
شرطی برای حضور در انتخابات ندارم
دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران می گوید که اگر اعالم رای ایران در انتخابات ریاست فیفا آثار منفی در پی 
داشته باشد نتیجه چیست و اگر می خواستند آرا علنی شود چرا به صورت مخفی اخذ رای کردند؟

علیرضا اسدی که به همراه علی کفاشیان راهی زوریخ شد تا در انتخابات فیفا به عنوان نمایندگان فوتبال 
ایران حضور داشته باشد، پس از اتمام ماراتن انتخاباتی بین جیانی اینفانتینو و شیخ سلمان در خصوص 
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 من به شدت 
احساس نشاط می کنم!

حجت االسالم حسن روحانی:

حضور مردم در انتخابات فوق العاده بود
حجت االسالم حسن روحانی در نشست خبری مشترک با یوهان اشنایدر رئیس جمهوری سوئیس 
که در مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد برگزار شد، درباره انتخابات 7 اسفند ایران گفت: حضور 

مردم با شور، نشاط و شکوه فوق العاده ای بود و این ازدحام جمعیت به حدی بود که انتخابات تا نیمه 
شب گذشته به طول انجامید. وی تاکید کرد: حقوق بشر در هیچ یک از کشورها به نقطه مطلوب 

نرسیده است و همه برای رسیدن به این حقوق مسلم باید یکدیگر را یاری کنند.روحانی با اشاره به 
اینکه یکی از اهداف این دولت این است که کارها به بخش خصوصی سپرده شود و بخش دولتی از 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3تصدی گری دست بردارد گفت: به این منظور هماهنگی هایی در زمینه  ... صفحه 7

برانکـو ایوانکوویـچ امـروز در یـک جشـن 
شـلوغ و پـر از شـیطنت، شـمع 
کیـک ۶۲ سـالگی را فوت 
امسـال  کرد،می گویـد: 
به دلیـل کارهایـی که در 

پرسـپولیس  ...

مسائل اقتصادی در رأس دستور کار سفر رئیس جمهور سوئیس به تهران

اتصــال بــه »محــور ســرمایه جهــان«
صفحه ۴

صفحه 2

رئیس فراکسیون رهروان والیت 
مجلس شورای اســالمی ضمن 

تقدیر از  ...

دبیر کل حزب سبز گفت: از امروز 
دیگر رقابت هادر صحنه سیاسی 

تمام شده و  ...

دبیر کل حــزب اتحاد ملت گفت: 
اگر چه جناح ها وجریانات سیاسی 

در انتخابات هفتم ...

مردم 
هوشیارانه 

عمل کردند

آغاز رفاقت 
بین مجلس، 
دولت و ملت

برنده انتخابات 
ملت و کشور 

بود

رقابت نزدیک اصالح طلبان  و اصولگرایان

آخرین نتایج شمارش 
آرای مجلس دهم

بــا پایــان یافتــن فرآینــد اخــذ رأی انتخابــات 
مجلــس دهــم و دوره پنجم خبــرگان رهبری در 
سراســر کشــور، شــمارش آرای اخذ شــده آغاز 
شــده و ادامه دارد. به گــزارش »تابناک دیلی«، 
بــر اســاس آخرین اخبار رســیده از شــمارش آرا 
در سراســر کشــور، نتایــج بدیــن شــرح اعــام 
می گــردد:. الزم بــه توضیــح اســت کــه هنــوز 
 نتایــج رســمی همــه حوزه هــای انتخابیه اعام 

صفحه 3نشده است.

۲۰۰ سال دیگر چگونه 
عکاسی می کنیم؟

در کنفرانس MWC امسال گوشی هایی معرفی شد 
که هرکدام چیزی بر عکاســی موبایلی می افزودند. 
یکی دوربین دوقلو داشــت و دیگری می توانست در 
محیط های تاریک عکس های خوبی بگیرد. اتفاقا 
در هفته های اخیــر دوربین های دیجیتال مختلفی 
هم به بازار آمدند. دوربین هایی که نسبت به نسل قبل 
عکس های بهتری می گیرند و به اشــتراک گذاری 
تصاویر با آنّ ها ســاده تر اســت. به طور کلی امروزه 

صفحه 5دوربین ها یا در راه کیفیت بهتر ...

تهدید مدیران فیسبوک و 
توییتر توسط داعش

جهت گیری های انجام شــده توســط مــارک زاکربرگ 
و جک دورســی، مدیــران عامل شــبکه های اجتماعی 
فیس بوک و توییتر باعث شــده تا گروه تروریستی داعش 
بــه ایــن موضــوع واکنــش نشــان داده و ویدیویــی ۲۵ 
دقیقه را منتشــر کنــد که در آن دورســی و زاکربرگ را در 
حال ســوختن در میان شــعله های آتش نشان می دهد.
فعالیت گسترده ی گروه تروریستی داعش در شبکه های 
اجتماعــی باعث شــد تا مدیــران عامل هر دو شــبکه ی 

صفحه 5اجتماعــی توییتــر و فیس بــوک  ...

 پوست میوه
دور ریختنی یا ارزشمند؟

نوبتش رســیده که عادات میوه خوردنتــان را تغییر 
دهید. بعــد از خواندن این مطلــب، خواهید فهمید 
که چرا! همه ی ما از مغز میوه ها استفاده می کنیم و 
لذت می بریم و پوســت آن را دور می اندازیم. ولیکن 
اگر به تمام قوت میوه ها نیاز دارید باید کمی بیشــتر 
از دندان هایتان کار بکشــید و پوســت میوه ها را نیز 
به همــراه آن ها بخوریــد. فقط مطمئن باشــید که 
پیش از خوردن پوســت میوه، آنرا بخوبی شسته اید.

صفحه 6تحقیقــات ثابت کرده اند که  ...

 عادل غالمی 
به ضرب و شتم تهدید شد

در آســتانه بــازی مهــم تیم هــای بانک ســرمایه و 
ثامن الحجج خراسان از دور برگشت پلی آف لیگ برتر 
والیبال، عادل غامی ملی پوش ســرمایه به ضرب 
و شــتم تهدید شد.در آســتانه بازی تیم های والیبال 
ثامن الحجج خراسان و بانک سرمایه از دور برگشت 
نیمه نهایی لیگ برتــر والیبال عادل غامی بازیکن 
بانک ســرمایه پیامک تهدیدآمیــزی دریافت کرد. 
این در حالی اســت که غامی فصل قبل برای یک 

صفحه 7تیم مشــهدی )میزان خراسان( ...
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شنبه 8 اسفند ماه 21394

توضیح اژه ای درباره فروش اموال زنجانی
معاون اول قوه قضائیه گفت: براســاس اختیاراتی که بابک زنجانی به وزارت نفت داده است، فروش اموال وی در 
حال انجام است.حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی اژه ای روز شنبه افزود: بابک زنجانی پیش از 
این خود اطالعاتی در خصوص اموالش به دادستان تهران داده بود که براساس آن، وزارت نقت می تواند اموالش 

را جهت وصول طلب واگذار کند.
ســخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به همین دلیل وزارت نفت نیز نسبت به فروش اموال بابک زنجانی از طریق 
مزایده اقدام کرده است.محســنی اژه ای همچنین در خصوص زمان اعــالم رای دادگاه بابک زنجانی نیز گفت: 

هنوز از زمان اعالم این رای اطالعی ندارم.وی ادامه داد: پرداخت بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت، ممکن اســت در پرونده وی تاثیر داشــته 
باشد. با موافقت دادستان عمومی و انقالب و شرکت ملی نفت ایران، از روز چهارم اسفندماه امسال برخی دارایی های بابک زنجانی برای تسویه 

بخشی از بدهی های وی به شــرکت ملی نفت ایران، به مزایده گذاشته شد.
26 جلســه از رســیدگی به اتهامات بابک زنجانی میلیاردر نفتی و دو متهم دیگر پرونده نفتی به نام »م.ش« و »ح.ف.ه« در ســال جاری در شعبه 
15 دادگاه انقالب اســالمی تهران به ریاســت قاضی ابوالقاســم صلواتی برگزار شــد که جز، یک جلســه، بقیه علنی بود.پرونده متهمان نفتی با 
کیفرخواســت 237صفحه ای در انتظار صدور رای هســتند.قاضی صلواتی در آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده با اعالم ختم دادگاه گفته بود 

که رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.

ایران به دنبال رقابت های کودکانه نیست
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ایران به دنبال رقابت های کوچک کودکانه در منطقه نیست گفت: جمهوری 
اسالمی به دنبال اتحاد استراتژیک امت اسالمی است.علی الریجانی در شهر مقدس قم با جمعی از نمایندگان پارلمان 
عراق دیدار و گفت وگو کرد.الریجانی با اشاره به روابط دو کشور ایران و عراق گفت: دولت عراق، دولت دوست و برادر ما 
بوده و تالش ایران همواره برای بهبود شرایط دو کشور بوده است.وی ادامه داد: در چند سال اخیر گروه های تروریستی 
مشکالت امنیتی بسیاری را برای برخی کشورهای منطقه از جمله عراق ایجاد کرده اند که با تالش و همت گروه های 
عراقی پیشرفت های خوبی حاصل شده است.رئیس قوه مقننه با اشاره به اهمیت مذاکرات و گفت وگوهای سیاسی در 

عراق گفت: این اقدامات در صحنه داخلی عراق موثر است همچنین برای ایران وجود یک عراق امن و دموکراتیک دارای اهمیت است.وی افزود: 
سیاست کلی جمهوری اســالمی، حمایت از دموکراسی در تمام کشورها بوده البته ما با تجزیه کشــورها از جمله عراق و سوریه مخالف هستیم و این 
مسئله یک فتنه برای منطقه است.الریجانی تصریح کرد: ایران به هیچ وجه در کشورها از جمله عراق به دنبال طایفه گری نیست و این مسائلی است 
که دشــمنان عراق به آن دامن می زنند.رئیس قوه مقننه ادامه داد: مسئله مهم در شرایط کنونی برای منطقه این است که همه ما در جهت دور کردن 
بحران های تروریســتی از امت اسالمی تالش کنیم و برای ایران وحدت امت اسالمی دارای ارزش و اهمیت است.وی ادامه داد: به هم ریختگی در 
منطقه به ویژه در عراق و سوریه تنها به نفع دشمنان اسالم و رژیم صهیونیستی است. ما به دنبال رقابت های خرد و کوچک کودکانه در منطقه نیستیم 

بلکه استراتژی جمهوری اسالمی از نخست اتحاد استراتژیک امت اسالمی بوده است.

آمریکایی ها دموکراسی را 
از ما  بیاموزند

ســردار محمدرضــا نقدی رئیس ســازمان بســیج 
مســتضعفین به مناســبت برگزاری حماسه باشکوه 
انتخابات پیامی صادر کرد.در این پیام آمده اســت: 
حضور پر شور حماسی شما مردم عزیز هفتم اسفند 
ماه 94 را به برگ زرینی دیگر در تاریخ انقالب اسالمی 
تبدیل کرد. این حماســه باشکوه دوباره نشان داد که 
مردم ایران در پرتو رهبــرِی والیت آموزگاران توانمند 

مردم ساالری برای جامعه بشریتند.
این پیــام می افزاید: حضــور دههــا میلیونی مردم 
کشوری که مســتکبران، تمام امکانات خود را برای 
ناامن ســازی آن به کار گرفته انــد آن هم در منطقه 
ای آشــوب زده که در همه کشــورهای پیرامون آن 
جنگ های گسترده تروریستی و تجاوزات استکباری 
در جریان اســت و برگزاری انتخابات در اوج آرامش 
با نقش آفرینی تمامی گرایش ها و جریانات سیاسی 
و همه اقــوام و مذاهب، الگوی بی بدیلی اســت که 
امیــد به آزادی را در ملت هــای منطقه زنده می کند 
و مدعیان دروغین حقوق بشــر را سر جای خود می 

نشاند.
در این پیام تاکید شــده اســت: جا دارد فیلسوفان و 
استراتژیســت ها آمریکای مدعی که در برنامه سال 
2016 خود بودجه بیش از 2 میلیارد و سیصد میلیون 
دالری بــرای مداخلــه در امــور داخلی ایــران پیش 
بینی کرده اســت و مدعی اســت می خواهد نظامی 
دموکراتیک را در ایران جایگزین کند در مکتب مردم 
ســاالری ملت ایران شــاگردی کنند و دموکراسی را 
از ایرانیان بیاموزند.در این پیام تصریح شــده است: 
آفرین بر شــما ملت غیرتمند که با این حماســه قلب 
ولی عصر)عج( و رهبر معظم انقالب را شاد کردید و 
با در هم شکستن توطئه روباه پیر، دشمنان اسالم را 

سرجای خود نشاندید. 
این حماسه بزرگ را به رهبر بزرگوار انقالب اسالمی 
حضرت امام خامنه ای دام ظله که همه این پیروزی 
ها مرهون هدایت های حکیمانه و رهبری خردمندانه 
شان است و به شما مردم عزیز به ویژه خانواده معظم 
شــهدا و جانبازان عزیــز تبریک و از عمــوم مردم و 
همه جریانات سیاسی که با حضور فعال خود در این 
انتخابات وفاداری خود به نظام را ثابت کردند و نشاط 
و شادابی کم نظیری را به عرصه سیاسی کشور دادند 

صمیمانه تشکر کنم.
در پایان این پیام آمده اســت: امید است نمایندگان 
محترمــی که بــا این شــور، اخــالص و اســتقبال 
گســترده مردمی توفیق خدمتگــذاری در خانه ملت 
را می یابند قدر این مردم خــوب را بدانند و از فرصت 
نمایندگی بــرای بهبود وضعیت کشــور و خدمت به 
این مردم بــی نظیر کمال اســتفاده را بنمایید و نماد 
 ایســتادگی مردم غیــور ایــران در مقابل دشــمنان

 باشند. 
از خدای متعال می خواهم، مجلس شایسته و کارآمد 
را نصیــب نماید و این ملت را به همه آرمان های بلند 

الهی خود برساند.

رقابت نزدیک اصالح طلبان و اصولگرایان

باالخره 7 اسفند فرا رسید تا اولین انتخابات پس از روی کار آمدن دولت اعتدال 
گرا و اولین انتخابات پس از توافق هسته ای برگزار شود. انتخاباتی برای تعیین 
نمایندگان دور بعدی مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری که حرف 
و حدیث های فراوانی در بررســی صالحیت ها و ائتالف ها داشت و نگاه های 
داخلی و خارجی بسیاری به آن بود. حاال کم کم آمارهای مشارکت و نامزدهایی 
که رای آورده اند از شــهرهای کوچک و بزرگ منتشــر می شود، هرچند هنوز 

نتایج نهایی نشده است. 
اما فارغ از اینکه نهایتا اصالح طلبان و اصولگرایان هر یک چند درصد از کرسی 
های هر دو مجلس را تصاحب کنند، قطعا مشخصه بارز این انتخابات »ائتالف« 
سراسری از ســوی هر دو جریان و حتی جریان سوم مستقل ها بود. اتفاقی که 

شاید پیش تر به این صورت شاهد آن نبودیم و تا این حد جنجالی نشده بود. 
مشخصه بارز دیگر این انتخابات نیز نقش شبکه اجتماعی موبایلی تلگرام بود. 
شبکه ای که شــاید اگر نمی بود، ائتالف ها و لیست ها به این صورت به دست 
مردم نمی رسید و احتماال آن همه تالش گروه ها برای ائتالف و لیست مشترک، 

نتیجه عملی در پی نداشت.

رقابت نزدیک اصالح طلبان و اصولگرایان
اما انتخابات دهمین دوره مجلس شــورای اســالمی و پنجمین دوره مجلس 
خبرگان رهبری روز گذشته در حالی برگزار شد که به علت باال بودن مشارکت و 
البته دیررفتن مردم به پای صندوق ها، ساعات اخذ رای تمدید شد. به طوری که 
شعبه های رای گیری در تهران تا ساعت 11:45 باز و مشغول اخذ رای بودند.

با این حال امروز بــه تدریج نتایج قطعی حوزه های انتخابیه به صورت رســمی 
از ســوی وزارت کشور منتشر شد. حســینعلی امیری ظهر امروز در محل ستاد 
انتخابات کشــور اظهار کرد: میزان مشــارکت در انتخابــات از 33 میلیون نفر 
باالتر می رود اما وقتی شــمارش آرا نهایی شــد، آمار دقیق هم اعالم می شود. 
سخنگوی وزارت کشور با اشــاره به اینکه در تهران و بعضی از شهرها شمارش 
آرای صندوق ها هنوز نهایی نشــده اســت، اظهار کرد: بنابراین نتیجه قطعی 

مشارکت در انتخابات هنوز مشخص نیست.
با پایان رای گیری، نتایج غیر رسمی از شعبه های اخذ رای از سوی سایت های 
خبری و نیز کاربران شبکه های اجتماعی منتشر می شد. نتایجی که گاه بیشتر 
به گمانه زنی شبیه بود و درواقع نوعی کری خوانی بین رسانه های اصالح طلب 

و اصولگرا حساب می شد. 

