و »مایکروســافت آژور«  
)Azure(، دو پلتفــرم مدیریت فضای ابری هســتند که 
اکنون بر این بازار سایه افکنده اند — بازاری که این روزها 
داغ تر و درآمدزا تر از هر زمان دیگری شــده و آقای ساتیا 
نادال، مدیر عامل مایکروسافت اخیرا گفته بود که احتماال 
گــردش مالی ناشــی از پلتفرم های فضای ابری، بســیار 

بیشتر از آنچه خواهد بود که تا کنون برآورد شده است.
در حال حاضــر تخصصی که مایکروســافت و آمازون در 
تقابل با فضای ابری به دست آورده اند، بهترین دلیل برای 
آن است که فکر کنیم دوران اوج کسب درآمد از موبایل ها 
به انتها رسیده و زمان آن است تا شرکت ها از پلتفرم های 

دیگری درآمد خود را به دست آورند.

باختی برای برنده شدن
جالب اســت؛ می توان گفت اپل و گوگل، قربانی پیروزی 
بزرگ خودشــان در زمینه تلفن های هوشــمند شده اند. 
آیفون، برای مثال، موفقیتی بی حد و حصر به شــمار می 
رود و ســال هاســت که تبدیل شده اســت به منبع درآمد 
اصلی اپل. همیــن موضوع اپل را تا حدی محدود نموده و 

از رویاپردازی های بزرگتر باز داشته است.
تیم کوک می گوید که محصول بزرگ و بعدی اپل، همان 
ساعت هوشــمندی اســت که با نام اپل واچ شناخته می 
شود اما بیایید با حقیقت رو به رو شویم: اپل واچ هم صرفا 
یک وســیله جانبی دیگر برای آیفون به شمار رفته و صرفا 
محرکی برای خریده شدن بیشــتر همین تلفن هوشمند 
است. در این رویکرد مشــکلی هم نیست، اپل به هر حال 

تا کنون از همان اپل واچ که به نظر منتقدان گجتی کامال 
معمولی به شــمار می رود، چند میلیارد دالر درآمد کســب 
کــرده ولی این محصول، آن دســتگاه انقالبــی با پلتفرم 

مجزایی که همه انتظار داشتند، نبود.
از ســوی دیگر در ماه های اخیر نشانه هایی وجود داشته 
اند که گــوگل، در پی ادغام پلتفرم اندروید و کروم اســت؛ 
تالشــی که قرار اســت با احتیاط بســیار، جانشینی برای 

اندروید کنونی باشد.
اشــتباه نکنید؛ مایکروســافت و آمازون حاال عاشــق آن 
هستند تا با مشــکالت کنونی اپل و گوگل رو به رو باشند. 
به همین دلیل هم بود که فایر فون از آمازون متولد شــد و 
سال هاســت که پلتفرم موبایلی ویندوز در حال دست و پا 

زدن برای زنده ماندن است.
مایکروسافت هنوز هم به ریسمان رویایی موفقیت ویندوز 
موبایــل چنگ می انــدازد اما حتی بزرگتریــن طرفداران 
همین پلتفرم هم می دانند که کار از کار گذشــته و وقتش 
است پالک دستگاه تنفس مصنوعی از برق کشیده شود. 
موبایل های توســعه یافته از سوی مایکروسافت و آمازون 
برای کاربرانی مناسب هســتند که هیچ انتظار خاصی از 
تلفن های هوشــمند ندارند. آمازون می دانــد بازی تمام 
شــده، در حالی که مایکروسافت در دایره تحریف واقعیت 
خودش دست و پا می زند. )عبارتی که گیتس عادت داشت 
در مــورد جابز به کار ببرد( همین موضوع باعث می شــود 
این دو شرکت بکوشند تا در زمینه های دیگر پیشرو شوند.
هدســت هولوگرافیــک؟ چــرا که نــه. لــپ تاپ-تبلت 
هیبریدی؟ عالیســت. یک پلتفرم کامپیوتری کامل که بر 
بستر فرامین صوتی کار می کند و به دستورات کاربر گوش 

می دهد؟ بی نظیر است!
مایکروسافت و آمازون جیب هایی بسیار عمیق دارند و به 
راحتی می توانند ایده های بلنــد پروازنه و علمی-تخیلی 
 Fire .ماننــد خود را به یــک محصول آماده تبدیــل کنند

Phone اگرچه یک شکست خجالت آور بود، ولی اسپیکر 
Echo تبدیل شده است به ســوگولی سیلیکون ولی، و به 
زودی در همه جهان محبوبیت بی نظیری کســب خواهد 
کرد. اکنون حتی موسس اپل هم عاشق این پلتفرم کامل 

صوتی شده و آن را تحسین می کند.
گاهی برای برنده شدن، الزم است قبلش باخته باشید. فکر 
می کنید اگر Fire Phone تبدیل به محصولی موفق می 
شد، آمازون به فکر ساخت دستگاهی جدید و آینده نگرانه 

به نام Echo می افتاد؟

پردازش کامپیوتری ابری؛ کلید پادشاهی در 
آینده تکنولوژی

مشــخصا همــه محصــوالت ســخت افــزاری و جذاب 
مایکروسافت و آمازون، اگر نتوانید کار خاصی با آنها انجام 

دهید، به سرعت جذابیت شان را از دست می دهند.
نکته بســیار جذاب در خصوص اسپیکر اکو از آمازون این 
است که می تواند اقداماتی بی نظیر برای شما انجام دهد؛ 
از ســفارش دادن محصولی در آمازون گرفته تا خبر کردن 
تاکسی )اوبر( یا حتی قرائت کتاب های موجود در کیندل 
شــما با صدای بلند. همه این اقدامات به واسطه پردازش 
ابری و اقدامات بســیار پیچیده ای در پــس پرده صورت 

می پذیرند.
همین مســئله در مــورد جذابیت ســخت افزارهای اخیر 
مایکروسافت نظیر هولولنز نیز صادق است. هولولنز برای 
نمایش هولوگراف ها به سخت افزار خودش متکی است 
اما دســتیار دیجیتالی کورتانا، نقشــی غیــر قابل انکار در 
موفقیت و کاربرد پذیری این محصول دارد؛ دستیاری که 
به شما اجازه می دهد به اپلیکیشن یا سرویس های مختلف 
دسترسی بهتری پیدا کنید. برای فراهم آوردن این ویژگی، 
مایکروسافت دست به دامن تکنولوژی های پیشرفته ابری 

خود شده است.

پردازش کامپیوتری ابری، و توســعه دیتاسنترهای بسیار 
بهینه و مجهز به ابرکامپیوترهای مدیریت کننده درخواست 
های کاربران، در میان اســتارتاپ های سیلیکون ولی و 
شرکت های تکنولوژیک بزرگ تبدیل به تجارتی بسیار پویا 
شــده اســت. پلتفرم های ابری AWS و Azure اکنون 
مقــام اول و دوم را با فاصله ای بســیار زیــاد از دیگران در 
اختیار دارند و از طریق همان پلتفرم هاست که نیروبخش 

محصوالتی نظیر اکو و کورتانا هستند.
در صورتی که اسپیکر اکو را در برابر Siri از اپل قرار دهید 
و آنها را با هم مقایســه کنید، اکو در همــه زمینه ها برتر و 
بسیار سریع تر از محصول اپل پاسخگوی شما خواهد بود. 
به طور کلی حقیقت این است که اپل تخصص ویژه ای در 
زمینه پردازش کامپیوتری ابری ندارد در حالی که آمازون 
زیرســاخت های خود برای بهبود پردازش ابری را بزرگتر 
و هوشــمند تر می کنــد. از همه این ها مهــم تر، پردازش 
کامپیوتری ابری به یک شرکت اجازه می دهد تا تجربه ای 
مشــابه را در محصوالت مختلف در اختیار یک کاربر قرار 
دهد. مدیر عامل مایکروسافت، آقای نادال پیش از این در 
مورد همین مسئله اظهار نظر کرده بود. وی از »پیوستگی 
تجربه کاربری« سخن بر زبان آورده است. اکنون می توان 
دید که کورتانا در همه پلتفرم ها در اختیار شماست و عالقه 
مندی های تان را در آیفون یافته و در کامپیوتر ویندوزی، 
همان ها را برای تان به نمایش می گذارد. از ســوی دیگر 
سرویس هایی نظیر OneDrive فایل ها را ذخیره کرده و 
این امکان را به شما می دهند تا در هر دستگاهی و در هر 

مکانی، به آنها دسترسی داشته باشید.
همه این ها حکایت از آن دارند که مایکروسافت و آمازون 
با هر تجربه و تالش بــرای ایجاد اســتاندارد کامپیوتری 
جدید، باهوش تر می شــوند. با هر تالش، شما را بیشتر و 
بهتر می شناسند. حتی سیستم های توسعه یافته از سوی 
آنها، این موضوع را فرا می گیرند که شما چگونه از دستگاه 
ها اســتفاده می کنید. همین موضوع منجر می شود تا در 
آینده محصوالتی بهینه تر و بهتر تولید شوند، و هر شلیک، 
به نقطه سیاه رنگ قرار گرفته میان سیبل نزدیک تر شود.

