
میلیاردر پیشتاز
در ادامه رقابت های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رقابت نامزدهای جهوری خواه در ایالت نوادا 
ادامه یافت و در آن، بازهم دونالد ترامپ، سرمایه دار و مجری تلویزیونی آمریکایی که پیش تر در ایالت های 
نیوهمپشایر و کارولینای جنوبی نیز موفق به کسب اکثریت آرا شده بود، نفر اول این رقابت انتخاباتی شد؛ 
بنابراین مارکو روبیو و تد کروز دو رقیب جدی ترامپ، این بار هم نتوانستند او را شکست دهند. سایت شبکه 

صفحه 4خبری »یو اس ای تودی« صح امروز ضمن انتشار این خبر نوشت سوالی که  ...
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حجت االسالم نقویان: سوپر شیمبا!

رسانه ملی باید صدای ملت باشد و دروغ نگوید
یک استاد اخالق گفت: صداوسیما دروغ می گوید، وقتی در خانه ای پدر دروغ بگوید، اعضای خانواده 

خبر را باید از همسایه بشنود، باید از خودتان بپرسید چرا ملت اخبار صدای آمریکا و بی بی سی را 
ترجیح می دهند.حجت االسالم ناصر نقویان گفت: امروز ما به تفکر بهشتی نیاز داریم که مقتدرانه 
اصل ۱۱۱ را در قانون اساسی بگنجاند؛ اصلی که به ما اجازه می دهد باال ترین سطح مملکت را در 

صورتی که به انحراف کشیده شود، مورد سوال قرار دهیم و به او تشر بزنیم. ما به نماینده ای 
که به دنبال رانت باشد باشد، نیاز نداریم. به نماینده ای که درد ملت، بیکاری جوانان، گندزار 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3فساد و فحشا و پشت در بیمارستان صف کشیدن ملت را نبیند ... صفحه 7

پیروزی سپاهان برابر النصر امارات یک فوق 
ستاره داشــت: لوســیانو پریرا مندز یا همان 
شیمبای دوســت داشــتنی! بازیکن برزیلی 
سپاهان که هر دو گل تیم اش 
را به ثمر رســاند و حداقل دو 
گل دیگر نزد. اما بی شک اوج 
شیمبا  درخشش 

در لحظه  ...

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی:

تصمیم گرفته ایم ایرانمان را خانه تکانی کنیم
صفحه 3

صفحه 2

ائتــالف  ســخنگوی شــورای 
اصولگرایان فهرســت جعلی 35 

نفره را مصداق  ...

مشــاور رئیس مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکــه مردم از 

تندروی ها خسته  ...

دبیــر کل حــزب اتحــاد ملت 
ایرانی اســالمی با بیــان اینکه 

اصالح طلبان در ...

 بداخالقی با 
فهرست جعلی 

35نفره 

 مردم از 
تندروی ها 

خسته شده اند

حمایت یک 
اصالح طلب از 

یک اصولگرا 

مراقب دوقطبی سازی های دروغین باشید

دولت به دخالت های انگلیس 
پاسخ دندان شکن دهد

معاون اول دستگاه قضایی گفت: آمریکا و انگلیس 
از افرادی که منافعشان را تأمین کنند و رابطه پشت 
پــرده ای با آنها داشــته باشــند، حمایــت می کنند. 
حجت االسالم والمســلمین غالمحسین محسنی 
اژه ای همچنیــن تصریح کرد که دولت و وزارت امور 
خارجــه باید در قبال این قبیل دخالت های انگلیس 
پاسخ دندان شکن نشــان دهد. محسنی اژه ای در 
پاسخ به ســوالی درخصوص دخالت دولت انگلیس 

صفحه 3در انتخابــات: مــردم مــا  ...

ادامه مذاکرات بی ثمر برای 
برقراری صلح در افغانستان 
چهار کشور افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در 
پایان چهارمین دور نشســت خود در کابل براساس 
نقشــه راهی کــه بــرای صلــح افغانســتان تدوین 
کرده اند، از طالبان و شــاخه های انشعابی این گروه 
خواســتند تا در گفت و گوهــای رو در رو با نمایندگان 
دولت افغانستان حاضر شوند، اما مشخص نکردند 
کــه در صورت تن نــدادن این گروه ها به نقشــه راه 
صلــح چــه واکنشــی از خود نشــان خواهنــد داد. 

صفحه 4این چهار کشــور دیــروز در  ...

اختالل انتخاباتی؟
در حالیکه روز جمعه قرار است انتخابات مجلس شورای 
اســالمی و خبرگان رهبری برگزار شــود، شایعه هایی در 
برخی رســانه های داخلی و خارجی و به ویژه شبکه های 
اجتماعــی مبنی بر قطعــی اینترنت و فیلترینگ شــبکه 
های اجتماعی مجازی و موبایلی منتشــر شــده اســت.

بــه گــزارش »آی تابناک« طــی روزهای گذشــته برخی 
از کاربــران شــبکه هــای اجتماعی بــه ویــژه در توییتر 
با انتشــار پیــام هایــی در مورد بــروز اختالل در شــبکه 
اینترنت کشــور در روزهای منتهی بــه برگزاری انتخابات 

صفحه 5در ایــران، شــایعاتی مبنــی بــر  ...

 خانه تکانی،  
نه سالمت تکانی!

نظافت و نظم دادن به وســایل خانه، ایجاد تنوع در 
دکوراسیون، تاثیر مثبتی بر روحیه افراد دارد و زندگی 
را از یکنواختــی خارج می کنــد. حتی تنوع و تمیزی 
محیــط اطراف خانه هم در پیشــگیری از خمودگی 
و افسردگی بســیار تاثیرگذار است. امروزه ثابت شده 
افرادی که روزانه ۲۰ دقیقه به نظافت خانه می پردازند 
کمتر از ســایرین در معرض افســردگی قــرار دارند. 
البته خانه تکانی »وسواســی« می تواند دردسرهای 

... کنــد  ایجــاد  را  صفحه 6زیــادی 

انتقاد از گزارش 
انتخاباتی فساد

علی دایــی در آخرین روزها و مــاه هایی که پیراهن 
تیم ملی را بر تن می کرد با مشــکالتی مواجه بود. او 
در جــام جهانی ۲۰۰6 روزهای خوبی را با مربیگری 
برانکو پشــت سر نگذاشت. پاس ندادن بازیکنان به 
علی دایی ســوژه صحبت های شهریار در خصوص 
آن دوران بود. صحبت هایی که حاال حاشــیه هایی 
را بــه همــراه دارد. مدتها قبــل برانکــو در ارتباط با 
برنامه 9۰ و  درباره حاشــیه های تیم ملی  و موضوع 

صفحه 7علــی دایــی هــم بــه تفســیر و  ...

صفحه 2

گاه فرد نفوذی خودش هم نمی داند نفوذی است
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رای می دهیم برای پسابرجام
مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه گفت: پای صندوق های رای می رویم برای انتخاب افراد صالحی 
که تداوم توسعه همه جانبه کشور را در سایه  فرصت هایی که در دوره ی پسابرجام برای ایران فراهم شده است را تضمین 

می کنند.  حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در صفحه اینستاگرام خود نوشت :
تا به حال مردم هیچ کشــوری نتوانســته اند بدون یک انقالب تمام عیار حق دخالت در سرنوشت کشور خود از طریق 
انتخابات را به دســت آورند. حتی در مواردی چون مصر انقالب های مردمی در مراحل نهایی به دست اقتدار گرایان و 
مخالفین حق مردم سرکوب شده و به هدف نهایی خود نرسیده اند. جمهوری اسالمی ایران از روز اول تشکیل با درایت 

و حکمت امام بزرگوار ، تعیین سرنوشــت جامعه به دست خود مردم را به مثابه اصل محوری ســاختار سیاسی جمهوری اسالمی ایران تعیین نمودند. 
این جمله از سوی مقام معظم رهبری جمله افتخارآفرینی است که فرموده اند اگر عده ای با نظام هم مخالف هستند در انتخابات شرکت نمایند.

بر این اساس انتخابات نقش تعیین کننده در تحقق اجرای حق مردم در کشور دارد. در ایران تمامی نهادها و شخصیت های قانونی کشورمان یا مستقیم 
و یا غیر مستقیم از سوی مردم و از طریق برگزاری انتخابات برگزیده می شوند.

شاید عده ای از مردم بگویند جامعه توسعه اقتصادی و رفاه می خواهد و انتخابات جز موجبات دردسر سیاسی و یا امری فرعی و تشریفاتی نیست ولی این 
یک اشتباه بزرگ است و این بیان خود عالمت توسعه نیافتگی است. توسعه واقعی جز از طریق مشارکت مردم در تصمیم گیری  ها و انتخاب نهادهای 

قانونی کشور تضمین نمی شود. شرایط سیاسی ایران را نباید با کشورهایی مقایسه کرد که توسعه سیاسی را در حاشیه قرار داده اند.

مگر سردار سلیمانی مورد تمجید رسانه های بیگانه نیست؟فاین تذهبون؟!
دبیر کل حزب آبادگران جوان گفت: تعریف رســانه های دشمن از افراد دلیلی بر وابســته بودن آنها به بیگانگان نمی 
شــود. مگر سردار قاسم سلیمانی که دیانت،شجاعت و عقل و تدبیرش بر هیچ کس پوشیده نیست و فخر اسالم است 
بارها توسط رسانه های بیگانه مورد تمجید قرار نگرفته است؟حسن بیادی افزود: برای استکبار چپ و راست فرق نمی 
کند. وقتی می آیند از یک نامزد تعریف می کنند قطعا هدف خیری ندارند اما چرا بعضی ها فکر می کنند این فرد یا گروه 
مورد تایید استکبار هستند و فرض دیگری را در نظر نمی گیرند؟!وی به اظهار نظراتی درباره وجود لیست انگلیسی در 
انتخابات آتی اشاره کرد و گفت: این احتمال می تواند در هر دو طرف صادق باشد. اینکه استکبار از یک فرد یا گروه که 

مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است حمایت کند شاید به خاطر این باشد که گروهی که از سوی استکبار حمایت نشده اند به جان گروهی بیفتند 
گاهانه اهداف دشــمن را پی گیری  گاهانه یا ناآ که به صورت صوری مورد حمایت آنها قرار گرفته اند.وی تصریح کرد: به نظر من برخی گروهها و افراد آ
می کنند و با تهمت زدن به بعضی از گروهها و کاندیداها در صدد مایوس کردن مردم هســتند که این یاس باعث کاهش میزان مشارکت در انتخابات 
می شــود.نایب رئیس دوره دوم و سوم شورای شــهر تهران ادامه داد: احتمال اینکه این افراد به جایی در خارج وصل باشند هم وجود دارد چرا که اگر 
این احتمال وجود نداشــت مقام معظم رهبری این همه بر مســاله نفوذ تاکید نمی فرمودند.این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه نباید افرادی را که 
شــورای نگهبان آنها را تایید کرده مورد هجمه قرار داد گفت: شورای محترم نگهبان امنای نظام و رهبری هستند و نباید نامزدهای تایید شده توسط 

این نهاد مهم را این طور مورد تهمت و افترا قرار داد.

 انتخابات 94 پرشورتر از 
92 خواهد بود

عضــو کابینــه اصالحــات بــا انتقــاد از برخــی 
بی اخالقی ها در فضای انتخاباتی در آســتانه هفتم 
اســفند تأکید کرد: برخی برای اثبــات خود به جای 
بیان توانمندی های خود، از تخریب رقیب استفاده 
می کنند. جعفر توفیقی وزیر پیشــین علوم در پاسخ 
به این ســؤال که »مهمترین اخالقی که نامزدهای 
انتخاباتی بایــد در زمان تبلیغات خودشــان رعایت 
کنند چیست؟«، گفت: به نظر من، رعایت اخالق در 
تمام فعالیت ها و در تمام زمینه ها موضوعی بنیادی 
و خدشــه ناپذیر است. فرهنگ اســالمی و ایرانی ما 
هیــچ توجیهی را برای فاصلــه گرفتن از ارزش های 
اخالقی به منظور پیشــرفت خود و رسیدن به هدف 
نمی پذیرد. وی ادامــه داد: اهمیت اخالق و رعایت 
آن، طبیعتا در فضای انتخابات خیلی چشمگیر تر و 
بارزتر می شود به دلیل اینکه رقابت است و شرایط به 
گونه ای است که ممکن است خدایی ناکرده نامزدها 
بخواهند برای پیشــی گرفتن از رقبای خودشــان از 

اصول اخالقی تخطی کنند.
توفیقی تصریح کرد: در موقعیت های مختلف و در 
انتخابات مهمترین اصل اخالقی که باید رعایت شود 
این است که افراد برای معرفی و شناساندن خود به 
مردم، صرفا به برنامه ها، توانمندی ها و ویژگی های 
خود تکیه کننــد. هیچ ضرورتی نــدارد که بخواهند 

دیگران و رقیب را تخریب کنند. 
این فعــال سیاســی اصالح طلب افــزود: اهمیت 
ارزش های اخالقی در انتخابات نمود بیشتری پیدا 
می کند. کاندیداها باید از دادن وعده های غیر واقعی 
و وعده هایــی که اساســا در اختیار مجلس نیســت 
پرهیز داشــته باشــند. نامزدها باید توجــه کنند که 
برای نمایندگی مجلس دارند رقابت می کنند، حدود 
اختیارات مجلس هم مشخص است؛ بنابراین دادن 
وعده های غیر واقع بینانه و وعده هایی که اساسا در 
اختیار مجلس نیست، می تواند از مصادیق رفتارهای 

غیراخالقی باشد.
توفیقی با اشــاره به اینکه »در همین ایام تبلیغات در 
آستانه انتخابات هفتم اسفند، بعضی بی اخالقی ها 
قابل مشــاهده اســت«، گفت: این روزها، مواردی 
از عدم رعایت موازین اخالقــی می بینیم که رقبا در 
گروه های مختلف بیشــتر به جای اینکــه به اثبات 
خــود و طرح برنامه ها و دیدگاه هــا و توانمندی های 
خودشان بپردازند، شروع می کنند به تخریب رقبا در 
ســایر گروه ها. هرچند که این بی اخالقی ها محدود 
اســت، می تواند باعث ناسالم شــدن فضای رقابت 
شــود. توفیقی در پاســخ به این ســؤال که »فضای 
جامعه را چطــور ارزیابی می کنیــد؟«، اظهار کرد: 
خوشــبختانه مردم ما همیشــه در صحنــه بودند و 
حساسیت شرایط را درک کردند و با حضور خودشان 
در پــای صندوق های رأی نقش شــان را عمدتا ایفا 
کرده اند. من این دوره هم خیلی خوشــبین هستم و 
به نظرم وضعی مثل خرداد 92 حتی پرشــورتر از آن 
در انتخابات اسفند 94 خواهیم داشت. برای اینکه 
تجربه دو ســال اخیر مردم را هوشــیارتر کرده است 
که مجلس از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است و 
نمایندگان مجلس چه ویژگی هایی باید داشته باشند.
وزیر علوم دولت اصالحات افزود: انگیزه مردم برای 
شرکت در انتخابات رو به افزایش است و فکر می کنم 
چیزی مشــابه انتخابات خرداد 92 داشــته باشیم و 

مردم با شور و عالقه و انگیزه وارد صحنه شوند.
وی تصریــح کرد: معموال شــور و هیجان با نزدیک 
شــدن به روز انتخابات اوج می گیــرد، بنابراین من 
مقدمات را فراهم می بینم و فکر می کنم در یکی دو 

روز آینده ان شاءالله بیشتر هم شود.

مراقب دوقطبی سازی های دروغین باشید
گاه فرد نفوذی خودش هم نمی داند نفوذی است

آیت الله خامنه ای صبح روز چهارشنبه در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم نجف آباد 
با تاکید بر اهمیت انتخابات، مردم را به انتخاب درست توصیه کردند چراکه نتیجه 
آن به خود مردم برمی گردد. آیت الله خامنه ای در این سخنان ترفند جدید دشمن 
در انتخابات پیش رو را دوقطبی ســازی دروغین خواندند و تاکید کردند: مردم به 

دنبال مجلس دولتی یا ضددولتی نیستند. 
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشــان بر مسئله نفوذ تاکید کردند و آن را 
گاه نیســت. آیت  موضوعی واقعی خواندند که گاه حتی خود فرد نفوذی نیز از آن آ
الله خامنه ای بار دیگر تندرو خواندن عناصر حزب اللهی را نیز محکوم کردند و به 
آن هشدار دادند. ایشان همچنین توصیه کردند اگر دشمن از فردی حمایت می 

کند وی باید از این موضوع اعالم بیزاری کند.

انتخابات عرض اندام ملت مقابل دشمن است
رهبر انقالب به دو انتخابات بسیار مهم مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان 
در روز جمعه، اشاره کردند و گفتند: اهمیت اصل انتخابات در کشور، فقط بواسطه 
رأی دادن نیست بلکه انتخابات به معنای سینه سپر کردن و عرض اندام ملت ایران 
در مقابل دشمن، بعد از انواع فشارها و تحریم های ظالمانه و تبلیغات خباثت آمیز 
است. ایشان حضور گسترده مردم در انتخابات را موجب هیبت و عظمت مجدد 
انقالب اســالمی در جهان خواندند و افزودند: انتخابات عالوه بر نشــان دادن 
»قدرت و عزم و ایستادگی ملی«، وفاداری، شجاعت و دلیری یک ملت بزرگ را در 

کارزار مقابله با اهداف غرض آلود، نشان خواهد داد.
رهبــر انقالب بعد از تبییــن اهمیت حضور آحــاد واجدان شــرایط رأی دادن در 
انتخابات، به ترفندهای دشمن در ۳۷ سال گذشته، در مقاطع مختلف انتخاباتی 
اشــاره کردند و گفتند: »انکار و دروغ خواندن انتخابات در ایران«، »تالش برای 
حضور کم رنگ و کم تعداد مردم در انتخابات«، و »القای بی فایده بودن حضور در 
انتخابات به دلیل مشخص بودن نتیجه آن از قبل«، از جمله تبلیغات بدخواهان 
برای سست کردن حضور مردم در انتخابات، در طول سال های گذشته بود و حتی 

در برخی دوران ها، مقامات امریکایی صراحتًا موضع گیری کردند.