با این حال امروز و با انتشار آمارهای رسمی وزارت کشور نسبت نامزدهای رای 
آورده جریان اصولگرا و اصالح طلب و مســتقل ها مشخص تر شد. خبرگزاری 
تسنیم بر اساس آمارهای وزارت کشور این آمار را این گونه حساب کرده است: 
اصولگرایان 58درصد، اصالح طلبان 26درصد و مستقل – اعتدالگرا 16درصد. 
با این حال با انتشار چنین آمارهایی در رسانه های اصولگرا، رسانه های اصالح 
طلب آن ها را متهم کردند که نامزدهای مستقل و اعتدالگرا را جزء اصولگرایان 
به حســاب آورده اند. لذا بر اســاس همین آمار نیز باید بــرای اصالح طلبان و 

کاندیداهای حامی دولت 42درصد را در نظر بگیرم.
همچنین بحث دیگر به ویژه در شــبکه های اجتماعی حول این می چرخد که 
چنین آمارهایی باید با احتساب این موضوع باشد که اصالح طلبان در بسیاری 
از حوزه ها اساسا نامزدی نداشته اند و درواقع نسبت نامزدهای اصالح طلب به 

اصولگرا باید در نظر گرفته شود.
اما احتمــاال مهم ترین حوزه انتخابیه که همه منتظر اعالم نتایج آن هســتند، 
تهران اســت. حوزه ای که هنوز آمار رسمی درخصوص آن منتشر نشده است، 
با این حال آمارهای غیررسمی نشان از پیروزی اصالح طلبان و حامیان دولت 
بر اصولگرایان دارد. بر این اســاس محمدرضا عارف سرلیست اصالح طلبان 
رای اول تهران و غالمعلی حداد عادل سرلیســت اصولگرایان رای دوم تهران 
اســت. کواکبیان، محجوب، جلودارزاده، حضرتی، مطهری، جاللی و نعمتی 
از کاندیداهــای مطرح جریان اصالح طلب و حامی دولت هســتند و ابوترابی، 
بذرپاش، توکلی، زاکانی و مصباحی مقدم از کاندیداهای اصولگرایی هســتند 
که بنا بر این آمار رای آورده اند. بر این اساس تعداد نامزدهای اصالح طلب 19 

از 30 است و با این حساب تعداد اصولگرایان 11 از 30.

از نتایج خبرگان چه خبر؟
در حالــی که امروز ســتاد انتخابــات وزارت کشــور در اطالعیه هایی رســمی 
نامزدهای رای آورده در شهرهای مختلف را اعالم کرد، نتایج انتخابات خبرگان 
همچنان به صورت غیر رسمی منتشر شد. امیری قائم مقام وزیر کشور در مورد 
شمارش آرای انتخابات خبرگان رهبری اظهار کرد: شمارش آرای خبرگان نیز 
آغاز شده است اما اعضای هیأت اجرایی دو انتخابات یکسان هستند و این امر 
موجب شــده که آن ها نتوانند همزمان آرای دو انتخابات را شــمارش کنند. از 

سویی، آرای حوزه ها هم باید تجمیع شود و به مرکز استان اعالم شود.
مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور نیز در مورد اینکه چرا تاکنون نتایج انتخابات 

خبرگان اعالم نشده است خاطر نشان کرد: در شهرهای کوچک نتایج انتخابات 
خبرگان مشخص شده است اما این نتایج باید در استان سرجمع شود زیرا آرای 
خبرگان به صورت استانی اعالم خواهد شد. وی اظهار امیدواری کرد که تا پایان 

امروز نتایج خبرگان را اعالم کنند. 
با این حال بر اساس آنچه به صورت غیررسمی منتشر شده است، اکثریت کرسی 
های خبرگان را جامعتین با 27 نامزد و بعد از آن افراد مشترک بین هر دو لیست 
با 21 نامزد تصاحب کرده اند. در این میان تعداد آن هایی که صرفا مورد حمایت 

جریان اعتدال هستند 9 نامزد و تعداد مستقل ها 6 نامزد است.

جریان اعتدال پیشتاز خبرگان تهران
اما در حالی که خبرهای غیر رســمی از شب گذشــته از پیشتاز بودن هاشمی و 
حسن روحانی در انتخابات خبرگان تهران خبر می دادند، عصر امروز و با گذشت 
بیش از 15 ساعت از پایان رای گیری ستاد انتخابات کشور نتایج اولیه انتخابات 
خبرگان تهران را اعالم کرد. بر اساس این اطالعیه نامزدهای جریان اعتدال 
هستند که پیشتازند. به دنبال آن ها تا جایگاه نهم را نامزدهایی تشکیل می دهند 
که مورد حمایت هر دو جریان اند و از 16 نماینده تهران در این مجلس فقط سه 

نماینده خواهند بود که فقط مورد حمایت جامعتین هستند. 
بنا بر اطالعیه ستاد انتخابات وزارت کشور، با شمارش یک میلیون و 506 هزار 
و 883 رای از کل آراء ماخوذه، اکبر هاشمی رفسنجانی از لیست خبرگان مردم 
با کسب 692هزار و 248 رای  نفر اول و حسن روحانی از همین لیست با کسب 
652 هزار و 792 رای نفر دوم اســت. نفرات سوم تا هفتم را نامزدهایی تشکیل 
می دهند که نامشان در هر دو لیست آمده است:  محسن قمی با کسب 623هزار 
و 369 رای، محمدآقا امامی با کسب 609هزار و 11رای،  محمدعلی موحدی 
با کسب 560هزار و 529 رای،  قربانعلی دری نجف آبادی با کسب 530هزار و 

977 رای و محمد محمدی نیک با کسب 510هزار و 980 رای.
این گونه است که احمد جنتی دبیر شــورای نگهبان با کسب 476هزار و 117 
رای در جایگاه دهم قرار گرفته اســت، یعنی یک جایگاه جلوتر از ســیدمحمد 
علوی وزیر اطالعات که با کسب 463هزار و 966 رای در جایگاه یازدهم است و  
محمد یزدی رئیس فعلی خبرگان که با کسب 440هزار و 185 رای که در جایگاه 
دوازدهم اســت.  و اما رقابت بین جایگاه شــانزدهم و هفدهم بین  محمدتقی 
مصباح یــزدی نامزد جامعتین با 336هزار و 843 رای  و محمد حســن زالی با 

کسب 322هزار و 376 رای است. 

دیدبان مجلسپیگیری روز

حضور مردم در انتخابات فوق العاده بود
حجت االســالم حسن روحانی در نشست خبری مشترک با یوهان اشــنایدر رئیس جمهوری سوئیس که در مجموعه فرهنگی-تاریخی ســعدآباد برگزار شد، درباره انتخابات 7 اسفند ایران 
گفت: حضور مردم با شــور، نشــاط و شــکوه فوق العاده ای بود و این ازدحام جمعیت به حدی بود که انتخابات تا نیمه شــب گذشــته به طول انجامید. وی تاکید کرد: حقوق بشــر در هیچ 
یک از کشــورها به نقطه مطلوب نرســیده است و همه برای رســیدن به این حقوق مســلم باید یکدیگر را یاری کنند.روحانی با اشــاره به اینکه یکی از اهداف این دولت این است که کارها به 
بخش خصوصی ســپرده شــود و بخش دولتی از تصدی گری دســت بردارد گفت: به این منظور هماهنگی هایی در زمینه فضای اقتصادی الزم اســت؛ البته فضای سیاســی و فرهنگی ما 
نیز با گذشــته متفاوت است و شــما در همین دو و نیم سال گذشته می بینید که فضای دانشــگاه ها با گذشته بســیار متفاوت و فرق کرده، فضای مجازی و اینترنت با گذشته متفاوت است، 
گر امید به آینده نباشد این  آزادی های اجتماعی به مراتب بیشــتر شده و شــما در همین انتخابات دیروز مشــارکت و حضور زیاد مردم را دیدید که این امید مردم به آینده را نشــان می دهد و ا

همه فعالیت نخواهد بود.

سیاسی
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آخرین نتایج شمارش آرای مجلس دهم
آذربایجان شرقی

مراغه و عجب شیر
اصولگراحسین زاده

اصولگرا دواتگری
انتخابات به دور دوم کشیده شد.

مرند و جلفا 
 اصالح طلبشافعی

اصولگرا حسن نژاد
انتخابات به  دور دوم کشیده شد.

اهر و هریس 
اصولگراحسینیان
اصالح طلبعبدالهی

انتخابات به  دور دوم کشیده شد.
میانه

اصالح طلبفرمند
اصولگراباشیویاری

سراب
اصالح طلبنصیرپور
مستقلداوودی

انتخابات به  دور دوم کشیده شد.
بناب

اصولگرااعزازی
شبستر

اصولگراعلیلو
مستقلآقاپور

انتخابات به  دور دوم کشیده شد.
ملکان

اعتدال گراسلمان خدادادی
کلیبر، خداآفرین و هوراند

اصولگراقلی الله قلی زاده
بستان آباد

مستقلمحمد وحدتی
هشترود و چاراویماق

اصالح طلبسید حمزه امینی
ورزقان

اصولگرارضا علیزاده

آذربایجان غربی
ارومیه

اصولگرا    قاضی پور
بوکان

اعتدال گراقسیم عثمانی
پیرانشهر و سردشت

مستقلرسول خضری
خوی و چایپاره

اصولگراتقی اکبری
سلماس

اصولگرارسول جالیر
اصالح طلبشهروز برزگر

انتخابات به دور دوم کشیده شد.
ماکو، چالدران، پلدشت و شوط

اصالح طلبشریف  پور
اصولگرااکبرزاده

انتخابات به دور دوم کشیده شد.
مهاباد

مستقلمحمود زاده
میاندواب و شاهین دژ و تکاب

اصولگراعیسی زاده
اصولگراهاشمی
اصالح طلبمیرزایی

انتخابات به دور دوم کشیده شد.
نقده و اشنویه

اصالح طلبعبدالکریم حسین زاده

اردبیل 
اردبیل، نمین و نیر

اصولگراصدیف بدری
اصالح طلبرضا کریمی

پارس آباد و بیله سوار
اصولگراایرج بیگدل لو

مستقلشکور پورحسین
انتخابات به دور دوم کشیده شد.

خلخال و کوثر
اصولگرابشیر خالقی

گرمی
اصالح طلبسیدحمایت میرزاده

مشگین شهر
مستقلولی ملکی

اصفهان 
نایین و خور و بیانک
مستقلعباسعلی پوربافرانی

نطنز، بادرود و قمصر
اصولگرامرتضی صفاری

فالورجان
اصولگراموسوی الرگانی

اردستان
اصولگراسیدصادق طباطبایی نژاد

نجف آباد و تیران و کرون
اصولگرا ابوالفضل ابوترابی

مبارکه
مستقلزهرا سعیدی

شاهین شهر، میمه و برخوار
اصولگراحسین علی حاجی دلیگانی

فریدون شهر، فریدن و چادگان
اصولگرااکبر ترکی

شهرضا و دهاقان
اصولگراحجت االسالم آقایی

مستقلسمیه محمودی
انتخابات به دور دوم کشیده شد.

لنجان
اصولگرامحسن کوهکن

سمیرم
اصولگراسلیمی
اصولگراجعفری

انتخابات به دور دوم کشیده شد.
کاشان، آران و بیدگل
اصولگراسید جواد ساداتی نژاد

خمینی شهر
اصولگراسید جواد ابطحی

البرز
 کرج، فردیس و اشتهارد

اصولگراعزیز اکبریان
مستقلمحمد جواد کولیوند

ساوجبالغ، نظرآباد و طالقان
اصولگرامحمود بهمنی

استان ایالم
ایالم، ایوان، شیروان و چرداول و مهران

اصالح طلبجالل میرزایی
اصولگرالطیف صادقی

مستقلسالم امینی
مستقلسارا فالحی

انتخابات به دور دوم کشیده شد.
دهلران، دره شهر و آبدانان

مستقلشادمهر کاظم زاده
مستقل علی محمد احمدی

انتخابات به دور دوم کشیده شد.

بوشهر
بوشهر، گناوه و دیلم

اصالح طلبعبدالحمید خدری
دشتی و تنگستان

اصولگراسید کمال الدین شهریاری
 کنگان، دیر و جم

اعتدال گراسکینه الماسی
 دشتستان

اعتدال گرامحمدباقر سعادت

تهران 

 پاکدشت
اصالح طلبمحمد قمی

 دماوند و فیروزکوه
اصولگراسید احمد رسولی نژاد

 ورامین، پیشوا و قرچک
اصولگراسید حسین نقوی حسینی

 چهارمحال و بختیاری
 شهرکرد

اصالح طلباردشیر نوریان
 اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار

اصالح طلبعلی کاظمی
اصولگراقدرت الله حمزه

انتخابات به دور دوم کشیده شد.
 بروجن

مستقلخدیجه ربیعی
مستقلعلی نادری فرد

انتخابات به دور دوم کشیده شد.
 لردگان

اصالح طلبمحمد خالدی

 خراسان جنوبی
 بیرجند و درمیان

اصولگراسید محمدباقر عبادی
 نهبندان و سربیشه

اصولگرانظر افضلی
 قائنات

اصولگرافرهاد فالحتی
 فردوس، سرایان و طبس

اصولگرا امیر حسنخانی

 خراسان رضوی
 تربت جام و تایباد 

اصالح طلبرحیمی
 تربت حیدریه و مه والت

اصولگرا  ابوالقاسم خسروی
 چناران و بینالود 

اصولگرامحمد دهقان
 خواف و رشتخوار
اصالح طلب نگهبان سالمی

 درگز
اصالح طلبحاتمیان

 سبزوار، جغتای و جوین 
مستقلمقصودی

اصالح طلب سبحانی فر
 فریمان، سرخس و بخش های احمد آباد و رضویه

اصولگرااحسان قاضی زاده

 قوچان و فاروج
اصالح طلب هادی شوشتری

 کاشمر و خلیل آباد و بردسکن
اصالح طلببنیادی

 گناباد و بجستان
اصولگراحمید بنایی

 نیشابور و تخت جلگه
اصالح طلبحمید گرمابی
اصولگرا هاجر چنارانی

 
خراسان شمالی

 بجنورد، مانه و سملقان و جاجرم
اصالح طلب علی اکبری
اصالح طلبعلی قربانی

 اسفراین
اعتدال گراهادی قوامی

 شیروان
مستقلعبدالرضا عزیزی 

 خوزستان
 اندیمشک

اصولگرافریدون حسن وند
 بهبهان

اصالح طلبمحمودرضا ضرغامی
 خرمشهر

مستقلعبدالله سامری 
 دزفول

 اصولگراپاپی
 دشت آزادگان و هویزه

اصولگراقاسم ساعدی
 رامهرمز و رامشیر

اصولگرااقبال محمدیان
 شادگان

اصولگرا مجید ناصری نژاد
 شوش

اصولگراسید راضی نوری
 شوشتر و گتوند
اصولگراسهراب گیالنی

 ماهشهر و امیدیه
اصولگرا حبیب آغاجری

اصالح طلبدژمان
انتخابات به دور دوم کشیده شد.

 زنجان
 زنجان و طارم 

اصولگرافریدون احمدی
اصالح طلب سید افضل موسوی

این انتخابات از دو جهت بسیار خوب بود
آیت الله مکارم شــیرازی گفت: به ســهم خودمــان از تمام ملت ایران برای شــرکت در انتخابات تشــکر می کنیم.این مرجــع تقلید در درس خارج فقــه ضمن تقدیر از حضور پرشــور مردم در 
انتخابات هفتم اســفندماه، اظهار کرد: خداوند متعال را شــاکریم که این انتخابات بدون عوارض و مشکالت به پایان رسید.وی تصریح کرد: دشــمنان تالش بسیاری داشتند که مشکالتی 
درســت کنند، اما ملت ایران رشــد عقالنی و تعهد خود را به اسالم نشــان داده و با حضوری پرشور در انتخابات پاسخ مناســبی به دشمنی دشــمنان دادند. این مرجع تقلید با بیان این که »این 
انتخابات از دو جهت بســیار خوب بود« خاطرنشان کرد: شرکت بســیار خوب مردم در این انتخابات و همچنین برگزاری آن بدون حوادث و مشکالت، دو جهت مثبت آن بوده است.آیت الله 
مکارم شــیرازی تصریح کــرد: مردم ایران در این انتخابات، آرام پای صندوق های رأی رفته و نام کاندیدای مورد نظر خود را داخل صندوق های رأی انداختند که بســیار کار ارزشــمندی بود.

این مفســر قرآن کریم بیان کرد: اســتقالل در برگزاری انتخابات و انجام آن بدون حادثه و مشــکالت، از مباحث بســیار مهمی اســت که بحمدالله حاصل شــد که نشــانه رشد فکری و سالمت 
روح مملکت و ملت ماست.