در این میان گوگل هم در ســال هــای اخیر تالش هایی 
در زمینه مدیریت فضای ابری و پردازش ابری داشــته اما 
هنوز با فاصله از دو شــرکت مورد بحث عقب تر است. در 
حالی که مشتریان به ســوی پلتفرم های ابری Azure و 
AWS هجوم می برند، ســرمایه های بیشتری در اختیار 
مایکروســافت و آمازون قرار می گیرد تا همین پلتفرم ها را 

بازسازی کرده و بهبود دهند.
گوگل تالش می کند تا سومین بازیگر مهم دنیای پردازش 
ابری باشد، در حالی که اپل هنوز اتکای بیش از اندازه ای 
بر فروش محصوالت ســخت افزاری دارد. مایکروسافت 
و آمازون ولی همچنــان آزادی مورد نظر خود را دارند تا به 
آزمایش موارد نو بپردازند؛ مواردی که بخش گســترده ای 
از نیروی مورد نیاز خودشان را از پردازش ابری کامپیوتری 
خانگــی به دســت مــی آورند و به همین شــکل از ســایر 
محصوالت متمایز خواهند شــد. امروز، هر چهار شرکت، 
هر کدام در بخشــی برنده هستند اما فردا، ادامه این بازی 

چگونه خواهد بود؟

اطالعات و تصاویر جدید از آیفون 7
شــایعات و تصاویر منتشــر شــده از 
جدیدتریــن محصوالت اپــل یعنی 
آیفون 7 و 7 پرو این روزها به اوج خود 
رسیده اند و هرروز خبر های بیشتری 
پیرامــون این دو منتشــر می شــود. 
ســاعاتی پیش تصاویری از آیفون 7 
منتشر شده است که یک مورد بسیار 

جالب در آن دیده می شود. براساس تصاویر منتشر شده 
قبلی، قسمت پشتی آیفون 7 طراحی مشابه ای با آیفون 
6 اس دارد با این تفاوت که برجستگی دوربین دچار تغییر 
شده و نوارهای آنتن در پشت دستگاه نیز کاهش یافته اند. 
در ایفون 7 پرو نیز شرایط یکسان است با این تفاوت که در 
قسمت پشتی این محصول شــاهد یک دوربین دوگانه 
هستیم که قبال شایعاتی درباره آن شنیده ایم. شاید تغییر 
طراحی آیفون های جدید یکی از مورد انتظارترین موارد 

برای کاربران باشــد امــا حداقل در 
قسمت پشتی باید به تغییرات تکاملی 

به جای تغییرات انقالبی اکتفا کنیم.
امــا براســاس تصاویری کــه امروز 
منتشر شــده اند، به نظر می رسد که 
قسمت جلوی دســتگاه دچار یک 
تغییر مهم می شود که تا به امروز در 
هیچ یک از محصوالت اپل ســابقه نداشته است و آن 
مورد، حذف دکمه هوم آیفون است. این شایعه از زمان 
معرفی آیفون 5 در فضای وب منتشر شده بود اما تا به 
امروز به حقیقت نپیوستند. شــاید این شایعه نیز مانند 
ســال های قبل درحد همان شایعه باقی بماند اما یک 
نکته را فراموش نکنیم، اپل از فناوری برخوردار است 
که می تواند تغییر اساســی را در دکمه هوم ایجاد کند و 

آن فناوری، لمس سه بعدی نام دارد.

حمله گسترده بدافزارها به شبکه های خبری جهان
حمالت ســایبری گســترده بــر پایه 
تبلیغات، بی بی سی، نیویورک تایمز و 
MSN را هدف قرار داد. احتمال آلوده 
شدن میلیون ها نفر به باج افزارها در 
سراســر جهان وجود دارد. این حمله 
که موفق شده اســت تا سامانه های 
امنیتی بسیاری از شرکت های تبلیغاتی 

آنالین را پشت سر بگذارد، کاربران اینترنتی بسیاری را در 
معرض خطر حمله باج افزارها قرار داده است. بسیاری از 
شبکه های خبری و وبگاه هایی نظیر بی بی سی، نیوزویک، 
نیویورک تایمز و MSN طی چند روز گذشته هدف تبلیغات 
آلوده قرار گرفته که به اعتقاد برخی کارشناســان امنیتی 
بزرگ ترین کمپیــن بدافزارهای تبلیغاتی طی دو ســال 
گذشته بوده است. کارشناســان امنیتی معتقدند حجم 
باالیی از رایانه ها بعدازاین حمله به بدافزارهایی آلوده شده اند 

که ممکن است محتوی باج افزارها 
باشند؛ ازاین رو شرکت های امنیتی باید 
هر چه سریع تر برای رفع این مشکل 
اقدام کنند. البته کارشناسان امنیتی 
در گزارش های خود مدعی هســتند 
که مقصر اصلی این ماجرا، وبگاه ها و 
خبرگزاری های رسمی نیستند، چرا که 
در حقیقت این بدافزارها ابتدا شرکت های بزرگ تبلیغات 
آنالین را هدف قرار داده و بعد از آن وبگاه های پخش کننده 
تبلیغات نظیر بی بی سی به واسطه پخش تبلیغات آلوده، 
به بدافزار آلوده شده اند. شرکت امنیتی ترند میکرو نیز در 
گزارشی دراین باره از آلوده شدن شبکه های بزرگ تبلیغاتی 
 ،)Google's DoubleClick( نظیر گوگل دابل کلیک
روبیکون )Rubicon(، ای او ال )AOL( و اپ نکسوس 

)AppNexus( خبر داد.

باارزش ترین برندها
با توجه به ســود کالنی که اپل از فروش گجت های 
خود بدست آورده و محبوبیت باالی محصوالت این 
کمپانی، جای تعجب نیســت که ارزشمندترین برند 
باشــد! گوگل نیز با شکست سامســونگ به جایگاه 

دوم پرتاب شد…
به گزارش پایگاه خبری فناوری اطالعات برســام 
و به نقــل از جــی اس ام، ارزش برند یــک فاکتور 
فوق العاده مهم برای مدیران کمپانی ها به حساب 
می آید؛ اگــر چه در ظاهر ســود مســتقیمی برای 
صاحــب برند نداشــته یا شــاید بصورت مســتقیم 
روی فــروش محصــوالت تاثیــر چندانی نداشــته 
باشــد؛ لیکن در نظر داشــته باشــید که ارزش برند 
نشــان دهنده قدرت آن کمپانی در بــازار جهانی و 
 Apple میزان اعتماد مشــتریان به آن اســت که
سال هاست جایگاه اول را در این رتبه بندی تصاحب 
کرده اســت. در حالی که برنــد Apple با اختالف 
نسبتا زیادی از Google جلو است، بررسی آمارها 
نشان می دهد که هیچ عالقه ای به از دست دادن 
جایگاه خود نداشــته و همچنان رو به رشــد حرکت 

می کند!
برند گوگل پس از تلفیق در گروه Alphabet توانست 
پس از چهار ســال کش مکش با سامسونگ از سال 
2012، باالخره در سال 2016 جایگاه دوم را تصاحب 
کرده و غول کره ای را در جایگاه سوم زمین گیر کند. 
در ســال های اخیر سامسونگ رشــد قابل توجهی 
نداشــته و ارزش آن تنها نصف ارزش برند اپل تعیین 
شــده که اختالف فاحشــی برای ایــن دو برند رقیب 

بحساب می آید.
عالوه بر گوگل، برند Amazon نیز با رشد خیره کننده 
2۴ درصــدی، رقیبانــی همچــون Microsoft و 
AT&T را  Verizon و  اپراتورهــای امریکایــی 
قاطعانه پشــت سر گذاشته و رتبه چهارم را با اقتدار از 
آن خود کرد. اپراتور دیگری که به تازگی وارد 10 رتبه 
اول شده و هم اکنون رتبه نهم را به خود اختصاصی 
داده اپراتور چینی China Mobile است؛ برند های 
چینــی تا چند ســال گذشــته برای غربی هــا کامال 
ناشــناس بودند اما بازاریابی حرفه ای و قیمت های 
مناسب توانست نظر غرب نشین ها را نیز به برند های 

چینی جلب کند.
شــبکه اجتماعی فیســبوک نیز اگرچه جزو 10 برند 
ارزشــمند نیست اما با رشــدی 500 درصدی از سال 
2013 توانسته جایگاه 18 را به خود اختصاص دهد 
که پیشرفتی عظیم برای زاکربرگ و هم تیمی هایش 

محسوب می شود.
جالب تریــن نکتــه ای کــه در این دســته بندی به 
چشــم می خورد حضــور چشــمگیر کمپانی های 
تکنولوژی محــور در صــدر پر ارزش ترین برند های 
جهان اســت؛ اگر دقت داشــته باشــید در ده تای 
اول بجــز Walmart و Wells Fargo کــه بــه 
ترتیــب در زمینــه فروشــگاه و بانکــداری فعالیت 
می کننــد، 8 تای دیگر برند هــای تکنولوژی محور 
هســتند؛ برند های نفتی، راه سازی، خودروسازی 
و این قبیل کمپانی ها که مشــتریان فراوانی داشته 
و شرکت های عظیمی دارند هیچ جایگاهی در 10 

رتبه اول نداشته اند!
نکتــه جالب دیگر اینکه از 10 برنــد برتر 8 تای آن ها 
متعلق بــه ایاالت متحده هســتند و فقط دو کمپانی 
Samsung و China Mobile متعلق به شــرق و 

کشور های کره جنوبی و چین بوده اند!

رصدخانه

Mini Galaxy S7 سامسونگ در حال ساخت
اگرچــه شــایعات در مورد 
نســخه مینی گلکسی اس 
7 بــه حقیقت نپیوســت و 
سامسونگ از این دیوایس 
رونمایــی نکرد امــا باز هم 
حرف هایی در این باره شنیده 
می شــود. آخرین نســخه 

مینی سامسونگ مربوط به گلکسی اس 5 بود، 
گوشی هوشــمندی که نه تنها در اندازه و ابعاد 
با اس 5 تفاوت هایی داشت بلکه مشخصات 
آن نیز کامال متفاوت بــود. البته هیچ کدام از 
نســخه های مینی سامســونگ مشخصاتی 
همچون برادر بزرگترشان نداشتند و همیشه 

بــا مشــخصات پایین تر و 
نمایشــگر کوچکتر معرفی 
می شدند. اکنون شایعاتی 
از کره جنوبی به گوش می 
رسد، شــایعاتی که حکایت 
از نســخه مینی گلکســی 
اس 7 سامســونگ دارد. 
این نســخه از گلکســی اس 7 احتماال پاسخ 
سامسونگ به آیفون ۴ اینچی اپل خواهد بود، 
آیفونی که 21 مارس رونمایی خواهد شد. گفته 
میشود این گوشی از صفحه نمایش ۴.6 اینچ، 
دوربین 12 مگاپیکســل، تراشه اسنپدراگون 

820 و 3 گیگابایت رم برخوردار است.

نام بعدی برای سیستم عامل اندروید چیست؟
در روزهــای اخیر خبرهای 
بســیاری در مــورد اندروید 
N شــنیده ایــم که نشــان 
می دهند این نسخه بزرگ 
ترین آپدیت پلتفرم یاد شده 
پس از آبنبات چوبی اســت 
که در سال 201۴ میالدی 

عرضه شــده بود. هفتمین نســخه از سیستم 
عامل گوگل با قابلیت های بسیار به روز رسانی 
گشته و در حال حاضر در مرحله تست و آزمایش 
قرار دارد. یکــی از بهترین ویژگی های اضافه 
شده به آن را می توان مالتی تسکینگ واقعی 
دانست که در چند پنجره مجزا انجام می شود 

و ســرانجام پــس از انتظار 
طوالنــی پلتفــرم شــرکت 
ســاکن مانتین ویــو به آن 
مجهز گشــته. گوگل برای 
نامگــذاری این سیســتم 
عامل از کاربــران و عالقه 
مندان نظــر خواهی نموده 
و از آنها خواســته نام های پیشــنهادی خود را 
اعالم نماینــد. پیرو همین مســائل، امروز در 
فهرست »پروژه اپن سورس اندروید« نام »چیز 
کیک نیویورکی« به صورت رمزی و در شمایل 
“dev-nyc” دیده شــده که گفته می شــود 
احتماال نام نسخه بعدی این پلتفرم خواهد بود.