آمریکا به دنبال دوقطبی کردن انتخابات است
آیت الله خامنه ای با تأکید بر این که امریکایی ها اکنون بر اساس تجربه، دریافته اند 
که موضع گیری صریح، نتیجه عکس خواهد داشت، افزودند: بر همین اساس 
امریکایی هــا در این انتخابات ســکوت کرده اند اما عوامــل و ریزه خواران آن ها 
به روش های مختلف مشــغول اجرای ترفندی جدید هســتند. ایشان در تشریح 
این ترفند جدید گفتند: بدخواهان ملت ایران بــرای این انتخابات، به ایجاد »دو 
قطبی های دروغین« روی آورده اند تا القای وجود دو دستگی در مردم، بکنند. رهبر 
انقالب اسالمی با اشاره به این که طبیعت انتخابات، همچون هر مسابقه ای، شور 
و نشاط و برتری و عدم برتری است، خاطرنشان کردند: این برتری یا عدم برتری در 
انتخابات به معنای دو قطبی شدن ملت و ایجاد دو دستگی در جامعه و دشمنی 

و عناد مردم با یکدیگر نیست و القای وجود این دو قطبی در ایران، دروغ است.
آیت الله خامنه ای، دو قطبی واقعی در ایران را دو قطبی میان »وفاداران به انقالب 
اسالمی و اصول امام )ره(«، و »جبهه استکبار و همفکران آن« خواندند و افزودند: 
البته در این دو قطبی، قاطبه ملت ایران، »انقالبی و عالقه مند به انقالب و وفادار 
به امام)ره( و تفکر و اصول ایشان« هستند. ایشان گفتند: منشأ اصلی دو قطبی 
سازی های دروغین، در خارج از کشور است اما متأسفانه برخی اوقات در داخل نیز 
تکرار می شود. رهبر انقالب اسالمی، دو قطبِی »مجلس دولتی« و »مجلس ضد 
دولتی« را یکی از دو قطبی های دروغین در فضای انتخاباتی برشمردند و افزودند: 
طراحــان این دو قطبی تالش دارند تا اینگونه القا کنند که بخشــی از مردم ایران 
طرفدار مجلس دولتی هستند و بخش دیگر، مخالف مجلس دولتی، در حالی که 

ملت ایران نه مجلس دولتی می خواهد و نه مجلس ضد دولتی.
آیت الله خامنه ای تأکید کردند: ملت ایران مجلســی می خواهد که »متدین«، 
»متعهد«، »شــجاع«، »فریب نخور«، »مقاوم در مقابل زیاده خواهی ها و طمع 
ورزی های استکبار«، »مدافع عزت و استقالل ملی«، »عالقمند واقعی به پیشرفت 
کشور«، »معتقد به حرکت علمی استعدادهای جوان«، »معتقد به اقتصاد درون 
زا«، »آشنا با درد مردم« و »مصمم به حل مشکالت مردم« باشد و مرعوب امریکا 
نشود و به وظایف قانونی خود عمل کند. ایشان افزودند: آحاد ملت ایران به دنبال 
چنین مجلسی هستند و نه مجلس طرفدار فالن شخص یا فالن شخص دیگر.

گاه فرد نفوذی خودش هم نمی داند نفوذی است
رهبر انقالب اســالمی ســپس به طراحی های امریکا برای بعد از برجام اشاره و 
خاطرنشان کردند: امریکاییها بعد از برجام، طرحی برای ایران و طرحی هم برای 
منطقه داشــتند که همچنان پیگیر آنها هســتند زیرا به خوبی می دانند که کدام 
کشور در مقابل اهداف پلید آنها در منطقه، محکم ایستاده است. آیت الله خامنه 
ای، استفاده از نفوذی ها را راهکار امریکاییها برای طراحی خود در ایران دانستند 
و گفتند: از هنگامی که موضوع نفوذ و لزوم هوشیاری در قبال نفوذی ها مطرح 
شد، عده ای در داخل بر آشفته شده اند که چرا دائمًا حرف از نفوذ زده می شود اما این 
برآشفتگی بیجا و بی مورد است. ایشان تأکید کردند: موضوع نفوذ و نفوذی واقعی 
است اما گاهی اوقات فرد نفوذی خودش هم متوجه نیست که در چه مسیری قرار 
گرفته است. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به سخنان اماِم هوشیار و مجّرب مبنی 
بر اینکه گاهی اوقات سخن دشمن با چند واسطه از زبان افراد موجه شنیده می 
شود، افزودند: این فرِد موجه، نه پولی گرفته و نه تعهدی داده است اما بدون آنکه 
بداند، سخن دشمن را تکرار می کند و در واقع به نوعی زمینه ساز نفوذ شده است.

آیت الله خامنه ای به نمونه هایی از نفوذی هایی که احیانًا خودشــان هم متوجه 
نبوده اند، اشاره کردند و گفتند: در سالهای گذشته در صحن علنی مجلس، یکی 
از نمایندگان، با تکرار حرف دشمن، نظام اسالمی را متهم به دروغگویی کرد. رهبر 
انقالب در اشــاره به نمونه ای دیگر افزودنــد: در دورانی که هیأت مذاکره کننده 
هسته ای کشورمان، مشغول مذاکره سخت و در واقع مبارزه با طرف مقابل بود و 

رئیس جمهــور محترم فعلی نیز، رئیس هیأت مذاکره کننده بود، عده ای طرحی 
ســه فوریتی را به مجلس آوردند که تأیید حرف طرف مقابــل ما در مذاکرات بود و 
رئیس جمهور محترم فعلی در آن زمان از این طرح گالیه کرد و گفت این طرح به 

نفع دشمن است.

اگر دشمن از شما تعریف کرد، ابراز بیزاری کنید
رهبر انقالب اسالمی، همه مردم به ویژه مســئوالن و سیاسیون را به هوشیاری 
گاهانه در مقابل نفوذ دشمن فراخواندند و خاطرنشان کردند: الزمه مراقبت این  آ
است که اگر دشمن با هدف ایجاد دودستگی در مردم، از فالن گروه یا فرد تعریف 

می کند، بی درنگ ابراز بیزاری و در مقابل او موضع گیری شود.
حضــرت آیت الله خامنــه ای با یادآوری ســخنان امام)ره( مبنی بــر اینکه »اگر 
دشــمن از شــما تعریف کرد، در رفتار و کارهای خود تردید کنید«، افزودند: این 
سخن، »دستورالعمل انقالب« است، بنابراین باید در مقابل تعریف بیگانه، سریع 
موضع گیری کرد و دچار غفلت نشد. ایشان تأکید کردند: الزمه اداره کشوری با این 
وسعت و پیش بردن امور مردمی به این بزرگی و رشادت، »هوشیاری، چشم باز و 
عزم راسخ« در مقابل دشمن است. رهبر انقالب، مسئوالن و سیاسیون را همچنین 
به پرهیز از تکرار ادبیات سیاسی دشمن، بویژه استفاده از تعبیر »تندرو« و »میانه رو« 
توصیه کردند و افزودند: از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، بدخواهان این تعبیر را 
بکار بردند و منظور آنها از تندرو کسانی است که نسبت به انقالب اسالمی و تفکر و 
اصول امام پایبندتر و مصمم تر هستند و مقصود آنها از میانه رو کسانی هستند که 

در مقابل بیگانگان، تسلیم و سازش پذیرتر هستند.
آیت الله خامنه ای گفتند: کسانی که در داخل این تعابیر را بکار می برند باید معارف 
اســالمی را به دقت مطالعه کنند زیرا در اسالم، چنین تقسیم بندی وجود ندارد و 
میانه و وسط، به معنای »راه مستقیم« است، بنابراین در مقابل راه میانه، تندروی 
قرار ندارد بلکه منحرفین از صراط مســتقیم قرار دارند. ایشان افزودند: در مسیر 
مستقیم ممکن است عده ای تندتر بروند و عده ای هم کندتر، که این اشکالی ندارد. 
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: در ادبیات سیاسی بیگانه، به داعش نیز 
تندرو می گویند در حالیکه داعش منحرف از اسالم، قرآن و صراط مستقیم است. 
آیت الله خامنه ای در جمع بندی این بخش از ســخنان خود گفتند: کســانی که 
در بیرون مرزها تعبیر تندرو را بکار می برند، مقصودشان جریان وفادار به انقالب 
و حزب اللهی ها اســت، بنابراین در داخل باید مراقبت شود که با تکرار این تعابیر، 
هدف دشمن تأمین نشود. ایشان با اشاره به اعتراف امریکاییها مبنی بر اینکه در 
ایران هیچ میانه رویی وجود ندارد تأکید کردند: قاطبه ملت ایران طرفدار انقالب 
هستند و بر انقالب پافشــاری می کنند، البته ممکن است برخی اوقات اشتباه و 
لغزش هم باشد اما هیچیک از ملت ایران طرفدار وابستگی به آنها نیست. رهبر 
انقالب اسالمی به اهمیت چگونگی »انتخاب« نیز اشاره کردند و خطاب به مردم 
گفتند: نتیجه هرگونه انتخاب شــما در این انتخابات اعم از انتخاب خوب و یا بد 

به خوِد شما باز خواهد گشت، بنابراین سعی شود که انتخاب درستی انجام گیرد.

واکنش روزپست روز

رسانه ملی باید صدای ملت باشد و دروغ نگوید
یک اســتاد اخالق گفت: صداوسیما دروغ می گوید، وقتی در خانه ای پدر دروغ بگوید، اعضای خانواده خبر را باید از همسایه بشنود، باید از خودتان بپرسید چرا ملت اخبار صدای آمریکا و بی بی سی را 
ترجیح می دهند.حجت االســالم ناصر نقویان گفت: امروز ما به تفکر بهشــتی نیاز داریم که مقتدرانه اصل ۱۱۱ را در قانون اساسی بگنجاند؛ اصلی که به ما اجازه می دهد باال ترین سطح مملکت را در 
صورتی که به انحراف کشــیده شود، مورد سوال قرار دهیم و به او تشر بزنیم. ما به نماینده ای که به دنبال رانت باشد باشد، نیاز نداریم. به نماینده ای که درد ملت، بیکاری جوانان، گندزار فساد و فحشا و 
پشــت در بیمارستان صف کشیدن ملت را نبیند، نیاز نداریم.این مدرس اخالق گفت: باید مقابل نمایندگان زیاده خواه در مجلس ایستاد؛ اینکه »مردم در گوشی در تاکسی، بازار و مجالس محفلی 
زمزمه کنند« در حالی که »رسانه ملی که باید صدای ملت باشد، اخبار را ندهد و دروغ بگوید« نمی خواهیم.نقویان با تاکید بر اینکه صداوسیما دروغ می گوید، گفت: وقتی در خانه ای پدر دروغ 
بگوید، اعضای خانواده خبر را باید از همسایه بشنود، باید از خودتان بپرسید چرا ملت اخبار صدای امریکا و بی بی سی را ترجیح می دهند. ما یک سوال داریم مگر ممکن است مردم نظام 

خوب را قبول نداشته باشند. ملت را با فقر نگاه داشتن و ماهیانه 4۵ هزار تومان صدقه دادن هنر نیست.

سیاسی
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تصمیم گرفته ایم ایرانمان را 
خانه تکانی کنیم

دولت به دخالت های انگلیس 
پاسخ دندان شکن دهد

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در مراسم بزرگداشت پنجاه و پنجمین سالروز تاسیس شرکت هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران گفت:  کسی به برجام با چشم بد نگاه نکند؛ چرا که برجام افتخار سیاسی ایران است. روحانی در سخنان خود 
با اشــاره به انتخابات های پیش رو اظهار کرد: امروز همه تصمیم گرفته ایم ایرانمان را خانه تکانی و نوسازی کنیم. رئیس 
جمهور همچنین به کسانی که از خرید هواپیما انتقاد می کنند، گفت: ناوگان هوایی کشور را بازسازی خواهیم کرد و به آن 
دوستانی که کم لطفی می کنند می گویم توجه این دولت به جان و آبروی مردم و امید مردم و ملت ایران است. روحانی تصریح 

کرد: ایران، اقتصاد دیروز و فردا را با صنعت هوایی و با فضای خود متصل خواهد کرد. 

یکی از اهداف مذاکرات برداشتن حصر صنعت هوایی بود
وی با بیان اینکه از سال 200۳ با شروع مذاکرات هسته ای از اهداف ما برداشتن حصر به روی صنعت هوایی کشور ما بود 
تصریح کرد:  خوشحالم در اولین سفر اروپایی ام بعد از برجام توافق کلی برای خرید هواپیماهای نو برای مردم ما فراهم شد.
روحانی با بیان این که خوب است همه ما با اخالق منصفانه سخن بگوییم اظهار کرد: رسانه ای نوشته بود برجام را به ثمر 
رساندند تا هواپیمای نو برای پولدار ها جهت سفر به اروپا بخرند. در حالی که آنهایی که به عمره ، عتبات عالیات و مشهد می 
روند نیز از هواپیما استفاده می کنند. همچنین اساتید دانشگاه، و آنهایی که می خواهند بیماران خود را به بیمارستان شهر 

و کشور دیگر برسانند نیازمند هواپیما هستند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه صنعت هوایی همان است که از دیرباز در قرآن با عنوان مرکب گوشمان به آن آشنا شده است، 
گفت: در قرآن مرکب به عنوان وسیله ی راحتی و وسیله ی جمال و زینت و فخر معرفی شده است و مسلمان باید به قرآنش 

متکی باشد. پس به آنهایی که این حرف ها را می زنند می گویم حداقل قرآن بخوانند و با هواپیما در نیفتند.
روحانی با بیان اینکه شرق امروز اقتصاد نوظهور و غرب اقتصاد دیروز است، تصریح کرد: ایران است که اقتصاد دیروز و فردا 
را با صنعت هوایی و با فضای خود متصل خواهد کرد. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امروز همه تصمیم گرفته ایم ایرانمان 
را خانه تکانی و نوســازی کنیم گفت: ناوگان هوایی کشور را بازسازی خواهیم کرد و به آن دوستانی که کم لطفی می کنند 

می گویم توجه این دولت به جان و آبروی مردم و امید مردم و ملت ایران است.
وی با اشاره به این که مردم در سال 92 امید را آفریدند و بار دیگر در جمعه همین هفته امید را خواهند آفرید اظهار کرد:  ما 

ایرانی مقتدر و توانمند می خواهیم بیش از آنچه که در سالهای گذشته شاهد بودیم و در سالهای آینده باید گواه آن باشیم.

استعمارگران از کارافتاده را بزرگ جلوه ندهیم
رئیس دولت یازدهم با تاکید بر اینکه قدرت ایران تنها به نفت و منابع فیزیکی نیست، بلکه به همت مردم ایران و علم و دانش 
گاه و بزرگ و فهم و درک استعداد ایرانیان است تصریح کرد: به گونه ای با مردم سخن بگوییم که به فهم  و توانمندی ملت آ

و عظمت و درک مردم توهین نکنیم.
روحانی با بیان اینکه مردم دســت استعمار را از کشور قطع کردند و در 22 بهمن به مملکت استقالل دادند و از کشورشان 
صیانت کردند گفت : این مردم به خوبی کاندیداها را می شناسند و با درک و فهمشان بهترین ها را بر می گزیدنند، بنابراین 
نمی خواهد با جمالتی به دنبال بزرگ کردن استعمار گران پیر قدیمی از کار افتاده باشیم و آنها را بزرگ کنیم و ملت ایران را 
کوچک کنیم که این کاری اشتباه است. روحانی با بیان اینکه هما باید به جایگاه گذشته و حتی برتر از آن برگردد تصریح کرد:  
دیدن هواپیمایی با آرم هما و ایران ایر در فرودگاه های جهان باعث افتخار ماست و باید به عنوان یک قدرت بزرگ هوایی برای 
حمل و نقل مسافر و بار دو مرتبه حضور پیدا کنیم که این حضور نزدیک است. رئیس جمهور ادامه داد: تا کی مردم ایران توسط 
ایرالین هایی که در دهه های اخیر اطراف ما بخصوص جنوب خلیج فارس حضور پیدا کرده اند تحقیر شوند و تا کی مردم ما 
به دنبال آژانس های هوایی باشند تا با ایرالین های بیگانه به منطقه و جهان پرواز کنند؟ روحانی با اشاره به اهمیت موضوع 
سالمت و اخالق در صنعت هوایی ایران گفت: وقتی سوار هواپیمای ایرانی می شویم باید احساس کنیم در امن ترین پرواز 
هستیم و وقتی خلبان با ما حرف می زند و مهماندار از ما پذیرایی می کند باید احساس کنیم اخالق ایرانی ظهور یافته است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه یک بخش بازسازی صنعت هوایی ، نوسازی ناوگانهای هوایی است و موارد دیگری نیز وجود 
دارد گفت: برای همه ما افتخار است که صنعت هوایی موجب اقتدار کشور باشد و ما ژئوپلتیک ایران را در یک بخش احیا 

کردیم و بار دیگر ایران از لحاظ صنعت هوایی جهان شرق و غرب را متصل می سازد.

معاون اول دستگاه قضایی گفت: آمریکا و انگلیس از افرادی که منافعشان را تأمین کنند و رابطه پشت پرده ای با آنها داشته 
باشند، حمایت می کنند. حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای همچنین تصریح کرد که دولت و وزارت 

امور خارجه باید در قبال این قبیل دخالت های انگلیس پاسخ دندان شکن نشان دهد.

