
اوباما، در آستانه پیروزی در موضوع توافق هسته ای ایران 
رئیس جمهور آمریکا در آستانه پیروزی در موضوع توافق هسته ای ایران قرار گرفته است. روز سه شنبه، دو 
سناتور دموکرات، یعنی باب کیسی از پنسیلوانیا و کریس کونز از دالِور حمایت خود را از توافق هسته ای ایران 
اعالم کردند و بدین ترتیب، شمار سناتورهای حامی توافق هسته ای به ۳۳ تن رسید. کونز که یکی از اعضای 
کمیته روابط خارجی سنا است،  روز سه شنبه تصمیم خود را در دانشگاه دالور اعالم کرد. او عالوه بر حمایت از 

صفحه ۴توافق هسته ای ایران، به برخی از نگرانی های خود در این زمینه نیز پرداخت ...
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 بـاراک  
مسلمان!

توسعه موشک های بالستیک 
ادامه خواهد داشت

وزیر دفاع با بیان این که ایران موشک های بالستیک 
با قابلیت حمل کالهک هسته ای نمی سازد و نیازی 
به این کار نمی بیند، بر توسعه موشک های بالستیک 
با هدف مقابله با تهدیدهای موجود و آزمایش اینگونه 
موشــک ها در رزمایش ها تاکید کرد. سردار دهقان 
صنایع موشکی ایران را صنایعی بومی نامید که تحریم 
ها و محدودیت ها تاثیری در آن ندارد. بر این اساس 
ایران برد موشــک های خود را به تناســب تهدیدها 

صفحه ۳تعیین می کند. وزیر دفاع با  ...

 غول های تکنولوژی 
در برلین

هفته اول سپتامبر را می توان زمان رقابت برندهای 
تولیــد کننده گجت های الکتریکی با هم دانســت. 
شرکت های مختلفی از سراسر جهان در شهر برلین، 
در کشور آلمان گرد هم می آیند تا آخرین دستاوردهای 
الکتریکــی و تکنولوژیک خود را به کاربران نشــان 
داده و در فصــل فروشــی عظیم که تحــت عنوان 
»بازگشت-به-مدرســه« شــناخته می شود، توجه 
مشتریان بیشتری را به محصوالتشان معطوف کنند.

صفحه 5نمایشــگاه IFA را می توان ...

آیا به سالمت آنچه می بینید 
هم توجه می کنید؟

 یک برنامه رادیو و تلویزیونی، بازتاب روح برنامه ساز است. 
علــم و معرفِت برنامه ســاز تعیین کننده کیفیــت ارائه اثر 
اوســت. آنچه ارائه می دهد از باطن او نشــئت می گیرد. 
شناخت درســت قابلیت های تکنیک از جمله روش ها و 
ابــزار بروز درونیات و دغدغه های برنامه ســاز در خلق اثر 
موثر اســت. هر چه میزان خودســازی علمی، معرفتی، 
اخالقی و خلــوص نیت عوامل یــک برنامه به خصوص 
برنامه ســاز بیشتر باشــد، مخاطب انس بیشــتری با آن 

صفحه 6برقرار می کند. سیدمرتضی آوینی  ...

ای کاش رئال استقالل را  
الگو قرار می داد

مهم تریــن پرونده نقل و انتقــاالت اروپایی در حالی 
پایان جنجالی داشــت که اگر مسئوالن رئال مادرید 
کمی دقت به خــرج می دادنــد و از تجربیات تیمی 
مانند استقالل و مدیران سازمان لیگ ایران استفاده 
می کردنــد ای بســا االن دخئــا را درون دروازه خود 
می دیدند. اما نقص مدارک موجب شد تا سازمان لیگ 
اسپانیا در آخرین دقایق فصل نقل و انتقاالت از ثبت 
قرارداد دروازه بان اسپانیایی منچستر جلوگیری کند و 

صفحه 7رئالی ها در صید این دروازه بان ...

 دشواری های نابغه 
در الس وگاس

»حمید ســوریان« که با هفت مدال طالی جهان و 
المپیک، نه تنها او را نابغه بزرگ کشتی فرنگی ایران 
که یکی از نوابغ کشــتی فرنگی دنیــا می نامند و روز 
دوشــنبه دوم شــهریور ماه جاری وارد سی سالگی 
خود شــد، اکنون مهیای حضوری تــوام با موفقیت 
در پیکارهای جهانی ســال 2015 در »الس وگاس 
نوادا« آمریکا می شــود تا به هشتمین مدال طالی 
خود دســت یابــد. کاپیتان تیم ملی کشــتی فرنگی 

صفحه 7ایــران در جمع 1۸ کشــتی گیر  ...

صفحه ۴

اکثر جمهوری خواهان، 
اوباما را مسلمان می دانند! 

از امیر منصوِر کارآفرین تا 
اموال متروکه  مه آفرید!

عباس عراقچی:

محدودیت های پذیرفته شده ابدی نیست
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: »ما بحث تعطیلی غنی سازی که جزو خطوط قرمز مدنظر 
مقام معظم رهبری و جمهوری اسالمی ایران بود را نپذیرفتیم و اجازه ندادیم که غنی سازی حتی یک 
روز هم تعطیل شود.« عباس عراقچی با حضور در ساختمان مجلس قدیم شورای اسالمی و در جمع 

اعضای مجلس خبرگان با اشاره به تحریم ها علیه ایران بیان کرد: »برداشته شدن تحریم های 
اقتصادی و مالی مدنظر رهبری از دیگر مطالبی است که بیانگر رعایت خطوط قرمز از سوی 

تیم مذاکره کننده است. بعد از برداشته شدن تحریم های اقتصادی تحریم های موشکی و 
صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۲نظامی به صورت تدریجی برداشته می شود.«  صفحه ۳

ســند   ۴۰ »ارزش 
شناســایی شــده 
امــوال غیــر  از 
منقــول این امر 
بــرآورد  طبق 

کارشناسی ...

پورمحمدی: صدا و سیما من را هم سانسور می کرد

ممکن است حصر با مباحث قضایی سازگاری نداشته باشد
صفحه ۲

صفحه ۲

بحث دولــت و شــورای نگهبان 
درخصوص نوع نظارت شــورای 

نگهبان درانتخابات ...

معــاون سیاســی ســپاه گفت: 
آمریکایی ها امروز سعی می کنند 

به جای تقابل ...

نماینده مــردم آذربایجان غربی 
 در مجلــس خبــرگان رهبــری 

استعفا داد ...