حفره امنیتی خطرناک در فلش پلیر ادوبی
شــرکت ادوبی بــه تازگی 
اعــالم کــرده اســت که 
یک حفره امنیتی بســیار 
خطرناک بر روی سیستم 
فلــش این شــرکت وجود 
دارد و کاربــران برای رفع 
آن بایــد هرچــه زودتــر به 

آخرین نسخه از این نرم افزار مهاجرت کنند. 
ظاهرا روزهای امن فلش برای نســل ما قابل 
رویت نخواهد بود زیرا هر روز شاهد یک رخنه 
امنیتی جدید و بزرگ در ســاختار این نرم افزار 
هستیم. به تازگی شرکت سازنده این سیستم 
یعنی ادوبی اعالم کرده است که فلش با یک 

رخنه امنیتی بســیار بزرگ 
روبرو شده است که موجب 
می شود تا کاربران به شدت 
در برابر حمالت آسیب پذیر 
باشــند. به ایــن ترتیب این 
شرکت اعالم کرده است که 
برای رفع این مشــکل باید 
هرچه سریع تر به ســراغ به روزرسانی نرم افزار 
مربوطه رفت و در آخرین بســته به روزرسانی، 
این رخنه پوشش داده شده است. نسخه تائید 
شــده توســط ادوبی، 21.0.0.182 نام دارد 
و دســت یابی به آن به صــورت کامال رایگان 

ممکن خواهد بود.

آی تی
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پنجره

مبادا نوروز ریتم زندگی تان را خراب کند
توصیه هایی برای حفظ سالمت در نوروز

در مدت ایــام تعطیالت نوروز برنامه زندگی و تغذیه افراد دچار تغییراتی ناگهانی 
می شود که این مســئله می تواند به سالمتی افراد آســیب بزند. در این مطلب 
قصد داریم تا شــما را با مطالبی برای حفظ سالمت در طول تعطیالت نوروزی 

آشنا کنیم.

مراقب دل درد باشید
متاســفانه در ایام عیــد یکی از شــایع ترین بیماری ها مشــکالت گوارشــی و 
مســمومیت های غذایی است که به خاطر رعایت نکردن بهداشت و یا پرخوری 
اتفاق می افتد. برای این که با بیماری، عید خودتان و خانواده تان را خراب نکنید 
ســعی کنید خودتان را کنترل کنید، خیلی آجیل نخورید چون آجیل دیر هضم 
است یعنی نسبت به خوراکی های دیگری که در عید استفاده می شود مثال میوه 
و شیرینی و شــکالت، نیاز به زمان بیشتری برای هضم شدن دارد و وقتی بعد 
از آجیل، میوه و شیرینی بخورید و بعد هم غذا که معموال در این ایام غذا ها هم 
کم روغن نیستند، سوءهاضمه و دل درد ایجاد می کند و به قول قدیمی ترها سر 
دل تان گیر می کند و بعضی وقت ها باعث به وجود آمدن مشــکالت بیشتری 
هم می شود پس سعی کنید بخورید و بیاشامید اما پرخوری نکنید و تا می توانید 
از غذا های ســبک در این مدت اســتفاده کنید و باور کنید اگر تمام شــیرینی و 

شکالت و آجیلی که به شما تعارف می کنند را نخورید هیچ اتفاقی نمی افتد.

حفظ سالمت پوست
خوردن بیش از حد خوراکی های شیرین و دانه های روغنی در این روزها باعث 
به وجود آمدن جوش  روی پوســت مبارکتان می شود که تا بخواهد جبران شود 
و پوست تان به حالت طبیعی برگردد کلی زمان و هزینه الزم است، به عالوه در 
این روزها که همه سعی می کنند به خودشان برسند، به وجود آمدن جوش های 
مزاحــم و ملتهب، زیبایی شــما را تهدید می کند مخصوصا اگر از آن دســته از 
آدم هایی هستید که طاقت ندارید که تا خوب شدن جوش ها صبر کنید و خودتان 

دســت به عمل جراحی می زنید و مجبورید تا مدت ها آثار عید را روی صورتتان 
داشته باشید، به پوستتان رحم کرده و کمتر آجیل و شکالت بخورید این هم به 

نفع شماست هم به نفع صاحب خانه بینوا!

به اندازه بخورید
ببینیــد چند بار دارم تکرار می کنم ها! اگر حواســتان به میــزان و نحوه خورد و 
خوراکتان نباشــد کلی به دردســر می افتید همین دو هفته کافی اســت تا کلی 
اضافه وزن پیدا کنید و بعد از عید هرکس شــما را ببیند می فهمد که تعطیالت 
خود را چگونــه گذرانده اید! از ما گفتن بود. عمق فاجعه این روزها به قدری زیاد 
است که حتی کسانی که رژیم غذایی دارند هم خیلی باید حواسشان باشد چون 
ممکن است وسوسه شوند که بیشتر بخورند، که همین باعث می شود که هرچه 
رشته بودند پنبه شده و کل زحمات شان به هدر برود، این دسته آدم ها آخر عید 
به خودشــان می گویند: »ای کاش هیچ وقت به ایــن همه مهمانی نمی رفتیم 
خوانندگان عزیز!« که آن وقت دیگر پشــیمانی سودی ندارد و برای جبران باید 

کلی زحمت بکشند تا همه چیز به حالت اولیه اش برگردد.

تحرک داشته باشید
این روزها خیلی ها عید و تعطیلی را بهانه می کنند برای تنبلی! سعی کنید برای 
شادابی خودتان هم که شده حداقل روزی یک ساعت از هوای خوب این روزهای 
بهاری استفاده کنید و صبح ها دست کم نیم ساعتی زودتر از خواب بیدار شوید و با 
خانواده و یا دوستان تان به پارک یا بوستان محله تان بروید و ورزشی بزنید به رگ. با 
این کار هم به سالمت بدنتان کمک می کنید و هم خوابتان را مدیریت می کنید.

مراقب چشمان خود باشید
توجه داشته باشید که قطعا شما با صداوسیما قرارداد نبسته اید که تمام فیلم ها، 
سریال ها و پیام بازرگانی هایی که پخش می شود را تماشا کنید، و اگر تمام فیلم ها 

و ســریال های ویژه نوروزی را نبینید عمو ضرغامی از شما دلگیر نمی شود پس 
برای رفع تنوع! هم که شــده بعضی وقت ها به چشم هایتان استراحت بدهید و 

به قول مرحوم فیتیله ای ها! »به فکر چشمات باش«، ثواب دارد.

مسواک را فراموش نکنید
تنبلی و فراموشکاری جزء الینفک تعطیالت است. حتی خود دندان پزشکان 
نیز ممکن است مســواک زدن در ایام عید را در میان خستگی دید و بازدیدها و 
ســفر فراموش کنند و خوابیدن روی کاناپه را به از جا برخاســتن و زدن مسواک 
ترجیح دهند! اینگونه غفلت ها، مخصوصا اگر به دفعات تکرار شوند، ریسک 
پوســیدگی دندان های شما را افزایش می دهند و ســالمت آنها را به خطر می 
اندازند. افراد سالخورده ای که از دندان مصنوعی )دست دندان( استفاده می 
کنند باید شستشوی دهان و دست دندان را پس از خوردن غذا و خارج کردن و 

در اب گذاشتن دست دندان در هنگام خواب را از یاد نبرند.

اگر دچار دندان درد شدید…
در نهایت »فرشــته دندان درد« روزی به ســراغ شــما نیز خواهد آمد و شــما را 
مشــمول تجربه درد جانکاه دندان خواهد کرد. بعید نیست شما از جمله طعمه 
های این فرشــته در ایام نوروز باشید. در این صورت باید به دنبال چاره ای برای 

فرو نشاندن درد باشید.
خوردن مسکن اولین راهکاری است که به ذهن هر شما خواهد رسید؛ مخصوصا 
اگر شــدت درد چندان جدی نباشد. اما در صورتی که درد شما با این کار ساکت 
نشــد، چاره ای ندارید جر اینکه شــال و کاله کنید و در عیــن تعطیلی به دنبال 
درمانگاه یا مطبی باشــید که دندان پزشــک در آن حضــور دارد. در این حالت 
فراموش نکنید که کشــیدن دندان تنها راه رهایی از این درد نیست و بهتر است 
به دنبال درمان های جایگزین، نظیر درمان ریشه )عصب کشی( دندان باشید؛ 

اگرچه هزینه این دو نوع درمان بسیار با هم متفاوت است.

این عوامل به جنین آسیب می رساند
باشگاه خبرنگاران- محققان در جدیدترین پژوهش های خود دریافته اند بروز پیری می تواند از 
دوران جنینی روندی رو به پیشــرفت داشته باشد و باعث شود سن سلول های جنین سریعتر از 
ســن بیولوژیک او شود. بر اســاس تحقیقات اضافه وزن ماد رو یا استعمال دخانیات در دوران 

بارداری در تخریب و آسیب رساندن به DNA سلولی جنین موثر است.
در عوض زنانی که در دوران بارداری از میوه، ســبزیجات و مواد حاوی آنتی اکسیدان استفاده 
می کنند نوعی اثر ضد پیری را در جنین  و تغذیه مادر در دوران بارداری اســت. پژوهشــگران 
همچنین اعتقاد دارند از نه مصرف ســیگار می تواند باعث محدود شــدن دریافت اکســیژن از 
طریق بند ناف جنین شــود و به این ترتیب روند رشــد او را با اخالل مواجه کند. چاقی و اضافه 
وزن مــادر در دوران بارداری نیز می تواند در دریافت کم اکســیژن به جنین موثر باشــد و حتی 

باعث بروز شرایطی چون پره اکالمپسی در دوران باردار شود.