انگلیس از کسانی حمایت می کند که منافعش را تامین کنند
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درخصوص دخالت دولت انگلیس در انتخابات: مردم ما در طول سنوات گذشته نسبت 
به حکام مکار انگلیس ذهنیت بسیار منفی داشته اند و مردم هوشیار ما هر زمان که از انگلیسی ها چیزی بشنوند برخالف آن 
عمل خواهند کرد. معاون اول دستگاه قضایی، خاطرنشان کرد: برخی ها تعبیر می کنند که انگلیس می خواهد در انتخابات 
دخالت کند، اما این خیال خامی اســت که دارند. به خصوص شــیطان بزرگ آمریکا و انگلیس در خواب ببینند که بتوانند 
در ایران دخالت کنند، اما این ســوال مطرح می شود که انگلیس چه سنخیتی با افرادی که از آنها حمایت می کند، دارد و 
همچنین چه رابطه ای بین افرادی است که مورد حمایت انگلیس و آمریکا قرار می گیرند و چه تضادی بین افرادی است 
که انگلیس می گوید به آنها رأی ندهند؟ محسنی اژه ای ادامه داد: پاسخ این است که اگر کسانی منافع آمریکا و انگلیس را 
تامین کنند و رابطه پشت پرده با آنها داشته باشند انگلیسی ها از افراد و یا از لیست آنها حمایت می کنند و اگر افرادی باشند 
که در تضاد منافع آمریکا و انگلیس قدم بردارند به مردم سفارش می کنند که به آن لیست و آن افراد رأی ندهند اما مردم ما 
هوشــیار هستند و عکس آن عمل خواهند کرد. محسنی اژه ای در پاسخ به این سئوال که آیا دستگاه قضایی به خاطر این 
دخالت انگلیس، اقدامی انجام می دهد یا خیر گفت: این اقدامات نابخردانه انگلیس دو پاسخ دارد. این اقدام انگلیسی ها 
به حدی نابخردانه بود که حتی صدای کری را نیز درآورد. وزیر خارجه آمریکا گفت که شــما اشــتباه کردید و مردم ایران را 
نشناختید. اگر ما می خواهیم طرفداران ما در ایران رای بیاورند باید صبر کنیم و چیزی نگوییم؛ زیرا مردم حساس هستند و 

وقتی ما چیزی می گوییم، مردم علیه و خالف آن اقدام می کنند و این سفارش کری به انگلیسی ها بود.
وی گفت: به هر تقدیر این اقدام انگلیسی ها دو پاسخ دارد؛ نخست پاسخی است که از سوی ملت داده می شود و دوم پاسخی 
اســت که مشخصًا دولت باید بدهد؛ یعنی دولت باید نسبت به این اقدام سخیف انگلیس که به این ترتیب اسم برده و گفته 
به اینها رای ندهید یا احیانًا اظهار امیدوداری می کنند که فالن لیست پیروز شود، حقیقتا باید هم دولت و به ویژه وزارت امور 
خارجه و هم کسانی که به نوعی در مظان اتهام حمایت انگلیسی ها هستند، پاسخ دندان شکن دهند. اینگه بخواهد از کنار 
این مساله بگذرند درست نیســت زیرا اینها از ذهن مردم فراموش نمی شود. محسنی اژه ای تصریح کرد: اقدام دیگر هم 
شاید نیاز باشد که لحاظ بین المللی هم بررسی و اقداماتی صورت گیرد اما تا این لحظه که من خبر دارم، دستگاه قضا وارد 
نشده اما انتظار همه این است که دولت و وزارت خارجه و دیپلماسی ما یک برخورد فعال در این قضیه داشته باشند و مردم 
هم ان شاء الله وظیفه خود را انجام می دهند. همچنین کسانی که در مظان حمایت انگلیس قرار دارند باید پاسخ بدهند که 

برخی ها پاسخ دادند و پاسخ خوبی هم دادند و انتظار است دیگران هم این پاسخ را بدهند.

حمن مهدی هاشمی قطعی است
معاون اول دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به روند تبلیغات انتخاباتی، تخلفات و جرایم انتخاباتی 
افزایش یافته یا خیر گفت: طبیعتا در این هفته نسبت به هفته های قبل تخلفات انتخاباتی چه در فضای مجازی و چه در فضای 
حقیقی افزایش یافته است؛ هرچند در کل زیاد نبوده است که احساس نگرانی کنیم. خبرنگار دیگری سئوال خود را چنین 
مطرح کرد که اخیرًا در برخی محافل انتخاباتی شنیده شده که خانواده آقای هاشمی رفسنجانی قصد دارند بعد از برگزاری 
انتخابات نسبت به حکم محکومیت مهدی هاشمی که شامل حبس، رد مال و شالق، درخواست اعمال تخفیف به قوه قضائیه 
ارائه کنند،تصریح کرد:  چیزی به صورت رســمی یا غیر رسمی در این خصوص نشنیده ام ولی منظور از تقاضای تخفیف را 
نمی دانم؛ زیرا حکم قطعی است و قابلیت اجرا دارد کما اینکه اکنون در حال اجراست. اگر منظور درخواست اعاده دادرسی و 
اعمال ماده 4۷۷ است باید بگویم که تا کنون چنین چیزی رسمًا اعالم نشده است، اما اینکه بعد از انتخابات درخواستی باشد یا 
خیر باید منتظر بود. وی گفت: ماده 4۷۷ در این مورد به احتمال باال وجهی ندارد، اما اعاده دادرسی را نمی دانم؛ زیرا از جزئیات 
پرونده و آنچه که می خواهند ادعا کنند خبر ندارم، االن نمی توانم اظهار نظر کنم. ماده 4۷۷ می گوید که حکمی خالف شرع 
بین باشد و چون این حکم خالف شرع بین نیست به نظر من در آن وجهی ندارد، اما اگر اعاده دادرسی کنند باید بررسی شود.

مجلس آینده مردم دار و حامی دولت باشد
وزیــر دادگســتری گفت: مجلس شــورای اســالمی آینــده باید مســتقل، متخصص، مــردم دار، همــکار و حامــی دولــت و دولتمردان باشــد.حجت االســالم و المســلمین پورمحمــدی افزود: 
گاهانه مــردم با بصیــرت و هوشــیار، شــاهد چنین مجلســی باشــیم.وی اظهار  مطالبــه جــدی مــا از مجلــس آینده این اســت کــه حامی دولتمــردان باشــد و امیدواریــم با انتخــاب صحیــح و آ
داشــت: مردم نشــان داده اند که امســال نیز این انتخابات پرشــور و گســترده برگزار خواهد شــد و امیدواریم این حضور در روز هفتم اســفندماه گســترده تر و با اســتقبال بیشــتری از ســوی ملت 
 همیشــه در صحنــه مواجــه شــود.وزیر دادگســتری گفت: مــردم ایران اســالمی در طول ۳۷ ســال گذشــته در تمامی صحنــه ها همــراه و همگام بــا نظام مقــدس جمهوری اســالمی و انقالب 

بوده اند، 
بــه طور یقین در این دو انتخابات نیز این حضورشــان را به نمایش می گذارند تا بار دیگر دشــمنان نظام و انقالب از این حضور مایوس و ناامید بمانند.پورمحمدی افزود: روز هفتم اســفند روز 

اقتدار، عزت، ســربلندی و پیروزی ملت قهرمان ایران اســالمی است و به دشمنان نشــان خواهند داد که در هیچ صحنه ای نظام و انقالب را تنها نمی گذارند.

 بداخالقی با فهرست جعلی 35نفره 
سخنگوی شــورای ائتالف اصولگرایان 
فهرســت جعلــی ۳۵ نفــره را مصــداق 
بــارز بداخالقــی انتخاباتــی عنوان کرد.
غالمعلــی حدادعــادل در واکنــش بــه 
انتشــار فهرســت ۳۵ نفره منتشــر شده 
اظهار کرد: برخی با انتشــار لیست های 

مشــابه و جعلی بــه دنبال تخریب ائتــالف هســتند و می طلبد مردم با 
هشــیاری مراقب این گونه روش ها باشند.ســخنگوی شورای ائتالف 
اصولگرایــان همچنیــن بیان کــرد: به عنــوان مثال لیســتی ۳۵ نفره 
منتشــر می کنند که ۳0 نفر ائتالف در آن هســت و کســانی دیگر را به 
آن اضافــه می کننــد و می گویند حاال به ۳0 نفــر رای دهید.وی تاکید 
کرد: ائتالف اصولگرایــان این گونه لیســت ها را جعلی و مصداق بارز 

می داند. انتخاباتی  بداخالقی 

 مردم از تندروی ها خسته شده اند
مشــاور رئیس مجلس شــورای اسالمی 
با بیان اینکــه مردم از تندروی ها خســته 
شــده اند، گفت که مــردم به دنبــال این 
هســتند کــه نمایندگانــی معتــدل را بــه 
مجلــس آینــده بفرستند.حســن زمانــی 
اظهار کرد: در طول ۳۷ ســال گذشــته و 

با توجه به ســپری شــدن 9 دوره مجلــس مردم معیار و مــدرک انتخاب 
نمایندگان شان را کاماًل در اختیار دارند و به دنبال نمایندگانی هستند که 
مقتدر، نترس و همراه مردم، رهبری و دولت باشــند و کسانی را انتخاب 
خواهند کرد که در رفتار و برخوردشــان اعتدال حرف اول را می زند.وی 
افزود: من فکر می کنم مردم برای پیدا کردن این افراد اول به لیست ها 
رجوع می کنند و بعد از لیســت های مختلف افرادی که این شــاخصه ها 

را دارند انتخاب می کنند.

حمایت یک اصالح طلب از یک اصولگرا 
دبیر کل حزب اتحاد ملت ایرانی اسالمی با 
بیان اینکه اصالح طلبان در سراســر کشور 
برای 2۱۵ کرســی مجلس نامــزد معرفی 
کرده انــد اظهار کــرد: این 2۱۵ نفــر نوعا 
اصالح طلب، بعضــا نیروهای بینابینی و یا 
نیروهای اصولگرایی هســتند که به تدریج 

جذب اصالحات شده اند. به گزارش ایسنا علی شکوری راد در نشست خبری 
خود در پاســخ به انتقاد از قرارگرفتن نام کاظم جاللی در لیست اصالحات 
اظهار کرد: من با آقای جاللی در مجلس ششم هم دوره بودم و وی را درزمره 
اصولگرایان معقــول می دانم. وی با بیان اینکه جاللــی هیچگاه توهین و 
تخریبی نکرده و شــخصیتش مورد احترام ماست، گفت: کاظم جاللی هر 
چند به لحاظ سیاســی با ما هم فکر نیست اما این ظرفیت در وی وجود دارد 

که در لیست اصالحات قرار بگیرد. 

 نگاه امام)ره( به زنان 
نهادینه نشده

دکتر فاطمه طباطبایی، رئیس شورای زنان فرهیخته 
و رئیس همایش ملی زنان نگاه گذشتگان به جایگاه 
زن را یادآوری کرد و گفت: »موقعیت زنان در گذشته 
و قبل از انقالب به ویژه در حوزه تحصیل، مدیریت و 
سیاست گذاری شرایط مطلوبی نداشت این موضوع 
نــه تنها برای مذهبی هــا که اکثــر خانواده هایی که 
فرهنــگ، هویــت و اصالت ایرانی داشــتند در مورد 
زنان صادق بود. البتــه در جوامع دیگر نیز وضع زنان 
نامطلــوب بود جنبش هــای فمنیســتی و زنان این 

مسئله را تأکید می کنند.«
رئیس شورای راهبردی زنان فرهیخته افزود: »اوایل 
انقالب با توجه به اینکه آمار بی سوادی زیاد بود و امام 
از این موضوع رنجیده خاطر بودند، فرمان راه اندازی 
نهضت سوادآموزی را صادر کردند و تمام افرادی که 
دوستدار امام بودند فرمان امام را یک فرمان دینی، 
مذهبی و انقالبی تلقی کردند. بنده نیز وقتی فرمان 
امام را شــنیدم به یکی از دبیرستان های دخترانه در 
قم برای کمک مراجعه کردم که در عرض کمتر از ۱0 
روز ۱۵0 نفر برای شرکت در کالس های سوادآموزی 
ثبت نام کردند. تمام این مســائل نشان می دهد امام 
بــه موضوع تحصیــل اهمیت زیــادی می دادند که 
دانشگاه آزاد اسالمی نیز در راستای همین موضوع 

تأسیس شده است.«
رئیس شــورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسالمی 
ادامه داد: »امام حقیقتا توانمندی زنان را باور داشتند 
و این موضوع را پیروان او از امام آموختند. رفتار و گفتار 
امام تحول بنیادینی در خانواده های پیرو او ایجاد کرد 
و باعث شــد به زنان فرصت دهند اما متأســفانه این 
تفکر امام نهادینه نشده برخی از دوره ها و فعالیت ها 
کمرنگ شده البته فراز و فرودهایی نیز داشته است.«
رئیس همایش ملی زنان گفت: »باید از گذشته عبرت 
بگیریــم و با توجه به فرموده هــای امام و انقالب که 
فعالیت زنان را ایجاد کردند برای این موضوع تالش 
کنیم. مــا هرگز در فکر رقابت با مردان نیســتیم اگر 
بحث مدیریت زنان را مطــرح می کنیم حضور آنها را 
برای توسعه کشــور مفید می دانیم. ما برای رقابت با 
مردان فعالیت نمی کنیم و همان طور که امام گفتند 
معتقدیم ســعادت و شقاوت کشور به وجود زن بسته 

است.«
او ادامه داد: »توسعه وجدانی، انشراح سطر، نگاهی 
ژرف به رســالت، منزلــت و آینده بایــد در زنان ایجاد 
شــود در نگاه امام نیز توسعه ملت در مرتبه سیاست، 
فرهنگ و اقتصاد به دلیل زنان آن کشــور است. در 
صورتی که زنان بتوانند ارزش های خود را بشناســند 
و وجود خود را توســعه دهند با این موضوع می توانند 
فرزندانی مفید تربیت کنند. البته این مســئله با نگاه 
متحجرانه محقق نمی شود، امام نیز این با این نگاه 
مبارزه می کردند زیرا توسعه علمی کشور بدون توجه 
به توسعه وجودی زنان ایجاد نخواهد شد. بنابراین در 
پناهی آزاد و باور به جایگاه و رسالت زنان می توانیم در 

این راستا گام برداریم.«

رویداد 24 نوشت: لیست امید؛ امیدبخش اقتصاد کشور
در لیست اصالح طلبان تهران، افراد بسیاری وجود دارند که سابقه درخشانی در مسوولیت های اقتصادی پیشین خود دارند و سالها در 

مناصب مالی و اقتصادی، کسب تجربه کرده اند و با بهره گیری از همین تجارب، قصد ایجاد رونق اقتصادی را دارند.
 فرارو نوشت: "مشارکت مردم" ترکیب مجلس را تغییر می دهد؟

مشارکت حداکثری در تهران ممکن است معادالت را برهم بزند و به ضرر ائتالف اصولگرایان تمام شود اما در شهرستان ها این موضوع 
صدق نمی کند. از این منظر شاید اصولگرایان تمایل داشته باشند مشارکت در انتخابات مجلس حداکثری نباشد تا بازی انتخابات را به 

رقیب خود نبازند.
 بهار نیوز نوشت: چرا کاندیدای حزبی بر کاندیدای مستقل ارجح است؟

به دلیل نبود احزاب قوی و فراگیر، نقش پیگیری مطالبات اجتماعی و سیاسی جامعه و شهروندان طبق سنتی نانوشته عمدتا بر عهده 
مطبوعات، دانشجویان و برخي از چهره هاي سیاسي گذارده شده که این امر مضرات بسیاري دارد.

 رجا نیوز نوشت: تفاوت ها میان ایدئولوژی های هاشمی و مصباح چیست؟
انتخاب میان دوگانه ی مصباح/ هاشمی، انتخاب میان دو ایدئولوژی یا دو منطق فکری و اعتقادی است، به طوری که یکی از آن ها با 

منافع دولت های غربی متضاد است و دیگری سازگار.
 پارس نیوز نوشت: به چه کسانی رای می دهم و چرا؟

جناح های سیاسی ایران، هردو کم و بیش به مفاسد اقتصادی آلودگی هایی پیدا کرده اند. اما فرق اصالحطلبان و اصولگرایان این است که 
اصالحطلبان در عمل، خود را مصون از فساد می پندارند اما اصولگرایان، نسبت به فساد حساسند و مبارزه با فساد را از دورن خود شروع می کنند.

عکس روزسایت نگار

تبلیغات کاندیداهای 
ارامنه مجلس 
 شورای اسالمی 
در سطح شهر!