روحانی 
نگفت نظارت 
تماشایی است

دکترین آمریکا 
تغییر رفتار و 
ساختار ایران

استعفای 
جوان ترین 

عضو خبرگان
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انتخاب اولین سفیر کرد اهل سنت
بیانیه شماره ۳ حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی اش که در خردادماه سال ۹۳ منتشر شد، مربوط به اقوام و مذاهب 
بود. روحانی در این بیانیه در ده بند متهد شد که در صورتی که رئیس جمهور شود در راستای کاهش تبعیض قومی و مذهبی 
در کشور بکوشد. یکی از این بندها مربوط به تدریس زبان مادری بود و دو بند مربوط به انتصاب مدیران بومی. روحانی امروز 
در قامت رئیس جمهور ایران دارد به وعده هایش الاقل برای استان کردستان عمل می کند. چندی پیش رشته زبان کردی 
برای اولین بار در دانشگاه کردستان تاسیس شد و بعد از آن خبر تالیف کتب درسی به زبان کردی آمد. همچنین در این دو 
سال بیش از ۹۰درصد پست های مدیریتی سیاسی استان به نیروهای کرد اهل سنت واگذار شده است: فرمانداران شش 

شهرستان از ده شهرستان استان کردستان و دو معاون استاندار کردستان، کرد اهل سنت هستند.
حاال منصوب شدن کردهای اهل سنت از سطح مدیران محلی باالتر رفته و به سطح سفیر رسیده است. دکتر صالح ادیبی که پیش از این ریاست بنیاد 
نخبگان اســتان کردستان را بر عهده داشت، از سوی دولت یازدهم به عنوان اولین سفیر ُکرد اهل سنت انتخاب شده است. ادیبی که به عنوان سفیر 
ویتنام و کامبوج انتخاب شده است، خود می گوید پروسه سفیرشدنش به همین دولت برمی گردد. به گفته او ابتدا برای سفارت ایران در استرالیا مطرح 
شده، ولی بعد که قرار شد یک نیروی اهل سنت برای منطقه ویتنام و کامبوج به واسطه حضور مسلمانان اهل سنت در آن منطقه انتخاب شود، قرعه 
به نام او افتاده اســت. ادیبی ضمن تشــکر از اینکه دولت دارد به وعده هایش درمورد کردستان عمل می کند، اظهار امیدواری کرد با این انتخاب روند 

ورود نیروهای کرد اهل سنت در پست های مدیریتی کشور هموار شود.

روحانی نگفت نظارت تماشایی است
بحث دولت و شورای نگهبان درخصوص نوع نظارت شورای نگهبان در انتخابات همچنان ادامه دارد. ماجرا از آنجا آغاز 
شد که حسن روحانی گفت شورای نگهبان تنها نقش نظارتی دارد تا خالف قانون صورت نگیرد و مجری انتخابات دولت 
است، حتی در زمینه تایید و ردصالحیت ها. روحانی برای توضیح بیشتر، شورای نگهبان را به چشم تشبیه کرد و دولت را به 
دست و گفت چشم کار دست را نمی کند. پس از آن بود که واکنش ها به این صحبت ها شروع شد. از جعفری فرمانده سپاه 
تا آملی الریجانی رئیس دســتگاه قضا و اخیرا یزدی رئیس مجلس خبرگان. همگی در مخالفت با حرف های روحانی و در 
تایید تفسیر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان. روز گذشته محمد یزدی گفت شورای نگهبان استصوابی است، نه 

تماشایی و نظارت از لحظه نام نویسی تا لحظه اعالم نتیجه خواهد بود. امروز اما محمدرضا خباز در واکنش به اظهارات یزدی گفت: رئیس جمهور هیچ گاه 
نگفت نظارت تماشایی است و متاسفانه صحبت های رئیس جمهور به خوراک عده ای تبدیل شد و تالش کردند آن را به شکل دیگری به برخی مسئوالن 
کشــور منعکس کنند. این نماینده اصالح طلب مجلس هشتم با بیان اینکه روحانی گفته نظارت از اجرا جداست، تاکید کرد که این حرف کامال عاقالنه و 
منطقی بود و معلوم نیست چرا عده ای از این حرف برآشفته شده اند. خباز با بیان اینکه ما در مجلس چهارم با نظارت استصوابی مخالفت کردیم اما صدایمان 
به گوش کسی نرسید و در نهایت نظارت استصوابی قانون شــد و قانون الزم االجراست، تاکید کرد: اما حتی این نوع نظارت هم حق دخالت در امر اجرا را 
ندارد. وی تصریح کرد: همه ما باید ملتزم به قانون باشــیم. قانون هم می گوید استعالم ها باید از مراجع چهارگانه صورت گیرد یعنی نه مرجعی بیشتر و نه 

کمتر. اگر قرار است مرجعی به این مراجع اضافه و یا کم باشد باید اول قانون اصالح شود. هر فردی نمی تواند سلیقه خود را در اجرای قانون اعمال کند.

ما ضدیهود نیستیم
رئیس مجلس شورای اسالمی در مصاحبه با شبکه 
ســی ان ان درمورد مذاکرات هسته ای گفت: »این 
توافق، توافق قابل قبولی است که اشکاالتی هم در 
آن ممکن اســت وجود داشته باشــد ولی آن را قابل 

قبول می دانیم.«

در این مذاکرات آمریکایی ها زورگویی 
کردند

علــی الریجانــی در ادامه بیان کــرد: »جمع بندی 
هــم در مجلــس و هــم در شــورای عالی امنیــت 
ملــی در حــال بررســی اســت، البتــه در مجلس 
آراء مختلــف اســت، برخــی ایرادهایــی را متوجه 
اجــزای ایــن جمع بنــدی کرده اند امــا نکته ای که 
هســت اینکه هم موافقان دالیلــی دارند که دالیل 
آن هــا بیشــتر دربــاره کالن موضوع اســت و هم 
 مخالفــان دالیلــی دارند که بــه اجــزاء آن مربوط 

می شود.«
وی بــا تاکیــد بر اینکه تــا یک ماه آینده، بررســی ها 
بــه نتیجــه می رســد، اظهــار داشــت: »در ایــن 
مذاکــرات، آمریکایی هــا زورگویــی کردنــد ولــی 
خوشــبختانه جمهــوری اســالمی توانســت بــه 
 برخــی از خواســته هایش برســد و آن ها را در ســند 

بگنجاند.«

سیاست جمهوری اسالمی، سیاست 
همکاری در منطقه است

الریجانــی در خصوص کمک های ایران به کشــور 
ســوریه گفــت: »مســائل منطقه، مســائل نســبتا 
پیچیــده ای اســت که بایــد در کل نــگاه عمیقی به 
آن ها داشــت. اگر ایران در ســوریه کمک نمی کرد 
که در آنجا تروریســت ها جلوتر نیاینــد، تردید نکنید 
کــه ســوریه بدتر از لیبی می شــد، جنگ به شــکل 
دیگری در می آمد که همه کشــورهای همســایه از 
 آن متضرر می شــدند و بحران وســیع تری به وجود 

می آمد.«
رئیس قوه مقننه ادامه داد: »حال ســوال این است 
که آیا با ایــن رفتارهای جنگ طلبانه، ما می خواهیم 
خاورمیانه را تبدیل به یک دیگ جوشــانی کنیم که 
هیچ مدیریــت نپذیرد، یا واقعا همان طور که شــعار 
می دهند، دنبال این هســتند کــه جریانات افراطی 
را از مســیر کار مدیریــت منطقه کنــار گذارند؟ فکر 
می کنــم ایــران و حزب الله نقش مســئولیت پذیری 
در منطقــه داشــته اند. بــه هــر حال مــن تردیدی 
در ایــن نــدارم کــه سیاســت جمهوری اســالمی، 
 سیاســت همــکاری و هماهنگــی بــا کشــورهای 