بیرون                 زدگی شدید چشم نشانه چیست؟
تســنیم- محمد پژوهــی متخصص داخلی و فــوق تخصص غدد گفت: بیرون زدگی چشــم 
ممکن اســت یکی از عالئم اختالل در کار کرد غده تیروئید باشد که این عالمت ممکن است 
خفیف به صورت خیرگی چشــم و یا در برخی موارد خیلی شــدید باشــد. وی با بیان اینکه یکی 
از اختالالت شــایع غده تیروئید ترشــح زیاد این غده یا پرکاری تیروئید است؛ ادامه داد: شیوع 
اختالالت تیروئیدی در زنان چند برابر مردان است. این فوق تخصص غدد در ادامه افزود: در 
این عارضه ترشح آنتی بادی باعث تحریک قسمت های اطراف و پشت چشم می شود که باعث 
تجمع چربی در این قسمت های چشم و سبب بیرون زدگی چشم می شود. در موارد خیلی حاد 
و شــدید؛ بیرون زدگی چشــم تا حدی زیاد است که فرد نمی تواند چشمانش را ببندد و شب ها به 
هنگام خواب چشمانش باز می ماند و این امر موجب زخمی شدن پلک می شود و در اکثر موارد 

درمان این حالت از طریق جراحی صورت می گیرد.

مراقب آلرژی های فصلی باشید
دکترمن- دکتر بهادرسلیمانی فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی گفت: آلرژی واکنش افراطی 
سیستم ایمنی بدن به عوامل مختلف است. آلرژی فصل بهار که ناشی از استنشاق گرده های 
گیاهی است، یکی از شایع ترین آلرژی هاست.گرده افشانی درختان در بهار، علف ها و چمن ها 
در تابســتان و درختچه هــا و علف های هرز در فصل پاییز موجب بروز حساســیت های فصلی 
می شــود. مبتالیان به حساســیت فصلی با شــروع گرده افشــانی گل ها و گیاهان عالئم خود 
را نشــان می دهند. در این حالت، نگهــداری گلدان های کوچک در فضای منزل، پر پرندگان 
خانگی و نگهداری حیواناتی مانند جوجه اردک، گربه، سگ و غیره، بیماری را شدت می دهد.
حساسیت فصلی تنها مخصوص فصل بهار نیست. نشانه ها و عوارض حساسیت های فصلی 
شــامل آبریزش بینی، ریزش اشــک، سرفه و عطســه از جمله عالئم آلرژی است که به علت 

مصرف داروها، مواد شیمیایی و حتی شرایط فیزیکی خاص ایجاد می شود.

مواد غذایی ممنوعه در ایام عید نوروز!
شــفا آنالین- دکتر محمــد زینلی 
گفــت: اســتفاده از شــیر خــام، 
سرشیر، خامه و پنیرتازه تهیه شده از 
شیرنجوشیده، فرد را درمعرض ابتال 
به تب مالت قرار می دهد. بیشترین 
موارد ابتال به تب مالت در فصل بهار 
و مناطق شمال و شمال غرب کشور 

گزارش می شود که 80 درصد آن در مناطق روستایی 
بروز می کند. درمان تب مالــت، طوالنی مدت بوده و 
فرد طی این مدت -حداقل به مدت هشــت هفته- از 
زندگی روزمره بازمی ماند. مســافران مناطق روستایی 

کشــور باید به طور جدی از خرید و 
مصرف محصوالت لبنی خودداری 
کنند و درصورت مصرف حداقل باید 
آنها را به مدت پنج دقیقه بجوشانند. 
محصوالت لبنی فله ای به ویژه در 
تعطیالت نوروزی توسط دوره گردها 
در حاشیه شهرها به فروش می رسد 
که به هیچوجه نباید از آنها استفاده کرد. تب مالت، یکی 
از بیماری های قابل انتقال بین حیوان و انسان است 
که از دو طریق مســتقیم و غیرمستقیم تماس با دام و 

مصرف لبنیات خام به انسان منتقل می شود. 

نوشیدنی که شما را از مرگ نجات می دهد
باشگاه خبرنگاران- خربزه تلخ یا کارال 
گیاهی است که به عنوان آنتی بیوتیکی 
طبیعی استفاده می شود. این گیاهی 
نوعــی هدیه الهی و کمــک بزرگی به 
درمان بسیاری از بیماری های کشنده 
در نظر گرفته می شود. مطالعات علمی 
بسیاری نشان داده است که این گیاه 

می توان بسیاری از انواع ســرطان را با گرسنه نگه داشتن 
سلول های سرطانی و متوقف کردن رشد و گسترش آن ها 
درمان کند. این نوشیدنی نوعی مولتی ویتامین محسوب 
می شود که تمام سم ها را از بدن شما خارج می کند. برای 

تهیه آن می توانید روزانه 100 گرم از آن 
را آبگیری کنیــد و میل کنید. طعم آن 
تلخ اســت اما قابل تحمل است. کارال 
 C ،B3 ،B2 ،K، B1 حاوی ویتامین
و کربوهیدرات، فیبر، فوالت، پروتئین، 
پتاسیم، کلســیم، منیزیم، فسفات و 
ســدیم است. این نوشــیدنی خواص 
بی شماری دارد که از جمله آن می توان به تقویت سیستم 
ایمنی، پیشگیری و مهار سرطان،  درمان دیابت، بهبود خون، 
تقویت عملکرد جریان خون و افزایش انرژی اشاره کرد. در 
مقابل این همه خواصی که دارد مزه آن بی اهمیت است.

هیدروسل چیست؟
شــفا آنالین- هیدروســل بیماری نســبتا شایعی در 
نوزادان پســر اســت که از همان ابتــدای تولد بروز 
می کند. اما بســیاری از پدر و مادر هــا از این بیماری 
اطالع ندارند و تنها متخصص اطفال می تواند آن را 

در کودک تشخیص دهد.
هیدروســل به جمع شــدن آب در اطــراف بیضه ها 
می گویند که در 10 تا 15 درصد نوزادان پســر شــایع 
است. معموال پزشکان و متخصصان با معاینه نوزادان 
می توانند این بیماری را در آنها تشــخیص دهند. به 
این صورت کــه با یک چراغ قوه بیضه هــا را معاینه و 
بررســی می کنند که به این روش ترانس ایلومینیشن 

می گویند.
تورم بــدون درد بیضــه که نرم بــوده و کم کــم زیاد 
می شــود. کودک نباید درد داشــته باشد، وجود درد 
نشــان از یک بیماری زمینه ای دیگر مثل عفونت و 
یا سرطان بیضه اســت. بیضه را معموال می توان در 
کودکان لمس کرد، ولی اگر میزان مایع اطراف بیضه 
زیاد باشــد، بیضه غیر قابل لمس خواهد بود. اگر در 
یک اطــاق تاریک نور چــراغ قوه را در کیســه بیضه 
 بتابانیم، در صورت وجود هیدروســل از کیسه بیضه

 عبور می کند.
در کــودکان باید هیدروســل را از ســایر بیماریهای 
خطرناک بیضه افتــراق داد، مهمترین آنها پیچش 
بیضــه و فتق بدام افتاده اســت. پیچش بیضه اگر تا 
شش ســاعت درمان نشود، سبب از بین رفتن بیضه 
شــده و فتق بدام افتاده اگر بدرستی تشخیص داده 
نشده و اورژانس عمل جراحی نشود سبب سیاه شدن 

روده ها می شود.
هیدروسل ممکن است با فتق های ناحیه آلت تناسلی 
اشــتباه گرفته شــود. برای تشــخیص دقیق تر باید 
ســونوگرافی ناحیه بیضه ها انجام شود. اگر مایع دور 
بیضه زیاد نباشــد، جای نگرانی نیست چون این آب 
بعد از یک سالگی کودک جذب بدن می شود. اما اگر 
بعد از یک سالگی جذب بدن نشد، باید با جراحی آن 

را از بیضه ها خارج کنند. 
بیضه ها در دوران جنینی داخل شــکم جنین تکامل 
می یابند و با افزایش ســن، از مسیر مشخص پایین 
می آیند و داخل کیســه بیضه قرار می گیرند و در این 
محل دمای مناسب برای رشد و تولید اسپرم ها فراهم 
می شــود. بنابر این اگر در دوران کودکی بیضه ها در 
جای خــود قرار نگیرند، کودک دچــار بیماری بیضه 

نزول نکرده یا باال ماندن بیضه می شود.
بســیاری از موارد هیدروســل در کــودکان بخودی 
خــود بــا گذشــت زمــان برطــرف مــی شــوند و 
نیــازی بــه جراحــی ندارنــد. اگــر مطمئن شــدیم 
کــه بیمــاری زمینــه ای خاصــی وجــود نــدارد و 
هیدروســل نیز از نوع ارتباطی نیســت و رزو بروز بر 
 انــدازه آن افــزوده می شــود، باید کــودک جراحی 

شود.
 بعضی ها آب کیســه بیضه را با ســرنگ می کشند، 
آن به هیچ وجه توصیه نمی شــود چــون اوال بدون 
تاثیر اســت و ظرف چنــد روز دوباره مایــع دور بیضه 
جمع می شــود و ثانیا اگر علت ســرطان بیضه بوده 
باشــد، درمان را بــه مخاطره مــی انــدازد. بهترین 
درمــان هیدروســل جراحی اســت کــه در آن پرده 
 ایکه ســبب ترشح مایع می شــود با جراحی برداشته 

می شود.