مردم مثل همیشه هوشیارانه عمل کردند
رئیس فراکســیون رهــروان والیت مجلس 
شــورای اســالمی ضمن تقدیــر از حضور 
گسترده مردم پای صندوق های رای اظهار 
کرد: مردم این بار نیز مثل همیشه هوشیارانه 
عمل کردند.کاظم جاللی با اشاره به حضور 
مــردم در انتخابــات نهمیــن دوره مجلس 

شــورای اســالمی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری گفت: شــاهد 
حضور پرشــور مردم پای صندوق های رای بودیم و باید از حماســه حضور 
مردم تشــکر کرد که عمال نشان داده اند که کامال هوشــیار هستند و مثل 
همیشه هوشیارانه عمل می کنند.وی ادامه داد: من به چند حوزه سر زدم و 
دیدم مردم در صف های طوالنی برای رای دادن ایســتاده اند و در ادامه روز 
که پیگیر خبرها بودم می دیدم حضور بســیار قوی و پررنگ است و مردم در 

این انتخابات نیز حماسه آفریدند.

آغاز رفاقت بین مجلس ، دولت و ملت
دبیر کل حزب ســبز گفت: از امروز دیگر 
رقابــت هادر صحنه سیاســی تمام شــده 
و جــای خــود را بــه رفاقت داده اســت و 
مجلس شــورای اســالمی آینده و دولت 
در کنار ملت باید در جهت رفع مشــکالت 
اقتصــادی و توســعه کشــور گام بردارند.

حســین کنعانی مقدم افزود: حضور و مشــارکت گســترده روز گذشــته 
مردم در انتخابات این پیام را داشــت که خواســتار مجلســی قوی برای 
ســاماندهی اقتصادی و برنامه ششــم در جهت اجرای سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی هستند.وی ادامه داد:همین همدلی و همزبانی باعث 
شــده تا از آغازین روز امروز مردم به یکدیگر تبریــک بگویند و هیچگونه 
موضوعی در خصوص برد و باخت در میان نباشــد و همه به فکر توسعه 

و تعالی کشور هستند.

برنده انتخابات ملت و کشور بود
دبیــر کل حزب اتحاد ملــت گفت: اگر چه 
جناح ها وجریانات سیاســی در انتخابات 
هفتم اســفند ماه به رقابــت پرداختند ولی 
نتیجــه آن پیــروزی بــرای ملت و کشــور 
بــوده و این موضوع برای همگان روشــن 
است .علی شکوری راد افزود: از این پس 

مســئوالن و مردم باید با تشــریک مساعی از دوره ســختی که در گذشته 
داشــتیم عبور کنند و تالش کنند تا گشایشی در جهات پیشرفت و توسعه 
کشــور به وجود آورند.وی ادامــه داد: نتیجه انتخابات تاثیر شــگرفی در 
فضای عمومی کشــور دارد و برخی که سیاست های تندروانه ای را دنبال 
کردند توسط ملت به حاشــیه رانده شدند و در حال حاضر فضایی به وجود 
آمده که از همه ظرفیت های جناح های سیاســی در جهت رشد و تعالی و 

نه تقابل استفاده شود .

 حضور مردم 
لبیک به ندای رهبری بود

یــک نماینده اصالح طلب مجلس مشــارکت مردم 
در انتخابات روز گذشــته را لبیک بــه ندای رهبری 
عنوان کرد و گفت که مردم با این حضور چشــمگیر 
نشان دادند که خواستار تعامل مثبت با دنیا و تحقق 

مطالباتشان در عرصه های داخلی هستند.
محمدرضــا تابش اظهــار کرد: حضور چشــمگیر 
مردم در انتخابات روز گذشــته از چنــد منظر قابل 
تحلیل و ارزیابی اســت. یکی اینکه مردم علیرغم 
گالیه ها، توقعات و انتظاراتی که دارند هوشمندی 
خــود را در ایــن مقطع حســاس نشــان دادند و با 
مشــارکت باالی خــود اعالم کردند که پشــتیبان 
این نظام مردم ســاالر هســتند و تأمیــن مطالبات 
و خواسته هایشــان را از طریق صندوق های رأی 

دنبال می کنند.
وی ضمن قدردانی از حضور چشمگیر و هوشمندانه 
مردم در انتخابات، افزود: این حضور لبیک به ندای 
مقام معظم رهبری بود که از مردم دعوت کرده بودند 

به طور وسیع در انتخابات مشارکت کنند.
نماینده مردم اردکان در مجلس خاطرنشان کرد: با 
توجه به تحوالتی که در سایه مدیریت رهبری معظم 
انقالب و اهتمام دولت و تیم برجسته دیپلماسی در 
حل و فصل منازعه هسته ای با قدرت های خارجی 
تحت عنوان برجــام رخ داد ایران توانســت یکی از 
گره های کور موجود در عرصه سیاســت خارجی که 
پیامد آن تحریم کشور بود را حل و فصل کند؛ حضور 
چشــمگیر مردم در انتخابات در واقع تأییدکننده آن 
سیاست ها بود و مردم نشــان دادند خواستار تعامل 
مثبت با دنیا و تحقق خواســته ها و مطالبات شان در 

عرصه داخلی هستند.
تابــش با تأکیــد بــر اینکه نــگاه مجلس آینــده به 
مطالبات مردم باید نگاه همه جانبه ای باشد، یادآور 
شد: مسلمًا مسائل اقتصادی و معیشتی اولویت اول 
خواسته های مردم است اما باید دید چه چیزی باعث 
شده این مطالبات انباشــته شود. یکی از این موارد 
رفع تحریم ها بوده که باید آن را در عرصه دیپلماسی 
حل و فصــل کرد. مســأله دیگر سوءتدبیرهاســت 
لــذا باید در جهت تحول در مدیریت کشــور هم گام  

هایی برداریم.
این نماینده اصالح طلب مجلس، باز شــدن فضای 
فرهنگی،  رفع تبعیض، مبارزه با فساد و رانت خواری 
و پرهیــز از چنــد قطبــی شــدن جامعــه را از دیگر 
خواسته ها و مطالبات مردم عنوان و خاطرنشان کرد: 
ما باید نگاه کالن نگــر، همه جانبه و منصفانه ای به 
خواسته های مردم داشــته باشیم و طیف وسیعی از 
این مطالبات را مدنظر قــرار دهیم و به حل و فصل 

ریشه ای آن اهتمام کنیم.
وی در پایان گفت: مجلس آینده باید در عمل نشان 
دهد که پــای اصالح امــور و تحقق خواســته ها و 
مطالبات مردم ایستاده است. در این صورت مجلس 
جدیــد در تعامل با دولــت می تواند منشــأ خیرات و 

برکات برای کشور باشد.

نامه نیوز نوشت: ماموریت مردم برای نمایندگان مجلس دهم در هفتمین روز اسفند
کشور در شرایط تازه ای قرار گرفته است و بعد از سال ها تحریم و شرایط سخت، امروز ایران تبدیل به بازار مهمی برای کشورهای پیشرفته 

جهان شده است و شرکت های ایرانی آماده هستند تا در بازار پیش رو ارز را وارد کشور کنند و اقتصاد خومده ایران را احیا کنند.

 عصر ایران نوشت: 10 نکته درباره تفاوت ها و ویژگی های انتخابات جمعه
رای لیستی یا فهرستی از ویژگی های این دوره به حساب می آید. چنانچه با اعالم نتایج نهایی نیز مشخص شود رقابت اصلی بین فهرست 

ها بوده می توان گفت نوعی رفتار شبه حزبی نهادینه شده است.

 پارس نیوز نوشت: انتخابات تمام شد؛ همه در کنار هم
گروه بازی ها و حزب بازی ها برای درون مجلس که قرار است راس امور باشد فایده ای ندارد. نمایندگان و منتخبین ملت باید بدانند 

نبایستی بگذارند فضای داخلی کشور چنان شود که آنان به مشکالت بیفزایند تا آن را بر طرف کنند.

 جهان نیوز نوشت: پیامی که انتخابات برای ائتالف "فتنه-انگلیس" داشت
اگرچه وضعیت شمارش آرا در تهران بسیار سیال است اما تقریبا قطعی است که پروژه عدم ورود آقایان جنتی، یزدی و مصباح به مجلس 

خبرگان که اصلی ترین هدف ائتالف فتنه-انگلیس بود شکست خورده است.

عکس روزسایت نگار

لحظه شمارش آرای 
انتخابات مجلس و 
خبرگان رهبری!

خبرنامه

با پایان یافتن فرآیند اخذ رأی انتخابات مجلس دهم و دوره پنجم خبرگان رهبری در سراسر کشور، شمارش آرای اخذ شده آغاز شده و ادامه دارد. به گزارش »تابناک دیلی«، بر اساس آخرین اخبار رسیده 
از شمارش آرا در سراسر کشور، نتایج بدین شرح اعالم می گردد:. الزم به توضیح است که هنوز نتایج رسمی همه حوزه های انتخابیه اعالم نشده است.
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رصدخانه

اتصال به »محور سرمایه جهان«
مسائل اقتصادی در رأس دستور کار سفر رئیس جمهور سوئیس به تهران

رئیس جمهور ســوئیس که روز گذشــته وارد تهران شــده، صبح امروز در 
مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد تهران مورد استقبال رئیس جمهور 
کشورمان قرار گرفت. دکتر حســن روحانی، رئیس جمهور اسالمی ایران 
روز شنبه در مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد تهران از یوهان اشنایدر 
آمان، رئیس جمهور کنفدراسیون سوئیس به طور رسمی استقبال کرد. در 
مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور سوئیس، پس از نواخته شدن سرود 
ملی جمهوری اسالمی ایران و سوئیس، روسای جمهور دو کشور از یگان 
تشــریفات سان دیدند و ســپس هیئت های عالی رتبه همراه را به یکدیگر 
معرفی کردند. دیدار روسای جمهور اسالمی ایران و کنفدراسیون سوئیس 
و حضور در نشست هیئت های عالی رتبه و امضای اسناد همکاری میان 
مقامات دو کشــور از جمله برنامه های سفر رسمی اشنایدر آمان به تهران 
بوده اســت.  توسعه و تعمیق مناسبات دو جانبه ، منطقه ای و بین المللی و 
ارتقای سطح همکاری های مشــترک در حوزه های سیاسی، اقتصادی، 
تجاری قضایی و فرهنگی میان تهران و برن، از جمله اهداف سفر سه روزه 

رئیس جمهوری سوئیس به جمهوری اسالمی ایران است.
یوهان اشنایدر آمان در نشست خبری مشــترک با دکتر روحانی از ترسیم 
نقشــه راه همکاری ایران و سوئیس خبر داد و گفت: »ما سهم خودمان را 
در اجرای خوب برجام ایفا خواهیم کرد.به آقای روحانی و همه کسانی که 
در رسیدن به این توافق ســهیم بودند، تبریک می گویم«. وی ادامه داد: 
»عالقه بخش اقتصاد سوئیس برای توســعه روابط با ایران روشن است، 
ما 40 هیئت با خودمان آوردیم و شــما به واســطه دعوت ما ده برابر، یعنی 
400 هیئت به همراه خود به ســوییس بیاورید«. رئیس جمهوری سوئیس 
اضافه کرد: »ما بر این عقیده هســتیم که باید ایــن روابط هم ادامه و هم 
بهبود یابد. به همین مناسبت، در این دیدار، یک نقشه راه تعیین کردیم که 
شامل فعالیت و همکاری در حوزه های مختلف خواهد بود؛ بر این اساس، 
بایــد گام به گام به جلو قدم برداریم و توافقنامه ها و پروژه های مشــترک را 
اجرایی کنیم«. وی گفت: »از دعوت شــما و گفت و گوهای انجام شــده، 
سپاســگزارم. این نخستین باری اســت که یک رئیس جمهور سوئیس به 

ایران سفر می کند. سفر ما نشانه این است که رابطه دوستانه 140 ساله ای 
که در سال 2014 آن را جشن گرفتیم باید هم ادامه و هم بهبود یابد«. 

اشنایدر آمان اضافه کرد: »جزو موضوعات مورد بحث ما، امنیت حقوقی 
برای کارهــای اقتصادی، وجود چارچوب مناســب و جــذاب، مالکیت 
معنوی، پرهیز از کاغذ بازی و تسهیل در صدور ویزا بود. برای شرکت های 
اقتصادی که با کشورهای دیگر کار می کنند، مهم است که اینگونه مسائل 
حل شده باشد تا بتوانند در یک کشور سرمایه گذاری کنند و جذب شوند«. 
رئیس جمهوری سوئیس در ادامه با بیان اینکه ما به ایران قول دادیم برای 
عضویت ایران در ســازمان تجارت جهانی کمک کنیم، گفت: »امیدوارم 
که در راســتای بهبود روابط اقتصادی با سوئیس، به زودی پرواز مستقیم 
تهران ژنو برقرار شــود و این می تواند عالمت شــاخص برای بهبود روابط 

اقتصادی دو کشور باشد«. اشنایدر آمان توضیح داد: »اگر کشوری بخواهد 
خدمات اقتصادی و صنعتی خود را به همراه دانش و فرآیندهایی که بر آن 
تسلط دارد، وارد کشور دیگر کند، نیاز به یک بستر نظام بانکی کارا دارد که 
به واسطه آن برای نقل و انتقال پول می توان فعالیت های دیگر اقتصادی 
را هم انجام داد. از این رو، ســوئیس عالقه مند به انجام این خدمات مالی 

و اقتصادی است«. 
گفتنی است در سال های گذشته، مناسبات اقتصادی و بازرگانی تهران و 
برن آن گونه که جولیو هاس، سفیر سوئیس در ایران می گوید، به کمتر از 
500 میلیون دالر رسیده است؛ اما برن به دنبال آن است تا حجم تبادالت 
اقتصادی را به پیش از اعمال تحریم هــای جهانی علیه تهران بازگرداند. 
بر پایه آمار رســمی گمرک ایران، میزان واردات ایران از کشور سوئیس با 

اختالفی فاحش بیشــتر از میزان صادرات ایران به این کشــور اســت. از 
جمله در 9 ماهه ســال 94 میزان صادرات غیرنفتی ایران به سوئیس تنها 
معادل شــش میلیون و 600 هزار دالر بوده اســت. در همین بازه زمانی، 
ایران معادل یک میلیارد و 860 میلیون و 500 هزار دالر کاال از ســوئیس 
وارد کرده است. بررسی روند 10ساله مبادالت تجاری ایران و سوئیس نیز 
نشان می دهد ارزش صادرات ایران به این کشور کاهشی قابل توجه داشته 
اســت. صادرات ایران به سوئیس در ســال 85 معادل 19. 9 میلیون دالر 
بوده، که این مقدار در ســال 93 به 10 میلیون و 700 هزار دالر تنزل پیدا 
کرد. در 9 ماهه سال 94 نیز ایران تنها شش میلیون و 600 هزار دالر کاال 
به سوئیس صادر کرد. این در حالی است که واردات ایران از سوئیس که در 
ســال 85، معادل 2میلیارد و 289 میلیون و 200 هزار دالر بوده و در سال 
93 با تغییراتی اندک، به 2 میلیارد و 417 میلیون و 800 هزار دالر رســیده 
اســت. در 9 ماهه ســال 94 نیز ایران معادل یک میلیارد و 860 میلیون و 

500 هزار دالر کاال از سوئیس وارد کرده است.
روابط ایران با ســوئیس همواره از فراز و نشــیب کمتری به نسبت به روابط 
تهران با دیگر کشورهای اروپایی برخوردار بوده است. با این حال، اجرای 
برنامه جامع اقدام مشــترک )برجــام(، اجرای تعهدات گــروه 1+5 و لغو 
تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران، مناســبات تهــران- برن را وارد 
مرحلــه تازه ای کــرد. خانم لیویا لو که از ســال 2009 تــا 2013 میالدی 
)1392-1388( مسئولیت سفارت ســوئیس در تهران را برعهده داشت 
و اکنون مسئول روابط دوجانبه ایران- ســوئیس در دبیرخانه دولتی امور 
اقتصادی سوئیس )سکو( است، پیش تر در سفر دی ماه خود به ایران گفته 
بود کشورش موقعیت خوبی در روابط با ایران دارد و می تواند در این زمینه با 
سایرین رقابت کند. وی اردیبهشت 94 پیش از نهایی شدن توافق هسته ای 
ایران نیز در راس هیاتی اقتصادی و با هدف بررسی ظرفیت های سرمایه 
گذاری به ایران سفر کرده بود. شورای فدرال سوئیس پیش تر با اعالم لغو 
تحریم های هسته ای علیه ایران، عنوان کرده بود سوئیس همیشه از روند 

مذاکره و اجرای توافق حمایت کرده است.