همسایه است.«
علــی الریجانی با تاکید بر حفــظ حقوق اقلیت ها 
در ایران گفت: »هم مســیحیان، هم زرتشتیان و 
هــم یهودیان از حقوق خــود برخوردارند ما نه تنها 
ضد یهود نیســتیم، بلکــه احترام بــرای یهودیت 
قائلیم کما اینکه برای مســیحیت قائل هستیم اما 
اگر ما درمورد اسرائیل ایرادی داریم، ایراد در این 
اســت که چرا مردم فلسطین را به کشورهای دیگر 

آواره می کنید. 
این یک ظلم اســت و این اشکال به خود اسرائیل 
بر می گــردد کــه به خاطــر تضادهــای این گونه، 
تحمــل نــدارد و ظرفیتی برای خــودش نمی تواند 
بایــد ریشــه ای   تــدارک ببینــد. بنابرایــن آن را 

حل کرد.«
وی بیــان کــرد: »چند ســال پیش رهبــر انقالب 
اســالمی ایران آیت اللــه خامنه ای گفتنــد راه حل 
مسئله فلســطین در این اســت که یک رفراندومی 
 بشــود تا آن ها سرنوشــت خودشــان را تشــخیص 

دهند.«

ممکن است حصر با مباحث قضایی سازگاری نداشته باشد
پورمحمدی: صدا و سیما من را هم سانسور می کرد

وزیر دادگستری در جمع مدیران رســانه و دانشجویان علوم سیاسی با اشاره به 
حصــر و مبانی آن گفت: »بیــش از هر چیز باید بدانیــم بحث حصر یک بحث 
حقوقی- قضایی نیست بی تردید بحث های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی 

و امنیتی محسوب می شود.«

رفع حصر در حیطه شورای عالی امنیت ملی است
»حصر« یا »حبس خانگی« اولین باری نیست که از زبان یک مقام مسئول شنیده 
می شود، مثال یک بار علی مطهری گفته بود: »قوه قضائیه باید پاسخگوی حصر 
باشد«، چرا که آن را یک موضوع غیرقانونی می داند. علی مطهری حتی خطاب 
به وزیر دادگستری بیان کرده بود: »من از وزیر درباره حصر پرسیدم و وزیر گفت 
که این مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و من گفتم که شورای عالی امنیت 

ملی چنین اختیاری را ندارد.«
این بار اما مصطفی پورمحمدی حرف های جدیدی زده است، وزیر دادگستری 
حصر را نه درجریان قانون نه در جریان قوه قضائیه عنوان، بلکه آن را مسئله ای 
»امنیتی- سیاسی« قلمداد کرده  و گفته است: »این تصمیم سیاسی و امنیتی 
بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است. بنابراین نمی توانیم موضوع 
حصر را با مبانی حقوقی- قضایی توضیح و تشــریح کنیــم. حصر ناظر به یک 
مبحث سیاســی و امنیتی اســت. البته تالش ما باید این باشد که حصر در یک 
چارچوب حقوقی تفسیر شود. به عقیده بنده شما هم باید این موضوع را خارج از 
احساسات در یک فراز و فرود اجتماعی تبیین کنید. رویدادهای منتهی به حصر 

در یک فضای پرتنش، پرالتهاب رخ داده است.«
پورمحمدی در ادامه با بیان اینکه ممکن است حصر با مباحث قضایی سازگاری 
نداشته باشد، اظهار داشــت: »بی تردید مدیریت، به نظم در آوردن و به آرامش 
رســاندن آن نیازمند گذشت زمان اســت. بنابراین بحث در خصوص حصر به 
فضای امنیتی و سیاســی آن دوران مربوط می شــود. حتی ممکن است بحث 
حصر با مباحث قضایی موجود ســازگاری نداشــته باشــد. اما بایــد بپذیریم، از 
زاویه نگاه امنیتی حصر محصول شــرایط خاص آن دوران بوده است و باید در 

پارامترهای خاص خودش آن را تحلیل و تفسیر کرد.«
وزیر دادگستری راه حل حصر را آرامش توصیف کرد و گفت: »بحث ما استداللی 
است من در محتوا و ماهیت موضوع حصر بحث نمی کنم، بحث شکلی مطرح 
است. چون این بحث برای تحلیلگران و اصحاب رسانه مهم است اگر شما به 
صورت درهم ریخته با قضایا برخورد کنید به هیچ وجه به نتیجه نمی رسید اما اگر 
این مباحث را تفکیک کنید و هر بحث را در جای خودش بررسی کنید آن زمان 

می شود راحت تر برای حل مســئله حرکت کرد. از   همان ابتدای دولت یازدهم 
که خبرنگاران سوال می کردند، گفتم کمتر به این بحث دامن بزنید و رسانه ای 
شــدن کمکی به حل مسئله نمی کند و در هر حال بدانید حصر نتیجه التهاب و 
آشوب است، بنابراین راه حل مســئله حصر هم آرامش و طمانینه است و برای 

حل آن کشور نیاز به آرامش دارد.«
پورمحمدی بر این عقیده اســت که حصر نه در حیطــه دولت، نه در حیطه قوه 
قضائیه است بلکه این شورای عالی امنیت ملی است که باید پیگیر این موضوع 
باشد: »چون این تصمیم سیاسی و امنیتی است، بی تردید برای حل آن کشور 
نیاز به آرامش دارد. طبعا این بحث نه در دولت قابل طرح و رســیدگی است و نه 
در قوه قضاییه. این بحث از ابتدا در دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی طرح و 
پیگیری می شود. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متشکل از اعضای سه قوه 
به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که 
گرفته می شود امنیتی و سیاسی است. بی گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قوا 
است. به عقیده من در یک مقطعی این موضوع تصمیم گیری شده است و اکنون 
فرصت تجدیدنظر آن است. امروز آقای رئیس جمهور اوضاع و شرایط کشور را 
برای طرح دوباره این موضوع، مناســب نمی داند. پس این تصمیم مخصوص 

دولت، یا هر قوه دیگری نیست.«
مصطفــی پورمحمدی در بخش های دیگــری از صحبت هایش به مباحثی از 

جمله ممنوع التصویری رئیس دولت اصالحات و مسئله برجام پرداخت. 