سالمت
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کارلوس کی روش روز چهارشنبه در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال با تبریک 
فرارسیدن سال نو به مسئوالن و مردم ایران افزود: خوشحالیم که باالخره 
بــه راه حل و راهکاری برای دســتیابی به زمین تیم ملی دســت یافتیم.وی 
ادامه داد: زمین چمن پژوهشگاه صنعت نفت اســتانداردهای بین المللی 
کادمی تیم های  را ندارد، اما در فضای زیبایی قرار گرفته و نسبت به زمین آ
ملی از کیفیت باالتری برخوردار اســت. ما می توانیم پاس های بهتری را به 
همدیگر بدهیم و از وزارت نفت و مســئوالن پژوهشــگاه صنعت نفت تشکر 
می کنم که این زمین را در اختیار تیم ملی قرار دادند.کی روش در خصوص 
جوانگرایی در تیم ملــی فوتبال افزود: جوانگرایی جزیــی از برنامه این تیم 
کادمی نیست و نباید  برای جام جهانی اســت. البته باید بگویم که تیم ملی آ
ایــن طور به تیم ملی نگاه کنیم. ما برای تیــم ملی برنامه ریزی کوتاه مدت، 
میان مدت و بلند مدت داریم. بر این اســاس بازیکنان را به تیم ملی دعوت 
می کنیم.وی اضافه کرد: تا زمانی که در ایران هســتم این روند را ادامه می 
دهم. همان طور که دیدید بازیکنان جوان زیادی در تیم ملی حضور دارند، 
بازیکنانی مثل ســید جالل حسینی نیز در تیم هستند که با شور و شوق زیاد 
تمرین می کنند و تا وقتی آنها باشــند، مشــکلی نداریم.ســرمربی تیم ملی 
فوتبال افزود: اگر این بازیکنان فرصت داشــته باشــند تا بــازی های بین 
المللی برگزار کنند، با این شــور و انگیزه، هیچ مشــکلی نخواهیم داشت، 
گر ایــن اتفاق نیفتد یک عالمت ســوال ایجاد می شــود.کی روش در  اما ا
خصوص اظهارات رئیس جمهور ایران درباره تیم ملی فوتبال گفت: وقتی 
دکتر روحانی این صحبت ها را درباره من و تیم ملی گفتند، وظیفه من خیلی 
ســنگین تر می شود. من فرمایش ایشــان را به عنوان تعریف شخصی نمی 
دانم بلکه آن را چــراغ راه آینده می دانم تا بتوانیم بهتــر به وظیفه خودمان 
عمل کنیم.وی افزود: در پایان ســال هســتیم و به تک تک ایرانیان عید را 
تبریک می گویم. این سال جدید را به رهبر انقالب اسالمی و رئیس جمهور 
هم تبریک می گویم. مطمئنا هواداران عزیز ایران لیاقت یک عیدی را دارند 
و امیدوارم که مســئوالن با یک برنامه ریزی مناسب، این کادو و عیدی را به 
هواداران تقدیم کنند.سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: به طور حتم صحبت 
های رئیــس جمهور برای ما انگیزه زیادی ایجاد مــی کند. من فرمایش او 
را به عنوان مدال شخصی برداشــت نمی کنم و برعکس مسئله را می بینم. 
اگر تا قبل از این فکر می کردم یک زمین اســتاندارد الزم داریم، االن فکر 
می کنم 10 زمین اســتاندارد بین المللی در ایران الزم داریم. پیام ایشان به 
مســئوالن ورزش به نظرم شــفاف بود. این مسئوالن شــامل همه مربیان و 
ورزشکاران است.کی روش افزود: صحبت های رئیس جمهور درباره بازی 
تیــم ملی و آرژانتین اتفاقی نبود و هدفی پشــت آن وجود داشــت. آن بازی 
ســطح واقعی فوتبالی اســت که ایران می تواند در ســطح بین الملل انجام 
دهد. آن بازی باعث غرور و شــور و شــعف مردم ایران شــد. صحبت های 
دکتر روحانی برای من خیلی شفاف است و ما باید کار را انجام دهیم و سعی 
کنیم که بهتر از قبل باشــیم. هفته آینده کار ما آغاز می شــود و وقتی قرعه 
کشــی مرحله بعد انجام شــود، باید تالش کنیم تا بهتر از قبل کار کنیم.تیم 
ملی فوتبــال ایران خود را برای دیدار مقابل تیم هــای ملی هند و عمان در 

مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 آماده می کند.ملی پوشان ایران 
در روزهای پنجم و دهم فروردین ماه آینده به ترتیب برابر تیم 

های هند و عمان قرار می گیرد.

حسن روحانی در مراسم تقدیر از ورزشکاران و مدال آوران اظهار کرده بود: 
گاهــی با یک تیــم معمولی بازی می کنیــم و گاهی با تیم هــای بزرگی مثل 
برزیــل و آرژانتین و اگر در بازی بــا این تیم ها برنده هم نشــویم بازی خوب 
به اندازه برنده شــدن در جامعه تاثیر می گذارد، اما وقتــی با 6 تیم قوی دنیا 
بازی می کنیم کار ما بســیار سخت است و کار وقتی ســخت تر می شود که 
این تیم ها بازیکنان شان را با هم ترکیب می کنند و از میان خود بهترین ها را 
بر می گزینند.رئیس جمهور ادامه داد: شــما وقتی به عنوان کشور ایران به 
مقابله با آن ها می روید و پیروز می شوید برای ملت خود غرور می آفرینید، اما 
وقتی کســی برای این موفقیت کف نمی زند شما چه لقبی به او می دهید؛ یا 
وقتی گروه یا جناحی پیدا می شود که در برابر این پیروزی، لبخند را در چهره 
او و کف محکم در دســت های او نمی بینید. گاهی هم کفی زده می شــود، 
ولی گفته می شود ای بابا، این همه تالش کردیم سه گل زدیم ولی یک گل 
هم خوردیم.وی در ادامه با اشــاره به این که "بعضی فکــر می کنند که یک 
مســابقه از اول تا آخر برای یک نفر برد و برای یک نفر باخت است" تصریح 
کــرد: مربی بزرگ ایــن بازی اعالم کرده کــه بازی ما برد - برد اســت و ما 
هم پیروزیم چون گل بیشــتری زده ایم. ما در صحنــه جهانی و برای منافع 

ایــن ملت را ملی بــازی کردیــم و ُدّر گرانمایه 
و از ته چــاه خارج کردیم 

در منظــر جهانیان 
قرار دادیم.

روحانی با بیان این که "ورزش موجب نشاط روح و بدن می شود و در فرهنگ 
اسالم ورزش کردن نیز توصیه شده است" گفت: امام سجاد )ع( در دعای 
خود از خدا می خواهد که بر او منت بگذارد و او را ســرزنده و بانشاط کند. اما 
من نمی دانم بعضی دیــن را چگونه فهمیدند که فکر می کنند فرهنگ دینی 
با نشاط جامعه در تضاد اســت.رئیس جمهور با اشاره به این که "یک خارجی 
که به ایــران می آید چهره مردم اولین نکته ای اســت کــه می بیند" افزود: 

بنابراین مهم اســت که چهره مردم سرزنده باشد یا گرفته.
وی هم چنیــن افــزود: همانطور کــه می گوییم در انتخابــات هرچه رقابت 
بیشتر باشد بهتر است و سخت است که جامعه را به خاطر کاندیدای خاصی 
پای صندوق ببریم، در ورزش هم رقابت مهم است و اگر فقط دو سه ورزش 
را برای مردم در نظــر بگیریم رغبت مردم به ورزش کمتر می شــود. ورزش 
برای دور کردن جامعه از آســیب های اجتماعی بســیار مهم است و دارای 
آثار اجتماعی متعددی اســت. رهبر انقالب هم فرموده اند که ورزش برای 

جوانان مستحب ولی برای میانساالن واجب است.
رئیس دولــت تدبیر و امید هم چنین با بیان این که "ما به ورزش قهرمانی هم 
نیازمندیم و ورزش قهرمانی الگو، محرک و مشــوق ورزش همگانی است" 
گفت:  در ورزش قهرمانی افتخارات ملی آفریده می شود و ورزش قهرمانی 
به لحاظ سیاســی و بین المللی هم اهمیت دارد. افتخــار ملی جایی آفریده 
می شــود که پرچم کشــور به اهتزاز درآید. غریو نام ایران شــنیده شود و هر 
ایرانی لذت ببرد. یک عالمت وطن دوستی همین میدان های قهرمانی 
است. یک ایرانی در یک کشوری دیگر صدها کیلومتر را طی می کند 
تا تیم ورزشــی کشورمان را تشــویق کند این ایرانی شاید حتی ایران 
را ندیده باشــد ولی خود را ایرانی می دانــد. در افتخارات ملی دیگر 
قومیت این تیم یا آن تیم یا این حزب یا آن حزب و یا مذهب نداریم.
وی تاکید کرد: افتخارات ملی به همه اقوام،  ادیان و همه تفکرات 
سیاسی و همه کسانی که به ایران عشق می ورزند تعلق دارد. این 

افتخار ملی موجب وحدت ملی و غرور ملی می شــود.
وی گفت: بهترین راه برای شــاخص گذاری میزان پیشرفت 
گــر از رقابــت  در همــه امــور رقابــت بین المللــی اســت و ا
بین المللــی محروم شــویم پیشــرفت مــا متوقف می شــود. 
در رقابت هــای بین المللی اســت که ما جایــگاه خود را درک 
گاه می شــویم و در صحنه هــای بین المللی   کرده، از نواقص آ

می آفرینیم. افتخار 

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

آخرین دوره مسابقات کشوری 
موتورسواری ریس در سال نود 
و چهار در پیست اتومبیلرانی 
و موتورسواری آزادی واقع در 
ضلع غربی مجموعه ورزشی 
آزادی برگزار شد.

تیتر دو

با انتقاد از عملکرد فدراسیون در 
مناقشه فوتبالی با عربستان

نباید با سعودی ها بازی کنیم
یــک دیپلمــات ســابق وزارت خارجــه با بیــان اینکه 
 AFC فدراسیون فوتبال موضع مناسبی در مقابل رای
نداشــته تاکید کرد که حتی اعــالم موضع معاون اول 
رییس جمهــور نیز در این موضوع بــی راه نخواهد بود 
چراکه حق ایران عزیز اتهام ناامنی نیست.جعفر هاشمی 
در گفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان 
ایران )ایسنا(، درباره مناقشــه ایران و عربستان و این 
کــه AFC رای به برگزاری بازی های نمایندگان ایران 
و عربســتان در کشــور ثالث داده است، گفت: با همه 
احترامی که برای فدراســیون فو تبا ل قائلم باید بگویم 
که فدراسیون فو تبا ل در این زمینه بسیار ضعیف عمل 
کرده زیرا همه دنیا می دانند که ایران کشور امنی است 
و هیچ گاه در فو تبا ل و مسائل امنیتی مشکلی نداشته 
است.وی ادامه داد: هیچ گاه اتفاقاتی که در کشورهای 
حوزه خلیج فارس و حتی در اروپا رخ داده در ایران نبوده 
است. شما می بینید در عراق که در حال  حاضر فوتبالی 
برگزار نمی شود بازی های ش را در ایران برگزار می کند 
و ایران را به عنوان یک کشور امن انتخاب کرده است.
او افزود: از مسئوالن فیفا و AFC تعجبی نیست، زیرا 
دشمنی  کشورهای عربی با ایران محرز است. ناراحتی 
ما از این اســت که فدراســیون فو تبا ل نتوانسته دفاع 
 AFC جانانه ای از ایران انجام بدهد. بعد از این که حتی
رای خود را صادر کرد هیچ موضع گیری با استراتژی از 
سوی فدراسیون فو تبا ل ندیدم. به اعتقاد من حتی باید 
آقای اسحاق جهانگیری معاون رییس جمهور در این 
مورد موضع گیری ســفت و سختی نســبت به این کار 
ناشایستی که AFC نسبت به درخواست عربستانی ها 
انجام داد، انجام دهد. اگر من امروز رییس فدراسیون 
بودم در کشور ثالث با کشورهای عربی بازی نمی کردم.