تأیید پایبندی ایران به تعهداتش در گزارش جدید آژانس 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی که روز جمعه منتشــر کرد، پایبندی ایران به توافق هســته ای را تأیید کرد. دیده بان هسته ای سازمان ملل، با وجود این در گزارش روز جمعه گفته میزان دخائر آب سنگین ایران، اندکی بیش 
از محدودیت های تعیین شده در توافق هسته ای بوده است. در گزارش آژانس، موجودی ذخائر آب سنگین ایران بر اساس اقدامات راستی آزمایی روز 17 فوریه برابر با 130. 9 تن تعیین شده که اندکی از حد 130 تن مجاز بر اساس توافق 
هســته ای بیشتر بوده اســت. با وجود این، آژانس تأیید کرده که ایران با اتتقال 20 تن دیگر از این ذخایر میزان آن را به پایین تر از حدود تعیین شده در »برجام« رسانده اســت. این اولین گزارش فصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی از زمان 

اجرای »برجام« است که برای نشست 17 اسفندماه شورای حکام منتشر می شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی دی ماه سال جاری با تأیید پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب »برجام«، مسیر اجرایی شدن این توافق را هموار کرد.
در این گزارش همچنین آمده آژانس به راســتی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اعالم شده در تأسیسات هسته ای و مکان های خارج از تأسیساتی که مواد هسته ای به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرد، که ذیل توافقنامه پادمانی 
از ســوی ایران اعالم شــده، ادامه می دهد. فعالیت های آژانس ذیل پروتکل الحاقی، برای مشخص کردن اینکه هیچ ماده یا فعالیت هسته ای اعالم نشده ای در ایران وجود ندارد، روز 16 ژانویه 2016 آغاز شد. در تاریخ 2 دسامبر 2015، 

مدیر کل ارزیابی نهایی خود در مورد کلیه موضوعات باقی مانده گذشته و حال را به شورای حکام ارائه کرد و در روز 15 دسامبر 2015، شورای حکام تصمیم به بستن بررسی این مورد گرفت.

بازرسی بدنی یک جوان فلسطینی توسط نیروهای گشت صهیونیست نزدیک 
بیت المقدس.

مسابقه سورتمه سواری 
در روسیه.

جیانی اینفانتینو به ریاست فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( انتخاب شد و جای سب بالتر را گرفت.

شلیک گاز اشک آور در مجلس کوزوو و 
استفاده از ماسک توسط نمایندگان!

 نشست شورای مشترک ناتو- 
روسیه برگزار می شود

یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجه روسیه اعالم کرد، مذاکرات 
در خصوص ازسرگیری فعالیت شــورای ناتو- روسیه در جریان 
اســت و احتمااًل نشست این شــورا قبل از تابســتان آتی برگزار 
می شــود. وزارت خارجه روسیه اعالم کرد با توجه به تماس های 
مداوم مسکو و بروکسل برای سازماندهی نشستی امنیتی، نشست 
شورای ناتو- روسیه ممکن است قبل از آغاز تابستان آتی برگزار 
شود. این منبع دیپلماتیک گفته شورای ناتو- روسیه ممکن است 
قبل از همین تابستان تشکیل شود. البته این در شرایطی است که 

کارهای مربوطه به خوبی پیش رود و انجام گیرد. 

 شنود مکالمات »کری« و »اشتون« 
توسط اطالعات آلمان

سرویس اطالعات خارجی آلمان، مکالمات کا ترین اشتون را از 
سال 2009 شنود کرده است. در آن زمان، وی هماهنگ کننده 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نیز معاون رئیس کمیسیون اروپا 
بود. در همین حال، محافلــی در دولت آلمان اعالم کردند که 
نهاد اطالعاتی مذکور مکالمات جــان کری، وزیر امور خارجه 
آمریکا را نیز شنود می کرده است. البته شنود تلفن همراه جان 
کری بخاطر اشــتباه یکی از کارمندان این اداره در ثبت شماره 
وی و استفاده از پیش شماره یک کشور آفریقایی به جای پیش 

شماره آمریکا ناکام بوده است.

 ترامپ: بهترین دوست برای 
تل آویو خواهم بود

نامــزد جنجالی حــزب جمهوری خــواه آمریــکا در انتخابات 
ریاســت جمهوری این کشــور وعده داد که در صورت پیروزی، 
نزدیک ترین دوست به رژیم صهیونیســتی خواهد بود. دونالد 
ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا در گفتگو با روزنامه صهیونیستی هایوم با تأکید بر نزدیکی 
بیشــتر با رژیم صهیونیســتی درصورت پیــروزی در انتخابات 
گفت: »اگر در انتخابات پیروز شــوم به منظور تأکید بر پایتخت 
بــودن قدس، در یک تصمیم، ســفارت آمریــکا را از تل آویو به 

بیت المقدس انتقال خواهم داد«.  

  آتش بس در سوریه 
 آغاز شد

ً
رسما

بــا تصویــب پیش نویــس قطعنامــه روســیه و آمریــکا درباره 
آتش بــس در ســوریه توســط شــورای امنیــت، آتش بــس از 
نیمه شــب گذشــته وارد مرحله اجرایی شــد. مطابق توافقات 
قبلی بیــن آمریکا و روســیه، قــرار بود »توقــف خصومت ها« 
میان طرف های درگیر در ســوریه از ســاعت 24 جمعه به وقت 
دمشــق )22 جمعه به وقــت گرینویچ و 1:30 بامداد شــنبه به 
وقت تهران( آغاز شــود. ایــن آتش بس، گروه هــای داعش، 
 جبهه النصره و ســایر گروه های تروریســتی را شــامل نخواهد 

شد.

بین الملل
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۲۰۰ سال دیگر چگونه عکاسی می کنیم؟

در کنفرانس MWC امســال گوشــی هایی معرفی شــد 
که هرکدام چیزی بر عکاســی موبایلی می افزودند. یکی 
دوربین دوقلو داشت و دیگری می توانست در محیط های 
تاریــک عکس های خوبی بگیــرد. اتفاقــا در هفته های 
اخیــر دوربین های دیجیتال مختلفی هــم به بازار آمدند. 
دوربین هایی که نســبت به نسل قبل عکس های بهتری 
می گیرند و به اشتراک گذاری تصاویر با آنّ ها ساده تر است. 
به طور کلی امــروزه دوربین ها یا در راه کیفیت بهتر تصویر 
و یا در به اشــتراک گذاری آسان تر آن ها پیش می روند. در 
آینده ی نزدیک احتمــاال دوربین های خیلــی با کیفیتی 
خواهیم داشــت که بر گجت های پوشیدنی سوار شده اند 
و خیلی سریع و آسان می شــود تصویر آن ها را به اشتراک 
گذاشت. ولی شاید فکر کردن به آینده ی دورتر دوربین ها، 
مثــل 200 یا 500 ســال دیگر جذاب تر باشــد. زمانی که 
همــه ی ایــن دوربین ها،  گوشــی ها و حتــی گجت های 
پوشیدنی، وسایلی مربوط به چند قرن پیش هستند. بیایید 

کمی با هم به این موضوع فکر کنیم.
برای پیش بینی بهتر آینده ی دور، بهتر است به گذشته ی 
خیلی دور برویم و خیلی سریع آن را مرور کنیم. یکی از نقاط 
قوت بزرگ انسان هوشمند نسبت به دیگر موجودات زنده، 
توانایی برقراری ارتباط با هم نوعانش به شــکل پیشرفته و 
پیچیده است. انسان هوشمند چند هزار سال پیش، ابزار 
زبان پیشرفته را داشت و می توانست آن چه که تجربه کرده 
بود را به دیگران منتقل کند. انســان با حســگرهایش )به 
خصوص چشمانش( دنیای پیرامونش را احساس می کرد 
و با بدنش )به خصوص سیســتم صوتی( تجربه را منتقل 
می کرد. بدین ترتیب آن چه که شاهد بود را با هم نوعانش 

به اشتراک می گذاشت.
اما یک مشکل وجود داشت. مشکل این جا بود که انسان 
باستانی این اطالعات را فقط می توانست با هم نوعانی که 
آن لحظه در کنارش حضور داشــتند به اشتراک بگذارد. 
نهایتــا باید ماجرایــی را برای افــرادی تعریــف می کرد تا 
دیگران بتوانند آن را برای کســانی در آینــده یا در مکانی 

دیگر تعریف کنند.
ولی انســان یک توانایی دیگر هم داشــت. او می توانست 
از ابزار برای ثبت کردن تصویر یک رویداد اســتفاده کند. 
فرض کنید که 40 هزار ســال پیش یک نفر خرس بزرگ 
و خطرناکی دیده که دوســتش را کشــته اســت. او به هر 
دلیلی می خواهد به دیگر انســان هایی که ممکن اســت 

از آن جا گــذر کنند خبر بدهد که در ایــن منطقه از جنگل 
خرس بزرگی وجود دارد. انســان هوشمند ذهن خالق و 
دســتان توانایی دارد، او چند سنگ ســخت را برداشت و 
روی دیــواره ی یک غار در همان نزدیکی، نقش خرســی 
که در حال کشــتن یک انسان است را کشــید. به همین 
دلیل است که اکنون در بعضی از غارها تصاویر این چنینی 
وجــود دارد. اولین رســالت این حکاکی ها و نقاشــی ها، 
ارتباط بوده اســت. این پدیده را می توانیم اولین قدم های 
»نورنــگاری« )Photography- در التیــن Photo به 
معنی نور و Graphy به معنی نگاشتن( بدانیم. یعنی اینکه 
انسان با چشــمانش پدیده ای را می دیده و با دستانش آن 
را می کشیده اســت. در دوربین های عکاسی امروزی هم 
دقیقا همین کار را می کنیم. در ضمن این حکاکی ها را به 

نوبه ی خود می توان مقدمه ای بر خط و نوشتن دانست.
کم کم بعضی افراد پیدا شدند که بهتر از بقیه روی دیواره ی 
غارها نقــش می زدند. به تدریج ایــن کار به نوعی هنر هم 
تبدیل شــد و کســانی که بهتر نقاشــی می کردند، توسط 
اعضای گروه تشــویق می شــدند. می توان همین مسیر 
را گرفت و به نقاشــی های مدرن هزاران ســال بعد رسید. 
همان نقاشی هایی که کاربرد دوگانه ی هنر و ارتباط دارند. 
نقاشی ها را می شد کشید و به دوردست ها فرستاد یا برای 
آیندگان برجای گذاشــت. با اختراع ماشین چاپ هم این 
به اشتراک گذاری آسان تر شد. از یکی دو هزار سال پیش 
آدم ها متوجه پدیده ی جالبی شدند. اینکه وقتی نور از یک 
سوراخ خیلی ریز رد می شود، می تواند کانونی شده و تصویر 
منظره ای که از آن ســاطع شده را روی یک سطح تشکیل 
دهد. این پدیــده را در طبیعت به راحتی می توان دید. مثال 
به هنگام خورشید گرفتگی، نور خورشید گرفته از البالی 
شــاخ و برگ درختان گذر می کنــد و تصویر آن روی زمین 
تشکیل می شود. به هر صورت انسان خالق و راحت  طلب 
راه آسان تری را برای کشیدن نقاشی های منظره برگزید. 
اینکه جعبه ای بزرگ بسازد و یک روزنه ی کوچک روی یکی 
از صفحــات آن ایجاد کند تا تصویــر روی صفحه ی روبرو 
تشکیل شود. حاال نقاش می توانســت روی تصویر ایجاد 
شده طراحی اولیه ای انجام بدهد و سپس جزییات را به آن 
بیفزاید. بعدها نام این دستگاه که مقدمه ای بر دوربین های 

عکاسی بود را کمرا آبسکیورا گذاشتند.
وقتی نور یک چشم انداز از روزنه ای کوچک عبور می کند 
تصویر منظره را روی صفحه ی روبرو تشــکیل می دهد. از 

این روش برای نقاشی منظره استفاده می شد و این اولین 
گام برای بوجود آمدن دوربین های عکاسی بود.

وقتی نور یک چشم انداز از روزنه ای کوچک عبور می کند 
تصویر منظره را روی صفحه ی روبرو تشــکیل می دهد. از 
این روش برای نقاشی منظره استفاده می شد و این اولین 

گام برای بوجود آمدن دوربین های عکاسی بود.
کم کم کیمیاگران قدیمی موادی پیــدا کردند که در برابر 
تابش نور حســاس بودنــد. وقتی آن هــا را روی صفحات 
فلزی قــرار می دادند و در برابــر روزنه ی کمرا آبســکیورا 
می گذاشــتند، تصویر روی آن ثبت می شــد و برای مدت 
زمانی محدود باقی می ماند. پرده ای هم جلوی روزنه قرار 
دادند تا اصطالحا بتوانند نوردهــی را قطع یا وصل کنند. 
بــا این حال روزنه ی کمرا آبســکیورا خیلــی کوچک بود و 
درصورت کم بودن نور محیط، تصویر تشــکیل نمی شد. 
به همین دلیــل به جای اســتفاده از روزنه بــرای کانونی 
کردن نور، از عدســی که تازه اختراع شــده بود، استفاده 
کردند. عدسی ها قطر بیشتری داشتند و بنابراین به یکباره 
قطر روزنه ی ورود نور چند برابر شــد. آن ها مي توانستند با 
استفاده از پدیده ی شکست نور، تصویر را روی صفحه ی 
آغشته به مواد شیمیایی حساس به نور کانونی کنند. با این 
حال همیشه این نور زیاد احتیاج نبود و گاهی اوقات الزم 
بود که بتوان به جز با زمان باز و بســته نگه داشــتن پرده، 
نور ورودی را کنترل کــرد. به پنجره ای نیاز بود که بتواند با 
کوچک و بزرگ شــدن این کار را انجام دهد. بدین ترتیب 
دیافراگم دوربین اختراع شد. سه ابزار پرده )شاتر(، پنجره 
 )ISO( و حساسیت صفحه ی حساس به نور )دیافراگم(
در عکاسی امروزی هم سه پارامتر اصلی نوردهی هستند.
دوربین هــای عکاســی و ســپس فیلم بــرداری در طول 
ســال ها پیشــرفت زیادی کردند و به کمک فناوری های 
پیشــرفته ی انتقال تصویــر، تبدیل به بهتریــن ابزارهای 
ارتباطی ما شــدند. حاال ما انســان ها پس از تماشای یک 
رویداد به جای اینکه بخواهیم با صحبت کردن آن را برای 
دوســتان خود تعریف کنیم یا نقش و نگارش را روی دیوار 
غار بکشــیم، می توانیم عکس یا فیلــم آن را بگیریم و به 
اشــتراک بگذاریم. تا همین سه دهه ی پیش باید با پست 
این فیلم و عکس را ارســال می کردیم و حاال با استفاده از 
اینترنت این کار را انجــام می دهیم. دوربین ها دیگر از آن 
دستگاه های مستقل تبدیل به وسایلی شده اند که در جیب 
یا ساعت ما جای می شوند. احتماال تا چند وقت دیگر هم 

روی عینک یا لنز هوشمند ما قرار می گیرند. ولی آینده ی 
دوردست چگونه است؟ آیا دوربین ها همین طور کوچک 
می شــوند و نهایتا به صورت چیپ هایــی الکترونیکی زیر 

پوست ما قرار می گیرند؟
بهتر اســت دوباره به اول داســتان برگردیم. بدن ما هم لنز 
و عدســی و سنســور دارد، هم پردازشــگر تصویر و قابلیت 
ذخیره سازی. این ها همان چشمان و مغز ما هستند. بنابراین 
می توان گفت که به هیچ کدام از این ابزارها احتیاج نداریم و 
خودمان بهترشــان را داریم. شاید اگر از دیدگاه تکاملی هم 
بخواهیم نگاه کنیم، بتوانیم بگوییم که در انتقال پیام هایمان 
به همدیگر از دیگر موجودات زنده پیشرفته تریم، ولی نه خیلی 
پیشرفته تر. یعنی وقتی رویدادی را دیده ایم و می خواهیم آن 
را به بقیه نشــان دهیم، یا باید صحبت کنیم و یا با اســتفاده 
از ابزارهایی مثل نقاشــی و عکاسی آن را به دیگران منتقل 
کنیم. حــاال فرضا این دوربین هــا می توانند خیلی کوچک 
شوند و درون لنز هوشمند چشم ما جای بگیرند. ولی به نظر 
می رسد حالت پیشرفته تر این است که کاری کنیم تا تصویر 
دقیق ذهنــی ما در ذهن دیگران نقــش ببندد. یعنی وقتی 
یک رویداد رخ می دهد، بتوانیم به آن نگاه کنیم، مغز ما آن 
را ببیند،  پردازش کند و انتخاب کنیم که دقیقا این تصویر به 
ذهن یک یا چند نفر از دوستانمان منتقل شود. در این صورت 
واســطه ها را حذف کرده ایم. نمی دانم شاید باید به صورت 
بیولوژیک کاری کنیم که این قابلیت به مغز ما اضافه شود. 
به هر صورت در طول تکامل این انتقال وایرلس اطالعات 
بین مغزهای ما بوجود نیامده اســت )اگر انتقال صوتی از 
طریق صحبت کردن یا زبان بدن را جزو آن حساب نکنیم(. 
شاید باید کاری کرد که بچه هایی که به دنیا می آیند از ابتدا این 
قابلیت را داشته باشند. نوعی قابلیت در ارتباط بی سیم مغز 
با مغز بدون نیاز به انتقال اطالعات از طریق صحبت کردن 

یا نقاشی کردن و عکس گرفتن.
جالب اســت که اگر چنین ارتباط دقیقی در تصویر ذهنی 
برقرار شود، یکی از بزرگترین مشکل انسان ها، یعنی عدم 
توانایی در برقراری ارتباط دقیق و بهینه حل می شــود. از 
جمله بزرگترین مشــکالت ما این اســت که خیلی خوب 
نمی توانیــم منظورمــان را منتقل کنیم و دیگــران دقیقا 
متوجه منظور ما نمی شــوند. به نوعی ما نمی توانیم خود را 
جای همدیگر قرار دهیم تا تعامل بهینه ای داشته باشیم و 
در نتیجه همیشه سوء تفاهم و البته همین مشکالتی که 

همیشه بین مردم دنیا وجود داشته پیش می آید.