از نظر دولت برجام موضوعی حقوقی نیست
وی در خصوص ممنوع التصویری رئیس دولت اصالحات گفت: »عنوان کردم 
ما باید به قواعد حقوقی برسیم و از منظر قوانین حقوقی به این مسائل بپردازیم. 
بی گمان هر چقدر تصمیمات ما حقوقی باشــد، ماندگار تر، قابل دفاع تر و قابل 
توجیه تر خواهد بود.« اولین بار، محسنی اژه ای در نشستی خبری صراحتا بیان 
کرد: »رئیس دولت اصالحات ممنوع البیان و تصویر است«، چندی پیش هم 
تاکید کرد: »ممنوعیت رسانه ای رئیس دولت اصالحات در حد اخبار و تصاویر 
است«. اژه ای پیش تر رئیس دولت اصالحات را از سران فتنه معرفی کرده بود. 
وزیر دادگستری همچنین در خصوص برجام خاطرنشان کرد: »به عقیده دولت 
برجام یک توافق سیاسی و بحث سیاسی است. از نظر دولت این موضوع حقوقی 
نیست و نیازی به ارجاع به مجلس ندارد. هر چند ۲۰۱ نفر از نمایندگان مجلس 
نامه داده اند و خواستار ارجاع این توافقنامه به مجلس شده اند. از دیدگاه ما این 
بحث همانند حصر، سیاسی و امنیتی است و فرا تر از تصمیم قوا است، بنابراین 

باید در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شود. دوستان توجه کنند بحث 
برجام مربوط به شکل قضیه است و نه محتوا پس بحث ما استداللی است. من 
در خصــوص محتوا و ماهیت توافق صحبت نمی کنم، بلکه بحث ما به صورت 

شکلی مطرح است.«
پورمحمدی با اشاره به اعدام های سال ۶۷، توضیح داد: »حوادث جنگ را باید 
با توجه به شــرایط و موقعیت آن دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرار داد. تا وقتی 
انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد، نمی تواند در خصوص حوادث آن سال ها به 
درستی قضاوت کند. حوادث سال ۶۷ هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و 

حتما برای توضیح بیشتر نیاز به فرصت کافی است.«
وزیر دادگستری ادامه داد: »به هر حال اگر جدیت نیروهای انقالبی در آن زمان 
نبود نمی توانســتیم مقابل ضدانقالب گروهک ها و منافقین بایستیم. گفتم تا 
وقتی انســان در شــرایط جنگ قرار نگیرد نمی تواند در خصــوص حوادث آن 
سال ها به درستی قضاوت کند. باید واقعیت های جنگ را درک کنیم در جنگ 
اگر بخواهید در کشیدن ماشه علیه دشــمن تامل کنید و حرکتی انجام ندهید 

مسلما کشته خواهید شد.«

صدا و سیما من را هم سانسور می کرد
وقتی از رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور  پرسیدند »چرا گزارش فسادهای 
دولت گذشته را مطرح نکردید«، پاسخ داد:» با وجود مطرح کردن فساد ها در 
دولت قبل همواره متهم به سیاه نمایی، فرافکنی و برخورد سیاسی می شدم. حتی 
خود صداو سیما هم من را سانســور می کرد. به دلیل آنکه مدیران سیما معتقد 
بودند صحبت های من باعث ســیاه نمایی و بدبینی در جامعه می شود. از سوی 
دیگر خودم هم متهم به فساد می شــدم که یکی از آن ها تشکیل پرونده و ایراد 
اتهامی سنگین برای من که مربوط به دوران وزارت کشور بود. به هر حال من با 
هر پرونده ای که برخورد می کردم یک حاشــیه ای برای بنده ایجاد می شد حال 
این حاشیه ها گا ه علنی یا غیرعلنی است. یکی از همین بحث ها که متلک صدا 
و ســیما را هم به دنبال داشــت وام های کارکنان وزارت کشور بود. این جنجال 
دقیقا دو ماه بعد از بیرون آمدنم از وزارت کشور به پا شد. ما دو سال سخت در این 
۳۷ سال به لحاظ اقتصادی داشتیم که با هیچ سالی قابل مقایسه نیست، یکی 

سال پایانی جنگ و دیگری امسال.«
مصطفی پورمحمدی در انتها با اشــاره به انتخابات مجلــس خبرگان رهبری 
خاطرنشــان کرد: »البته بحث این موضوعات فعال زود است ولی به وقت خود 

در این خصوص اقدام خواهم کرد.«

واکنش روزسوژه روز

محدودیت های پذیرفته شده ابدی نیست
عضو ارشــد تیم مذاکره کننده هســته ای گفت: »ما بحث تعطیلی غنی ســازی که جزو خطوط قرمز مدنظر مقام معظم رهبری و جمهوری اســالمی ایران بود را نپذیرفتیم و اجازه ندادیم که غنی ســازی حتی 
یک روز هم تعطیل شــود.« عباس عراقچی با حضور در ســاختمان مجلس قدیم شورای اســالمی و در جمع اعضای مجلس خبرگان با اشــاره به تحریم ها علیه ایران بیان کرد: »برداشته شدن تحریم های 
اقتصادی و مالی مدنظر رهبری از دیگر مطالبی اســت که بیانگر رعایت خطوط قرمز از ســوی تیم مذاکره کننده اســت. بعد از برداشته شــدن تحریم های اقتصادی تحریم های موشکی و نظامی به صورت 

تدریجی برداشته می شود.«
وی در خصوص محدودیت های پذیرفته شــده از سوی ایران خاطرنشــان کرد: »این محدودیت ها دو خاصیت دارد یکی آنکه با وجود محدودیت هیچ صنعتی در کشور تعطیل نمی شود و دیگری 
آن اســت که هیچ کدام از محدودیت ها ابدی و دائمی نیست. جمهوری اسالمی ایران برنامه هسته ای مخفیانه ای ندارد و به همین دلیل بحث پذیرش نظارت بیشتر بر صنعت هسته ای نگرانی 

ایجاد نمی کند.« عراقچی در انتها گفت: »تا ۱۵ سال آینده می توانیم با ماشین سانتریفیوژ نسل ۶ و ۸ به ۱۹۰هزار سو برسیم.«

سیاسی
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از امیر منصوِر کارآفرین تا اموال متروکه  مه آفرید!
چرا کسی خواهان خرید اموال اختالس گر بزرگ نیست؟

»ارزش ۴۰ ســند شناســایی شــده از اموال غیر منقــول این امر طبــق برآورد 
کارشناسی اولیه حدود دو هزار و ۲۳۹ میلیارد ریال و ارزش سهم ۲۷.۱۱ درصدی 
وی از کارخانه فوالد خوزستان ۵ هزار میلیارد ریال است که این میزان در اختیار 
سازمان اموال تملیکی قرار دارد.« این تنها بخشی از گزارشی است که به تازگی 
امین دلیــری، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ســازمان جمــع آوری و فروش 
اموال تملیکی درباره اموال مه آفرید امیرخســروی، اختالس گر مشــهور ارائه 
کرده است؛ گزارشی حاوی اعداد درشت و چشم گیر که دست آخر به یک ابهام 
بزرگ می رسد: » ۴۰مورد از اموال غیر منقول این شرکت با ارزش بالغ بر۲ هزار 

و ۲۳۹ میلیارد تومان به نام دولت زده شد و عالوه بر آن، تا پایان سال ۹۳، ۱۴۴ 
میلیارد ریال از اموال منصور آریا تعیین تکلیف شــده و به فروش رسیده 

و تا پایان مرداد ماه امسال نیز ۷۵۶ میلیارد ریال دیگر از اموال وی به 
فروش رفته است. بقیه اموال را تا به حال ۵ یا ۶ بار مزایده گذاشته ایم 