هاشــمی ا دا مه  داد: مگر االن این گونه نیست که ما با 
نمایندگان کشور اســرائیل حتی با از دست دادن مقام 
قهرمانی بازی نکنیــم. نظر من این گونه نیســت که 
سعودی ها مثل اسرائیلی ها هستند، اما مثل همان ها 
که با آنها بــازی نمی کنیم می توانیم به عربســتانی ها 
اعالم کنیم که حاضر نیستیم در کشور ثالث با نمایندگان 
کشــورهای عربی بازی کنیم. این حداقل موضوعی 
است که می شود انجام داد تا AFC و فیفا بفهمند که 

کار نابجا و ناخردمندی را انجام داده است. 

 برانکو از تمدید قرارداد 
تا تمجید از علی دایی

پرسپولیس فصل متفاوتی را تا هفته بیست و سوم پشت 
سر گذاشته است. در ابتدای فصل بود که پیشکسوتان 
و هواداران تیم سرخ پوش پایتخت از عملکرد باشگاه 
خصوصا لیســت نقل و انتقالی که توسط برانکو تهیه 
شــده بود  ابراز نارضایتی کردند اما در این تیم متحول 
شد و توانســت در جمع مدعیان قرار بگیرد. در هفته 
پایانی ســال ۹۴ شــاگردان برانکو در رده سوم جدول 
قرار گرفته اند و جزو شــانس های قهرمانی و کسب 
سهمیه لیگ قهرمانان در فصل جاری محسوب می 
شوند. مهمترین مساله این روزهای پرسپولیس تمدید 

قرارداد سرمربی کروات این تیم است.

دوست دارم در پرسپولیس کار کنم
روز دوشــنبه بود که خبر توافق سرپرســت باشــگاه 
پرسپولیس و مربی این تیم شنیده شد. سرمربی تیم 
فوتبال پرســپولیس، بعد از جلسه ای که با سرپرست 
باشگاه پرسپولیس داشت، خبر از توافق برای تمدید 
قــرارداد در پایان این گفت وگو داد. برانکو ایوانکوویچ 
در ایــن باره افزود: پس از چند جلســه صحبت که با 
آقای طاهری داشتم، روز دوشنبه برای تمدید قرارداد 
توافق کردیم. وی ادامه داد: طبیعی است که وقتی دو 
طرف با هم صحبت می کنند و به توافق بر سر چنین 
موضوعی می رســند یعنی نســبت به این همکاری 
عالقه مند هســتند. من از جای دیگر پیشنهاد دارم 
ولی دوست داشتم کارم را با پرسپولیس، این هواداران 
و آقای طاهری ادامــه بدهم. طبعا از موقعیت پیش 
آمده خوشحال هستم. برانکو خاطرنشان کرد: البته 
خوشــحالی اصلی زمانی است که به موفقیت اصلی 
دســت پیدا کنیم و هوادارانمان را خوشــحال کنیم. 
هر مربی در دنیا به دنبال بیشــترین موفقیت ممکن 
است. ما مشکالتی داشتیم اما اکنون بسیار خوشبین 

هستیم که بتوانیم به هدف مان برسیم.

نظر باشگاه
علی اکبر طاهری در گفت وگو با سایت رسمی باشگاه 
پرســپولیس گفت: از اینکه پرسپولیس روند مثبتی را 
طی می کند، خوشــحالیم اما برای این باشگاه بزرگ 
خواســته های بزرگ تــری داریــم. در موضوع تمدید 
قرارداد ایوانکوویچ هم من قبل از این به هواداران گفته 
بودم که نگران نباشند، چون ما برنامه های مدونی برای 
تمام رده ها داریم. دنبال یک ساختار قوی از بعد فنی 
و تشــکیالتی برای تیم های پرســپولیس هستیم که 
فقط به تیم بزرگساالن محدود نمی شود. قطعًا در این 
مسیر در تمام آن بخش ها از برانکو استفاده می کنیم 
تا پرسپولیس نه فقط در ایران، بلکه در سطح قاره آسیا 
مجموعه ای مطرح در این عرصه ها باشد. وی ادامه 
داد: کارنامه آقای برانکو به قدری شفاف است که نیاز 
به ارزیابی ندارد. این کارنامه فقط به عملکرد ایشــان 
در پرســپولیس محدود نمی شــود بلکه به سال های 
گذشته برمی گردد. در ابتدای فصل نتایجی کسب شد 
که هواداران و برخی دوســتان دوستدار پرسپولیس را 
نگران کرده بود، ولی در مجموعه پرسپولیس این باور 
وجود داشت که اگر پتانســیل تیم به اجرا درآید نتایج 
خوبی خواهیم گرفت و خوشــبختانه این اتفاق روی 
داد. سرپرست باشــگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: 
همان طور که برانکو گفت توافق برای ادامه همکاری 
صورت گرفته است، ولی با توجه به اهدافی که داریم، 
دنبال یک برنامه کاری بلند مدت هســتیم. طاهری 
درباره خواسته باشــگاه در این دوره همکاری تصریح 
کرد: مــا می خواهیم ادبیات صنعــت فوتبال با تمام 

جوانب در باشگاه پرسپولیس حاکم شود.

حسین توکلی برکنار شد!
پس از آخرین جلســه شورای عالی فنی فدراســیون وزنه برداری، حسین توکلی از 
سرمربیگری تیم ملی کنار رفت و سجاد انوشیروانی سرپرست مربیان تیم ملی شددر 
حالی آخرین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری عصر امروز چهارشنبه 
به کار خود پایان داد که تصمیمات مهمی در این جلسه اتخاذ شد.بر همین اساس 

وزنه برداری از ســمت خود حســین توکلی ســرمربی تیم ملی 
برکنار شد و سجاد انوشیروانی 

ســرمربی تیم جوانان، به 
عنوان سرپرست مربیان 
تیــم ملی انتخاب شــد 
و ایوان گارچف مشــاور 
بلغاری تیــم های ملی 
وزنه برداری نیز با سمت 

مربی در کنار انوشیروانی 
کار خود را ادامه می دهد.

تجلیل کی روش از اظهارات رئیس جمهوری
وظیفه سنگینی به من محول شده است

سرانجام فشارهای سعودی ها جواب داد و کنفدراسیون 
فوتبال آسیا رســما گزینه کشور ثالث را به عنوان میزبان 
بازی های نماینــدگان ایران با عربســتان انتخاب کرد.
کنفدراســیون فوتبال آســیا پس از کــش و قوس های 
زیــاد، حکم نهایــی خــود را دربــاره اختــالف فوتبالی 
ایــران و عربســتان اعــالم کــرد.AFC در رای نهایی 
خود دربــاره مناقشــه فوتبالی ایران و عربســتان اعالم 
کــرد، بــازی نماینــدگان ایــران و عربســتان در لیــگ 
قهرمانــان آســیا در زمین بــی طرف برگزار خواهد شــد 
 و ایــن همان چیزی بــود که ســعودی ها بــه دنبال آن 

بودند.
اعــالم این رای کــه در پــی مناقشــه سیاســی ایران و 
عربستان به فوتبال کشیده شد به روشنی ورود سیاست به 
فوتبال را تایید می کند، نکته ای که بسیاری از مسووالن 
فوتبال ایران هفته ها پس از جلسه کنفدراسیون فوتبال 
آســیا در قطر به آن پی بردند و تاکید داشتند که اگر رای 
به نفع عربســتان صادر شــود موضوع را به فیفا خواهند 

کشاند.

باشــگاه های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آســیا نیز 
اعالم کــرده بودنــد در صورت صــدور ایــن رای به نفع 
عربســتان از لیگ قهرمانان آســیا کناره گیری خواهند 
کرد.کنفدراســیون فوتبال آســیا در بیانیه خود نوشت: 
»متاســفانه باید اعالم کنیم تنش بین ایران و عربستان 
همچنان ادامه دارد. حکومت عربستان هنوز ممنوعیت 
ســفر شــهروندان خود به ایران را لغو نکرده است و این 

شامل فوتبال هم می شود.
 هیچ تغییری در روابط دو کشــور به وجود نیامده است و 

همین باعث شد چنین تصمیمی را بگیریم.«
استدالل کنفدراسیون فوتبال آسیا در حالی مطرح شده 
که منشــور فیفا بر عدم تداخل سیاســت و فوتبال تاکید 
دارد و اگر هم قرار بود بر اساس این منشور اظهارنظری 
شــود این عربســتان بود که باید مورد نکوهش و یا حتی 
مجازات فوتبالی قرار می گرفت که چرا موضوع سیاسی 
عدم اجازه سفر شهروندانش به ایران را به مسائل ورزشی 

و فوتبال ربط داده است.
در ادامه بیانیه AFC آمده است: »کنفدراسیون فوتبال 

آســیا هیاتی از مرکز بیــن المللی امنیــت ورزش را به دو 
کشور ایران و عربستان فرستاد تا وضعیت ورزشگاه های 
این دو کشــور را بررسی کند. کارشناســان کنفدراسیون 
فوتبال آســیا هم به ایران ســفر کردند تا خــود وضعیت 
را از نزدیــک نگاه کننــد و حتی در دو دیــدار نمایندگان 
امــارات برابر ایران هــم همه چیــز را زیر نظــر گرفتند. 
در تاریــخ نهــم مــارس از دو کشــور ایران و عربســتان 
خواستیم گزارشــی کامل از وضعیت شان ارائه دهند. تا 
25 ماه مارس هم به دو کشــور فرصت دادیم تا ورزشگاه 
 های بی طرفی را که دوســت دارند میزبان آنها باشــند، 

معرفی کنند.«
باشگاه های عربستانی، کشــورهای امارات و قطر را به 
عنوان میزبان بازی های خود با نمایندگان ایران انتخاب 
کردند. این درحالی اســت که فدراســیون فوتبال ایران 
هنوز تصمیمی در ایــن زمینه نگرفته اســت و حتی این 
احتمال وجــود دارد که نمایندگان ایران با وجود شــروع 
خوبی که در لیگ قهرمانان آســیا داشــتند از این رقابت 

ها کناره گیری کنند.