خبرنامه
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رصدخانه

میلیاردر پیشتاز
ترامپ باز هم پیروز رقابت های مقدماتی انتخابات شد

در ادامه رقابت های مقدماتی انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا، رقابت 
نامزدهای جهوری خواه در ایالت نوادا ادامــه یافت و در آن، بازهم دونالد 
ترامپ، سرمایه دار و مجری تلویزیونی آمریکایی که پیش تر در ایالت های 
نیوهمپشایر و کارولینای جنوبی نیز موفق به کسب اکثریت آرا شده بود، نفر 
اول این رقابت انتخاباتی شد؛ بنابراین مارکو روبیو و تد کروز دو رقیب جدی 
ترامپ، این بار هم نتوانســتند او را شکست دهند. سایت شبکه خبری »یو 
اس ای تودی« صح امروز ضمن انتشار این خبر نوشت سوالی که در اینجا 
مطرح می شود، این اســت که تد کروز، مهم ترین رقیب ترامپ که در دور 
اول این رقابت ها در ایالت آیووا نفر اول شد، چه آینده ای در پیش دارد و چرا 
نظرسنجی ها در رابطه با او با نتایج واقعی فاصله گرفته است؟ سوال دیگری 
که مطرح است، آن است که با پیروزی های ترامپ در کارولینای جنوبی، 
نیوهمپشــایر و نوادا، آیا می توان او را نامــزد نهایی حزب جمهوری خواه به 

حساب آورد؟ 
پیروزی ترامپ در نــوادا در حالی رقم خورد که مارکو روبیو، ســناتور ایالت 
فلوریدا، روز سه شــنبه در جمع خبرنگاران و نیز هواداران خود اعالم کرد 
که قصد دارد به زودی با جب بوش دیدار کند و تالش خواهد کرد تا حمایت 
او را به نفع خود جلب کند. جب بوش، برادر رئیس جمهور اســبق آمریکا، 
روز شنبه و پس از تجربه شکســتی دیگر در جریان انتخابات درون حزبی 
در کارولینای جنوبی، کناره گیری خــود را از ادامه فرایند انتخابات اعالم 
کرد. خبرگزاری »رویترز« در همین رابطه نوشت تد کروز، یکی از جدی ترین 
رقبای ترامپ، پس از مشــخص شــدن نتایج اعالم کرد بــه نتایج نهایی 
مشکوک است و از این رو، درخواست تجدید نظر خود را مبنی بر شمارش 
مجدد آرا به مســئولین برگزاری انتخابات تحویل می دهد. به هر حال، بر 
اســاس اعالم پایگاه خبری »یــو اس ای تودی«، نتایج بــر آمده از رقابت 

انتخاباتی جمهوری خواهان در ایالت نوادا به شرح زیر است: 
پیروزی دونالد ترامپ در حالی در ایالت نوادا نیز تکرار شد که گمان می رفت 
این نامزد و ســرمایه دار جنجالی حزب جمهوری خــواه، با اتخاذ مواضعی 
عجیب در رابطه با پاپ فرانسیس و متهم کردن او به فعالیت جناحی، جرج 

دبلیو بوش و زیر سوال بردن او در رابطه با جنگ عراق و همچنین چالش 
ایجاد شــده با باراک اوباما، با کاهش پایگاه رأی روبه رو شود. »یو اس ای 
تودی« جدا از هزینه های هنگفت مالی ترامپ به هزینه انتخاباتی تد کروز 
اشاره کرده وی می نویســد تد کروز در جریان رقابت های ماه جاری بالغ بر 
۱۳.6 میلیون دالر هزینه انتخاباتی داشــته که این مبلغ دو برابر سرمایه 
مارکو روبیو است. از ســوی دیگ،ر نکته قابل ذکر آن است که 40 درصد 
ســرمایه انتخاباتی تد کــروز، کمک های مردمی اســت و این موضوع در 
رابطه با مارکوروبیو تنها ۱9 درصد است. هیالری کلینتون و برنی سندرز، 
دو نامزد اصلی حزب دموکرات آمریکا که رقابت آن ها روز شــنبه در ایالت 
نوادا با پیروزی کلینتون همراه بود، قرار اســت در ایالت کارولینای جنوبی 

با یکدیگر رقابت کنند. 

فــارغ از انتخابات ایالت های نوادا و کارولینــای جنوبی نامزدهای هر دو 
حزب، همزمان خود را آماده »سه شنبه بزرگ« )اول مارس( خواهند کرد 
که در آن، انتخابات در چندین ایالت برگزار می شود و نتایج آن برای انتخاب 
گزینه نهایی هر دو حزب بسیار سرنوشت ساز است. گفتنی است در اولین 
مرحله از برگزاری انتخابــات مقدماتی در ایالت آیــووا در جناح دموکرات 
کلینتون و در جناح جمهوری خواه تد کروز پیروز شــدند و در مرحله دوم نیز 
در ایالت نیوهمپشایر در جناح دموکرات سندرز و در جناح جمهوری خواه 
ترامپ پیروز انتخابات شدند و در ســومین مرحله کلینتون در ایالت نوادا و 

ترامپ در ایالت کارولینای جنوبی موفق به کسب اکثریت آرا شدند.
در جبهه دموکرات ها، هیالری کلینتون پس از پیروزی قدرتمند ســناتور 
برنی ســندرز در انتخابــات مقدماتی نیوهمپشــایر، خــود را در مبارزه ای 

ایدئولوژیک و نســلیـ  برای نامزدی دموکرات هــای حاضر در انتخابات 
ریاســت جمهوریـ  یافــت. هرچند انتظار هم می رفت کــه این دموکرات 
مستقل سوسیالیست و ســناتور ورمونت در ایالت همسایه انتخاب شود، 
اما گستره پیروزی  سندرز تقریبا همه را شگفت زده کرد و تردیدهایی درباره 
اینکه آیا کلینتون هم چنان گزینه نخســت دموکرات هاســت یا نه، ایجاد 
کرد. سندرز 60 درصد آرای این انتخابات را در حالی به دست آورد که سهم 
کلینتون فقط ۳۸ درصد بود. ســندرز آرای تمام گروه های سنی را به خود 
اختصاص داد. شاید نگران کننده ترین مسئله برای کلینتون این باشد که 
سندرز در میان زنان نیوهمپشایر ۱۱ درصد جلو تر بود. دموکرات هایی که 
صداقت را  مسئله ای کلیدی می دانند نیز حامی سناتور بوده اند. سندرز در 
جمع حامیان خود گفت: »پیام ما از وال اســتریت تا واشینگتن و از مین تا 

کالیفرنیا طنین انداز خواهد شد«.
کتلین پارکر، تحلیلگر واشــینگتن پست می نویســد: »زنان جوان حامی 
ســندرز، احتمااًل این پیرمرد آرام را دوست دارند، چون وعده داده از ثروت 
ثروتمندان به فقیران خواهد بخشید. رابین هود بودن بسیار جذاب است؛ 
این طور نیست؟ هنگام سخنرانی سندرز، کلینتون، تنها بزرگسال حاضر، 
احتمااًل متوجه ویژگی های خســته کننده مادرانه خود می شــود. در عین 
حال، دوستان فمینیست او قربانی پیروزی هایی هستند که سخت به دست 
آمده انــد. زنان می توانند تا انتهای این مســیر بروند و حتی به یک زن رای 
ندهند؛ فقط به این دلیل که او یک زن است و این اقدام در هر حال جنسیتی 
خواهد بــود«. با این وجــود، آماندا مــرکات در پایگاه تحلیلی »ســالون« 
می نویسد: »حامیان سندرز نباید به این زودی جشن بگیرند. تکرار پیروزی 
او در رقابت های پیش رو آســان نخواهد بود. نظرسنجی ها نشان می دهد 
رأی دهندگان او در مقایســه با دیگر دموکرات ها، جوان تر و بیشتر از میان 
سفیدپوستان بوده اند، تمایل بیشتری داشته اند که به عنوان رأی دهندگان 
مستقل شناخته شوند و اغلب مخالف کنترل فروش اسلحه بوده اند. باید 
منتظر انتخابات نوادا و کارولینای جنوبی بمانیم تا مشــخص شود سندرز 

خواهد توانست ائتالفی جدید از دموکرات ها شکل دهد یا خیر«. 

ادامه مذاکرات بی ثمر برای برقراری صلح در افغانستان 
چهار کشــور افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در پایان چهارمین دور نشست خود در کابل براساس نقشــه راهی که برای صلح افغانستان تدوین کرده اند، از طالبان و شاخه های انشعابی این گروه خواستند تا در گفت و گوهای رو در رو با 
نمایندگان دولت افغانستان حاضر شوند، اما مشخص نکردند که در صورت تن ندادن این گروه ها به نقشه راه صلح چه واکنشی از خود نشان خواهند داد. این چهار کشور دیروز در پایان نشست دور چهارم مذاکرات خود، با انتشار یک بیانیه 
مشترک، بار دیگر از تمامی گروه های طالبان و گروه گلبدین حکمتیار، موسوم به حزب اسالمی خواستند که به روند صلح بپیوندند؛ اما همچنان ضمانت اجرایی، به عنوان حلقه مفقوده پیشبرد نقشه راه صلح افغانستان، باقی مانده است. 
افغانســتان دراین مذاکرات به دنبال آن اســت که جامعه جهانی را وادار کند تا درصورت تن ندادن طالبان به نقشه راه صلح، محدودیت هایی نسبت به شاخه های مختلف طالبان به ویژه گروه اصلی آنان اعمال شود و پناهگاه های آنان در 
خارج از افغانســتان مورد هدف قرار گیرد. حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهور افغانســتان یک روز بعد از چهارمین نشست چهارجانبه اعالم کرد »اگر طالبان بر سر میز مذاکره حاضر نشوند، کشورهای پاکستان، چین و امریکا، 
متعهد شــده اند که با آنان برخورد نظامی کنند«؛ اما کمترین ردپایی از این خبر امیدوارکننده در بیانیه مشــترک مطبوعاتی این کشور ها دیده نمی شــود. به گفته عالی ترین مقام امنیتی افغانستان، دیگر برای این کشور مهم نیست که کدام 

گروه از طالبان به پای میز مذاکره و روند صلح ملحق می شود. مهم این است که این چهار کشور تا چه میزان برای از بین بردن پایگاه های تروریست ها در بیرون از مرزهای افغانستان اقدام می کنند.

دیدار تیم های فوتبال یوونتوس و بایرن مونیخ زیر سایه تدابیر امنیتی برگزار شد.

پایگاه هوایی روسیه و جنگنده هایی که 
برای نبرد با داعش اعزام می شوند.

شش ماه است که خیابان های بیروت، پایتخت لبنان با انبوهی از زباله های جمع آوری نشده مواجه است.

تظاهرات مردم فلسطین نزدیک 
دیوار حائل.

افزایش فعالیت امنیتی اسرائیل در 
کشورهای عربی

اسرائیل به نفوذ اقتصادی خود در تعدادی از کشورهای عربی و 
اسالمی که با آن ها رابطه دارد و نیز کشورهایی که با آن ها رابطه 
ندارد، ادامه می دهند. درهمین راستا، روزنامه هاآرتص به یکی 
دیگر از جنبه های نزدیک شــدن روابط کشورهای عرب حوزه 
خلیج فارس و اســرائیل پرداخت و نوشــت جاده ابریشم جدید 
از اروپا به سمت کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس به یکی از 
پایه های اصلی روابط بین تل آویو و این کشــور ها تبدیل شــده 
است؛ زیرا بنادر اسرائیل، گذرگاه ترانزیت کاالهای اروپایی برای 

بازارهای این کشور ها شده است.

  پیام ناتو به ترکیه 
درباره سوریه

به اعتقاد جیم جاتراس، دیپلمات سابق آمریکایی، واشنگتن با 
قبول مفاد توافقنامه ترک مخاصمات در ســوریه، این پیام را به 
ترکیه داد که از تالش های آنکارا در زمینه اعزام نیرو به ســوریه 
حمایت نخواهد کرد و »ناتو« برای نجات آن ها وارد عمل نخواهد 
شــد. وی درباره بخت موفقیت اجرای آتش بس در ســوریه نیز 
گفت: »اگر حمالت هوایی روسیه و پیشروی های ارتش سوریه 
با کمک روســیه، گروه های تروریســتی مختلف تحت حمایت 
عربســتان، ترکیه و بهتر اســت بگوییم آمریــکا را به مرحله ای 
نمی رساند که درخواست صلح کنند، چنین اتفاقی نمی افتاد«. 

آمادگی آمریکا برای شکست 
آتش بس در سوریه

دولــت آمریــکا از هم اکنــون خــود را برای شکســت اجرای 
آتش بس در ســوریه آماده می کند. مشــاوران رئیس جمهوری 
آمریکا با ادعای اینکه مسکو به طرح آتش بس در سوریه پایبند 
نخواهد بود، خواستار آمادگی واشنگتن برای افزایش حمایت 
گاه، مشاوران  از معارضین مسلح سوریه شده اند. به گفته منابع آ
ارشد نظامی و اطالعاتی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، 
از دولت خواسته اند آمادگی الزم برای افزایش فشار بر روسیه، 
با افزایــش حمایت از معارضان در حال نبرد با دولت ســوریه را 

داشته باشد. 

رویترز- میزان دارایی های آزاد 
شده ایران از زبان جان کری

جان کری، وزیر خارجه آمریکا، شــب گذشــته در یک جلســه 
استماع در ســنای این کشور، در پاســخ به گزارش های ضد و 
نقیض درباره میزان دارایی های آزاد شــده ایران پس از برجام 
اظهار داشــت مبلغی که ایران دریافت خواهد کرد، کمتر از ۵0 
میلیارد دالر اســت. وی همچنین گفت: »در ماه های آینده، ما 
همچنان با کنگره مشــورت نزدیک خواهیم داشــت و در عین 
حال، پیــروی و تبعیت ایــران از برجام را زیر نظــر داریم. ما در 
مخالفت با سیاست ها و اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه، 

در کنار دوستان و همپیمانان خود هستیم«.

بین الملل
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اختالل انتخاباتی؟
شایعه قطعی اینترنت در روزهای منتهی به انتخابات

در حالیکه روز جمعه قرار اســت انتخابات مجلس شورای 
اســالمی و خبرگان رهبری برگزار شود، شــایعه هایی در 
برخی رســانه های داخلی و خارجی و به ویژه شبکه های 
اجتماعی مبنی بر قطعی اینترنت و فیلترینگ شبکه های 

اجتماعی مجازی و موبایلی منتشر شده است.
به گزارش »آی تابنــاک« طی روزهای گذشــته برخی از 
کاربران شــبکه های اجتماعی به ویژه در توییتر با انتشار 
پیام هایی در مورد بروز اختالل در شبکه اینترنت کشور در 
روزهای منتهی به برگزاری انتخابات در ایران، شــایعاتی 
مبنی بر قطعی گســترده اینترنت و فیلترینگ شبکه های 

مجازی در روز انتخابات را مطرح کرده اند.
شــایعه قطع اینترنت در روز انتخابات در حالی قوت گرفته 
است که انتشار پیام هایی از سوی برخی شرکت های ارائه 
دهنده خدمات اینترنت در کشــور مبنی بر بروز اختالالت 
موقتی در ارتباط اینترنتی مشترکان، این حدس و گمان را 
به وجود آورده است که همه این اختالالت عمدی بوده و 
قرار است به شکل سازمان دهی شده ای در روز انتخابات 

اینترنت کشور به شکل سراسر قطع شود.
در همین حال برخی رسانه های فارسی زبان خارجی نیز با 
پرداختن به موضوع این پیام ها و مطالب کاربران در شبکه 
های اجتماعی مانند توییتر گزارشاتی در مورد احتمال قطع 
اینترنت در روز انتخابات منتشر کرده و به این شایعه ها قوت 

داده اند. ازجمله صدای آمریکا طی گزارشــی سعی کرده 
است با اشاره به این شایعه ها از یک سو و تاثیر شبکه های 
مجازی در تحرکات انتخاباتی برخی جناح های سیاســی 
نظیر اصالح طلبان اینگونه القا کند که این قطعی اینترنت 

عامدانه خواهد بود.
این همه در حالی اســت که چندی پیش نیز برخی رســانه 
های داخلی و خارجی از احتمال فیلتر شــده نرم افزار پیام 
رســان تلگرام خبر دادند که اکنون به شــکل گســترده از 
ســوی کاربران ایرانی مورد اســتفاده قرار گرفته و به یکی 
از مهمترین ابزارهای مجازی در راستای اطالع رسانی، 

تبلیغات و مانورهای انتخاباتی تبدیل شده است.
بر اســاس این گزارشها گفته شــد که موافقان فیلترینگ 
تلگرام با این اســتدالل که »تبلیغات انتخاباتی 24 قبل از 
زمان آغاز اخذ رای و در روز انتخابات ممنوع است اما هیچ 
کنترل و نظارتی بر روی تبلیغات نامزدها در شــبکه های 
اجتماعی تا لحظه آخر انتخابات وجود ندارد« خواستار قطع 
تلگرام هستند. بر همین اســاس احتمال اختالل در این 

شبکه پیام رسان مطرح شده بود.
اما هیچ سند و مدرک مشــخص و استناد دقیقی مبنی بر 
برنامه ریزی برای قطع اینترنت و اختالل در شــبکه های 
اجتماعی در روزهــای منتهی به انتخابات و همچنین روز 
انتخابات وجود ندارد. آنچه به عنوان مدارک و ســند های 

مربوط به این شایعه در دست است همگی مربوط به برخی 
پیام های ارسالی به ویژه در شبکه توییتر است و به غیر از آن 

در این خصوص مطلب دیگری در دست نیست.
از ســوی دیگر شــایعه فیلترینگ تلگرام در روز انتخابات 
چندی پیش از ســوی مقامات وزارت ارتباطات به شــدت 
گاه در وزارت ارتباطات  تکذیب شد. روز گذشته یک مقام آ
به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: هیچ برنامه ای برای قطع 
و یا فیلترینگ شبکه های اجتماعی طراحی نشده است و 

اخبار منتشر شده در این باره صحت ندارد.
گاه تاکید کرد که اخباری که در این باره منتشــر  این مقام آ
می شود بیشتر بر پایه حدس و گمان و شایعه است و واقعیت 
ندارد. همچنین محمود واعظی وزیر ارتباطات اخیرا در این 
مورد اظهار نظر کرده است و بیان کرده: هرگز نگفته ام که 
دولت قصد دارد اینستاگرام یا تلگرام را فیلتر کند. واعظی 
تاکید کــرده که فیلترینــگ به طور کلی در سیاســت این 

وزارتخانه جایگاهی ندارد.
در حالی که گستردگی اســتفاده از شبکه های اجتماعی 
و پیام رسان های موبایلی در کشور منجر به تغییر ماهیت 
اساسی فضای سیاسی انتخابات در ایران شده است، این 
موضوع به همراه خود مســائل حاشــیه ای را نیز به دنبال 
آورده اســت. اکنون اینترنت و فضای مجازی تا حدی در 
بدنه اجتماعی و سیاسی کشور نفوذ کرده است که مساولی 

مانند رصــد فعالیت های انتخاباتــی در فضای مجازی و 
بحــث برگزاری الکترونیکی انتخابــات به یکی از مباحث 

اصلی مربوط به انتخابات در ایران تبدیل شده است. 
بر همین اساس است که شــایعه های اینچنینی در مورد 
ایجاد اختالل در اینترنت و فیلتر شــبکه های پیام رسان 
از ســوی برخی کاربران در شــبکه های اجتماعی مطرح 
شده است. شایعه هایی که گویا سرعت انتشار و گستردگی 
آنها نیز در واپســین روزهای منتهی به انتخابات افزایش 

نیز یافته است. 
قطعی و اختالل اینترنت در ایران البته موضوع بی سابقه 
ای نیســت و در بســیاری از موارد ضعف زیر ساخت های 
ارتباطی یا بروز برخی اتفاقات، منجر به اختالالت مقطعی 
در اینترنت کشور شده است. اما اما گویا مصادف شدن این 
اتفاقات ســابقه دار با انتخابات منجر به بروز برخی حاشیه 

ها و شایعات بی اساس شده است.
آنچه اکنون مهم به نظر میرســد این اســت که مسئوالن 
وزارت ارتباطــات در مورد این شــایعه ها مواضع محکمی 
اتخاذ کنند و شــرکت هــای اینترنتی نیز بــا همکاری زیر 
ســاخت اقدام به رفع سریع مشــکالت اینترنت کاربران و 
جلوگیری از بروز اختالالت کرده تــا فضای روزهای قبل 
از برگزاری انتخابات را آرم کنند و به حاشــیه ســازی های 

اینگونه پایان دهند.