که از آن استقبال نشده است.«
بدین ترتیب مشخص می شود که به فاصله پانزده ماه و اندی از اعدام 

مه آفرید امیر خســروی، متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی که با 
نام مستعار »امیر منصور آریا« شــناخته می شد، هنوز اثرات 

ضربــه اقتصادی ای که به کشــور وارد کرده بود، رفع 
نشده چراکه برخی از اموال وی به فروش نرفته 

و تکــرار مکرر مزایده فروش هم نتوانســته 
گره گشایی کند. اما چرا کسی خواهن خرید 

اموال مه آفرید نیست؟
پاســخ به این ســوال به جهاتی آســان و به 

دالیلی دشــوار اســت؛ از رو آسان است 
که می دانیم از زمان تشــکیل پرونده 

اختالس سه هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۰، نام شرکت های زیر مجموعه این 
فرد بر ســر زبان ها افتاد تا ادامه حیات اقتصادی شــان با مشکالت متعددی  
مواجه شود. این موضوع زمانی تشدید شد که مه آفرید، برادرانش و برخی دیگر 
از مدیران این شرکت ها دستگیر شدند و روند فعالیت های اقتصادی مجموعه 
بزرگ شرکت های امیرمنصور آریا، دچار اختالل شد. شرکت های فراوانی که 
برخی از تیر و تبار مجزایی بودند و بعضی در قالب هلدینگ »توســعه ســرمایه 
گذاری امیر منصور آریا« فعالیت می کردند و امور جاری و حتی توسعه ای شان 

به یکدیگر وابسته بود.
شاید راز یافت نشــدن خریدار برای این شرکت ها هم همین 
باشد. آسیب هایی که ناخواسته در روند رسیدگی قضایی 
به پرونده، به این شــرکت ها وارد آمد تا آنها را از شــرکت 
هایی ســودده که مالکشــان را روز بــه روز ثروتمند تر 
می کردند، به شرکت هایی غیر خوش نام )اگر نگوییم 
بدنام!( تبدیل کند که معلوم نیست مالکیت آن در 
دست کیســت و به احتمال زیاد هیچ نقشه راهی 
برای ادامه حیاتشان وجود ندارد. آسیبی که هرچه 
دســتگاه قضا و مسئوالن رســیدگی کننده به 
پرونده تالش کردنــد از وارد آمــدن آن به 
مجموعــه بــزرگ تجــاری و اقتصادی 
امیرمنصــور جلوگیــری کننــد، توفیق 

چندانی به دست نیاوردند.
البته می توان به گونــه ای دیگر هم به 
ماجرای بی مشــتری ماندِن شــرکت 
های امیــر منصور آریا نگاه نکرد تا به 

نتایج متفاوتی رســید؛ از این زاویه که آنچه امیرمنصور آریا را از تاسیس شرکتی 
با عنوان »پخش امیرمنصور ایرانیان« در ســال ۱۳۸۶ به این مجموعه عظیم 
رســانده بود که در برخی کشورها بانک می خرید، ســهام دار عمده فوالد بود، 
تقاضای تاسیس »بانک آریا« را به بانک مرکزی داده بود و در کنار اداره هلدینگی 
با نام خودش، به امورات مختلفی از جمله تیم داری در لیگ برتر فوتبال مشغول 
بود، در وهله اول حضــور وی در راس این همه این امور بود، نه کیف های پر از 
پولی که به ایــن و آن هدیه می داد، یا رانت هایی که می خــورد، یا زد و بندهایی 

که می کرد و... .
این گزاره زمانی اســتحکام می یابد که بدانیم در انتهای نشست های محاکمه 
وی، زمانی که مه آفرید نابود شده و مه آفرید بی هیچ نقابی مقابل دیدگان افرادی 
که در دادگاه محاکمه علنی وی حضور می یافت، یک بار ادعا یی مطرح کرد که 
خیلی ها را انگشت به دهان گذاشت و در کمال تعجب، هرگز پاسخی نگرفت. 
آنجا که متهم ردیف اول پرونده اختالس بزرگ بعد از آنکه ادعا کرد همه از روند 
گاه بوده اند و گاه خودشان برای دادن برخی  کارهایش در شــهرهای مختلف آ
امتیازات به وی پیش قدم می شده اند، تاکید کرد: »حاضرم در یک اتاق دربسته 
تحت الحفظ باشم و پس از تنها ۴ سال ۴ شرکت خریداری شده را به سوددهی 

برسانم، بدون آنکه یک ریال به من پول بدهید!« 
البته در آن زمان هم می شــد به این ادعا پرداخت و درباره آن کنکاش کرد ولی 
اکنون که می شنویم از آن امپراتوری مالی تنها باقیمانده هایی به جا مانده که به 
رغم چندین بار مزایده، خریدار ندارند، این ظن تقویت می شــود که نکند همان 
گونه که حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم درباره امیرمنصور آریا می گفت: »وی 
قهرمان صنعتی کشور است که در سالهای گذشته ده هزار اشتغال ایجاد کرده 
و اکنون خطایی صورت گرفته ولی این فرد قهرمان است«؟ براستی چرا چنین 

شبهه بزرگی را کسی پاسخ نگفت؟!

توسعه موشک های بالستیک ادامه خواهد داشت
وزیر دفاع با بیان این که ایران موشــک های بالســتیک با قابلیت حمل کالهک هسته ای نمی ســازد و نیازی به این کار نمی بیند، بر توسعه موشک های بالســتیک با هدف مقابله با تهدیدهای 

موجود و آزمایش اینگونه موشــک ها در رزمایش ها تاکید کرد. ســردار دهقان صنایع موشــکی ایران را صنایعی بومی نامید که تحریم ها و محدودیت ها تاثیری در آن ندارد. بر این اساس ایران 
برد موشــک های خود را به تناســب تهدیدها تعیین می کند. وزیر دفاع با بیان این موضوع خاطرنشــان کرد که ایرانی مقتدر به عنوان عامل ثبات و صلح منطقه بوده و به هیچ وجه تهدیدی برای 

آن نیســت. سردار دهقان هدف از پروژه ایران هراسی را فروش تســلیحات و توجیه حضور نظامی کشورهای غربی در منطقه دانست و از کشــورهای منطقه خواست با به کار بستن تدبیر، مانع از 
به هدر رفتن ثروت های خود و رونق گرفتن کارخانه های اســلحه ســازی آن ها شوند. وی در خصوص دستاوردهای توافق هســته ای تاکید کرد که ایران به اهدافی که در مذاکرات به دنبال 

آن بود، دســت یافته اســت. به گفته او ایران به  تمام جهان اعالم کرده که به دنبال سالح هسته ای نیست و اساســا به اینگونه سالح ها نیازی ندارد. سردار دهقان همچنین از تحویل 
سامانه دفاع موشکی اس۳۰۰ به ایران تا اواسط سال ۲۰۱۶ میالدی خبر داد.