فوتبال ایران به شیخ سلمان و آل سعود باخت
AFC به سود سعودی ها رای داد؛ بازی در کشور ثالث

ورزش
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ساقی بیار باده و پر کن به یاد عید
در ِده که هم به باده توان داد، داِد عید

بنمود عید چهره و اندر رسید باز
خّرم وصال دلبر و خوش بامداد عید...

)عبید زاکانی، قرن هشتم، ترکیبات(

کاِر کارستاِن استاد شهرام ناظری
ســیدعبدالجواد موســوی |  تا همین یکی دو روز پیش به ضرس قاطع می توانستی بگویی 
فردوســی در موسیقی ایرانی مظلوم ترین چهره شعر فارســی است. سخن بلند او با همه شکوه و 
عظمتش جایی در موسیقی ایرانی نداشت و اگرچه عزیزان و بزرگوارانی در سال های اخیر جهد 
کرده بودند از این مظلومیت بکاهند اما تالششــان راه به جایی نبرد و نتوانســتند چنان که شاید و 

باید حق کالم آن حکیم یگانه را ادا کنند.
البته پیشــترها آلبوم »آواز اساطیر« را شــنیده بودیم که چنان که روی جلد آن آمده بود کالم آن 
شاهنامه کردی بود، منتهی آن آلبوم شنیدنی و بســیار ممتاز در کارنامه استاد شهرام ناظری به 
کالم کردی بود و فارسی زبانان نمی توانستند از کالمش بهره کامل ببرند تا اینکه همین چند روز 
پیش آلبوم »درفش کاویانی« به بازار آمد. سال ها بود منتظر انتشار این اثر بودم و حدس می زدم اگر 
کسی بتواند از پس خواندن شاهنامه برآید کسی نیست به جز شهرام ناظری که هم دانش ادبی اش 
را دارد، هم پشتوانه موســیقایی ای که بتواند یاری گرش باشد و هم حنجره ای که خوب می تواند 

فضای حماسی را انعکاس دهد. حدسم درست بود. قبل ترها هم نوشته بودم که شاهنامه خوانی 
معنی اش این نیست که صرفا شعر فردوسی را در دستگاه چهارگاه بخوانیم. باید با فرهنگ شاهنامه 
انس و الفتی داشت و با اسطوره و حماسه پیوندی. و از همه مهم تر حنجره ای که بتواند حق مطلب 
را ادا کند. خواننده باید به این درک ابتدایی و البته به شــدت مهم برسد که نمی توان همانگونه که 
فالن غزل عاشقانه ســعدی را می خوانیم ابیات شاهنامه را نیز بخوانیم. البته این حرف مختص 
شاهنامه نیست. شما شعر رودکی را هم نمی توانی به سبک و سیاق غزل حافظ و سعدی بخوانی. 
ناظری این نکته را خوب فهمید و علت توفیق او در ارائه اشعار موالنا نیز همین بود. خیلی ها شعر 
موالنا را خوانده اند اما هیچ کدام نتوانســته اند ما را با جهان موالنا پیوند دهند. این ناظری بود که 
توانست با »صدای سخن عشق« و »مطرب مهتاب رو« و آلبوم های دیگری از این دست دعوی 
کسانی را که می گفتند شعر موالنا با موســیقی ایرانی جور در نمی آید باطل کند. ناظری توانست 
با تلفیق غزلیات پر شــور موالنا و موســیقی ایرانی کاری بزرگ صورت دهد و ناممکنی را ممکن 

کند و حاال با شــعر فردوسی همان کاری را کرده است که با شــعر موالنا. جدا از تسلط موسیقایی 
ناظری بر نوع خاصی از موسیقی مقامی که ریشه در آیین یارسان دارد، درک و دریافت او از زمانه 
خود نیز ســتودنی است. او در سال های اخیر در کنار فعالیت ها و دلمشغولی های همیشگی اش 
آلبوم هایی منتشر کرد تا به دیگران ثابت کند زمین و زمانه خود را به خوبی می شناسد. انتشار آلبوم 
» سفر عسرت« و »امیرکبیر« آن هم در آن هشت سال کذایی نشان داد که او اگرچه اهل شعار و 
هیاهو نیست اما نیک می داند در چه هنگامه ای می زید و در بزنگاه های تاریخی باید چه بخواند. 
در همین آلبوم شاهنامه خوانی اش نیز صرفا به وجه ادبی و موسیقی اشعار فردوسی توجه نداشته. 
داســتانی را برای خواندن برگزیده که به شــدت تامل برانگیز است. پایان آلبوم هم شاهکار است 
به ویژه وقتی با لحن ناصحانه اســتاد شــهرام ناظری در می آمیزد: فریدون فرخ فرشته نبود/ ز 
مشک و ز عنبر سرشته نبود/ به داد و دهش یافت آن نیکویی/ تو داد و دهش کن فریدون تویی...

ای کاش گوش های ما مستعد شنیدن این ابیات حکیم ابوالقاسم فردوسی باشد. ایدون باد!

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

هراس از آگاهی
نگاهی به »نظریه حکومت قانون در ایران« نوشته سید جواد طباطبایی

روزی اعتمادالسلطنه به مناسبتی برای ناصرالدین شاه قاجار تعریف می کند که در عهد فتحعلی 
شاه، ناپلئون نامه هایی برای دربار ایران فرستاد، اما در کل تهران یک فرانسه دان پیدا نکردند که 
نامه ها را بخواند، به همین خاطر پاکت ها را سربسته پس فرستادند. سپس با افتخار اضافه می کند 
اما حاال )در عهد ناصری( چهار تا پنج هزار نفر در پایتخت زبان فرانســه می دانند. اما ناصرالدین 
شاه بی آنکه از این پیشرفت ابراز خرسندی کند، می گوید: آن زمان بهتر از حاال بود؛ چراکه مردم 
هنوز اینگونه چشــم و گوششان باز نشــده بود! این ماجرا که در خاطرات اعتمادالسلطنه آمده، 
گاهی توده مردم در  حکایت از یک واقعیت انکارناشدنی در جوامع خودکامه دارد، اینکه همواره آ
تقابل با جریان خودکامه سیاســی قرار دارد. جالب اینکه ناصرالدین شاه که در جوانی به تأسیس 
دارالفنون و آموزش علوم جدید عالقه مند بود، در ســال های آخر ســلطنت خود، تمایلی به این 
گاهی مردم را در تقابل با حکومتی توام با آسودگی  گاهی ها نداشــت. چراکه آ قبیل آموزش ها و آ
گاهی های نوین از طرق مختلف:  خیال و مطابــق میل خود می دید. با وجود این، روند کســب آ
انتشار روزنامه و ترجمه کتاب های خارجی، تالیف کتاب هایی که متاثر از آشنایی با پیشرفت های 
سیاســی دنیا بود و... در ایران آغاز شده بود. ماجرای پدیدار شــدن این مفاهیم نوآیین و بحران 
خودکامگی در آن روزگار یکی از اصلی ترین مباحثی اســت کــه در کتاب »نظریه حکومت قانون 
در ایران« مطرح شــده اســت. این کتاب بخش دوم از جلد دوم پژوهشی اســت با عنوان تاملی 
درباره ایران که بخش نخســت آن با عنوان مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی منتشر شده است. 
سید جواد طباطبایی در این پژوهش به سراغ دوره ای مهم از تاریخ ایران رفته است که نظام های 
خودکامه با چالشــی روبه رو شده اند. آشنایی با اندیشــه های تازه و همچنین نظام های سیاسی و 
شیوه های حکومت  داری در کشورهای اروپایی رفته رفته سنگ بنای اندیشه های نو و مطالبات 

مردمی تازه ای شد که تا پیش از آن سابقه نداشت. این 
دگرگونی ها در سال های بعد زمینه ساز حرکتی مردمی 
شد که با عنوان انقالب مشروطه در تاریخ می شناسیم. 
اما پیــش از آنچه در حرکتی عمل گرایانه به مشــروطه 
انجامید بــا حرکتی نظری روبه رو هســتیم که حکایت 
از آشــنایی مردم این دیــار با مفاهیمی تــازه دارد که تا 
پیش از آن در ادبیات سیاســی این دیار سابقه نداشته 
است؛ مفاهیمی همچون قانون، ملت و... صرف نظر 
از مشروطه و تاریخ آن، تجددخواهی و جریان تاریخی 
آن از اهمیت ویژه ای در تاریــخ معاصر ایران برخوردار 
بوده چرا که درک دالیل عقب ماندگی  ما در گروی درک 
گاهی از این مهم  جدال میان جدید و قدیم بوده است. آ
باعث شده است کتاب های گوناگونی در این باره منتشر 
شــوند که البته از کیفیت های متفاوتی برخوردارند. اما 
چنانچه ســید جواد طباطبایی نیز بدان اشــاره کرده از 
معدود پژوهش های قابل اعتنــا و علمی در این باب، 

مجموعه کتاب هایی است که فریدون آدمیت درباره این دوره نوشته است. اما آنچه پژوهش سید 
جواد طباطبایی را با دیگر آثار متفاوت و در خور توجه ساخته است، رویکرد و راه متمایزی است که 
در این زمینه در پیش گرفته است. سید جواد طباطبایی نه تاریخ سیاسی که تاریخ اندیشه سیاسی 
این دوران را روایت کرده اســت. از همین ســبب به جای تمرکز صرف روی رخدادهای سیاسی، 
به ســراغ متون اندیشه سیاســی در آن روزگار رفته و از دریچه این متون به روایت تغییر و تحوالت 

فکری آن روزگار و طرح دیدگاه های تازه پرداخته است. )منبع: الف(

راوی تاریخ تصوف در ایران
عبدالحسین زرین کوب 27 اسفند سال 1301 در بروجرد 
متولد شــد. پس از پایان دبیرســتان مدتی بــه تدریس در 
مــدارس خرم آبــاد و بروجــرد پرداخت. در همیــن دوره، 
نخســتین کتاب او به نام تاریخ تطور شــعر و شــاعری در 

ایران منتشر شد.
سال 133۴ از رســاله دکترِی خود در رشته زبان و ادبیات 
فارســی با عنوان نقدالشــعر، تاریخ و اصول آن که زیرنظر 
بدیع الزمان فروزانفر تألیف شده بود، با موفقیت دفاع کرد. 