مرورگر چینی Baidu، فاجعه ای برای حریم خصوصی کاربران
موتور جستجوی Baidu یک موتور 
جستجوی چینی است همانند گوگل 
که در کشور چین بسیار مورد استفاده 
قرار میگیرد. اخیرا این موتور جستجو 
یک مرورگــر نیز طراحی کــرده و در 
اختیار کاربران گذاشــته است که به 
گفته متخصصان امنیتی یک کابوس 

بزرگ برای حریم خصوصی محسوب میشود.
 Canada بر اســاس گزارشــی که موسســه امنیتــی
Citizen Lab منتشر کرده است این مرورگر چینی که 
هدف اولیه آن جمع آوری اطالعات برای تبلیغات است 
بهترین استفاده را از قوانین نوشته و نانوشته در چین میکند 
و بر همین اســاس اقدام به جمع آوری حجم انبوهی از 
داده ها و اطالعات شــخصی کاربران خــود میکند. تا 
جایی که این حجم از جمع آوری اطالعات بســیار فراتر 
از استانداردهای کی مرورگر و موتور جستجو در راستای 

تبلیغات میرود. در عین حال همه این 
اطالعات بدون هیچ رمزگذاری و یا با 
استفاده از رمزگذاری های ضعیف و 

غیر استاندارد صورت میگیرد.
نســخه اندرویــد این مرورگــر چینی 
اطالعات بسیار زیادی را از سرور های 
اداری در حوزه موقعیت جغرافیایی، 
موارد جســتجو و لینک های مشاهده شده توسط کاربر 
جمع آوری میکند. همه این اطالعات با رمزگذاری های 
ضعیف همراه هستند و منجر به درز اطالعات به شکلی 

اساسی میشوند.
این در حالی است که نسخه ویندوز این مرورگر حتی بیش 
از این فاجعه است. این نسخه عالوه بر تمامی موارد فوق 
اقدام به جمع آوری اطالعات در مورد ســریال دیسک 
سخت کاربر، آدرس MAC شبکه، مدل کرات گرافیکی 
و بخشی از همه وب سایت های مورد مشاهده میپردازد.

MWC برترین تکنولوژی های هوشمند سال 2015 در
اما یک سنت مرسوم در MWC این 
 GSM Association – اســت که
GSMA – هر ساله طی کنفرانسی 
در این رویــداد اقدام به معرفی گجت 
هــا و تکنولوژی هایــی میکند که در 
ســال گذشــته این صنعت را شکل 
داده و متحول کرده اند. هدف از این 

اقدام مشخص کردن و تعیین مسیر آینده این صنعت و 
تکنولوژی است.

بر همین اساس در میان رقابت شدیدی که میان هوشمند 
های پرچم دار ســال گذشته نظیر G4 و آیفون 6 اس در 
جریان بوده است، این سامســونگ و گوشی هوشمند 
Edge Galaxy S6 بودند که افتخار لقب بهترین گوشی 

هوشمند سال 20۱۵ نصیب آنها شد.
 Redmi در همین حال گوشی هوشمند شائومی یعنی
2 با بهای ۱00 دالری خود توانســت بــه عنوان برترین 

هوشــمند اقتصادی ســال 20۱۵ 
انتخاب شود.

جالــب آن اســت کــه هوشــمند 
Edge Galaxy S6 توانست شرکت 
سامســونگ را بــه رده برنــده های 
ســال 20۱۵ باز گرداند، در حالی که 
ســال 20۱4 هوشمند ال جی G۳ و 
آیفون 6 اپل گوی سبقت را از سامسونگ و هوشمند این 
شــرکت دزدیده بودند. همچنین شرکت چینی شائومی 
موفق شــد عنوان بهترین گوشی هوشمند اقتصادی را 

از موتوروال بگیرد.
اما بدون هیچ تعجبی مایکروسافت بهترین سازنده تبلت 
 Surface Pro در سال 20۱۵ شد. در حالی که دستگاه
۳ این شرکت توانسته بود در ســال 20۱4 لقب بهترین 
تبلت سال را از آن خود کند، Surface Pro 4 نیز همین 
عنوان را در سال 20۱۵ برای مایکروسافت به ارمغان آورد.

دانولد 2 میلیارد بدافزار 
اندروید

 ProofPoint بر مبنای گزارشی که بنیاد امنیتِی
منتشــر کرده اســت، کاربران بیــش از دو میلیارد 
نرم افــزار اندرویــد دانلود کــرده اند کــه به قصد 
ســرقت داده هــا طراحی شــده بودنــد؛ در حالی 
که بخــش های بزرگــی از تشــکیالت اقتصادی 
بزرگ، نرم افزارهای iOS مخرب را در خود جای 

داده اند.
این شرکت حدود ۱2000 نرم افزار مخرب شناسایی 
کرده است که در بازارهای »مجاز« اندروید قرار داده 
شده بودند و شامل کدهایی برای سرقت اطالعات، 
ایجاِد »درب پشتی« و یا اعمال مخرب مشابه بوده اند. 
بنا بر متن این گزارش، »نرم افزارهای مخرب موبایل 
دیگر موضوعاتی حاشیه ای نیستند، بلکه تهدیداتی 
از دنیای واقعی هستند... تحلیل های ما از بازارهای 
نرم افزار مجاز اندروید، وجود بیش از ۱2000 برنامۀ 
مخرب موبایل را فاش کرده است که قابلیت دزدیدن 
اطالعات، ایجاد درب های پشتی و کارکردهای دیگر 
را دارند؛ و برآورد شده این نرم افزارها بیش از 2 میلیارد 

بار دانلود شده اند.«
این شــرکت همچنیــن گزارش داده اســت که به 
شــکل شــگفت انگیــزی، بیــش از 40 درصد از 
شرکت ها و کســب و کارها از سیستم های موبایلی 
اســتفاده می کننــد که شــامل دســتگاه های اپل 
حاوی برنامه های مخرب هستند. این تنها شامل 
گوشــی هایی که جیل برک شــده اند نیست؛ بلکه 
ممکن است از ساز و کارهای مدیریتِی کاربر-بنیاد 
)user-initiated( و تکنیک های اجرای موازی 
)side-load techniques( اســتفاده کنند. به 
گفتۀ این شرکت، کسانی که بر روی دستگاه های 
موبایل ســازمانی خــود نرم افزارهایی را نصب می 
 DarkSideLoader کنند که از بازارهای قالبِی
دانلود شــده اســت و در این مســیر، هشدارهای 
امنیتی متعدد را پشت ســر می گذارند، چهار برابر 
بیشــتر امکان دارد که قربانی چنین بدافزارهایی 

شوند.
ایــن آمار و اطالعــات نتایجی را آشــکار می کند که 
بر خالف تصور عمومی از امنیت باالی اپل اســت؛ 
امنیتی که کارشناسان معتقد بودند اپل به واسطۀ ساز 
و کار محدود و منسجم مدیریت بازار نرم افزار و نصب 

برنامه ها فراهم کرده است.
ایــن در حالــی اســت که کاربــران سیســتم عامل 
اندروید، محصول گوگل، قادر هســتند تا با انتخاب 
ســادۀ چند گزینــه در تنظیمات خــود، برنامه هایی 
را از هــر منبــع، خــواه مطمئــن و یــا نامطمئــن، 
نصــب نمایند. بــا وجــود اینکه نســخه های باالتر 
اندروید، از 6.0 بــه بعد، امکان نصب نرم افزارهای 
مشــکوک را محدودتر کرده اســت، اما بســیاری از 
کاربــران این سیســتم عامــل، حــدود ۳4 درصد، 
 KitKat  4.4 ماننــد  پایین تــر  نســخه های  از 
 اســتفاده می کنند کــه چنین تمهیداتــی را در خود

 ندارد.
پیش از این، شــرکت امنیتی روســِی کسپراسکای 
)Kaspersky( نیز آمار مشــابهی را منتشر کرده و 
نشان داده بود که سال گذشته، 94۳44 نفر قربانِی 
نصــب باج افــزار )ransomware نــرم افزارهای 
مخربی که پس از نصب، از دسترسی کاربر به بخش 
های مختلف گوشی خود جلوگیری میکنند و از این 
طریق، از او اخاذی می نمایند.( بر روی دستگاه های 
خود شــده اند. این تقریبًا پنج برابر بیشتر از آمار سال 
20۱4 بوده اســت. وضعیت مشــابهی هم در مورد 
تروژان های مربــوط به نرم افزارهای عملیات بانکی 

وجود داشته است

رصدخانه

افتتاح گیم نت پاک در قم
موسســه فرهنگــی هنری 
خواجه نصیرالدین طوســی 
بــرای اولین بــار در ایــران، 
تصمیم به راه اندازی محیطی 
ســالم برای هدفمند کردن 
اوقــات فراغــت جوانــان و 
نوجوانــان گرفته اســت. به 

همین منظور در استان قم، نخستین گیم نت 
با شــرایط و ویژگی های خاص راه اندازی شده 
است. فراهم کردن محیطی سالم و صمیمی با 
ممنوعیت هر گونه بی ادبی، تعطیلی گیم نت در 
هنگام نماز اول وقت و تشویق به نماز اول وقت، 
حذف بازی های نامناســب و دارای مشکالت 

اخالقی و اعتقادی و متضاد 
با فرهنگ ایرانی و اسالمی، 
تفکیک بازی های مناسب 
هــر گــروه ســنی و اعمال 
محدودیت سنی در اجرای 
بازی ها، معرفــی و امکان 
بــازی بازی های مناســب 
ایرانی و خارجــی، ارتقاء خالقیــت و بهره وری 
 Brain( هوشــی با بازی هــای مخصــوص
Games(، ارتقاء ســطح کار بــا رایانه از طریق 
فیلم های آموزشــی و آموزش های مســئولین 
گیم نت و آموزش حرفه ای بازی های گروهی از 

جمله ویژگی های این گیم نت است.

لرزش گیر اسمارت سنسور، شاهکاری دیگر از اوپو
بعــد از معرفــی تکنولوژی 
شارژ سریع اوپو حاال شاهد 
معرفی تکنولــوژی دیگری 
در زمینــه ی دوربین هــای 
موبایل از چینی ها هستیم که 
با تثبیت تصاویر، از اشکاالت 
ناشــی از تــکان خــوردن 

دوربیــن در حین عکاســی جلوگیری می کند. 
SmartSensor بر خالف تکنولوژی های حال 
حاضر که توسط سامسونگ و اپل به کار رفته اند، 
این کار را به کمک سنســورهای دوربین انجام 
می دهد. به زبان ساده، این تکنولوژی با سرعتی 
بســیار باالیــی،  عمده ترین اشــکاالتی که در 

حین تکان خوردن دوربین 
به وجــود می آیــد را برطرف 
می کند. سرعت تکنولوژی 
جدید اوپو بــا کاهش زمان 
این فرآینــد از ۵0 میلی ثانیه 
بــه ۱۵ میلی ثانیــه،  رکورد 
جدیــدی را در ایــن زمینــه 
خلق کرده است.  این بدین معناست که تصاویر 
گرفته شــده با کمک این تکنولوژی اشکاالت 
و عیب های بسیار بیشــتری را با سرعت بسیار 
باالتری نســبت بــه تکنولوژی هــای فعلی در 
 حین عکســبرداری همــراه با تــکان دوربین، 

برطرف می کند. 

رونمایی پاناسونیک از هوشمند »سخت جان«
 MWC پاناســونیک در 
بارســلونا اقدام بــه معرفی 
و رونمایــی از جدیدتریــن 
هوشمند سخت جان خود 
در دو نســخه با سیســتم 
عامــل هــای وینــدوز ۱0 
موبایل و اندروید ۵.۱ کرد. 

پردازشــگر آنها یک نمونه اسنپدراگون ۸0۱ با 
قدرت کالک در 2.۳ گیگاهرتز که به همراه دو 
گیگابایت مغز متفکر این دستگاه ها را تشکیل 
میدهــد. همچنین هــر دو گوشــی از صفحه 
نمایش 4.۷ اینچ با وضوح ۷20 پیکسل بهره 
میبرند. اما آنچه اساسا در این دو هوشمند مورد 

تمرکز اســت و اهمیت دارد 
صرف نظر از قدرت پردازشی 
آن ها امکانات و قابلیت هایی 
اســت که این دو را تبدیل به 
هوشمند های سخت جان 
کرده است. وجود یک بارکد 
خوان بــر روی آنها، قابلیت 
اســتفاده بــا دســتکش کار، خوانایــی باالی 
صفحه نمایــش در نور مســتقیم آفتاب و یک 
حسگر تشخیص میزان بارندگی برای تضمین 
  IP6۷ و IP6۵ عملکرد گوشی حتی در شرایط
)مقاومت در برابر نفوذ آب در عمق یک متری 

به مدت ۳0 دقیقه(.

آی تی
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پنجره

خانه تکانی،  نه سالمت تکانی!
برای در پیش داشتن تعطیالتی خوب، مراقب باشید

نظافت و نظم دادن به وســایل خانه، ایجاد تنوع در دکوراسیون، تاثیر مثبتی بر 
روحیه افراد دارد و زندگی را از یکنواختی خارج می کند. حتی تنوع و تمیزی محیط 
اطراف خانه هم در پیشــگیری از خمودگی و افسردگی بســیار تاثیرگذار است. 
امروزه ثابت شده افرادی که روزانه 20 دقیقه به نظافت خانه می پردازند کمتر از 
سایرین در معرض افسردگی قرار دارند. البته خانه تکانی »وسواسی« می تواند 
دردســرهای زیادی را ایجاد کند. اگر هنگام تمیز کردن خانه و شستشــو وقت 
زیادی صرف می کنید و در آخر هم هنوز فکر می کنید که خوب تمیز نشــده اند، 
باید بدانید که عالیمی از وسواس در وجود شما نهفته است و باید به فکر درمان 
باشید. مهم ترین توصیه به خانم هایی که دچار این حس هستند، این است که 
هر چه سریعتر به یک روانشناس مراجعه کنند و بدانند که با شستشوی بیشتر و 
کارهای نظافتی طاقت فرسا هنگام خانه تکانی چیزی جز خستگی و کمردرد را 
تجربه نخواهند کرد. از این جهت به وسواسی ها توصیه می کنیم حتی المقدور 

از خانه تکانی اجتناب کرده و این کار را به سایر اعضای خانواده تفویض کنند.

فشار کار را تقسیم کنید
هدف از خانه تکانی جز آســایش و سالمتی نیست؛ اما اگر همین امر، باعث به 
خطر افتادن سالمتی شــود باید تجدید نظر اساسی در روش آن، صورت گیرد. 
عدم مدیریت صحیح فرآیند خانه تکانی فشار زیادی را به خانم ها تحمیل می کند 
که با تقســیم کارها در بلند مدت و همکاری موثر بین اعضای خانواده این فشار 
بین افراد مختلف و در بازه زمانی طوالنی تر تقسیم شده و کار را ساده تر می کند. 
مثال می توانید یک روز را به نظافت دیوارها و پنجره ها، روزهای بعد را به شستن 
پرده هــا و به این ترتیب روزهای بعد را به یک نوع کار اختصاص دهید. مهم این 
است که زمان به خوبی مدیریت شده و تقسیم کار صورت گیرد تا فشار از دوش 

یک نفر در خانه برداشته شود.

۱. درد مفاصل، آسیب ستون فقرات، گردن و کمر درد
از ظرف شستن شــروع می کنیم؛ توصیه می کنیم برای شست و شوی طوالنی 
مدت ظروف طوری بنشــینید تا کمرتان با لگن شما زاویه 90 درجه داشته باشد 
و حتما مفصل زانو کمی باالتر از ران باشد .اگر قرار است ایستاده به شست وشو 

مدت طوالنی یا نظافت ظروف بپردازید و 
جلوی ظرفشویی باشید، 

حتما باید از زیرپایی 
استفاده کنید و 

از چند  هــر 

گاهی پای راست یا چپ خود را روی آن قرار دهید تا انحنای ستون فقرات شما 
تغییر کند و یک نقطه از آن تحت نیروی دائمــی قرار نگیرد. نباید در حالت خم 
به جلو یا حالت قوز کرده بایســتید. بعد از ۱۵ دقیقه ساکن ظرف شستن، دست 
از کار بکشــید، کمی راه بروید. این امر از بروز کمردردهای مزمن و آسیب های 

ستون فقرات جلوگیری می کند.
برای بلند کردن اجسام سنگین ابتدا نشســته، کمر را راست کرده و جسم را به 
آرامی باال بیاورید. با بلند کردن نادرســت یک جسم، ۱0 برابر وزن آن به ستوان 
فقرات، به ویژه در ناحیه کمر فشــار وارد می شــود. افراد مختلف باید با توجه به 
توانایی جسمی خود عمل کنند. جا به جایی بیش از حد توان آنها می تواند باعث 

بروز فتق دیسک و آسیب عصبی-نخاعی در ناحیه مهره های کمری شود.
در هنگام آویزان کردن پرده ها، فشار زیادی به مهره های گردن و عضالت زنان 
وارد می شود. این عمل باعث می شــود فرد از ناحیه مهره های گردن احساس 
درد کرده و ممکن است این عارضه در آینده به صورت فتق دیسک در مهره های 
گردنی فرد بروز پیدا می کند. توصیه می شود بعد از آویزان کردن قسمتی از پرده، 
کمی استراحت کرده، گردن خود را ماساژ داده و سپس به این کار ادامه دهید.