نقشه دقیق فیسبوک!
مأموریت فیس بوک مبنی بر آنالین 
کردن تمام دنیا باعث به دست آوردن 
سود غیرمنتظره ای برای این شرکت 
شده است. آزمایشگاه اتصاالت آن 
از تکنولوژی شناسایی عکس برای 
ساخت نقشــه های تراکم جمعیتی 
اســتفاده کــرده اســت که بســیار 

دقیق تر )با دقت 10 متری( از داده های قبلی هستند. 
در نقشــه های قبلی، نمونه ها به صــورت حباب های 
کوچکی نشــان داده می شــدند، اما حــاال فیس بوک 
می تواند محله هــای مختلف را با جزئیات بیشــتری 
نشــان بدهد. راه رســیدن بــه این هــدف تغییر دادن 
سیســتم عصبی فعلی این غول اینترنت بــود تا بتواند 
وجود ساختمان ها را در تصاویر ماهواره ای به سرعت 
تشخیص دهد. فیس بوک به جای نقشه برداری از هر 
گوشــه ی کره زمین، کافی بود شبکه خود را با 8000 

عکس تمرین دهــد و بعد هم آن را 
برای شناسایی قسمت های بیشتر 
آزاد بگــذارد. این تالش چندان هم 
نوع دوســتانه نیســت. نقشه هایی 
با جزئیــات باالتــر بــه فیس بوک 
در پیــدا کــردن مکان هایــی که به 
اینترنت قویی تری نیاز دارند و اینکه 
اســتفاده از چه تکنولوژی )مثل اســتفاده از پهپادها 
برای تأمین دسترسی به اینترنت( بهترین پاسخگویی 
را دارد، کمــک خواهــد کــرد. همچنیــن می تواند به 
بهبود دســته بندی پاســخ های اورژانسی کمک کند. 
با این وجــود، شــبکه اجتماعی مذکــور اطالعات را 
تنها برای خودش جمع نمی کنــد. فیس بوک در حال 
همکاری با دانشگاه کلمبیا برای ساخت پایگاه داده ای 
عمومی اســت که تا پایان ســال جاری میالدی برای 

استفاده آماده خواهد بود.

شواهد جدید بر وجود خودروی اپل
یکی از پرســش های مهم در دنیای 
فنــاوری، در مــورد خــودروی اپــل 
است. چند سالی  است که بسیاری از 
شرکت های بزرگ این حوزه از جمله 
گوگل به دنبال توســعۀ خودروهای 
هوشمند خود هســتند و پروژه های 
بزرگی را در حوزه خودروسازی در پیش 

گرفته اند که مهم ترین آن هــا در همکاری با غول های 
خودروســازی مانند فورد و جنرال موتورز هستند. در این 
میان، شرکت اپل در انزوای خود کاری را در پیش گرفته 
است و کسی هم از آن ســر در نمی آورد. البته این روش 
معمول اپل است و همه می دانند تا این شرکت محصولی 
را در دست نداشته باشد که بتواند آن را به نمایش بگذارد، 
از آن صحبت نمی کند؛ اما اتفاقات در مورد پروژۀ ماشین 

اپل بیش از حد پیچیده شده بود.
در حقیقت، همه از پروژۀ مورد بحث که موسوم به پروژۀ 

»تیتان اپل« بود، خبر داشتند ولی اپل 
هرگز به صورت رســمی آن را تأیید یا 
تکذیب نکرد. با خروج برخی نام های 
مشهور مانند »استیو زادسکی« از این 
پروژه، تردیدها در مورد آیندۀ این پروژه 

بیشتر شده بود.
به هر روی، دیــروز خودروی اپل یک 
عالمت حیاتی دیگر هم از خود بروز داد تا خیل مشتاقاِن 
»هر آن چیزی که اپل بسازد« را گوش به زنگ بسازد. تیم 
کوک، مدیر اجرایی اپل در نشســت سالیانۀ سهام داران 
اپل، وقتی که در مورد خودروی اپل مورد پرسش قرار گفت 
پاســخ جالبی داد که تعبیرهای مثبتی از آن شده است. 
او پاســخ داد: »زمانی را که بچه بودی یادت می آید؟ که 
کریسمس بسیار هیجان انگیز بود و تو نمیدانستی چه 
چیزی در پایین وجود دارد. خب، قرار اســت تا مدتی ]در 

مورد خودروی اپل[ کریسمس باشد«.

تهدید مدیران فیسبوک و 
توییتر توسط داعش

جهت گیری های انجام شده توسط مارک زاکربرگ 
و جک دورسی، مدیران عامل شبکه های اجتماعی 
فیس بــوک و توییتر باعث شــده تا گروه تروریســتی 
داعش به این موضوع واکنش نشان داده و ویدیویی 
25 دقیقه را منتشر کند که در آن دورسی و زاکربرگ 
را در حال ســوختن در میان شــعله های آتش نشان 

می دهد.
فعالیت گســترده ی گــروه تروریســتی داعش در 
شــبکه های اجتماعی باعث شــد تا مدیران عامل 
هــر دو شــبکه ی اجتماعی توییتــر و فیس بوک به 
این موضوع واکنش نشــان داده و اعالم کنند که 
از توان خــود برای مبارزه با تروریســم و مخصوصا 
این گروه تکفیری اســتفاده خواهند کرد. نتیجه ی 
اینگونه اظهار نظر ها خشــم حامیان وحشی گری 
را برانگیخته و شماری از طرفداران داعش که خود 
را پسران خلیفه نامیده و تحت یک گروه هکری در 
اینترنــت فعالیت می کننــد، ویدیویی 25 دقیقه ای 
را منتشــر کرده اند که در آن دو مدیرعامل کمپانی 
در آتش ســوخته و هدف گلوله های شــلیک شده 

قرار می گیرند.
همانطــور کــه اشــاره کردیــم ایــن دو مدیرعامــل 
شــبکه های اجتماعــی اخیــرا اعــالم کرده اند که 
تمام تالش خود را بــه منظور مبارزه با تروریســم در 
ســرویس های ارائه شده توســط کمپانی هایشان به 
کار خواهند گرفت. فیس بــوک و توییتر در ماه های 
اخیــر با ایجــاد کمپین هایی برضد گروه تروریســتی 
داعش اقدام بــه حذف انواع محتوا شــامل ویدیوها 
و تصاویری کرده اند که توســط این گروه تروریســتی 
منتشر شده اســت. همچنین باید به غیرفعال کردن 
حساب های کاربری منتسب به اعضای این گروه نیز 
اشاره کرد که عرصه را بر تبلیغات سایبری داعشی ها 

تنگ کرده است.
پس از حمالت تروریســتی انجام شــده در پاریس 
و ســن برناردینیوی کالیفرنیا، بســیاری از مدیران 
رده بــاالی دره ی ســیلیکون گرد هم آمدنــد تا با 
حضور باالترین مقامات قضایــی در قلب فناوری 
دنیا، اســتراتژی هایی را برای مبارزه با تروریســم 
در پیش بگیرنــد. یکی از دالیل ایــن گردهمایی، 
اســتفاده ی گســترده ی داعش از فضای آنالین 
برای انتشار ویدیو ها و تصاویری است که از کشتار 
وحشیانه ی خود ثبت می کند. همچنین این گروه 
تروریســتی با استفاده از شــبکه های اجتماعی به 
جذب نیــرو از کشــور های غربی نیــز می پردازد. 
براســاس اطالعات ارائه شده توســط توییتر، این 
شــبکه ی اجتماعی که بیش از 320 میلیون کاربر 
فعــال ماهینه ی دارد، اخیرا 125٫000 حســاب 
کاربــری مربوط بــه داعش را از میانه های ســال 
2015 میالدی غیرفعال کرده اســت. فیس بوک 
نیز حساب های کاربری متعلق به سران داعش را 

غیرفعال کرده است.
در ویدیوی منتشر شــده تکفیری ها به این موضوع 
اشــاره کرده اند که با غیرفعال شــدن یک حســاب 
کابــری، بیش از 10 حســاب کاربری در پاســخ باز 
می شــود. در ایــن ویدیو به آمــار دقیقــی از میزان 
حســاب های کاربــری اشــاره شــده که براســاس 
آن داعــش کنتــرل بیــش از 10٫000 حســاب 
کاربــری، 150 گــروه در فیــس بــوک و بیــش از 
5٫000 پروفایــل را در توییتــر در اختیــار خــود 
دارد. بســیاری از ایــن حســاب های کاربــری نیز 
توســط حامیان داعــش کنترل می شــوند. توییتر و 
 فیس بوک هنــوز در ایــن خصوص اظهــار نظری

 نکرده اند.

رصدخانه

اچ تی سی: One M10 بهترین دوربین را دارد
ظاهــرا HTC روی دوربین 
ش  بعــدی ا ر  ا پرچــم د
حســاب زیــادی بــاز کرده 
اســت. این شــرکت تایوانی 
گفتــه کــه اســمارت فون 
اســت  قــرار  بعــدی اش 
تجربــه ی عکس بــرداری 

شگفت انگیزی را ارایه دهد. »چیالین چانگ«، 
مدیــر مالــی شــرکت HTC در مصاحبــه ای 
گفته اســت: "می توانیم با اطمینان بگوییم که 
HTC می خواهد یک تجربه ی عکس برداری 
شــگفت انگیز را در دوربین های اش ارایه دهد. 
این حــرف را هم پــس از دیــدن رقبای مان در 

بازار می زنیم.” کامال واضح 
است که چانگ به جدیدترین 
گوشــی های سامســونگ 
اشــاره می کنــد.   LG و 
 HTC One شنیده ایم که
M10 قرار است یک دوربین 
12 مگاپیکسلی داشته باشد 
که از سنسور UltraPixel استفاده می کند. این 
سنسور که ســاخته ی خود HTC است، طبق 
گفته ی این شرکت می تواند 300 درصد بیشتر از 
سنسورهای 13 مگاپیکسلی رقیب نور را جذب 
 One کند. طبق شایعات منتشر شده، دوربین

M10 هم چنین فوکوس خودکار لیزری دارد.

اتهام کالهبرداری ۴ دالری!
چندی پیــش، خبر عرضه 
دالری   3.60 یــل  موبا
Freedom 251 توســط 
 Ringing شــرکت هندی
Bells، شــور و غوغــای 
زیادی بین کاربران اینترنت 
به پا کرد و عرضه این گوشی 

با اســتقبال بی نظیری مواجه شــد؛ به طوری 
که وبســایت فروشــنده قــادر بــه تحمل این 
میزان بــاالی خریدهــا و بازدیدکننــدگان را 
نداشــته و از دسترس خارج شد. حاال کمپانی 
 251 Freedom ســازنده گوشــی 4دالری
بــه کالهبــرداری متهم شــده و ظاهــرا قرار 

نیست اسمارت فونی با این 
قیمت جود خارجی داشته 
باشــد. قیمت بســیار نازل 
4دالری این اسمارت فون، 
بازخورد ســایر شرکت های 
تکنولوژی، ژورنالیست های 
و  تکنولــوژی  دنیــای 
گروه هــای دفاع از حقوق مشــتریان را درباره 
 Ringing احتمــال کالهبــرداری شــرکت
Bells را برانگیخته اســت، چرا که تولید یک 
تلفن هوشمند آن هم با این قیمت بسیار پایین، 
نه تنها سودی در بر نخواهد داشت بلکه سازنده 

متحمل ضررهای بسیاری خواهد شد.

شایعه سازی العربیه علیه ایران
و  ز  یعه ســا شا شــبکه 
ســعودی العربیه، در ادامه 
شایعه سازی های بی اساس 
خود علیــه ایــران، خبری 
را منتشــر کــرده و مدعــی 
شــد، یک گروه هکری در 
آستانه انتخابات دو مجلس 

خبــرگان رهبــری و شــورای اســالمی ایران، 
وب گاه های وزارت اطالعات و نیروی انتظامی 
ایران را هک کرده و از دسترس خارج کرد. روابط 
عمومی وزارت اطالعــات نیز در واکنش به این 
شایعه، اعالم کرد: "در پی انتشار اخباری مبنی 
بر خارج شــدن سایت واجا )پایگاه خبری وزارت 

اطالعــات( از دســترس، 
ضمــن تکذیب بــه اطالع 
می رســاند وب ســایت واجا 
فعال بوده و در دسترس عموم 
می باشــد." شــبکه خبری 
العربیــه، 3 مــارس 2003 
تأسیس شد. این شبکه یکی 
از 10 شبکه شایعه ساز دنیا است. مالک العربیه، 
عربستان سعودی است؛ اما مدیریت آن در دبی، 
امارات انجام می شود. ســرمایه گذاران اصلی 
العربیه؛ گروه حریری لبنان، عربستان، کویت و 
دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که 
برای تأسیس آن،300 میلیون دالر هزینه کردند.

آی تی
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پنجره

پوست میوه؛ دور ریختنی یا ارزشمند؟
5 مزیت خوردن پوست میوه ها

نوبتش رسیده که عادات میوه خوردنتان را تغییر دهید. بعد از خواندن این مطلب، 
خواهید فهمید که چرا! همه ی ما از مغز میوه ها استفاده می کنیم و لذت می بریم 
و پوست آن را دور می اندازیم. ولیکن اگر به تمام قوت میوه ها نیاز دارید باید کمی 
بیشتر از دندان هایتان کار بکشید و پوست میوه ها را نیز به همراه آن ها بخورید. 

فقط مطمئن باشید که پیش از خوردن پوست میوه، آنرا بخوبی شسته اید.
تحقیقات ثابت کرده اند که در پوســت میوه ها آنتی اکسیدان بیشتری به نسبت 
مغز آن ها وجود دارد. پوست میوه ها منبع غنی فیبر هستند که برای پیشگیری 
از بوجود آمدن یبوســت و کاهش خطر ابتال به ســرطان روده ی بزرگ نقشــی 

حیاتی بازی می کنند.
مواد گیاهی که با ســرطان مبارزه می کنند در پوســت میوه ها فراوانند. پوست 
 LDL میوه ها از آنجایی که کالری، قند و چربی کمی دارند، در کاهش ســطح
کلســترول خیلی خوب عمل می کنند. همچنین باعث خواهند شــد احساس 
سیری کنید، از این رو برای آن دسته از اشخاصی که در رژیم هستند عالی است. 

در ادامه با مزیت خوردن پوست 5 نوع میوه آشنا خواهید شد.

1. پوست سیب، منبعی غنی از مواد مغذی
آیا شما هم مانند دیگران سیب را پس از پوست گرفتن می خورید؟ یک سیب تازه 

را باید با پوستش بخورید، چرا که منبع خوبی از کلسیم، ویتامین آ، آنتی اکسیدان 
و انواع مواد گیاهی برای مبارزه با ســرطان است. همچنین منبع خوبی از فیبر 

غذایی است که در هضم غذا کمک بسیار می کند.

2. پوست لیمو، عالی برای هضم غذا
پوست لیمو ممکن است کمی تلخ باشد، اما ارزشش را دارد! پوست لیمو می تواند 
به هضم غذا، کاهش درد شکم، بهبود جریان خون و تقویت سیستم ایمنی بدن 
کمک بسزایی کند. برای داشتن پوســتی بهتر، هر روز پوست لیمو بخورید! از 
آنجایی که پوست لیمو سرشــار از بیوفالونوئید مرکبات است، به دفع سموم از 
بدن کمک می کند. همچنین میزان باالی کلسیم و ویتامین درون پوست لیمو 

برای سالمت استخوان نیز خوب است.

3. پوست پرتقال، کمک به کاهش کلسترول
پوست پرتقال سرشــار از مواد گیاهی و فالونوئیدها اســت. پوست پرتقال 
جدای از اینکه به هضم ســریع و کاهش سطح کلسترول بد کمک می کند، 
می تواند طعم و بــوی بی نظیری بــه غذاهایتان ببخشــد. می توانید آنرا به 
اســموتی هایتان اضافــه کنید تــا مزه ی بهتــری بگیرند یــا اینکه از آن در 

غذاهای سنتی همچون شیرین پلو استفاده کنید.

۴. پوست کیوی، منبع غنی آنتی اکسیدان
یکی از سالم ترین پوست های میوه، پوست کیوی است که سرشار از ویتامین، 
مواد معدنی و آنتی اکسیدان می باشد. سالمت قلب را بهبود می بخشد و خون 
را بصورت طبیعی رقیق می کند. پوســت کیوی را هم می توانید در اســموتی یا 

ساالدهای خود برای مزه ی بهتر مخلوط کنید.