ســال 1330 در کنار عده ای از فضالی عصر، همچون محمد معین، پرویز ناتل خانلری، و عباس 
زریاب خویی برای مشارکت در طرح ترجمه مقاالت دائرةالمعارف اسالم دعوت شد.

از سال 1335 با رتبه دانشیاری کار خود را در دانشگاه تهران آغاز کرد و عهده دار تدریس تاریخ اسالم، 
تاریخ ادیان، تاریخ کالم و تاریخ تصوف در دانشکده های ادبیات و الهیات شد. از سال 13۴1 به بعد، 
کسفورد، ســوربن، هند و پاکستان و در سال های 13۴7 تا سال 13۴۹ در آمریکا  در دانشگاه های آ

به عنوان استاد میهمان در دانشگاه های کالیفرنیا و پرینستون به تدریس پرداخت.
یکی از مشهورترین آثارش کتاب »دو قرن سکوت« است که در آن به حوادث و اوضاع تاریخِی ایران 
در دو قرن اول اســالم از حمله عرب تا ظهور دولت طاهریان پرداخته اســت. آثار او به عنوان مرجع 
عمده در مطالعات تصوف و مولوی شناســی شناخته می شود. از جمله آثارش می توان به این عناوین 
اشاره کرد: با کاروان حله، شعر بی دروغ شعر بی نقاب، از کوچه رندان، سّر نی، پله پله تا مالقات خدا، 
آشنایی با نقد ادبی، دیدار با کعبه جان، نامورنامه درباره شاهنامه فردوسی، ارزش میراث صوفیه و... 

زنده یاد زرین کوب سرانجام 2۴ شهریور 1378 درگذشت.

انتقال آب از خلیج فارس به یزد، آری یا نه؟ 
کلنگ کار که به زمین زده شد فریاد کارشناسان و فعاالن محیط زیست بلند شد. عملیات اجرایی طرح 
ملی شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس با عنوان طرح ملی ساقی کوثر، اردیبهشت سال 13۹2 با 
فرمان محمود احمدی نژاد آغاز شد تا بلکه شهرهای فالت مرکزی همچون یزد و کرمان لبی تر کرده، 
از خشکسالی نجات یابند. اما همان زمان عده ای از کارشناسان طرح را شکست خورده قلمداد کردند و 
با احتساب هزینه های مالی و زیست محیطی آن را فاقد توجیه دانستند. طرح متوقف شد تا زمانی که 
زمزمه هایی درباره از سرگیری آن در دولت یازدهم به گوش خورد. مسئوالن وزارت نیرو از آن به عنوان 
یک پروژه جدی نام بردند و از عملیاتی شدن آن در آینده ای نزدیک خبر می دادند. از طرف دیگر آمادگی 
چندی پیش قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( راه را هموارتر کرد. سخنان رئیس جمهور در جمع 
مردم یزد نیز مهر تاییدی بر زمزمه های پراکنده اجرایی شــدن طرح انتقال آب شد. به گفته روحانی، 
۴ هزار میلیارد تومان برای این طرح اختصاص داده شــده است: در تهران تصویب شده تا از صندوق 
توســعه ملی ۴00 میلیون دالر برای این طرح اختصاص داده شود. در حالی که بر اساس تحقیقات، 
انتقــال آب نیازمند اجرای بیش از ۹00 کیلومتر لوله انتقال، بیــش از 200کیلومتر تونل و 15مرحله 

پمپاژ آب هستند که نیازمند سرمایه گذاری بالغ بر 18۹هزار میلیارد ریال تنها برای یک استان است.
شیرین ســازی و انتقال آب خلیج فارس با هدف تامین بخشی از نیاز آب صنعت و شرب استان های 
هرمزگان، کرمان و یزد برنامه ریزی شــده اســت که اجــزای مختلفی از جمله احداث تاسیســات 
نمک زدایی، احداث خطوط انتقال آب و احداث ایســتگاه های پمپــاژ و تامین برق را در برمی گیرد. 
پرهزینه ترین قسمت این پروژه شامل احداث خطوط انتقالی آبرسانی در حدود 1100کیلومتر است که 
عالوه بر صرف هزینه های بسیار تخریب محیط زیست را نیز در پی دارد. بر اساس تحقیقات انجام شده 
ورود مقادیر زیادی پساب نمک به دریا منجر به نابودی آبزیان و تخریب اکوسیستم دریا تا شعاع چند 
کیلومتر می شــود همچنین تغییرات حرارتی در محل ورود پســاب آب شیرین کن ها به دریا منجر به 
تغییرات بیولوژیکی و تاثیرات غیر قابل بازگشت بر آبزیان می شود. از دیگر تاثیرات این آب شیرین کن ها 
بر محیط زیست می توان به وابسته بودن تاسیسات نمک زدایی به انرژی حرارتی اشاره کرد که پیامد 
آن نشر گازهای گلخانه ای و گرم شدن زمین است. اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چندی 
پیش با اشاره به مشکالت کم آبی در کشــور گفته بود طرح های آبی به ویژه در زمینه انتقال آب باید 
کارشناسی شده و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست باشد تا منابع آبی کشور از بین نرود.  ابتکار 
همچنین در بخشی از گفت و گوی نوروزی خود با خبرآنالین اجرای این پروژه را منوط به ارزیابی های 
زیست محیطی دانست و گفت: انتقال آب از دریا و از منابع آب دریایی با استفاده از آب شیرین کن ها 
می تواند به عنوان یک گزینه در انتهای کار انتخاب شود. اما مهم ترین گزینه در بحث فالت مرکزی 

اصالح الگوی کشاورزی است. زیرا با همین سیستم کشاورزی نمی توان ادامه داد.
این درحالی اســت که برخی از صاحب نظران معتقدند بــا وارد کردن این اعتبارات در اصالح الگوی 
کشاورزی همان منابع آب به دست می آید و نیازی به انتقال آب نیست اما برخی کارشناسان معتقدند 
با روند خشکسالی ها و بحث تغییرات اقلیمی، مشروط به رعایت الزامات زیست محیطی آب از دریای 

عمان به فالت مرکزی منتقل شود.  )منبع: خبرآنالین(

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

تغییر سریال های نوروزی در دقیقه 90
صــدا و ســیما در اقدامی که کمتر ســابقه داشــته 
اســت، در فاصله چند روز مانده به پایان سال، شبکه  
پخش کننده  برخی ســریال های نوروزی را جابه جا، 
یکی از سریال ها را حذف و سریالی جدید را جایگزین 
کرد. بر اساس تصمیم جدید مسئوالن صدا و سیما، 
ســری دوم از مجموعه »دودکش« که بــا عناوینی 
چون »فروشگاه بزرگ« و »پادری« هم معرفی شد، 
در نهایت از آنتن تلویزیون حذف شد. این سریال قرار 

بود از شبکه اول سیما پخش شــود. این در حالی است که تلویزیون و شبکه اول پیشتر رسما از 
»دودکش« به کارگردانی محمد حسین لطیفی به عنوان سریال نوروزی نام برده بودند. با حذف 
دودکش، سریال »بیمار استاندارد« ساخته سعید آقاخانی جایگزین آن در شبکه یک شد. بیمار 
اســتاندارد پیشتر گزینه پخش از شبکه سه ســیما بود. همچنین سریال »قرعه« به کارگردانی 
برزو نیک نژاد که در اخبار رسمی از شانس کمتری در میان دیگر سریال ها برای پخش نوروزی 
برخوردار بود، در دقیقه نود به عنوان جایگزین ســریال »بیمار استاندارد« در شبکه سه معرفی 
شــد. پیش از این اعالم شده بود که قرعه قرار است از شبکه پنج سیما به روی آنتن برود . ظاهرا 
مجموعه »زعفرانی« تنها ســریالی اســت که با جابه جایی همراه نبوده و به نظر می رسد پخش 
آن از شبکه دو سیما قطعی باشد. گفتنی است سریال »دودکش« به کارگردانی  محمد حسین 
لطیفی، سریال دودکش درباره دو خانواده است که زندگی ساده ای دارند و یک قالیشویی را اداره 

می کنند، اما هر بار ماجراها و مسایلی برای آنها اتفاق می افتد.

جولیا رابرتز وکیل مدافع یک مجرم می شود
بازیگر برنده اســکار در فیلم »تریــن من« که از روی 
داستانی واقعی ســاخته می شود در نقش یک وکیل 
ظاهر خواهد شــد. جولیا رابرتز شــانزده سال پس از 
»ارین براکوویچ« در درام دادگاهی »ِتِرین من« )مرد 
قطاری( درباره یک شهروند نیویورکی ظاهر می شود. 
رابرتز در این فیلم نقش یک وکیل را بازی می کند که 
وظیفه دفاع از داریوس مک کالــم، مجرم )و چهره 
مشهور اینترنتی( را به عهده می گیرد. مک کالم برای 

هدایت قطارهای مترو و اتوبوس های گری هاند خود را به جای کارکنان سیستم حمل ونقل شهر 
نیویورک جا می زد. مک کالم که پزشــکان تشخیص دادند مبتال به سندرم آسپرگر است، برای 
چنین تخلفاتی بیش از 25 بار بازداشت شد. شخصیت رابرتز در فیلم »ترین من« جدیدترین وکیل 
اوست و دیگر ســرقت های مک کالم )که از پانزده سالگی شروع شد( در سراسر فیلم از طریق 
فالش بک نشان داده می شود. کسانی که فیلمنامه ســایمن استیونسن )از سریال بریتانیایی 
ســاعت یازدهم( را خوانده اند، به ورایتی گفتند رابرتز شبیه نقش خود در فیلم »ارین براکوویچ«  
که اسکار بهترین بازیگر زن را برایش به همراه داشت، نقشی پرمحتوا در »ترین من« دارد. گاتام 
گروپ تهیه کننده پروژه اســت. رابرتز احتماال یکی از تهیه کنندگان فیلم خواهد بود و کارگردان 
»ترین من« هنوز انتخاب نشده است. داســتان مک کالم پیش از این در روزنامه های مختلف 
و یک فیلم مســتند اشاره شده اســت. رابرتز امســال تریلر جنایی »راز درون چشمان آن ها« به 

کارگردانی بیلی ری را روی پرده سینماها داشت. 

»نظریه حکومت قانون در ایران«
)تاملی درباره ایران جلد ۲ بخش ۲(
مولف: سید جواد طباطبایی
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