اعضای خبرگان افزایش نمی یابند
آیت الله سید علی اصغر دستغیب از مخالفت 
مجلس خبرگان با افزایش تعداد نمایندگان 
بــه ۹۹ نفر خبــر داد. نماینده مردم اســتان 
فارس در مجلس خبــرگان رهبری گفت در 
جلسه صبح چهارشنبه هجدهمین اجالس 
خبرگان رهبری، طرح کمیسیون آیین نامه 

در خصوص افزایش تعــداد نمایندگان مجلس خبرگان مورد بررســی قرار 
گرفت. پس از اســتماع نظرات موافق و مخالف، این طرح به رای گذاشته 
شــد که اعضای خبرگان با آن مخالف کردند. به گفته او در گذشته تصویب 
شده بود که با افزایش یک میلیون نفر به جمعیت هر استان، یک نفر به تعداد 
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری اضافه می شــود که در طرحی که امروز 
مورد بررسی قرار گرفت پیشنهاد شــده بود که تعداد نمایندگان از ۸۶ نفر به 

۹۹ نفر افزایش یابد.

دکترین آمریکا تغییر رفتار و ساختار ایران
معاون سیاســی ســپاه گفت: آمریکایی ها 
امروز سعی می کنند به جای تقابل، به تعامل 
و ارتبــاط با ایران روی بیاورنــد و این یکی از 
راه های نفوذ است. سردار رسول سنایی راد با 
اشاره به بیانات اخیر رهبری در مورد ضرورت 
جلوگیری از نفــوذ آمریکایی هــا در ایران و 

منطقه، تاکید کرد هشدار ایشان موجب بیداری از غفلت خواهد شد، چراکه 
دکترین آمریکایی ها تغییر رفتار و ساختار در جمهوری اسالمی ایران است. 
سنایی راد با اشاره به موفقیت ایران در پرونده هسته ای، افزود: تحریم ها بین 
مردم و حاکمیت ایران شــکاف ایجاد نکرد، در صورتی که هدف اصلی آن، 
شورش درونی و فروپاشی نظام بود. وی همچنین اظهار کرد که آمریکایی ها 
به دنبال ایجاد نوعی تردید بین ایران و روســیه هستند تا با اختالف افکنی، 

نفوذ منطقه ای خود را افزایش دهند.

استعفای جوان ترین عضو خبرگان
نماینده مردم آذربایجــان غربی در مجلس 
خبرگان رهبری استعفا داد. حجت االسالم 
والمسلمین حســن نمازی صبح امروز متن 
اســتعفای خود را به هیئت رییســه مجلس 
خبرگان رهبری تقدیم کرد. گفته می شــود 
علت استعفا، عدم شــرایط الزم برای انجام 

وظایف نمایندگی بوده اســت. بر پایه این خبر قرار است موضوع این استعفا 
در جلســه نوبت عصر امروز هجدهمین اجالســیه مجلس خبرگان بررسی 
شــود. گفتنی اســت حســن نمازی متولد ۱۳۵۴ و فرزند آیت الله عبدالنبی 
نمازی است. وی جوان ترین عضو خبرگان رهبری دوره چهارم است و همراه 
پدرش، آیت الله عبدالنبی نمازی، امام جمعه کاشــان، به این دوره مجلس 
خبرگان راه یافته است. اخبار غیررسمی حاکی از آن است که وی مسئولیت 

دفتر ارتباط دولت با روحانیت در قم را بر عهده دارد.

کاری کردیم که کنگره آمریکا 
دوپاره شود

حمید بعیــدی نــژاد در حاشــیه همایــش معاونان 
فرهنگــی وزارت علوم با تشــریح روند طی شــده در 
مذاکرات هسته ای تاکید کرد که اگر دستشان برای 
گفتن برخی نکات باز بود، می توانســتند اثبات کنند 

که از موضع قدرت در این مذاکرات ظاهر شده اند.

از موضع عزت و قدرت مذاکره کردیم
بعیدی نژاد در ســخنان خــود با بیان اینکه دســت 
تیم هســته ای برای بیان برخی نکات بســته است، 
گفت: وگرنه می توانســتیم به راحتی اثبات کنیم در 
این مذاکرات از موضع عزت و قدرت در مقابل قدرت 
های بزرگ جهان ایستاده و با آنها گفت وگو کردیم. به 
گفته این عضو تیم مذاکره کننده آنها فکر می کردند 

ایران بر اثر تحریم ها مجبور به مذاکره شده و به همین 
خاطر می خواستند خواسته های غیرهسته ای را به ما 
تحمیل کنند، اما به تدریج به آنها ثابت شد که ایران از 
موضع قدرت و به خاطر حفظ حقوق هسته ای خود 

پای میز مذاکره آمده است. 
رئیس تیم کارشناســی مذاکره کننده هســته ای در 
ادامه خاطر نشان کرد: در حال حاضر از طریق گفت 
وگو کاری کرده ایم که برای نخســتین بــار در تاریخ 
آمریکا، کنگره این کشــور دوپاره شده و آمریکایی ها 
دچار مشکل جدی با اســرائیل و البی صهیونیستها 
شده اند. وی تاکید کرد که برای نخستین بار است که 
رئیس جمهوری آمریکا در مقابل کنگره و سنا ایستاده 
و می گوید حتی اگر شــما هم با توافق مخالفت کنید 

من رای شما را وتو خواهم کرد.

علم هسته ای را نمی توان با بمب از بین برد
بعیــدی نژاد دلیــل مذاکــره ۱+۵ با ایــران را قدرت 
برخواسته از دانشگاه های کشور دانست که توانسته 
اند دانشمندانی تربیت کنند که توانایی بومی سازی 
و اجرای تکنولوژی غنی ســازی دارنــد. وی در این 
خصوص افزود: مقامــات آمریکایی می گویند علم 
هســته ای ایران را نمی توان با بمــب از بین برد زیرا 

دانش هسته ای در ایران بومی شده است.

مدل جدیدی از رآکتور هسته ای ساختیم
این دیپلمات کشــور با بیان اینکه بحث آب سنگین 
اراک یکــی از موراد مهــم اختالف بــود گفت: آب 
سنگین مقدار زیادی پلوتونیم تولید می کند که با آن 
می توان بمب اتمی ساخت. آنها می گفتند باید راکتور 
آب سنگین خود را به آب سبک تغییر دهید. به گفته 
وی این بحث تا چند روز آخر مذاکرات ادامه داشت، 
تا اینکه ایران طرحی را به آنها داد که برای نخستین 
بار در دنیا راکتور آب سنگین را طوری طراحی کرده 
بود که پلوتونیم کمتری تولید شود، ولی کارشناسان 
آنها گفتند که نمی توانید از لحاظ علمی چنین کاری 
را انجام دهید. وی با بیان اینکه ۴۰۰ ساعت در رابطه 
با این راکتور مذاکره داشتیم، گفت آنها طرح را بررسی 
و در روز آخــر اعالم کردند که طرح ارائه شــده مدل 
جدیدی از راکتورهای هســته ای را در جهان مطرح 

کرده و قابل پذیرش است.