5. پوست هندوانه، نیروگاهی از ویتامین ها
آیا تابحال سعی کرده اید پوســت هندوانه را بخورید؟ اگرچه مثل مغزش آبدار و 
شیرین نیست، ولی بد هم نیست! در حقیقت پوست سفید هندوانه انبار ترکیبات 
مختلفی همچون ویتامین سی، بتا کاروتن، ویتامین آ، تیامین، لیکوپن، کلسیم، 
روی و آهن است. پس دفعه ی بعدی آنرا دور نمی اندازید، اینطور نیست؟ سعی 
کنید میوه های طبیعی و ارگانیک بخرید تا نتیجه ی بهتری از خوردن پوســت 
آن ها بگیرید. بار دیگری که خواســتید ســیب یا پرتقالی نوش جان کنید، پیش 
از اینکه پوســتش را بکنید، مزایای آنرا به خود یــادآوری کنید و از خوردن تمام 

میوه لذت ببرید.

درمان قارچ پوست سر را جدی بگیرید
ایســنا- دکتر غالمرضا عشقی متخصص بیماری های پوست و مو گفت: اطفال و سالمندان 
بیش از دیگران در معرض ابتال به قارچ های سر و بدن هستند. وجود قارچ در پوست سر منجر 
به ریزش مو شده و در بدن باعث ایجاد لکه های قرمز رنگ حلقوی همراه با خارش و پوسته ریزی 
می شود.اگر وجود قارچ در ناحیه ناخن ایجاد شود، منجر به تخریب و افتادن ناخن خواهد شد.
وی افزود: معموال میانساالن به قارچ های نواحی پوست سر دچار نمی شوند.علت اصلی بیماری 
قارچ، تک یاخته هایی به نام قارچ است که از حیوانات خانگی، گاو، گوسفند، آلودگی های محیط، 
ورزشــگاه ها، استخرها و اماکن عمومی به فرد انتقال پیدا می کند. درمان قارچ های پوستی با 
اســتفاده از انواع پمادهای آنتی بیوتیک انجام می شود و قارچ های ناخن و بدن نیز در مواردی 
با تجویز داروهای خوراکی درمان می پذیرد. در صورتی  که نســبت به این بیماری بی توجه بوده 

و مورد درمان قرار نگیرد در پوست سر منجر به کچلی دائمی می شود.

آیا باید روزانه آسپرین مصرف کنیم؟
سالمت نیوز- بیشتر تحقیقات حاکی از آن است که آسپرین در برابر بیماری های قلبی، سکته 
مغزی، انواع سرطان ها و حتی زایمان زودرس و پره اکالمپسی که یک بیماری دوران بارداری به 
خاطر افزایش فشار خون است، محافظت می کند. ماده فعال در آسپرین به نام اسید سالیسیلیک 
در برابر بلوک های پروتئینی که منجر به بیماری هایی مانند آلزایمر و پارکینسون می شود، محافظت 
ایجاد می کند. مصرف بیش از حد آسپیرین باعث خونریزی دستگاه گوارش فوقانی یعنی معده 
می شود. سن این خطر را باالتر می برد. از این رو دستورالعمل های جدیدی برای استفاده از این 
دارو در افراد باالی 50 ســال صادر شــده است. توصیه های فعلی بر پیشگیری از سرطان روده 
بزرگ و بیماری های قلبی در افراد 50 تا 69 ساله است. ولی این بدان معنا نیست که هر کسی 
برای پیشــگیری از ســرطان روده بزرگ اقدام به مصرف آسپرین کند.افراد بدون سابقه بیماری 

قلبی تنها برای سالم ماندن و پیشگیری از این بیماری ها نمی توانند از آسپرین استفاده کنند.

چطور شاخص توده بدنی را حساب کنیم؟
تبیان- برای محاسبه BMI می توانید وزنتان را بر حسب کیلوگرم بر قدتان بر حسب متر تقسیم 
کنید و عدد حاصل را دوباره بر عدد قدتان بر حسب متر تقسیم کنید یا به عبارت دیگر وزن بر 
حسب کیلوگرم تقسیم بر مجذور عدد قد به متر. برای بسیاری از بزرگساالن که دارای اضافه 
وزن هســتند و یا چاق محســوب می شوند، از دســت دادن حتی کمی وزن خواص بهداشتی 
خود را دارد. کاهش وزن عالوه بر کاهش خطر بیماری های یاد شــده، می تواند درد مفاصل 
و کمر را بهبود بخشــد. برای شــروع می توانید میزان کالری از طریق مواد غذایی را محاســبه 
کرده و به حداقل برســانید. ترکیب این اقدام به عالوه شــروع یک فعالیت بدنی مناســب راه 
خوبی برای کاهش وزن است. میزان فعالیت فیزیکی در روز بسته به سن فرد متفاوت است. 
افراد بین 19 تا 64 ســال باید حداقل در هفته 150 دقیقه ورزش های هوازی و ایروبیک را با 

شدت متوسط انجام دهند. 

تاثیر نوشیدن قهوه بر بهبود سیروز کبدی
شفا آنالین- محققان مرکز پزشکی 
النگون دانشــگاه نیویورک دریافته 
اند که نوشیدن قهوه در صبح و بعداز 
ظهر واقعــًا به بهبود ســیروز کبدی 
کمک می کند. بیماری سیروز کبدی 
ســاالنه موجب مرگ بیــش از یک 
میلیون نفر در سراسر دنیا می شود. در 

هشت مطالعه مشخص شد هر فردی که قهوه بیشتری 
مصرف می کرد، کمتر در معرض ابتال به این بیماری قرار 
داشت.  نوشــیدن یک فنجان قهوه در روز با 22 درصد 
کاهش ریسک بیماری، دو فنجان قهوه با کاهش 43 

درصد، سه فنجان قهوه با کاهش 57 
درصد و چهار فنجان قهوه با کاهش 
65 درصدی ریسک ابتال به بیماری 
در مقایســه با افرادی که اصال قهوه 
نمی خوردند همراه بود. البته محققان 
معتقدند بــا وجودیکه قهــوه حاوی 
ترکیباتی دارای فواید ضداکسایشی 
و ضدالتهابی است، اما نوشیدن قهوه موجب بازگشت 
آسیب های سیستماتیک ناشی از چاقی یا اضافه وزن، 
عدم تحرک، مصرف بیش از اندازه الکل یا رژیم غذایی 

بد نمی شود.

بهترین غذاها برای وعده صبحانه
بلغــور جــو: جــوی دو ســر حاوی 
بتاگلوتــان، یک نوع فیبر اســت که 
نشان داده ســطح کلسترول خون را 
پایین مــی آورد. دلیــل دیگر خوردن 
جوی دو ســر این اســت که این ماده 
مغذی حاوی اســیدهای چرب امگا 
3، پتاسیم و فوالت است. باید از خرید 

انواع طعم دار آن که حاوی شــکر است، اجتناب کنید. 
ماســت: این محصول لبنی حاو یپروتئین زیادی است 
و می تواند در سراسر صبح به شما احساس سیری دهد. 
انتخاب ماست ساده، بدون چربی و اضافه کردن قطعات 

میوه بــه آن گزینــه مناســبی برای 
صبحانه است. جوانه گندم: سرشار 
از ویتامین E و فوالت است و تنها دو 
قاشــق غذاخوری از آن 15 درصد از 
نیاز شما را به ویتامین E و 10 درصد از 
نیازتان به فوالت را تأمین می کند. موز: 
سرشــار از کربوهیدرات های سالم و 
پتاسیم اســت که به شما احساس سیری طوالنی مدت 
می دهد. پتاسیم موز همچنین به کاهش فشار خون نیز 
کمک می کند. تخم مرغ: این خوراکی باورنکردنی یک 

منبع سالم پروتئین محسوب می شود.
برای سالمتی گریه کنید

شــفاآنالین- تا مدت ها پیش گریه کردن مهم ترین 
واکنش افراد ضعیف شــناخته می شد و باور بسیاری 
افراد ایــن بود که بعضی به دلیل عــدم توانایی در حل 
مشــکالت و برای جلــب محبت و شــفقت دیگران 
اشک می ریزند.  اما در واقع زمانی که ناراحت هستیم 
یا احساس ترس و نگرانی داریم، بدن موادی آزاد می 
کند که نقش یــک آرام بخش طبیعی را دارند و کمک 
می کنند تا به تدریج تسکین بیابیم. اشک ها هورمون 
های اوپیاسه و اوسیتوسین را ترشح می کنند که توانایی 
تسکین ناراحتی ها را دارند. این ترکیبات مانند داروهای 
آرام بخش طبیعی عمل می کنند که احساس راحتی 
و تا حدی رفع نگرانی را به همراه دارند. به طور خالصه 
باید گفت که گریه کردن تمرین خوبی برای کمک به 
حفظ عملکرد مطلوب بدن است و رفتاری ضروری در 
زمان های اضطراب، افسردگی یا قرار گرفتن در شرایط 
خاص محسوب می شود. به همین دلیل است که بعد 
از گریه کردن احساس آرامش ایجاد می شود. اشک 
ها همچنین می توانند نشان دهنده شادی و هیجان 
باشند اما معموال در شــرایط ناراحتی ظاهر می شوند. 
گرچه شاید گریه کردن بزرگترین ســمبل غم و اندوه 
باشــد اما تاثیرات مثبتی بر سالمتی دارد که شاید تا به 

حال نشنیده باشید.

مفید برای بینایی
اشک ها مانع از خشکی اجزای مخاطی چشم ها می 
شوند و رطوبت کافی را تامین می کنند که برای حفظ 
سالمت بینایی ضروری است. به عالوه، متخصصان 
به این نتیجه رسیده اند که عدم توانایی گریه کردن می 

تواند باعث ضعف شدید قدرت بینایی شود.

از بین بردن بعضی از باکتری ها
قطرات اشــک می توانند بعضــی از باکتری ها را در 
عرض چند دقیقه نابود کنند زیرا حاوی مایه ســیالی 
به نام لیزوزیم هســتند که قــدرت محافظت در برابر 
بعضی میکــروب ها به خصوص عوامــل بیماری زا 

سرماخوردگی را دارند.

دفع مواد سمی
زمانی که تحت تاثیر هیجانات شدید هستیم و شدت 
گریه آنقدر زیاد است که نمی توان آن را کنترل کرد، 
در واقع درمــان خوبی در بدن ایجاد شــده زیرا مواد 
سمی که به خاطر اســترس در بدن جمع شده است 

دفع می شود.

کاهش استرس
مایعی که از چشــم ها جاری می شــود بســیار شبیه 
عرق است. این مواد خاصیتی دارند که سطح باالی 

استرس را کاهش می دهند.

بهبود حالت روحی
زمانی که گریه می کنیم، مقدار زیادی منگنز از بدن 
دفع می شــود که به تسکین حاالت روحی نامطلوب 
کمک می کند. در واقع، مقدار باالی منگنز در بدن 
خستگی شدید، تحریک پذیری، افسردگی، نگرانی و 
دیگر اختالالت را در پی دارد که تا حد زیادی در ثبات 

هیجانی فرد تاثیر می گذارد.

سالمت
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ارزیابی تــان از رونــد انتخابات ریاســت فیفا چیســت و 
اینکه انتخــاب جیانی اینفانتینو به عنــوان رییس بعدی 
فدراســیون جهانی فوتبال چه تبعات مثبت یا منفی برای 

فوتبال ایران به همراه خواهد داشت؟
ما باید به منافع خود در این انتخابات نگاه کنیم، آثار عملکرد رییس جدید فیفا 
در آینده مشــخص خواهد شــد و ما باید منتظر بمانیم و ببینیم شرایط چگونه 
پیش خواهد رفت. مهم نیست که چه کسی به عنوان رییس انتخاب می شود 
و در راس کار قــرار می گیرد، حتی مهم نیســت که چــه تغییراتی صورت می 

گیرد بلکه مهم این اســت که منافع ایران چیســت و چه خواسته 
هایی مدنظر فدراسیون فوتبال ماست. خواسته های 

ما بــا تغییر افراد کم یا زیاد نمی شــوند و منافع 
ما دچار جابه جایی نخواهند شد بنابراین 

به رونــد انتخابــات کاری نخواهیم 
داشت بلکه مســئله مدنظر ما این 

است که منافع ملی فوتبال ایران 
محقق خواهند شــد یا خیر. در 
این برهه نیز معقول این است 
بــه کســی رای مــی دادیم و 
از کســی حمایت می کردیم 
کــه به منافــع فوتبــال ایران 

توجه کند.
تصور می کردید 

بــه  بــات  انتخا
دور دوم کشــیده 

شود؟
بلــه طبیعی بــود که بــا توجه به 

نامزدها و نوع حمایت هایی که از 
آن ها صورت گرفته بود انتخابات به 

دور دوم کشیده شود. در زمان انتخاب 
بالتر هم انتخابات فیفا به دور دوم کشیده 

شــد و با توجه به تعــداد بــاالی رای دهندگان 
انتظار می رفت کــه انتخابات ایــن دوره نیز چنین 

شرایطی را داشته باشد.

فدراســیون فوتبال ایران در این انتخابات به چه کســی 
رای داد؟

اگر قرار بود آرا مشخص شود چه نیازی بود رای ها را به صورت مخفی اخذ کنند؟ 
برای اعالم یک رای باید آثار آن را نیز ببینیم و بســنجیم که آیا علنی کردن رای 
ارزش این کار را دارد یا خیر؟ اگر اعالم رای برای فوتبال ایران آثار منفی داشته 

باشد نتیجه چه خواهد بود؟
علت تغییر نظر فدراسیون فوتبال ایران از شیخ سلمان به 
اینفانتینو و تردیدهای انتخاباتی به پرونده مناقشه ایران و 
عربستان و رویه ای که AFC پیش گرفته 

بود بازمی گشت؟
منافــع ملــی تنهــا یــک مصداق 
ندارنــد، بلکه بایــد مجموع 
منافــع در نظــر گرفتــه 

شــوند. ما به دنبال این هســتیم که در فوتبال بین الملل جایگاه خاص خود را 
پیدا کنیم. ما تنها به یک پرونده و یک مسئله نگاه نمی کنیم و مجموع شرایط و 

منافعی را که با آن مواجه خواهیم بود در نظر می گیریم.
به انتخابات ریاست فدراســیون فوتبال ایران نیز اشاره 
کنیم، پس از حرف و حدیث های مطرح شــده از ســوی 
برخی در خصوص حضور یا عدم حضور شما در انتخابات 
فدراسیون فوتبال، موضع مشخصی در این زمینه اتخاذ 

کرده اید؟
بنده همان سیاســت قبلی خود را در پیش گرفته ام، هنوز در این زمینه به جمع 
بندی نرسیده ام و همه چیز طی مدت زمان باقی مانده تا پایان ثبت نام انتخاباتی 
نامزدهای تصدی سمت ریاست فدراســیون فوتبال مشخص خواهد شد. هر 
زمان که احســاس تکلیف کنم در انتخابات حضور خواهــم یافت و این همان 

مسئله ای است که قبال به آن تاکید کردم.
عنوان شده بود در صورتی در انتخابات ثبت نام خواهید 
کرد که علی کفاشــیان قید نامزد شــدن را بزنــد، آیا این 

موضوع صحت دارد؟
من شــرط و شــروطی برای حضور در انتخابات فدراســیون فوتبال ندارم. اگر 
احســاس کنم، در انتخابات شــرکت خواهم کرد و اگر فضا را به گونه ای ببینم 
که نمی توانم کمکی انجام دهم می روم و در جایی خدمت خواهم کرد که مثمر 

ثمر باشم.
در مــورد محل برپایی تمرینــات اردوی تیم ملی که از 2۴ 
اسفندماه آغاز خواهد شد خبری دارید؟ هنوز وضعیت این 

اردو مشخص نیست و گویا کمپ شرایط الزم را ندارد.
ظرفیت و بضاعت مالی فدراســیون فوتبال برای بازسازی کمپ محدود است، 
با این ظرفیت محدود شــرایط همینگونه خواهد ماند. هم اکنون زمین شماره 
2 درحال کاشــت است اما باید بدانیم این مسئله در مدت زمانی کوتاه قابل حل 
نیست و حداقل 9 ماه زمان نیاز دارد. ما باید از خرداد ماه کار را شروع می کردیم و 
حتی اگر همین االن هم شرایط را پیش ببریم باید مدت زمان زیادی را پشت سر 
بگذاریم تا به شرایط ایده آل برسیم. برای برپایی اردوی خود در تهران با مسئوالن 
5 الی 6 زمین نامه نگاری کرده ایم و باید ببینیم چه پیش می آید. مگر ما مخالف 
تیم ملی هستیم؟ مگر این مسئله سلیقه ای است که بخواهیم مخالف تیم ملی 

باشیم و از تیم ملی حمایت نکنیم؟

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

نواک جوکوویچ به دلیل 
ناراحتی چشم در مرحله یک 
چهارم نهایی این رقابت ها 
کناره گیری کرد. جوکر که 
پس از باخت در ست اول برابر 
فلیسیانو لوپز انصراف خود را 
اعالم کرد، گفت: "این یک 
مشکل چشم است. از زمانی 
که به دوبی آمده ام دچار این 
مشکل شده ام. ابتدا با یک 
عفونت شروع شد و حاال 
آلرژی شدید است.