2. آسیب های پوستی
استفاده از دستکش هنگام کار با مواد شــوینده، بهترین شیوه برای حفاظت از 
پوست و ناخن هاست؛ سعی کنید تا آنجا که ممکن است از تماس مستقیم دست ها 
با انواع مواد شوینده و پاک کننده خودداری کنید. اگر پوست حساسی دارید بهتر 

است ابتدا یک دستکش نخی و سپس روی آن یک دستکش الستیکی 
دســت کنید؛ زیرا گاهی اوقات پوســت به الســتیک دستکش 

حساسیت نشــان می دهد، البته چنانچه از دستکش های 
آشپزخانه اســتفاده می کنید، بهتر اســت آنها را هر چند 

وقت یکبار تعویض کرده یا از دســتکش های التکس 
که معموال یکبار مصرف هســتند، بهــره ببرید؛ البته 
دقت داشته باشید که دســتکش ها نباید پاره بوده یا 
منفذی داشته باشد. همچنین دستورالعمل استفاده 
از مواد شوینده را نیز بخوانید و طبق آن عمل کنید. 

عدم رعایت موارد ایمنی در زمان استفاده از مواد ضدعفونی کننده و سفیدکننده 
می تواند آسیب های پوستی شــدیدی را به همراه داشته باشد. این مواد منجر به 
خشکی شدید پوست شده و در درازمدت باعث اگزما شود. خشکی، پوسته پوسته 
شدن، خارش و سوزش پوست از جمله عالئمی است که نیاز به توجه و رسیدگی 
دارند. شکنندگی و خرد شــدن ناخن ها و جدا شدن ناخن از قسمت زیرین نیز از 

جمله مشکالتی است که می تواند در ناخن ها خودش را نشان دهد.

3. آسیب های دستگاه تنفسی
هر کــدام از شــوینده ها PH و مواد شــیمیایی مخصوص خــودش را دارد و با 
کمک آنزیم هایــش چربی ها و آلودگی ها را در خود حل می کند. مخلوط کردن 
این شــوینده ها با هم می تواند باعث واکنش های شیمیایی خطرناک شده و به 
سیستم تنفســی آسیب برســاند. مثال مخلوط کردن هر چند جزئی وایتکس و 
جوهر لیمو گاز بســیار خطرناکی را تولید می کند که در محیط بســته خیلی زود 
می تواند باعث خفگی و مرگ شــود. از این جهت توصیه می شــود هنگام کار با 
مواد شوینده و ضدعفونی کننده پنجره را باز بگذارید و به هیچ عنوان در محیط 

بسته از آنها استفاده نکنید.
استفاده از مقادیر زیاد مواد شوینده نظیر وایتکس و جوهرنمک در مکان های 
فاقد تهویه مناســب هوا، می تواند به مخاط دســتگاه تنفســی فوقانی )حلق و 
بینی( و دســتگاه تنفسی تحتانی )ریه ها( آســیب جدی وارد کند. مصرف این 
مواد در افراد به ویژه افراد دچار تحریک پذیــری راه های هوایی و مبتالیان به 
آسم و آلرژی بسیار خطرناک است. اولین و بهترین اقدام پس از بروز 
اختالل، قرار گرفتن در معرض جریان هواســت؛ چرا که 
استنشــاق هوای تازه، تنفس را تســهیل می کند 
و باعث ایجاد آرامش می شــود. خوردن شیر 
نیــز در این مــوارد توصیه می شــود، زیرا 
مواد شــوینده ای نظیر وایتکس، عالوه 
بر آســیب  رســاندن بــه ریــه و حنجره، 
مســمومیت های داخلــی را هــم باعث 
می شود. به هنگام استفاده   از شوینده های 
شیمیایی، اســتفاده از ماســک هم می تواند 
موثر باشــد. امــا وجــود هواکــش و بازکردن  
 پنجره هــا در ایــن زمینه، می توانــد تا حد 
زیادی از بروز آســیب های تفســی و 

آلرژی ها جلوگیری   کند .

علل پارگی زودهنگام کیسه آب جنین
فارس- اعظم السادات موسوی رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی ایران گفت: علت این 
مشکل به صورت کامل هنوز مشخص نشده ولی در مواردی عفونت های نهفته در کانال زایمانی 
فعالیت های سنگین و استرس می تواند به تدریج سبب پارگی کیسه آب جنین شود. زنان قبل 

از بارداری باید حتما از سالمت جسمانی خود مطمئن شوند و سپس اقدام به بارداری کنند. 
وی افزود: همچنین حین بارداری نیز در صورتی که مادر باردار با عالئم غیرعادی مواجه شد 
باید حتما مراجعه به پزشــک داشــته باشد و اقدامات الزم را انجام دهد. پارگی کیسه آب گاهی 
بدون هیچ نشــانه ای به وقوع می پیوندند و گاهی نیز پزشــک تشــخیص می دهد که بارداری 
به دلیل احتمال پارگی کیســه آب در حال تهدید اســت. بنابراین پزشک اقدامات الزم را انجام 
می دهد. مصرف اســیدفولیک و آهن ارتباطی با پیشــگیری از پارگی کیســه آب جنین پیش از 

موعد و یا زایمان زودرس را ندارد.

بازی های رایانه ای کودکان را بی تحرک می کند
باشــگاه خبرنگاران- اورکی روانشناس گفت : خمیدگی پشت، ضعف عضالنی، چاقی، دیابت 
و مشــکالت کبدی همگی به دلیل کم تحرکی در دوران کودکی اســت. بازی های کامپیوتری 
باعث می شــود که کودکان به جای بازی با دیگر بچه ها و انجام تحرکات الزم و حیاتی ســنش 
در مقابل تلویزیون نشسته و به بازی های کامپیوتری بپردازد که این امر سبب چاقی می شود.

وی افزود: زمانی که کودکان در خانه بمانند و فعالیتی نداشته باشند به خاطر اینکه از دوران کودکی 
درون اجتماع نبودند، ســبب می شود که در بزرگسالی با مشکالت متعددی مواجه شوند و برای 
انجام کارهای شــخصی با مشکل روبه رو شوند. کم تحرکی کودکان سبب بروز اختالالت ستون 
فقرات و ایجاد قوز می شود که این سالمت روحی و جسمی کودکان را در آینده نه چندان دور تحت 
تأثیر قرار می دهد و این امر باعث می شود که از رفتن به اجتماع خودداری کند. کم تحرکی کودکان 
استخوان ها را خشک می  کند که باعث مشکالت درد استخوان و زانو درد در سنین میانسالی میشود.

جلوگیری از پوکی استخوان با ورزش های استقامتی  
مهر- به گفته محققان دانشــگاه میزوری-کلمبیا، فعالیت های بلندمدت استقامتی به حجم 
اســتخوان های ناحیه لگن و مهره های کمری کمک می کند. هر چقدر حجم اســتخوان ها 
بیشــتر باشد احتمال ابتال به پوکی اســتخوان کمتر می شود. در حقیقت تحقیقات نشان داده 
اند که پیامدهای پوکی اســتخوان برای مردان به مراتب بیشتر است، چراکه این بیماری کمتر 
در آنها تشخیص داده می شود و مرگ و میر ناشی از شکستگی های ناشی از زمین خوردن در 
مردان بیشتر است. در این مطالعه، تیم هینتون داده های پزشکی مربوط به 20۳ مرد در رده 
سنی ۳0 تا 6۵ سال را مورد بررسی قرار دادند. شرکت کنندگان دارای سطح تجربه متفاوتی در 
زمینه انجام ورزش بودند و در فعالیت های گوناگونی شرکت داشتند. آنها دریافتند فعالیت های 
با اســتقامت باال برای سالمت اســتخوان های مردان در طول زندگی شان بسیار مهم است. 

محققان تاکید می کنند که هیچ وقت برای شروع این ورزش ها دیر نیست.

برای کاهش وزن گردو بخورید
شفا آنالین- عرفان پورقبادی اظهار 
داشــت: رژیم غذایی حاوی چربی 
های اشباع نشده، نظیر چربی های 
موجود در گــردو و روغن زیتون تاثیر 
بســزایی در کاهش وزن دارد. مواد 
غذایی که در گردو وجود دارد عالوه 
بــر کمک بــه کاهــش وزش باعث 

تقویت سیستم قلبی و عروقی نیز می شود.
وی افزود:مصرف گردو همراه صبحانه و یا اســتفاده 
یک مشت گردو به عنوان میان وعده در روز بر سالمت 
قلــب تاثیر مثبــت دارد. گردو پس از مصــرف در افراد 

حس ســیری کاذب ایجاد می کند 
که این موضوع یکی از عوامل موثر 
در کاهش وزن محسوب می شود. 
گردو سرشــار از فیبر است که تأثیر 
بســیار خوبی روی عملکرد روده ها 
می گذارد و باعث می شوند روده ها 
کار دفــع را راحت تر انجام دهند. نه 
تنها گردو بلکه هر مــاده غذایی مفید دیگری را هم به 
انــدازه میل کنید؛ اگر چه گردو خــواص زیادی دارد و 
برای سالمتی ما بسیار مفید است اما نباید در مصرف 

آن دچار افراط شویم.

به خاطر سالمت قلبتان روزی یک تخم مرغ بخورید!
شفا آنالین- پژوهشگران به افراد 
اطمینان خاطــر می دهند خوردن 
یک عــدد تخم مــرغ در روز باعث 
آســیب به قلــب و افزایش ســطح 
کلســترول بد خون نمی شــود. به 
گفتــه محققان کلســترول موجود 
در تخم مرغ باعــث افزایش خطر 

حمله قلبی در افراد نمی شود، هر چند برخی افراد به 
صورت ژنتیکی به کلســترول حساسیت دارند. تخم 
مرغ غنی از پروتئین است و یک ماده خوراکی بسیار 
ضروری برای حفظ سالمت بدن محسوب می شود. 

چــون  عواملــی  پژوهشــگران 
اســترس، فاکتورهــای ژنتیکی، 
اضطــراب، اســتعمال دخانیات، 
عدم تحــرک و فعالیــت فیزیکی و 
بروز برخی بیماری های ویروســی 
را از جمله دالیل بروز بیماری های 
قلبی- عروقی در افراد دانسته اند. 
بر این اســاس پزشــکان به افراد توصیــه می کنند با 
نظارت پزشــک متخصص برای تامین پروتئین مورد 
نیاز بدن می تواننــد در کنار گوشــت از تخم مرغ نیز 

استفاده کنند. 
 درد فک، نشانه 

سکته قلبی در زنان
تبیان- حمله قلبی تنها برای افراد مســن و یا آنهایی 
که اضافه وزن دارند نیســت. تحقیقی جدید نشــان 
می دهد زنان بیشــتر از ســایرین در معــرض حمله 
قلبــی هســتند. در حقیقــت آمارهــا مــی گویند در 
 ســال 20۱4، پنجاه هــزار زن به دلیــل حمله قلبی 

فوت کرده اند.
وقتی کســی را می بینید که دچار حمله قلبی شــده 
اســت، به احتمال زیاد فکر می کنید که درد شدیدی 
در قفسه سینه اش داشته است، یک عالمت بسیار 
آشــکار که می گوید مشــکلی وجود دارد، اما عالئم 
حمله قلبی در زنان می تواند بسیار پیچیده تر از عالئم 

در مردان باشد.
بله، ممکن است در وسط سینه تان احساس فشار یا 
درد داشته باشید، اما جالب است بدانید زنان ممکن 
است حین بروز سکته قلبی، درد آرواره یا فک را تجربه 
کنند. سایر عالئمی که مختص زنان است شامل درد 
باالی کمر، درد بازو، خستگی شدید، سوزش سر دل 

و یا صرفا " احساس ناخوشی" می باشد.
زنانی که دچار حمله قلبی شده اند، باید مدام تحت 
نظر پزشــک متخصص باشــند و از میزان طبیعی 
فشــار خون و چربی خونشــان مطمئن گردند اگر 
قلب عالمت خوبی ندهــد، درد می تواند به آرواره، 
گردن و یا کمر منشــعب شــود. البته پزشکان نمی 
دانند چرا درد آرواره و احســاس ناراحتی در ســایر 
قسمت های باال تنه، نشــانگر حمله قلبی در زنان 

است و نه در مردان.
پس چــرا کاری در این شــرایط انجام نمی شــود؟ 
چــون زنان حــدودا ۵4 ســاعت منتظر مــی مانند 
و بعد به پزشــک مراجعــه می کننــد، در حالی که 
مردان فقط ۱6 ســاعت صبــر می کننــد. زنان از 
خطراتی که تهدیدشان می کند مطلع نیستند. آنها 
گاهی واقعا بی تفاوتند و معمــوال دنبال مراقبت از 
خودشان نیستند، مثال به دلیل مواظبت و رسیدگی 

به بچه ها.
هر چه بیشــتر منتظر بمانید، قلب شــما در شــرایط 
بدتــری قرار خواهــد گرفت. زنان معمــوال در حالت 
شــوک قلبی قرار مــی گیرنــد، یعنی ناگهــان قلب 
نمــی توانــد خون کافــی را پمپــاژ کند، کــه اگر دیر 
 اقدامــات الزم انجــام بگیــرد، دیگــر نمــی تــوان 

کاری کرد.
زنان در هر سنی دچار این خطر می شوند و در صورت 
بروز حمله قلبی، عموما زنان جوان نســبت به مردان 
جوان شرایط وخیم تری دارند. آنهایی که دیابت نوع 
دو و فشار خون باال دارند، بیشتر در معرض این حمله 
هستند. طبق روال عادی، پزشک ابتدا با کمک نوار 
قلب، وضعیت بیمار را بررسی می کند تا ببیند قلب تا 

چه اندازه آسیب دیده است.
ســپس داروهایی مانند آســپیرین را تجویز می کند 
تا به رقیق شــدن خون کمک کرده و از لخته شــدن 
آن پیشــگیری کند. زمان ترخیص هــم برای بیمار 
آســپیرین یا یک مهارکننده بتا یا استاتین تجویز می 
شــود که کاهنده فشار خون هســتند. همچنین به 
بیماران توصیه می شود برای توانبخشی قلب اقدام 
کنند، یعنــی همان تســت ورزش که مشــکل قلب 

معلوم شود.

سالمت
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علــی دایی در آخرین روزها و مــاه هایی که پیراهن تیم ملــی را بر تن می کرد با 
مشــکالتی مواجه بود. او در جام جهانی 2006 روزهــای خوبی را با مربیگری 
برانکو پشــت سر نگذاشــت. پاس ندادن بازیکنان به علی دایی سوژه صحبت 
های شــهریار در خصوص آن دوران بود. صحبت هایی که حاال حاشیه هایی 

را به همراه دارد.

اظهار نظر قبلی
مدتها قبل برانکو در ارتباط با برنامه 90 و  درباره حاشیه های تیم ملی  و موضوع 
علی دایی هم به تفســیر و البته با احترام صحبت کرد. او علی دایی را اســطوره 
فوتبال ایران و بهترین گلزن جهان لقب داد و گفت: او به عنوان بازیکن تالش 
زیادی کرد تــا این تورنمنت را خوب تمام کند. برانکــو گفت: ما فکر می کردیم 
علی دایــی در جام جهانی 2006 کمک زیادی به ما بکند البته دنبال این بودیم 
کــه او خداحافظی خوبی از فوتبال بکند که البته این اتفاق نیفتاد. برانکو درباره 
تنش بین دایی و کریمی و موضوع پاس ندادن بازیکنان به علی دایی هم گفت: 
من باور  نمی   کنم که بازیکنان ما  نمی   خواســتند به دایــی پاس بدهند. برانکو 
درباره محافظه کاری خودش هم گفت: مــن هرگز محافظه کار نبودم چرا که 
محافظه کاری می   تواند زمینه شکســت هر تیمی در فوتبال بشود. ما همانطور 
که گفتم مصدومان زیادی داشتیم و در بازی با مکزیک هم خوب بازی کردیم، 

اما اشتباهات فردی ما را مغلوب کرد.