598 نوشت: » وقتی که نمایندگان البی صهیونیستی حامی برجام می شوند«
مخالفت کنگره با دولت اوباما بیشتر به خیمه شب بازی می ماند که هدف خاصی را در پس پرده مخفی کرده است. مدتی پیش رهبرانقالب 

نیز، علت مخالفت کنگره با دولت را دعوای حزبی برای کسب امتیاز عنوان کردند.

 عصرایران نوشت: »اوباما منتظر یک رای برای تایید توافق هسته ای«
هم زمان با تقویت موضع دموکرات ها در حمایت از توافق هسته ای، برخی وب سایت های وابسته به البی اسرائیلی و محافظه کاران تندرو در 

آمریکا برخی سناتورهای دموکرات را به دریافت رشوه از ایران برای رای مثبت به توافق هسته ای متهم کرده اند.

 آنا نوشت: »نگهبان اجرای قانون رئیس جمهور است«
اختیارات رئیس جمهور را نباید به اخطار قانون اساسی محدود کرد. یک حقوقدان می گوید که رئیس جمهوری نگهبان قانون اساسی در 

مرحله اجراست. مقام ریاست جمهوری می تواند درمورد نظارت بر انتخابات به شورای نگهبان اخطار قانون اساسی بدهد.

 افکارخبر نوشت: »سفر تراشی برخی نمایندگان مجلس!«
نمایندگان در مجلس هم سفر خارجی دارند و هم ماموریت. بخشی از این سفرها و ماموریت ها در قالب دعوت گروه های دوستی-پارلمانی، 

بعضی به همراه رئیس مجلس و برخی هم برای خود سفر می تراشند.  مثال در آخرین سفر چهار نماینده همراهش هستند.

 پارس نوشت: »ترکیب جدید روحانی، هاشمی و اصالحات برای انتخابات«
در بین حلقه هاشمی درمورد شیخ قدرت علیخانی،  محمد هاشمی و کرباسچی، در حلقه روحانی درمورد یونسی، نهاوندیان، حسین فریدون،  

حسام آشنا و صالحی امیری و در حلقه رئیس دولت اصالحات درمورد موسوی الری، مجید انصاری و صفدر حسینی تصمیم گیری شده است. 

عکس روزسایت نگار

دکتر علی الریجانی 
رئیس مجلس شورای 
اسالمی که برای شرکت 
در چهارمین اجالس 
روسای پارلمان های 
جهان به نیویورک سفر 
کرده است، با رئیس 
مجلس اعیان انگلیس 
دیدار و گفت وگو کرد

خبرنامه

بعد از صحبت های سخنگوی قوه قضائیه در خصوص وضعیت مهدی هاشمی، 
خانواده وی در نامه ای به محسنی اژه ای، چند نکته را متذکر شدند، آن ها نامه را با 
این مقدمه آغاز کردند:» جناب محسنی اژه ای گویا عذاب وجدان به خاطر ستمی 
که بر مهدی رفته شــما را راحت نمی گذارد که با جواب سوال های معلوم الحال 

خودتان را تسکین می فرمایید.«

از ابتدا می خواستیم دادرسی علنی باشد
در ابتدای این نامه، به روند بازگشت مهدی هاشمی رفسنجانی اشاره شده است:» 
پس از شدت گرفتن تهمت ها و دروغ ها در سالیان اخیر، مهدی تصمیم به بازگشت 
گرفت. بســیاری از رجال سیاسی، حتی در باالترین سطح در قوه قضاییه، پیغام 
می دادنــد که به ایران باز نگردد. در هر صورت، او به عنوان یک شــهروند مقید 
به قانون، خود را موظف به پاســخگویی در برابر ابهامات مطروحه پیرامون خود 

دانست، لذا در برابر قانون تمکین کرد و به ایران آمد تا قانون بر پرونده وی حکم 
نماید.« سپس به جلسات دادگاه پرداخته شده است:» آنقدر بی قانونی دیدیم که 
باور نمی کردیم. این امر موجب شد اولین خواسته ما از دادگاه، علنی بودن دادرسی 

باشد،اما هرگز چنین نشد.«

اگر پرونده اقتصادی بود چرا در دادگاه امنیتی محاکمه شد؟
در قســمتی دیگر از نامه، خانواده هاشمی به چند مورد از تخلفات پرونده مهدی 
اشاره کردند:» در پرونده، هیچ سند و دلیلی برای اینکه مهدی وجهی گرفته وجود 
نداشــت. واقعیت این است که این نخستین پرونده در تاریخ قضای ایران است، 
که شــخصی بدون این که ریالی پول گرفته باشد و حتی قاضی پرونده بگوید که 

علم دارد متهم پول نگرفته است، اما به گرفتن پول متهم شود و حکم بگیرد.«
خانواده هاشــمی معتقدند در دادنامه مهدی هاشمی دست برده شده است، آن 

ها در ادامه نوشــتند:» حتی یک شــاهد به دادگاه خواسته نشد.  با وجود این که 
اصرار بر این بود که پرونده مهدی اقتصادی اســت، پرونده را به قضاتی در بدوی 
و تجدیدنظــر ارجاع دادند که تخصصی در این امر نداشــتند و بیش از هر چیز، 

پرونده های امنیتی و یا مواد مخدر به آنها ارجاع می شد.«

جلسات دادگاه را منتشر کنید
عفت مرعشــی و ســایر اعضای خانواده هاشــمی رفســنجانی در انتهای نامه 
درخواستشان را بیان کردند و گفتند:»  می خواهیم که جلسات دفاعیه مهدی را به 
طور کامل و بدون سانسور، در اختیار مردم قرار دهد. تلخ تر و غم انگیزتر از تمامی 
این وقایع، این است که چند ماهی قبل از اعالن حکم نهایی، پیش نویس حکمی 
به دست ما رسید که ادعا می شد حکم نهایی مهدی است و می گفتند که تصمیم 
از قبل گرفته شده است. متأسفانه باید گفت که حکم صادره، عینًا بخشی از آن 
متن بود! ما آن حکم را جدی نگرفته بودیم و تصور می کردیم که آن متن ارسالی 

تنها یک شوخی برای ایجاد واهمه در مهدی و وکالیش است.«

خانواده هاشمی خطاب به محسنی اژه ای:  عذاب وجدان شما را راحت نمی گذارد
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رصدخانه

اکثر جمهوری خواهان، اوباما را مسلمان می دانند! 
نشانه ها از شخصی شدن تقابل دو حزب سیاسی در آمریکا حکایت دارد