تیتر دو

همه انتظارات زنان 
ورزشکار از منتخبین ملت

پنجمیــن دوره انتخابــات مجلس خبــرگان رهبری 
و دهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اســالمی 
دیروز - جمعه - با حضور پرشــور مردم در سراسر ایران 
برگزار شد.اکنون با پایان فرایند رای گیری انتخابات، 
ستاد انتخابات کشور اسامی منتخبین ملت را به تدریج 
اعالم می کند و تا روزهای آینده بخشــی از منتخبین، 
خود را آماده می کنند تا مسئولیت نمایندگی ملت را پذیرا 
شوند و بخشــی دیگر نیز خود را آماده رقابت در مرحله 
دوم انتخابات می کنند.نخبگان بخش های مختلف 
سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی جامعه نقش 
تعیین کننده ای در هدایت افکار عمومی داشته و دارند و 
اطالع از خواسته های نخبگان از منتخبین ملت، قطعا 

می تواند راهگشای بسیاری از مشکالت جامعه باشد.
نجمه خدمتی: منتخبین ملت برای رفع 

تبعیض در ورزش تالش کند
دارنده سهیمه المپیک 2016 ریو معتقد است انتظار 
ورزش از منتخبین ملت آن اســت که زمینه را برای 
رفع تبعیض در ورزش فراهم کنند.نجمه خدمتی که 
نخستین مدال کاروان ورزشی ایران را در بازی های 
آســیایی 2014 اینچئون کره جنوبی کسب کرد، در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: رفع تبعیض در ورزش 
می تواند به دگرگونی در ورزش کشــور منجر شــود و 

جایگاه ایران را در آسیا و جهان ارتقا بخشد.
قهرمان تیراندازی جهان: قول و عمل 

منتخبین ملت باید یکی باشد
»الهــه احمــدی« دارنده عنــوان قهرمانــی فینال 
فینالیســت های تیراندازی جهان در ســال 2015 
گفت: انتظارم چون ســایر مردم کشــور آن است که 
قول و عمل منتخبین ملت یکی باشد و اگر هر یک از 
منتخبین برای تحقق یکی از وعده های خود تالش 
کند، در زمانی کوتاه شــاهد رفع بیشتر مشکالت در 
کشور خواهیم بود.دارنده سهمیه المپیک 2016 ریو 
ادامه داد: منتخبین ملت فارغ از هر جناج و دیدگاهی 
بــرای جلب نظر مردم قول های زیــادی داده اند که 
نه فرصت و نه امکانات موجود در چهار ســال اجازه 
علمی کردن آنهــا را نمی دهد، اما تاکید می کنم اگر 
هر نماینده فقط یکی از قول ها یا وعده های تبلیغاتی 
خود را که مورد تایید مردم نیز هست، عملی کند کشور 

حرکتی پیش رونده خواهد داشت.

عادل غالمی به ضرب و شتم 
تهدید شد

در آســتانه بــازی مهــم تیم هــای بانــک ســرمایه و 
ثامن الحجج خراسان از دور برگشت پلی آف لیگ برتر 
والیبال، عادل غالمی ملی پوش سرمایه به ضرب و شتم 
تهدید شد.در آستانه بازی تیم های والیبال ثامن الحجج 
خراسان و بانک سرمایه از دور برگشت نیمه نهایی لیگ 
برتر والیبال عادل غالمی بازیکن بانک سرمایه پیامک 
تهدیدآمیزی دریافت کرد. این در حالی است که غالمی 
فصل قبل برای یک تیم مشــهدی )میزان خراسان( 
بازی می کرد.متن این پیام تلویحا اشاره کرده در صورت 
پیروزی بانک سرمایه مقابل ثامن الحجج این بازیکن 
مورد ضرب و شتم قرار خواهد گرفت.محمد خضرایی 
سرپرست تیم بانک سرمایه با تایید این خبر گفت: عادل 
غالمی ظهر امروز در مراسم ناهار این موضوع را مطرح 
کرد. البته ما فعال از مراجع قانونی پیگیری نکرده ایم اما 
این پیامک نزد ما محفوظ اســت. اگر در تمرین عصر 
امروز یا بازی فردا مشــکلی برای بازیکنان تیم ما پیش 
بیاید قطعا از مراجع قانونی پیگیر موضوع خواهیم بود.
در دور برگشت نیمه نهایی لیگ برتر والیبال از ساعت 17 
فردا )یکشنبه( تیم های ثامن الحجج خراسان و بانک 
سرمایه در مشهد و شهرداری ارومیه و پیکان در ارومیه 
به مصاف هم می روند. با توجه به پیروزی بانک سرمایه 
و پیکان در دور رفت، کسب دومین برد آنها جواز حضور 

در بازی فینال را صادر می کند.

آصفی: اینفانتینو در مناقشه 
با عربستان موثر خواهد بود

عضو سابق هیات رییسه فدراسیون فوتبال می گوید 
فرد بی طرفی مانند اینفانتینو که ریاست فیفا را به دست 
آورده می تواند در مناقشــه فوتبال ایران و عربســتان 
موثرتر ظاهر شــود.حمیدرضا آصفــی در گفت وگو با 
ایسنا درباره انتخاب جیانی اینفانتینو برای ریاست فیفا 
و رای علی کفاشــیان به او، اظهار کرد: قطعا انتخاب 
فردی مانند اینفانتینو بهتر از شــیخ ســلمان خواهد 
بود چرا که رییس جدید فیفا فردی مســتقل اســت و 
کشورهای حاشیه خلیج فارس که با ایران عناد دارند در 
این کنفدراسیون جای نخواهند داشت.او اضافه کرد: 
باید انتخاب اینفانتینو را به فال نیک گرفت و در بعضی 
زمینه ها می تواند به نفع ایران باشد.عضو سابق هیات 
رییسه فدراسیون فوتبال در واکنش به اینکه آیا حضور 
اینفانتینو می تواند جایگاه ایران را از لحاظ دیپلماسی 
ورزشی ارتقا دهد، تاکید کرد: قبل از آنکه آنها بخواهند 
جایگاه ما را ارتقا دهند ما باید تالش مان را برای ارتقای 
جایگاه ایران انجام دهیم. بهتر شدن شرایط ایران در 
فوتبال جهان بســتگی به فعالیت فدراسیون فوتبال 
دارد. باید هدف درستی برای فوتبال ایران ترسیم شود.
آصفی با بیان اینکه می توان مانند دوره ریاست محمد 
دادگان بر فدراسیون فوتبال جایگاه هایی را در فیفا به 
دست آورد، اضافه کرد: هر چقدر ارتباطات قوی داشته 
باشیم و عملکردمان بهتر باشد جایگاه مان هم به همین 
میزان بهتر می شود. ایران جزو چهار، پنج کشور برتر 
آسیاست و حق کســب بهترین سمت های جهانی را 
دارد.او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات 
فعلی در فیفا در مناقشه فوتبال ایران و عربستان کمک 
حال ایران می شود، خاطرنشان کرد: در این مناقشه 
اگر AFC حق ایران را ندهد می توانیم به مراجع باالتر 
مانند فیفا شکایت کنیم و فرد بی طرفی مانند اینفانتینو 
از کشــور خاصی جانبداری نخواهد کرد. از طرفی در 
هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا از دو دیدار در ایران 
میزبانــی کردیم که به بهترین شــکل ممکن صورت 
گرفت. باید از برگزارکنندگان این بازی ها و تماشاگران 

تشکر ویژه ای شود.

من به شدت احساس نشاط می کنم!
برانکو ایوانکوویچ امروز در یک جشــن شلوغ و پر از شیطنت، 
شمع کیک 62 سالگی را فوت کرد،می گوید: امسال به دلیل 
کارهایی که در پرســپولیس انجام داده ایــم و فضای مثبتی 
کــه در تیــم وجود دارد با امید خاصی جشــن تولــد گرفتیم. 
خوشحالم که روز به دنیا آمدن من مطابق با زمانی است بهار 

خودش را نشان می دهد.سرمربی پرسپولیس 
که پیام های تبریک زیادی از سراسر دنیا 

دریافت کرده، درباره حس و حال 62 
ســالگی هم چنین می گوید: شــاید 
بــرای خیلی ها این ســن بــه معنای 

پایــان جوانی باشــد اما من به شــدت 
احساس ســرزندگی و نشاط می کنم که این 
مساله شاید به خاطر کار کردن با جوان هایی 
باشد که انرژیشــان به آدم احساس جوانی 

دوباره می دهد. 

شرطی برای حضور در انتخابات ندارم
اگر اعالم رای ایران اثر منفی داشته باشد نتیجه چیست؟

رییس اسبق کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال،گفت: 
انتخاب جیانی اینفانتینو به ریاســت فدراسیون بین المللی 
فوتبال )فیفا(، فرصت طالیی برای ایران فراهم کرده است 
تا بتواند جایگاه خود را در فیفا ارتقا بخشد.عباس ترابیان عصر 
شنبه در گفت وگو با ایرنا،افزود: اینفانتینو در سفرهای انتخاباتی 
خود در قاره آسیا، تنها به ایران سفر کرد و این امر نشان می دهد 
رییس جدید فیفا اهمیت بسزایی به کشورمان قائل است و این 
نگاه می تواند فرصتی مناســب برای فوتبال ایران باشد.وی 
ادامه داد: رییس جدید فیفا در گفت و گوهای خود با مسئوالن 
فدراسیون فوتبال، ایران را از مهم ترین کشورهای قاره کهن 
معرفی کرد و معتقد بود کشورمان می تواند در آینده نقش فعال 
تری در فیفا ایفا کند.ترابیان خاطرنشان کرد: فدراسیون فوتبال 
باید از فرصت گرانبهایی که با حضور اینفانتینو در راس مدیریت 
فدراسیون جهانی فوتبال به وجود آمده است، بهره الزم را ببرد 
و بتواند با یک برنامه ریزی مدون، کرسی های خود را در فیفا 
افزایش دهد.وی ادامه داد: به طور حتم، پیشنهادی از سوی 
فیفا به فدراسیون فوتبال برای اخذ کرسی های این فدراسیون 
نخواهد شد بلکه باید رایزنی های فراوانی در این زمینه انجام 
دهیم تا ایران بتواند جایگاه مطلوبی را در فیفا به دســت آورد.
عضو کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال درباره وضعیت ایران در 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، گفت: پست نایب رییسی و عضویت 

در برخی از کمیته ها را در سال های اخیر در آسیا کسب کرده 
ایم و دیگر نمی توان فعالیت چندانی در قاره داشــت .جیانی 
اینفانتینو نامزد سوئیسی ریاست فیفا جمعه شب با کسب 115 
رای در مقابل 88 رای شیخ سلمان بحرینی به مدت سه سال 

به عنوان رییس فدراسیون بین المللی فوتبال شد.

استراتژی AFCبرای انتخابات فیفا اشتباه بود
دبیرکل پیشین فدراســیون فوتبال ایران با بیان اینکه نباید 
از آســیا دو نفر بعنوان کاندیدای ریاســت فیفا در انتخابات 
شــرکت می کردند، گفت: به نظرم AFC استراتژی خوبی 
برای انتخابات فیفا نداشت.مهدی محمدنبی در گفتگو با 
مهر، در تحلیل خود از انتخابات ریاســت فیفا عنوان کرد: 
نتایج انتخابات نشان داد که رقابت نزدیکی بین اینفانتینو و 
شیخ سلمان وجود داشت بنابراین اگر علی بن حسین کاندیدا 
نمی شد و کشورهای آســیایی که به وی رای دادند به شیخ 
ســلمان رای می دادند آنوقت اینفانتینو نمی توانست برنده 
انتخابات باشد.وی در این باره اضافه کرد: در واقع می توان 
گفت AFC استراتژی خوبی برای انتخابات فیفا نداشت و 
آسیایی ها برای انتخابات فیفا یکدست نبودند برای همین 
بود که دبیرکل یوفا توانست بعنوان رئیس فیفا برگزیده شود. 
در صورتی که اگر استراتژی بهتری داشتند و یکدست عمل 

می کردند می توانســتند ریاســت فیفا را بدست آوردند.نبی 
درباره اینکه با انتخاب اینفانتینو شــرایط برای فوتبال آسیا 
چگونه رقم خواهد خورد، گفت: ســابقه نشان داده که فیفا 
باید در چارچــوب مصوبات کمیته اجرایی خود حرکت کند. 
اینفانتینو در موضوعات تبلیغاتی خود یادآور شد که سهمیه 
آسیا را در جام جهانی به عدد 6 خواهد رساند. اگر این ادعای 
وی تبلیغاتی بوده که روی آن نمی شــود حساب باز کرد اما 
اگر درســت بوده باشــد هم باید در کمیته اجرایی فیفا مورد 
تصویب قرار گیرد.دبیرکل پیشین فدراسیون فوتبال ادامه 
داد: با توجه به اینکــه جام جهانی 2022 هم در قطر برگزار 
می شود فیفا باید عمال با آســیایی ها تعامل کند تا خللی در 
برگزاری این رقابتها ایجاد نشــود.وی در پاسخ به این سوال 
که با توجه به حمایت ایران از اینفانتینو، آیا مناسبات بهتری 
را با فیفا خواهیم داشت، عنوان کرد: فدراسیون ایران همواره 
روابط خوبی داشته و به نظرم رابطه با فیفا مستحکم تر خواهد 
شد.نبی در خصوص اینکه آیا رئیس جدید فیفا در ماجرای 
جو سازی های اخیر کشــورهای عربی علیه ایران دخالت 
خواهــد کرد، گفت: بعید می دانم که ایــن اتفاق رخ بدهد. 
ایران بعنوان فدراسیون برتر آسیا است و AFC به ایران نیاز 
دارد. ضمن اینکه حاشــیه سازی کشورهای عربی برای ما 

مشکلی ایجاد نمی کند. 

رئیس جدید فیفا، فرصت طالیی برای فوتبال ایران

ورزش
دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران می گوید که اگر اعالم رای ایران در انتخابات ریاست فیفا آثار منفی در پی داشته باشد نتیجه چیست و اگر می خواستند آرا علنی شود چرا به صورت مخفی اخذ رای کردند؟

علیرضا اســدی که به همراه علی کفاشیان راهی زوریخ شــد تا در انتخابات فیفا به عنوان نمایندگان فوتبال ایران حضور داشته باشــد، پس از اتمام ماراتن انتخاباتی بین جیانی اینفانتینو و شیخ سلمان در 
خصوص مســائل مرتبط با این گزینش، اتفاقات مربوط به فدراســیون فوتبال ایران، انتخابات پیش روی این فدراسیون، موضوع حضورش به عنوان نامزد انتخاباتی و نیز آخرین وضعیت اردویی تیم ملی 

فوتبال ایران در گفت و گو با ایسنا مباحثی را مطرح کرد که در ادامه می خوانیم.
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عشق آمد و گرد فتنه بر جانم بیخت
عقلم شد و هوش رفت و دانش بگریخت
زین واقعه هیچ دوست، دستم نگرفت
جز دیده که هر چه داشت بر پایم ریخت
)ابوسعید ابوالخیر، قرن پنجم، رباعیات(

تعظیم نکنید به دروغتان رفقا!
فرزام شیرزادی |  جمعیتی است صف کشیده و زیاد؛ دست کم برای این وقت شب. به خودم 
می گویم البد »سبدکاال« می دهند. نیش ترمز می زنم. فرمان را به راست می پیچانم. ساعت 9 و ده 
دوازده دقیقه است. جمعیت، تو هم و در چند ردیف نامرتب پشت سر هم ایستاده اند. کله می کشم 
که خیل جمعیت را دقیق تر ببینم. صف هفتاد هشتاد متر است یا شاید هم بیشتر. از دو طرف نبش 
خیابان صف کشــیده اند. صف کشیده اند بی آن که همدیگر را هل بدهند و زیر لب فحش بدهند 
و روی پنجه پا بایســتند و زل بزنند به جلو صف یا جایی نامعلوم. چند نفر البه الی جمعیت، شاد و 
سرخوش و بی اعتنا از اینکه نوبت بهشان برسد یا نرسد سلفی می گیرند و یخال و رها می خندند. دو 
سه نفر هم پوک و غمزده با ژست های فیلسوفانه به نقطه ای موهوم خیره اند و سیگار می کشند.