تنش دایی و کریمی، پادرمیان خداداد
علی دایی و علی کریمی در این ســالها رابطه  شــان شکراب شده و مصاحبه 
هایی علیه هم داشــته انــد. کریمی در صحبت هایش گفتــه بود که دایی به 
خاطر یک پاس سر بازیکنان داد می زد یا  در قسمتی از حرف هایش به سبک 
بازی علی دایی اشــاره کرد و او را مورد انتقاد قرار داد. کریمی گفت که تمام 
گل های دایی با ضربات ســر یــا از روی نقطه پنالتی زده شــد و هیچ کس به 
یاد ندارد کــه او در دوران بازیگری دو نفر را دریبل زده باشــد. کریمی تاکید 

کرد که دایی زمانی که در تیم ملی حضور داشــت با برخی بازیکنان رفتار 
مناسبی نداشت و احترام آنها را نگه نمی داشت. در این میان خداداد 

عزیزی بازیکن اســبق تیم ملی که اتفاقا بــا دایی و کریمی 
هم بــازی بوده اســت، حرف های جالبــی در مورد 

اظهارات کریمی می زند. خداداد در گفت وگو 
با خبرگــزاری خبرآنالیــن حرف هایش 

را اینگونــه آغــاز می کنــد:» مــن 
حرف هــای کریمــی را قبــول 

ندارم چرا که هر فوتبالیست 
توانایی های خاص خودش 

دنیــا  در  شــما  دارد.  را 
را  بازیکنی  نمی توانیــد 
پیدا کنید که هم شوت 

بزنــد، هــم دریبــل 
بزند، هــم تکنیکی 

باشــد، هم گلزن 
باشــد و تمامــی 

کارهــا را انجــام دهد. هــر بازیکنی خصوصیــات خاص خــودش را دارد و 
نمی توان ایراد گرفت که مثال یک بازیکن دریبل زن نیست یا اینکه نمی تواند 
ضربه سر بزند.« عزیزی در ادامه حرف هایش خاطرنشان می کند:» امکان 
ندارد که دایــی در دوران بازیگری اش دریبل نزده باشــد. او حتما این کار را 
کرده ولی خصوصیات بــازی او طوری نبود که تکنیکی و دریبل زن باشــد. 
دایی گلزن فوق العاده ای بود، ســرعت خوبی داشــت، ضربات سر را عالی 
می زند و به عنوان یک مهاجم کارش را بلد بود. او به طور حتم یکی از بهترین 
بازیکنان تاریخ فوتبال ایران اســت و دریبل نزدن مالک  درســتی نیست که 

بقیه توانایی های او را نادیده بگیریم.«

اظهار نظر جدید
برانکو که حاال سرمربی پرسپولیس است پس از سالها درباره این ابهام به روزنامه 
گل گفته اســت:»نه دیدم،نه شــنیدم و نه حس کردم که کســی به دایی پاس 
ندهد.« البته برانکو درحالی این ها را به روزنامه گل و خبرنگاران نزدیک به خود 
گفته است که پیشتر و در پایان بازی تیمش با فوالد خوزستان ، وقتی این سئوال 
را خبرنگارما از او پرسید، بسیار بر آشــفته شد و با عصبانیت گفت:»این چیزها 

را چرا از من می پرسید؟ به من چه که علی دایی چه گفته. از خودش بپرسید.«

پاسخ علی دایی
علی دایی اما روز چهارشنبه در گفتگو با فارس در خصوص ادعای برانکو گفت: 
برانکو برای من آدم محترمی اســت اما از اتفاقاتی که من خبر دارم مطلع نیست. 
از جلســاتی که برخی بازیکنان با آقای علی آبادی برگزار می کردند بی خبر است. 
خیلی از صحبت هایی که من در برنامه نود انجام دادم پخش نشد. من در آن برنامه 
هم گفتم که چه دلیلی دارد چند تن از بازیکنان تیم ملی با آقای علی آبادی جلسه 
بگذارند. من هم به عنوان بزرگتر باید در آن جلسه می بودم اما چند بازیکن جلسه 
گذاشتند و یکی از همان بازیکن ۳-4 سال پس از آن اتفاق از من حاللیت خواست. 
اگر اتفاقــی نیفتاده بود که چرا از من حاللیت خواســت؟! برانکو در مورد تیمش 
صحبــت کند. با تمام احترامی که برای او قائلم امــا از مواردی که خبر ندارد نباید 
صحبت کند. از برانکو بپرسید قبل از اعزام تیم به جام جهانی چه اتفاقاتی افتاد؟! 
چرا برخی بازیکنانی را که خط زده بود مجبور شد برگرداند؟! این موارد را بپرسید. 
ببینید آیا او جواب می دهد یا خیر؟ نه اینکه در موضوعی که نمی داند اظهار نظر کند. 
مواردی که او در جریان است را از برانکو بپرسید تا اینکه بخواهد در مورد من صحبت 

کند. در مورد تصمیماتی که گرفته بود و نگذاشتند عملی کنند، صحبت کند.

فساد در فوتبال
کاپیتان ســابق تیم ملی فوتبال کشــورمان البتــه در پایان 
مصاحبــه اش با فارس به گزارش کمیســیون 
اصل 90 اشــاره کرد و بــا صراحت لهجه 
همیشگی اش گفت: چرا مسئله به این 
مهمی را نزدیک به انتخابات مطرح 
می کنند؟! چرا یک سال پیش آن را 
مطرح نکردند. این موارد شائبه به 
وجود می آورد. باید به گونه ای 
رفتار کنیم که کارهایمان بوی 
سیاســت نگیــرد. در این 
صورت موفق تر خواهیم 
بود. بــه نظــرم باید این 
مســئله از طریــق قوه 
قضائیه بررسی شود و 
درآن موقع است که 
می توان گزارش را 
کامــل و صحیح 

دانست.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

در دور یک هشتم لیگ 
قهرمانان باشگاه های اروپا، 
تیم بارسلونا در خانه آرسنال 
این تیم را با حساب 2 بر صفر 
شکست داد.

تیتر دو

واکنش سجادی به اعتراض 
کمیته المپیک در مورد تغییر 

اساسنامه فدراسیون ها
معاون وزیــر ورزش و جوانان گفــت: تعجب می کنم 
موضوعی که هنوز در هیچ مجمعی تصویب نشده است 

چگونه در رسانه ها مطرح می شود.
نصرالله سجادی در گفت وگو با ایسنا، درباره درخواست 
وزارت ورزش برای ایجاد تغییر در اساسنامه فدراسیون ها 
مبنی بر تفویض ریاست مجامع استانها به مدیران کل 
استان ها، اظهار کرد: واقعا تعجب می کنم موضوعی 
که هنوز در هیچ مجمعی تصویب نشــده است چگونه 
در رسانه مطرح می شــود و یا از سوی برخی نهادها که 

خودشان در ورزش هستند به آن اعتراض می شود.
ســجادی افزود: وزارت ورزش و جوانان خواسته است 
یک اصالحی در اساسنامه داشته باشد و درخواست داده 
است و این درخواست به دولت رفته است و اول باید در 
کارگروه تخصصی اش و بعد هم در کمیسیون مربوطه 
بررسی شود و سپس وارد هیات دولت شود. در حالی که 
هیچ کدام از این مراحل را طی نکرده است و نامه هنوز 
نرفته است ولی مطرح می شود که کار انجام شده است.

معاون وزیر ورزش و جوانان درخصوص نوع پرداختی 
به فدراســیون ها در ســال جاری گفت: امــروز اعالم 
می کنم که تمام فدراسیون ها باالی 90 درصد پول خود 
را گرفته اند و این کم سابقه یا بی سابقه است. روز گذشته 
نیز آخرین پرداختی سال جاری را داشتیم. تعداد زیادی 
از فدراسیون ها صددرصد بودجه شان را گرفته اند و دو 
سه فدراسیون المپیکی نیز باالی صددرصد گرفته اند. 
می توان گفت همه فدراســیون ها حداقل بیشتر از 90 

درصد بودجه را دریافت کرده اند.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که شورای المپیک 
آسیا سه سال پیش تجهیزاتی را به شنای ایران هدیه داد 
ولی هنوز ترخیص نشده اند و علت چیست؟ گفت: این را 
باید کمیته ملی المپیک ترخیص می کرده و اگر دست ما 

بود که تاکنون انجام داده بودیم.
معاون وزیــر ورزش همچنین در خصــوص برگزاری 
مجمع ساالنه فدراســیون شنا، شــیرجه و واترپلو در 
ماهشهر اظهار کرد: مجمع ســاالنه فدراسیون شنا، 
شیرجه و واترپلو نیز مانند سایر فدراسیون ها برگزار شد تا 
مسئوالن این فدراسیون گزارش عملکرد یک ساله خود 
را به لحاظ فنی، اجرایی و مالی، ارائه کردند. همچنین 

بازرس فدراسیون نیز گزارش خود را ارائه داد.

عبور تراکتور از روی الجزیره 
با چهار چرخ

تیم فوتبــال تراکتورســازی نخســتین بــازی خود 
در لیــگ قهرمانــان آســیا را برابر الجزیــره امارات 
برگــزار کرد و این تیم را با شکســت بدرقــه کرد تا هر 
 ســه نماینــده ایــران دور نخســت را با برد بــه پایان 

برسانند.
تیم فوتبال تراکتورســازی تبریز از ســاعت ۱6 امروز 
چهارشنبه نخستین دیدار خود را در گروه C رقابتهای 
لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه یادگار امام )ره( تبریز 
برابر الجزیره امــارات برگزار کرد و حریــف خود را با 

شکست 4 بر صفر بدرقه کرد.
تراکتورســازی بــا ارایه یک بازی ســرعتی در همان 
دقایق نخســت به آنچه که می خواست دست یافت. 
در دقیقه ۵ بازی بود که بختیار رحمانی روی یک کار 
خوب تیمی پاس به عقب با سر را با شوتی سرضرب و 

زمینی درون دروازه حریف جای داد.
الجزیــره خود را به طــور کامل در زمیــن پیدا نکرده 
بود که دومین شــوک را هــم متحمل شــد. این بار 
شــجاع خلیــل زاده در دقیقه ۱۱ با یک ضربه ســر 
 دیدنــی از روی ارســال کرنــر دروازه تیــم اماراتی را 

گشود.
بعد از این گل تیم الجزیره جلو کشید و تراکتورسازی 
هم در ضد حمالت خطرســاز نشــان داد. در دقیقه 
2۷ بــازی اخبــاری فرصــت خوبــی را از مهاجــم 
 الجزیره در دو مرحله گرفت تا دروازه تراکتورســازی

 بسته بماند.
با وجود تالشی که الجزیره به خرج داد نیمه نخست 
در نهایت با همــان برتری 2 بر صفر تراکتورســازی 

خاتمه یافت.
در نیمه دوم بازی تهاجمی را در دستور کار قرار دادند. 
در دقیقه ۵2 این دیدار الجریره به یک گل دست یافت 
اما پرچم کمــک داور به عالمت آفســاید باال رفت. 
باالفاصله تراکتورسازی دست به یک موج تازه حمله 

زد و به گل سوم خود دست یافت.
مهدی شــریفی در دقیقه ۵4 توانســت با ســماجت 
خــود تــوپ را درون دروازه حریــف قــرار داد. ایــن 
بازیکن یک دقیقــه قبل هم تا آســتانه گلزنی پیش 
 رفته بود که مدافع الجزیره توپ را روی خط برگشــت 

داده بود.
تراکتورســازی در دقیقه 60 به گل چهارم خود دست 
یافت و بــار دیگر بختیــار رحمانی گلزنــی کرد. این 
بازیکن از اشــتباه مدافــع حریف نهایت بهــره را برد 
و با تــوپ ربایی از جمعــه، در مصاف تــک به تک با 
دروازه بان الجزیره گلزنی کرد. رحمانی دو دقیقه بعد 
موقعیت خوبی را برای ثبت گل پنجم تراکتورســازی 

از دست داد.
بعد از دقایق توفانی تراکتورسازی در 20 دقیقه ابتدایی 
نیمه دوم، نوبت به تیم الجزیره رســید تا میدانداری 
کند با این حال مدافعان تیم تراکتورســازی به خوبی 
مقابل حریف ایســتادگی کردند. در آخرین لحظات 
دیدار نیز شــریفی یک موقعیت ایده آل را از دســت 
داد تا در نهایت این دیدار با برتری 4 بر صفر به ســود 

تراکتورسازی خاتمه یابد.
تراکتورسازی با این برد صدرنشین گروه C شد. در این 
گروه پاختاکور ازبکســتان میزبان الهالل عربستان 
بود که بازی این دو تیم با تساوی 2 بر 2 خاتمه یافت.

در روز نخســت این مســابقات نیز تیم های سپاهان 
و ذوب آهن اصفهان برابــر النصر امارات و لخویای 
قطر پیروز شــده بودند تا بدین ترتیب هر سه نماینده 
کشــورمان گام نخســت را در لیگ قهرمانان آســیا 
محکــم بردارند و بازی های خود را با پیروزی پشــت 

سر بگذارند.

سوپر شیمبا!
پیــروزی ســپاهان برابر النصــر امارات یک فوق ســتاره 

داشــت: لوســیانو پریرا مندز یا همان شــیمبای دوست 
داشــتنی! بازیکن برزیلی سپاهان که هر دو گل تیم اش 
را به ثمر رســاند و حداقل دو گل دیگر نزد. اما بی شــک 
اوج درخشش شــیمبا در لحظه به ثمر رساندن گل اول 
بود. جایی که او با یک شــوت ســرکش بی شک یکی از 

بهتریــن گل های جام را در همان روز نخســت به ثمر 
رساند.

انتقاد از گزارش انتخاباتی فساد
علی دایی: چرا گزارش مهم فساد در فوتبال را نزدیک به انتخابات مطرح می کنند؟!

» از 9 ســالگی بازی شــطرنج را شــروع کرد. اولین مربی 
اش استاد خسرو هرندی خیلی زود به استعدادش پی برد 
و آینده خوبی برای او در این رشــته پیش بینی کرد. استاد 
هرندی در آموزش سارا سادات خادم الشریعه بسیار موفق 
بود به طوری که سارا در ســن ۱2 سالگی موفق به کسب 
مدالهای طال در کشور، آسیا و جهان می شود و در همان 
سال نایب قهرمانی بانوان کشــور را به دست می آورد . در 
ادامه استادبزرگ الشن مرادی آموزش سارا را به عهده می 
گیرد که متاسفانه عزیمت الشن مرادی به خارج از کشور 
موجب قطع آموزش او می شود. اما شطرنج باز ایرانی دست 
از تالش و ممارست برنداشت و موفقیت هایش را به هر نحو 
ممکن ادامه داد. مهمترین موفقیت های سارا از آن زمان 
تاکنون به جز مدالهای یاد شده کسب مدالهای طال، نقره 
و برنــز در رده های مختلف ســنی و همچنین در بازیهای 
بزرگساالن آسیا و شــاید مهمترین آنها مدال نقره جوانان 
جهان در ابتدای سال 20۱۵ است. در ضمن او جوانترین 

استاد بین المللی و بزرگ بانوان ایران است. «
این توضیحات برای سارا خادم الشریعه است. شطرنج بازی 
که خیلی زود به قله افتخار رســید. او حاال عالوه بر کسب 
عناوینی بزگ و قابل توجه، نایب قهرمان مســابقات گرند 

پری هم شده است. 

خودش فکر می کرد رتبه ششم یا هفتم را کسب کند اما با 
شکســت دادن بزرگان شطرنج دنیا شگفتی ساز شد. سارا 
خادم الشریعه بانوی برتر شطرنج ایران و آسیا که پیشتر در 
مرحله نخست رقابت های جایزه بزرگ شطرنج برتر جهان 
در موناکــو حضور یافته بــود، این بــار و در دومین مرحله 
این رقابت ها توانســت بدون شکســت و با شش تساوی و 
چهار پیروزی در خانه خود و با کســب ۷ امتیاز به مقام دوم 

دست یابد. 
خادم الشــریعه امروز در پایان یازدهمین دور این رقابت ها 
برابر »ناتالیاژوکوا« از اوکراین به شکست تن داد و در جایگاه 

دوم قرار گرفت. 
دو شــرکت کننده از کشــور چین مقام قهرمانی و عنوان 
ســومی را بــه دســت آوردند کــه ونجــون جــو قهرمان 

شــد و »شــوئه ژائــو« به عنــوان ســومی دســت یافت.  

آغاز دوران طالیی شطرنج بانوان با افتخار 
آفرینی سارا خادم الشریعه

استاد بزرگ بین المللی شطرنج ایران برای مسابقات گرند 
پری رقابت ســختی را آغاز کــرد. او در پنــج دور اول برابر 
نانا زاگنیدزه از گرجســتان، برونا والی کاریــکا از هند، پیا 
کراملینک از ســوئد، ونجون جو  از چیــن و ناتالیا بوگونینا 
از روسیه به تساوی رسیده بود و در دور ششم و هفتم برابر 
نینوباتسیاشــویلی از گرجســتان و ولنتینا گونینا  از روسیه 

قهرمان زنان اروپا به دو پیروزی دست یافت.
بانوی برتر شــطرنج آســیا همچنین در دور هشــتم برابر  
هومپی کونرو از هند تعداد تســاوی های خود را به عدد 6 
رساند و در دور نهم که با حضور محمود گودرزی وزیر ورزش 
و جوانان و معاونانش آغاز شده بود موفق شد حریف بلغاری 

و سپس حریف چینی را شکست دهد.
عصر دیروز پرونده این رقابت ها که از 22 بهمن با حضور ۱2 
شطرنج باز برتر دنیا به میزبانی ایران آغاز شده بود با کسب 
عنوان نایب قهرمانی خادم الشریعه بسته شد. این رقابت ها 
هر دو سال یک بار به میزبانی کشورهای عضو فدراسیون 

بین المللی شطرنج برگزار می شود.