جمعیت شیفته و شیدای هنر هفتم فقط در یک سینما این قدر زیادند؟ چه جماعِت نازنینی. همه 
اهل هنر، فرهنگی، کتابخوان، موسیقی شناس و قس علی هذا. عجیب که همه اهل دلند و فقط 
تیراژ کتاب بدبخت در این مملکت به صد و پنجاه نسخه رسیده است. جماعت جلو سینما ذهنم را 

می برد سمت عده ای از دوستان روزنامه نگارم که طی سال های اخیر در مطبوعات با هم نشست 
و برخاست کاری داشــته ایم والغیر. عمده این رفقا که از هر سن و سالی هم در آنها دیده ام برای 
وجهه بیرونی شان وانمود می کنند که دوستدار سینما هستند و مدام فیلم می بینند و فیلم و فیلم 
و چند صباحی بعد خودشــان هم باور می کنند که منتقد سینما هســتند. این رفقا که کمتر سراغ 
داشته ام دست کم روزانه فقط نیم ساعت را به مطالعه بگذرانند، فیلم دیدن و بعد هم حّرافی های 
دم دستی و دسته چندم نشــریات درجه سه و دو درباره فیلم ها برایشان نقابی شده است مندرس 
و ِله و حال بهم زن. این مثال روزنامه نگاران که عمومًا در یک نقطه اشتراک اساسی دارندـ  کتاب 
نخواندن و تالش برای رســیدن به هر مقصودیـ  سعی می کنند خودشان را هم فریب دهند و با 
مرور سرسری و آسان گیرانه و پیش پاافتاده گزارش های آبکی نشریات اظهار فضل کنند و خود را 
در مقام منتقد فیلم ببینند. البته طبیعی است که خسته می شوند، کتاب خواندن سخت است خب. 
و اینجا رسیدن به دم دستی ها، آن هم از نازل ترین نوع حرف اول را می زند؛ کتاب خواندن دشوار 

است، حتی داستان خطی و سرراست، چه برسد به فلسفه و جامعه شناسی و مباحث فکربرانگیز. 
بارها شنیده ام که بسیاری از حضرات مدرک گرفته دانشگاه های امروزی می گویند نمی دانند چرا 

وقتی کتاب می خوانند خوابشان می گیرد.
 کتاب سریال تلویزیونی نیست که لم بدهید جلو تلویزیون با زیرشلواری یا شلوارک  و هر جا حواستان 

پرت شد فیلم را برگردانید.
گرچه همه چیزمان باید به هم بیاید. درست است که با گیوه نمی شود سوار بنز آخرین مدل شد و 
نمی توان با کاله شاپو و دندان طال آروغ بعد از دوغ و کباب زد و از »ژان کوکتو« گفت، اما در سرزمین 
من بنز و گیوه و گوســفند از هم دور نیستند و مدرسی را سراغ دارم که فلسفه غرب یاد می دهد به 

دانشجو و از نوشتن چند جمله انگلیسی بدون غلط عاجز است.
بگذریم. رفقا، دست کم سر خودتان کاله نگذارید. به خودتان دروغ نگویید. گرچه دروغ آن قدرها 

بد نیست. بد آن است که دروغ می گویید و بعد به دروغتان تعظیم می کنید. )منبع: ایبنا(

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

ایام رفته را به یاد آر
مروری بر کتاب »تاریخ شفاهی ادبیات ایران؛ محمدعلی سپانلو

کتاب محمدعلی سپانلو عنوان یازدهمین کتاب از مجموعه »تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران« 
است. مجموعه ای که انتشارات روزنگار آن را آغاز کرد و نشر ثالث ادامه کار را برعهده گرفت.

این مجموعه به نیت ثبت و ضبط خاطرات و زندگی نویســندگان، شــاعران و مترجمان ادبی و نیز 
روشــنگری درباره جریان ها و رویدادهای مرتبط با ادبیات معاصر ایــران و زمینه های اجتماعی و 
فرهنگی و تاریخی این رویدادها، به ســراغ کسانی رفته که هریک به نحوی در این رویدادها دخیل 
بوده یا شاهد و ناظر آن ها بوده اند و اگر هم برخی از آن ها خودشان حضور مستقیم در آن رویدادها 
نداشته اند، در زمانه ای زیســته اند که آن رویدادها در آن رخ داده است. اسامی که به آنها اشاره شد 
نیز چهره هایی هستند که از این منظر از جایگاه ویژه و در خور اعتنایی برخوردارند هرچند که فراوانند 

کسانی که جا دارند در قالب این مجموعه به آنها پرداخته شود.
خاطرات محمدعلی ســپانلو به همراه خاطرات ر. اعتمادی )که ظاهرا امکان انتشــار نیافته( بد 
اقبال ترین آثار این مجموعه محسوب می شوند. محمدعلی سپانلو در آخرین سال های عمر خود 
و زمانی که با بیماری دست و پنجه نرم می کرد، بسیار منتظر بود تا این کتاب منتشر شود و به دست 
مخاطبان برسد، سرانجام اما بیماری او را از پای درآورد در حالی که هنوز کتاب او در ایران منتشر 
نشده بود و انتشار آن به دســت ناشــری در خارج از ایران نیز مرهمی برخیال آزرده او نبود چراکه 

می گفت مخاطبان کتاب اینجا هستند در داخل ایران.
امروز اما در میان ما نیست، هرچند دیرهنگام اما به هر روی کتاب خاطرات او منتشر شده و در دستان 
ماست. خاطرات منحصر به فرد مردی که قریب به پنج دهه با اهالی ادبیات ایران نشست و برخاست 

داشته و از نزدیک آنچه را که در حاشیه و متن ادبیات معاصر گذشته ، با دقت دنبال کرده است.
زندگی او مصادف بوده با دوره های پر فراز و نشیبی از ادبیات معاصر از تشکیل کانون نویسندگان 

بگیر تا ماجراهای ده شب، مبارات مردمی دوران انقالب 
و روزهــای پرحادثه بعــد از آن، جنگ ایــران و عراق، 
بمباران شهرها، پایان جنگ و... شاید درباره این دوره ها 
افراد دیگری نیز به ذکر اتفاقات پرداخته باشند، اما آنچه 
این کتــاب را با نمونه های مشــابه متفاوت می ســازد، 
حافظه قدرتمند  سپانلوســت که به شــکلی عجیب و با 

جزئیات بسیار وقایع گذشته را به یاد داشته است. 
گذشــته از اینها باید توجه داشــت که ســپانلو از جمله 
هنرمنــدان و نویســندگانی بود که اهــل حضورند، در 
بســیاری از مجامــع و محافل ادبی حاضر می شــد، از 
آن ســنخ نبود که به کنج عزلت خــود خزیده و چندان 
از حوادث و وقایع پیرامونش مطلع نباشــد. خاطرات او 
نشــان از حضور نویسنده و شاعری مشاهده گر دارد که 
نسبت به اتفاقات پیرامونش بی تفاوت نیست. گفت وگو 
با محمدعلی ســپانلو، با شــرح دوران کودکی او شروع 
می شود و با دوران نوجوانی، دانشگاه، سربازی و ازدواج 
و کار ادامه می یابد و می رسد به زندگی هنری او در دهه 

چهل و بعد رویدادهای مربوط به کانون نویســندگان که ســپانلو یکی از فعاالن آن بوده و یکی از 
شاهدان مستقیم آنچه از بدو تأسیس کانون در آن اتفاق افتاده بوده است. بعد از کانون نویسندگان، 
به خاطرات ســپانلو از دهه های پنجاه و شصت می رســیم و این ادامه می یابد تا دهه های هفتاد 
و هشتاد. »سفرها، جشــنواره ها و دیدارها« بخش بعدی کتاب اســت و بعد از آن چند گفت وگو و 

یادداشت از سپانلو  به چاپ رسیده است.

استاد بازی در نقش دوم کیست؟
ســعید پورصمیمــی بازیگر و کارگــردان ســینما و تئاتر 9 
اسفند 1322 در تهران متولد شد. او فارغ التحصیل رشته 
بازیگــری و کارگردانی تئاتر از دانشــکده هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران است. وی که به استاد بازی در نقش های 
دوم معروف است موفق به کسب سه سیمرغ بلورین برای 
فیلم های ناخدا خورشید، تحفه ها و پرده آخر برای بهترین 
بازیگر نقش دوم شــده اســت. از او در دومین »جشنواره 
کمدی گل آقا« به عنوان پیشکسوت سینمای کمدی تقدیر 

به عمل آمد. پورصمیمی کارش را با تئاتر آغاز کرد. شــروع کار بازیگری او از ســال 1340 با تشکیل 
گروه بازارگاه به همراه عباس یوسفیانی، پرویز پورحسینی، اسماعیل پورحسینی، پرویز فنی زاده و... 
بود. او با گذراندن دوره های بازیگری و کارگردانی دانشکده هنرهای زیبا و گرفتن مدرک کارشناسی 
تئاتر در رشــت، کارمند اداره تئاتر شــد. بعد از آن کارمند واحد نمایش صداوسیما شد و با کارگردانی 
نمایش های صحنه ای و تلویزیونی و نوشتن نمایشنامه به فعالیت خود ادامه داد. از جمله کارهای او 
در زمینه بازیگری تئاتر می توان به »آندورا«، »پژوهشی ژرف و سترگ«، »استثناء و قاعده«، »ریچارد 

سوم، »بازرسی«، »خسیس« و »هنر« اشاره کرد.
سعید پورصمیمی کارش را در سینما با بازی در فیلم ناخدا خورشید به کارگردانی ناصر تقوایی در سال 
1365 آغاز کــرد. در تلویزیون نیز در مجموعه های تلویزیونی چون در پناه تو و ســلطان صاحبقران 
بازی کرده است. از جمله فیلم های سینمایی که در آنها به ایفای نقش پرداخته می توان به این نام ها 
اشاره کرد: مدرسه پیرمردها، دلشدگان، ،آبادانی ها، ســرزمین خورشید، عروس آتش، یه حبه قند 

و بوسیدن روی ماه. 

تنویر افکار عمومی یا تشویش اذهان عمومی
ناهید حاجیلو |  دوم اسفندماه تمام مدارس و ادارات خوزستان به دلیل آلودگی هوا تعطیل شدند اما 
تجمع سوم اسفند ماه درمقابل سازمان حفاظت محیط زیست نه برای خوزستان که برای اعتراض 
به حیوان آزاری بود. چرا رنج های مردم خوزســتان آن گونه که باید در میان افکار عمومی مورد توجه 

واقع نشد؟
... همان گونه که از عنوان افکار عمومی بر می آید، منظور عقایدی عمومی است که به همگان مربوط 
اســت. امروز فقط رســانه ها توان ایجاد این عقاید را بین همگان دارند. لذا اگر نقش اطالع رســانی 
گاهی عمومی نیز نسبت به موضوع پیدا نخواهد شد و یا اگر هم پیدا  رسانه ها نباشد، به پیروی از آن، آ
شود، بدون اطالع رسانی رسانه ها، افکار  عمومی در خصوص تمامی مسائل به سرعت شکل نخواهد 

گرفت  و فقط می تواند، حول و  حوش مسائل خیلی مهم و حیاتی شکل بگیرد.
رسانه ها با اطالع رســانی دقیق، نشان دادن     کاستی ها، بررســی زوایای پنهانی،    ارائه آمار و ارقام در 
گاهی  عمومی شــهروندان می شــوند که این مهم ترین و شاید نخستین  خصوص موضوع، باعث آ

مرحله در شکل گیری افکارعمومی است.
اما واژه تشــویش اذهان عمومی، واژه ای حقوقی که بعد از انقالب اسالمی 1357 ایران کاربردی 
شد به این صورت     که واژه ای کلیدی برای جرم های  سیاسی  گردید. افرادی که بصورتی که در قانون 
آمده است بر ضد مســئولین نظام حاکم صحبتی بنمایند و یا نوشته ای منتشر نمایند که خالف واقع 
باشد مجرم به تشویش اذهان عمومی )افکار عموم مردم را ناراحت و نگران کنند( می باشند و مطابق 
قانون مجازات خواهند شد. در بند سوم ماده 4 الیحه قانون مجازات اسالمی )مصوب قوه قضائیه در 
1387( هم یکی از مصادیق جرم سیاسی، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی 
در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده )دیتا( - دانسته شده که 
مرتکب آن - به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل 
معین از دو تا سه ســال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.  اما در 
تبصره دوم همین ماده صراحتًا تذکر داده شده که صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی 
یا اعتراض به عملکرد مسئوالن کشور یا دستگاه های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی،  
اجتماعی،  فرهنگی،  اقتصادی و  نظایر آن جرم محســوب نمی شود. تشخیص تفاوتی که در انتقاد 
از عملکرد و تحلیل مخالف، با نشر اکاذیب و تشــویش اذهان وجود دارد قطعًا به عهده دادستانی و 
دادگاه هاست و اگر مسئولین قضایی نسبت به تفسیر کاماًل مضیق از این عناوین حساسیت کافی به 
خرج ندهند با تغییر  در قوانین هم  مشــکلی حل نخواهد شد. با این تفاسیر پرداختن به محیط زیست 
نیازمند تنویر افکار عمومی اســت یا تشــویش افکار عمومی؟ طی روزهای اخیر فیلمی دلخراش از 
صحنه های شــکنجه و ضرب و شتم یک سگ در شبکه های اجتماعی و سایر رسانه ها منتشر شد. 
این درحالی است که همزمان مردمان خوزستان دراوج آلودگی هوا ناشی از پدیده گردوغبارکه همواره 

با بی اعتنایی مسئولین نظام همراه بوده است ، دست به گریبان بودند. 

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

»فاطمه« برنده اسکار سینمای فرانسه شد
فیلمی درباره یک مادر مراکشی سه جایزه سزار سینمای 
فرانســه را از آن خود کرد. برندگان چهل و یکمین دوره 
جوایز ســزار که از آن به عنوان اسکار سینمای فرانسه 
یاد می شود، جمعه شب در مراسمی در پاریس معرفی 
شــدند و »فاطمه« )Fatima( بــه کارگردانی فیلیپ 
فوکون جایــزه بهترین فیلم ســال را از آن خود کرد. به 
گزارش ورایتی، این فیلم در بخش های بهترین بازیگر 
زن تازه کار )زیتا هانرو( و بهترین فیلمنامه اقتباسی نیز 

پیروز شد. هرچند پیروزی »فاطمه« در جوایز سزار امسال غیرمنتظره بود، اما انتخاب آن تا حد زیادی 
بازتاب شکاف فعلی در فرانسه و توجه به نسل های دوم و سوم پناه جویان آفریقای شمالی در فرانسه 
است. این فیلم روایتی مهرآمیز از یک مادر مجرِد فداکار مراکشی است که در فرانسه زندگی می کند. 
فاطمه که اولین بار در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن نمایش داده شد، به مضامین معاصر 
چون وضعیت اقتصادی و اجتماعی مهاجران مقیم فرانسه می پردازد. شخصیت اصلی فیلم زنی 
میانسال با بازی ثریا زروال است که به عنوان یک خدمتکار کار می کند و می کوشد برای بزرگ کردن 
دو فرزند نوجوان خود پول کافی به دست بیاورد. فوکون کارگردان مؤلف و تحسین شده فرانسوی، 
اغلب در فیلم های خود با بهره بردن از داستان های صمیمی، مضامین جامعه شناختی معاصر را 
کادمی علوم و هنرهای سینمایی فرانسه انتخاب  مورد توجه قرار می دهد.  برندگان جوایز سزار با رأی آ
کادمی سزار سال 1976 تأسیس شد و با بیش از چهار هزار عضو شامل دست اندرکاران  می شوند. آ

کادمی سینمایی دنیاست. کادمی اسکار بزرگ ترین آ سینمای فرانسه، پس از آ

تقدیر وزیر ارشاد از اهالی فرهنگ و هنر 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در پیامــی از حضور 
پرشور اصحاب فرهنگ و هنر از در انتخابات دهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی و پنجمین دوره انتخاب 
مجلس خبرگان رهبری تقدیر کــرد. متن این پیام به 
شرح زیر است: ملت سربلند و پیروزمند ایران با حضور 
پرشــکوه خود در انتخابــات پنجمیــن دوره مجلس 
خبرگان رهبــری و دهمیــن دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی، فصلی دیگر از حماسه های ماندگار 

خویش را رقم زد و الگوی مترقی مردم ســاالری دینی را اعتال بخشــید و امروز، نوبت منتخبان و 
امنای ملت اســت که با گرامیداشت این عزم ملی، در برابر دریای بی کران حضور مؤثر و ارزشمند 
مردم و انتخاب توأم با درک و دوراندیشی آنان سر تعظیم فرود آورند. امید ملت را زنده نگاه دارند و از 
ظرفیت عظیم این نشاط سیاسی و خردورزی ملی برای فتح قله های پیشرفت مدد گیرند. بی شک 
گاهی در خلق این  نقــش اصحاب فکر و فرهنگ و هنر و رســانه، به عنوان طالیه داران امیــد و آ
حماسه افتخارآفرین به یادماندنی است. اینجانب ضمن تبریک این پیروزی بزرگ به ملت شریف 
ایران و مقام معظم رهبری، الزم می دانم از تمامی فرهیختگان، هنرمندان به ویژه سینماگران، 
گاهی بخشی  نویسندگان و روزنامه نگاران پرتالش که چراغ راه ملت شدند و پرچم اندیشه های بلند و آ
را فراراه حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش برافراشتند، از صمیم جان تشکر و سپاسگزاری نموده 
و مشتاقانه امیدوارم که نخبگان فرهنگی و هنری کشور همواره در اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز 

پیشگام باشند تا گلبانگ سربلندی کشور، دمادم از حنجره های پاک و تابناک آنان به گوش آید.

تاریخ شفاهی ادبیات ایران؛ 
محمدعلی سپانلو
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