آغاز دوران طالیی شطرنج بانوان با افتخار آفرینی سارا خادم الشریعه

ورزش
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دردی است مرا به دل، دوایم بکنید
ِگرِد سر آن شوخ فدایم بکنید
دیوانه ام و روی به صحرا دارم
زنجیر بیارید و به پایم بکنید

)خاقانی شروانی، قرن ششم، رباعیات(

فرهنگ فضای مجازی را چگونه مدیریت کنیم؟ 
سیدابوالحسن فیروزآبادی | برای سیاست گذاری حوزه فرهنگ فضای مجازی، نخست 
باید مسائل و چالش های فرهنگی را که در فضای مجازی یا به علت فضای مجازی با آن مواجه 

هستیم شناسایی کنیم و سپس آن را وارد دستور کار سیاست گذاری کنیم.
رویکرد فعلی سیاست گذاری فضای مجازی در کشور بیشتر مبتنی بر الگوهای پیشین مواجهه 
با مسائل فرهنگی است که مناسب با دوران پیش از انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات است. 
برای مواجهه فعاالنه و خردمندانه نخســت باید به فهم روزآمد و واقع بینانه ای از فضای مجازی 
نائل شویم. سپس ساز وکارهای سیاست گذاری متناسب با فضای جدید را طراحی کنیم. برخی 

از مهم ترین مواردی که برای نیل به این هدف الزم است مدنظر قرار گیرد، در ادامه می آید:
نخستین مسأله، ایجاد ساز وکاری برای حصول توافق و اجماع نسبی است. پایه سیاست گذاری 
موفق ایجاد حداکثر توافق هم در سطح عالی سیاست گذاران، هم میان دستگاه های حاکمیتی 
و هم میــان حاکمیت، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و مردم اســت. برای این منظور نیاز به 

فرایند مشــارکتی و عقالیی است که کلیه ذی نفعان بتوانند در آن فعالیت کنند. تا زمانی که درک 
مشترکی از مشکل و توافق نسبی در خصوص راه حل های ممکن به دست نیاید، نمی توان انتظار 
سیاست گذاری موفق و مؤثر داشت. مسأله دوم تدوین مبانی روشن برای سیاست گذاری است. این 
مبادی می تواند از اسناد باالدستی نظیر قانون اساسی، سیاست های کلی نظام در افق چشم انداز 
و نقشه مهندسی فرهنگی استخراج شود. اما مهم تر از آن بازگشت به مبادی مشترک ارزشی است 
که زیرســاخت هویت و فرهنگ اسالمیـ  ایرانی را تشــکیل می دهد. هرچه وفاق ارزشی قوی تر 
باشد، سیاست گذاری آسان تر و احتماال موفق تر خواهد بود. بخصوص این مسأله در صورت بروز 

تعارض و تزاحم میان منافع و مصالح راهگشا خواهد بود.
همچنین میزان، شــیوه و رویکرد به ذی نفعان بخصوص ذی نفعان کلیدی از مهم ترین مسائلی 
اســت که باید به آن پرداخت. در رویکرد رایج، تصمیم ســازی و سیاســت گذاری بیشتر بر اساس 
مواضع نمایندگان دستگاه ها و حداکثر اساتید دانشگاه ها انجام می شود و نحوه مشارکت بخش 

خصوصی و نهادهای غیردولتی در آن به شدت مبهم است. اما اگر ذی نفعان اصلی این گروه ها 
باشند و امکانات حاکمیت برای اعمال سیاست ها محدود باشد، آنگاه برای سیاست گذاری موفق 
و مؤثر باید در این شیوه و رویکرد تجدید نظر کرد. مسأله مهم دیگر، ارتقای نگاه به سیاست گذاری 
از سندنویسی به سیاست گذاری عملیاتی است. در حال حاضر عمده توان دستگاه های دخیل در 
سیاســت گذاری فرهنگی تدوین اسنادی است که عمدتا اجرا نمی شود، بلکه بعضی از آنها حتی 
قابلیت پیاده ســازی ندارد. علت عمده این مسأله گسست تدوین و اجراست. باید توجه داشت که 
نمی توان اسنادی را صرفا بر اساس آرمان ها و آرزوها و بدون توجه به داشته ها و توانایی ها تدوین 
کرد و انتظار تحقق آن را داشت. هرچند در سیاست گذاری احتماال سندنویسی هم انجام می شود، 
اما سیاست گذاری قابل تقلیل به سندنویسی نیست و هر سندی را نمی توان سند سیاستی خواند. 
ســند سیاستی باید بتواند به طور واقع بینانه ای به تعارض ها و تزاحم ها بپردازد و برای حل آنها و یا 

ترجیح میان آنها جهت دهی عملیاتی ارائه دهد.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

دیروز و امروز صنایع دستی ایران 
نگاهی به کتاب »جستاری در سنت و مدرنیسم و تاثیر آن بر صنایع دستی«

»جســتاری در سنت و مدرنیسم و تاثیر آن بر صنایع دستی« نوشته دکتر ابوالقاسم دادور با همکاری 
نازنین قریب پور شهریاری و فرناز عرب نیا به همت انتشارات دانشگاه الزهرا منتشر شد. در این کتاب 
مباحث جدلی میان سنت و مدرنیسم و تأثیر آن بر مهم ترین وجه از هنرهای ایرانی یعنی صنایع  دستی، 
بررسی شده است. کتاب هشت فصل دارد که عناوین آن به ترتیب عبارتند: »سنت«، »مدرنیسم«، 
»تعامل سنت و مدرنیسم«، »تعارض سنت و مدرنیسم«، »پست مدرنیسم«، »ورود مدرنیسم به ایران«، 

»صنایع دستی و جایگاه آن در ایران« و »صنایع دستی معاصر در ایران«.
»مفهوم ســنت در لغت«، »سنت در تعالیم اسالمی«، »ســنت در عرف متفکران«، »هنر سنتی«، 
»هنر و هنرمند ســنتی«، »برداشت از ســنت«، »بازگشت به ســنت« و »سیاست های فرهنگی و 
اقتصادی در جامعه سنتی« عمده مباحث مطرح شده در فصل نخست کتاب است. همچنین مباحث 
مطرح شده در فصل دوم کتاب نیز به این شرح است: »واژه و مفهوم مدرن«، »مدرنیسم«، »مدرنیته«، 
»دســتاوردهای مدرنیته«، »مدرنیته و جوامع« و »هنر مدرن«. نویسندگان در فصل سوم کتاب نیز 
مباحثی چون »جامعه سنتی و جامعه مدرن«، »پیشرفت در دنیای صنعتی« و »شاخصه های مدرنیته 
و سنت« را مطرح کرده اند. »تقابل دیدگاه های سنتی و مدرن«، »انسان در جوامع سنتی و مدرن«، 
»مدرنیته در جوامع توسعه نیافته« و »نشانه هایی از مدرنیته« عناوین سرفصل های فصل چهارم کتاب 
و »واژه و مفهوم پست مدرن«، »تاریخچه پیدایش پست مدرن«، »ویژگی های پست مدرن« و »هنر 
و سنت در پست مدرنیسم« نیز عناوین سرفصل های فصل پنجم کتاب است. نویسندگان در فصل 
ششم کتاب نیز این مباحث را مطرح کرده اند: »ایران از صفویه تا امروز«، »حکومت پهلوی«، »توسعه 
صنعتی در ایران«، »رویارویی سنت و تجدد در ایران«، »نقاشی قهوه خانه«، »سال های شکل گیری 
مدرنیســم«، »اصالت و هویت هنر ایرانی«، »مکتب سقاخانه« و »دوران پس از انقالب اسالمی«. 

»صنایع دستی و ویژگی های آن«، »صنایع دستی ایران«، 
»تنوع صنایع دســتی در ایران«، »نقش صنایع دستی در 
بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی«، »سنت و تقدس در 
صنایع دستی« و »هویت در صنایع دستی ایران« نیز عمده 

مباحث مطرح شده در فصل هفتم کتاب است.
در نهایت فصل هشتم کتاب نیز شامل این مباحث است: 
»تحول در صنایع دســتی«، »بازتولید صنایع دســتی«، 
»مشکالت صنایع دســتی و راهکارهای آن«، »سنت و 
مدرنیسم و بازتاب آن در صنایع دستی«، »تأثیر تکنولوژی 

بر صنایع دستی« و »نقش آموزش در صنایع دستی«.
بــرای به ســرانجام رســیدن این کتــاب، با چنــد تن از 
صاحب نظران و اندیشمندان معاصر ایران در حوزه هنر 
از جمله محمدرضــا ریخته گران، حبیب الله آیت اللهی، 
کامران افشار مهاجر، عباس اکبری و مهدی مکی نژاد 
گفت وگو شــده اســت. »نقــش زن در آثار هنــری دوره 
ساسانیان« )با همکاری روشنک نشــاط(، »هم بودی 
دین و هنر در ایران باستان« )با همکاری مهتاب برازنده(، 

»جانوران ترکیبی در هنر ایران باســتان« )با همکاری مهتاب مبینی(، »پای پوش های ایرانی« )با 
همکاری لیال پورکاظمی(، »مطالعه تطبیقی نقش و نماد عقاب در مجسمه ها، فلزات و منسوجات 
ایران، یونان، مصر و روم باستان«، »مطالعه تطبیقی نقوش برجسته هخامنشی و ساسانی در ایران« 
)با همکاری عادله غربی( و »درآمدی بر اسطوره ها و نمادهای ایران و هند در عهد باستان« نام شماری 

دیگر از کتاب های منتشر شده دادور است.

شاعر تصنیف »تو ای پری کجایی« کیست؟
امیر هوشــنگ ابتهاج متخلص به »ه . ا. سایه« 6 اسفند 
۱۳06 در رشــت متولد شد. دوره تحصیالت دبستان را در 
رشــت و دبیرســتان را در تهران گذراند و در همین دوران 
اولین دفتر شعر خود را به نام نخستین نغمه ها منتشر کرد. 
ابتهاج در جوانی دلباخته دختری ارمنی به نام »گالیا« شد 
که در رشت ساکن بود و این عشق دوران جوانی دستمایه 
اشــعار عاشــقانه ای شــد که در آن ایام ســرود. او یکی از 
بزرگ ترین غزل ســرایان حال حاضر این اســت و در کنار 

غزل، تصنیف ها و شــعرهای نیمایی فراوانی سروده است. جایگاه معنوی او در میان قشر روشنفکر 
ایرانی بسیار قابل تامل است.

از سال ۱۳۵0 تا ۱۳۵6 سرپرســت برنامه گل ها در رادیوی ایران و پایه گذار برنامه موسیقایی گلچین 
هفته بود. تعدادی از غزل ها، تصنیف ها و اشــعار نیمایی او را شجریان، ناظری و حسین قوامی اجرا 
کرده اند. تصنیف خاطره انگیز تو ای پری کجایی و تصنیف ســپیده )ایران ای سرای امید( از اشعار 
سایه است. سایه بعداز حادثه میدان ژاله )۱۷ شهریور ۱۳۵۷( به همراه محمدرضا لطفی، محمدرضا 

شجریان و حسین علیزاده، به نشانه اعتراض از رادیو استعفا داد.
از مهم ترین آثار هوشنگ ابتهاج تصحیح او از غزل های حافظ است که با عنوان حافظ به سعی سایه 

نخستین بار در ۱۳۷2 نشر کارنامه آن را به چاپ رساند. 
هوشنگ ابتهاج سال ۱۳9۱ در ۸۵ ســالگی خاطرات خود را در گفت وگو با میالد عظیمی در کتاب 
پیر پرنیان اندیش عنوان کرد. او در این کتاب به بیان عقاید و نظرات خود درباره بسیاری از چهره های 

بنام موسیقی، شعر و سیاست در زمان خود می پردازد. 

تا هفته آینده پلنگ ایرانی بیمه می شود
مدیرکل دفتر صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیســت از ارائه برنامه جامع اطفای حریق منابع 
طبیعی کشــور تا هفته آینده خبر داد. علی تیموری در نشست خبری معاونت محیط زیست طبیعی 
سازمان حفاظت محیط زیست گفت: یکی از موضوعات مهم در سال 94 که در دستور کار دولت قرار 
گرفت، اختصاص هشت میلیارد تومان به بحث شناسایی، پیشگیری و اطفای حریق منابع طبیعی 
بوده اســت که چهار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. وی با بیان اینکه این برای اولین بار است 
که جدا از اعتبار دستگاه ها، دولت صرفا برای شناسایی، پیشگیری و اطفای حریق تخصیص اعتبار 
داشــته است، اظهار کرد: ســازمان هوا و فضای ســپاه و پدافند غیر عامل بسیج شدند تا در صورت 
نیاز بالگرد در اختیار مناطق چهارگانه، ســازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری قرار دهند. مدیرکل دفتر صید و شــکار ســازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه 
بیش از ۵0 درصد آتش ســوزی ها نسبت به ســال های 92 و 9۳ کاهش داشته است، گفت: امسال 
تعداد آتش سوزی ها افزایش یافته اما وسعت آنها با کاهش روبه رو بوده است. امسال بیش از 260 بار 

جنگل ها دچار آتش سوزی شدند درحالیکه در سال 9۳، 2۱6 بار آتش سوزی رخ داد.
تیموری با اشــاره به اینکه اطفای حریق با همکاری وزارت دفاع اتفاق می افتد، گفت: از شــش ماه 
گذشته روی طرح جامع اطفای حریق کار شد که سازمان مدیریت بحران،  وزارت دفاع و پشتیبانی، 
وزارت جهاد کشاورزی، ســازمان جنگل ها،  مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست در 
این طرح حضور دارند که هفته آینده طرح جامع اطفای حریق منابع طبیعی کشــور به صورت کامل 
ارائه خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به برنامه جامع حفاظت و مدیریت پلنگ ایرانی، گفت: این گونه 
جزو گونه های در معرض خطر انقراض است و به عنوان چتری برای سایر گونه ها محسوب می شود. 
برنامه جامع حفاظت و مدیریت پلنگ ایرانی با مشــارکت بیش از 60 دانشگاه و موسسه علمی، 200 
تشکل مردم نهاد تدوین شده است که از سوی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست به مدیران کل 

حفاظت محیط زیست استان ها به عنوان برنامه پنج ساله ابالغ شد.
تیموری با اشــاره به اینکه بیش از ۷0 درصد تلفات پلنگ به خاطر استفاده از سموم و شکار این گونه 
است، گفت: بیمه این گونه در دستور کار دفتر صید و شکار قرار دارد. با شرکت های خصوصی بیمه 
رایزنی شــد تا در سه محور تلفات پلنگ بر انسان و تلفات پلنگ بر دام و باغات، بیمه صورت گیرد که 
این بحث نهایی شده و در هفته آینده تفاهمنامه سازمان محیط زیست، صندوق ملی محیط زیست 

و بیمه انجام خواهد شد.
مدیرکل دفتر صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیســت افزود: اگر یک پلنگ باعث مرگ انسان 
شود ۱6۵ میلیون خسارت به خانواده متوفی داده خواهد شد. سعی داریم بیمه گونه های دیگری چون 
خرس سیاه و خرس قهوه ای هم محقق شود. وی افزود: شرکت های بیمه و شرکت هایی که عالقه مند 
به فعالیت در حوزه محیط زیست هستند از بیمه کردن گونه ها حمایت می کنند. بیمه دانا نیز یوزپلنگ 

و تعدادی از محیط بانان را با توجه به عالقه خود برای کار در حوزه محیط زیست بیمه کرده است.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

وزیر ارشاد، ماهواره و فیلم های مشکل دار 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یکی از راه های مقابله 
با همکاری هنرمندان با شــبکه های خارجی را سر 
و ســامان دادن بــه اقتصاد فرهنگ و هنر دانســت 
و گفت: اگــر اقتصــاد فرهنگ و هنر ما به ســامان 
باشــد چه دلیلی دارد هنرمندان مان با شــبکه های 
خارجی همــکاری کننــد؟! علی جنتی در حاشــیه  
رونمایی از ســامانه نمایش درخواستی )VOD( در 
جمــع خبرنگاران افزود: یکــی از راه های جلوگیری 

از همکاری هنرمندان با شــبکه های ماهوار ه ای راه اندازی همین ســامانه است، چون با این 
شیوه هنرمندان ما در داخل کشور آثارشــان را تهیه می کنند و می دانند که آثارشان مخاطب و 
درآمد دارد. وی در پاسخ به این پرسش که اگر هنرمندانی که با شبکه های ماهواره ای همکاری 
می کنند ، بار دیگر به کشور برگردند مجوز کار به آنها می دهید ؟ توضیح داد: این موضوع بحث 
دیگری است که از االن نمی توان درباره آن نظر قطعی داد. بلکه باید ببینیم چه اتفاقاتی می افتد.
وزیر ارشاد که پیش از این گفته بود اکران عمومی بعضی فیلم ها به صالح نیست ، درباره اینکه 
این اظهار نظر مربوط به فیلم های جشنواره فجر امسال هم می شود تاکید کرد: نه، فیلم های 
جشنواره فجر امسال این مشــکل را ندارند . وی تصریح کرد: بعضی از فیلم ها اشکاالتی دارند 
که باید آنها را اصالح کنیم تا بتوانیم آنها را به نمایش عمومی بگذاریم که در گذشته هم این رویه 
وجود داشته است. جنتی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه آیا صدا و سیما خود 

را رقیبی برای سامانه نمایش درخواستی می داند،  پاسخ داد: از خودشان بپرسید!

نمایِش نفرت انگیز یک خودکشی قدیمی
گِرگ چاباک برادر »کریستین« از آنتونیو کامپوس و 
ستاره  فیلم او ربکا هال به خاطر نمایش صحنه مرگ 
خواهرش به شــدت انتقاد کرد و گفت این فیلم یک 
سوء اســتفاده بدبینانه از مرگ خواهرش است. برادر 
یک گوینده اخبار ایالت فلوریدا در دهه ۱9۷0 که در 
حین پخش برنامه زنده خودکشــی کرده بود، به فیلم 
جدیدی که درباره این موضوع ساخته شده معترض 
شــده و آن را »نفرت انگیز و اسفناک«  خوانده است. 

وقتی کریستین چاباک در ســال ۱9۷4 در حین مجری گری یک برنامه صبحگاهی محصول 
شــبکه WXLT-TV به خودش شلیک کرد، تنها 29 سال داشــت. حاال ربکا هال، بازیگر 
بریتانیایی در فیلم درام »کریســتین« که در فســتیوال فیلم ســاندنس ماه گذشته اکران شد و 
نقدهــای مثبتی هم دریافــت کرد، نقش این گوینــده اخبار را بازی  کرده اســت. گِرگ چاباک 
برادر کریستین چاباک که 69 ســال دارد، در مصاحبه ای که روز یکشنبه انجام داد این فیلم را 
»نفرت انگیز و اســفناک« خواند و به خاطر اینکه تهیه کنندگان پیش از ساخت فیلم با او تماس 
نگرفته اند، از آنها به شدت انتقاد کرد. او گفت: من فیلم را ندیدم و قصد هم ندارم این کار را بکنم. 
از نظر من این چیزی بیش از یک سوء استفاده بدبینانه از مرگ خواهر من نیست. چطور کسی 
مثل ربکا هال می تواند از تراژدی خانواده من و مخصوصا یک خودکشــی که بســیار عمومی و 
ناراحت کننده بود سود ببرد؟ بیش از 40 سال از مرگ خواهر من می گذرد، اما دردی که ما هنوز 

احساس می کنیم واقعی است.

جستاری در سنت و مدرنیسم و تأثیر 
آن بر صنایع دستی

مولفان: دکتر ابوالقاسم دادور/ 
نازنین قریب پور شهریاری/ فرناز 
عرب نیا
انتشارات دانشگاه الزهرا
شمارگان: هزار نسخه
قیمت: 30 هزار تومان
5۱0 صفحه

طرح: شهرام رضایی بدون شرح! 