بحث درباره توافق هســته ای ایران در کنگره آمریــکا، این روزها به یکی 
از مهم ترین بحث های جاری در عرصه سیاســی این کشــور و حتی یکی 
از جنجالی ترین موضوعات در تاریخ روابط سیاســی کنگره با کاخ ســفید 
تبدیل شده است. در این عرصه، در شرایطی که باراک اوباما، رئیس جمهور 
آمریــکا توافق هســته ای ایران را میــراث دوران ریاســت جمهوری خود 
خوانده و تالش دارد تحت هر شــرایطی زمینه اجرایی شــدن آن را فراهم 
کند، جمهوری خواهان ســعی دارند به هر شــکل ممکن مانــع از این امر 
شــده و جلوی به اجرا در آمدن ایــن توافق را بگیرند. در ایــن میان، نکته 
جالب اینجاســت که گویا این تقابل جدی میان کنگره و کاخ سفید – که از 
ابتدای دوران ریاســت جمهوری اوباما وجود داشــته و اکنون به اوج خود 
رسیده – جدا از جنبه های سیاسی، جنبه های ایدئولوژیک نیز پیدا کرده و 
جمهوری خواهان برای توجیه مخالفت خود با رئیس جمهور، ادعاهایی را 
درباره مسائل شــخصی وی مطرح می کنند. نتایج یک نظرسنجی جدید 
که در روزنامه »هافینگتون پســت« منتشر شــده، ابعاد ماجرا را به شکل 

روشن تری نشان می دهد.
در مطلب هافینگتون پســت اشاره شده در شــرایطی که اوباما در حال 
بــه پایان رســاندن دومین دوره ریاســت جمهوری خود اســت، بیش از 
نیمــی از جمهوری خواهــان اعتقاد دارند که وی مســلمان اســت. این 
آمار بر اســاس نتایج نظرسنجی موسسه »افکارســنجی سیاستگزاری 
عمومی« به دست آمده است. بنا بر یافته های این نظرسنجی، ۵۴درصد 
از جمهوری خواهــان، اوبامــا را مســلمان می دانند. ۱۴درصــد از این 
مجموعه، معتقدند که وی مســیحی اســت و ۳۲درصد نیز گفته اند که 
نظری در این زمینه ندارند. کشور محل تولد اوباما، از جمله دیگر مسائلی 
است که درباره آن اختالف نظر وجود دارد. ۴۴درصد از پاسخ دهندگان 
جمهوری خواه بر این باورند که باراک اوباما در ایاالت متحده متولد نشده 
است. این در حالی است که تنها یک سوم از این جمع، وی را متولد آمریکا 

می دانند و کمتر از یک سوم نیز گفته اند که درباره این موضوع 
مطمئن نیستند. 

اعتقــاد به اینکه اوباما یک مســلمان متولد خارج از آمریکاســت، در میان 
طرفداران دونالد ترامــپ، نامزد جنجالی جمهوری خواهــان در انتخابات 

ریاست جمهوری ســال آینده بیش از دیگران است. ۶۶درصد 
از جمهوری خواهــان طرفدار ترامــپ می گویند اوباما 

مســلمان اســت و ۶۱درصــد از آن ها نیــز وی را 
متولد خارج از آمریکا می دانند. گفتنی اســت 

تئوری هــای شــکاکانه دربــاره مذهــب و 
همچنیــن محل تولــد اوبامــا، از همان 
ســال ۲۰۰۸ کــه وی برای رســیدن به 
ریاســت جمهوری مبــارزه می کــرد، در 
میان جمهوری خواهان وجود داشــته و 

تاکنون نیز تداوم یافته اســت. در سال 
۲۰۱۰، نتایج نظرســنجی موسسه 
افکارســنجی »پیو« نشــان داد که 
۳۱درصــد از جمهوری خواهــان، 

اوباما را مســلمان می دانند. اخیرا نیز 
اسکات واکر، فرماندار ویسکانسین و از 

جمله نامزدهای بالقوه جمهوری خواهان 
در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو گفت 

اطمینان ندارد که اوباما مسیحی باشد. 
اوباما پیشتر در پاسخ به انتقادات و تردیدهای موجود 

دربــاره مذهب خــود، تصریح کرده بــود که وی یک 
مســیحی اســت؛ اما گفت حتی اگــر مذهبی 

دیگر می داشــت نیز نمی بایست 
به گونــه ای مورد 

انتقاد قرار گیرد که گویی مرتکب امری بد و خالف شــده اســت. تردیدها 
درباره محل تولد اوباما نیز در ســال ۲۰۱۱ و زمانی به اوج خود 
رســید که دونالد ترامپ به طور جدی به انتقاد از 
وی پرداخته و مدعی شد که وی متولد 
ایاالت متحده نیست. در نهایت، 
کار به جایی رســید کــه اوباما 
ناچار شد یک کپی از مدارک 
شناســایی خود را منتشر 
کند که نشــان می داد در 
هاوایی متولد شده است. 
باید اشــاره کرد که 
یــج  نتا بــاره  در
این نظرســنجی 
نکاتــی  جدیــد، 
ســوی  از  نیــز 
مورد  تحلیلگران 
قرار گرفته  اشــاره 
خــود  نــوع  در  کــه 
مهم تلقــی می شــوند. به 
عنوان مثال، کریس کیلیزا، 
پســت  واشــنگتن  تحلیلگــر 
می نویسد این احتمال وجود دارد 
که پاسخ دهندگان، در پاسخ به 
اغراق  ســواالت مربوطه 
کرده و سواالت این 

نظرســنجی به بهانه ای در دســت جمهوری خواهان تبدیل شــده باشد 
تــا با اســتفاده از آن، نارضایتی خود را از اوباما نشــان دهنــد. به عبارت 
دیگر، آن ها چیزی را کــه به زعم خود منفی می دانند، به اوباما نســبت 
می دهند و این موضوع، ربطی به آن ندارد که آیا واقعا به باور آن ها اوباما 
مسلمان است یا خیر. موسســه ای که وظیفه انجام این نظرسنجی را بر 
عهده داشــته، اعالم کرد که ۵۷۲ نفر به سواالت مدنظر پاسخ داده اند. 
نظرســنجی مذکور به شــیوه تلفنی و آنالین در فاصله روزهای ۲۸ تا ۳۰ 

اوت انجام گرفته است. 
باید اشــاره کرد که از یــک منظر، افزایش نســبت افرادی کــه اوباما 
را مســلمان یــا خارجــی می داننــد طــی ماه هــای اخیــر نســبت به 
نظرسنجی های پیشــین، می تواند ناشی از افزایش تقابل میان کنگره 
و کاخ ســفید باشد که به طور خاص، در موضوع توافق هسته ای ایران 
به اوج خود رسیده اســت. هرچند جمهوری خواهان از همان ابتدا نیز 
با شــماری از طرح های مهم اوباما، از جمله الیحه خدمات درمانی در 
ایاالت متحده مخالف بودند، اما بحث درباره توافق هسته ای ایران که 
از یک ســو، اوباما را به موضع گیری مستقیم و تهدید به وتوی قطعنامه 
مخالفت کنگره واداشته و از سوی دیگر، صف بندی کم و بیش کاملی 
را میان دموکرات ها و جمهوری خواهان به وجود آورده، ســبب تشدید 
بی سابقه این روند شــده است. بر این اساس، همان گونه که واشنگتن 
تایمز نیز اشــاره کرده، بخشی از پاســخ جمهوری خواهان به سواالت 
طرح شده درباره مذهب و زادگاه اوباما، به نارضایتی آن ها از اقدامات 
وی مربوط بوده و به وســیله ای برای نشــان دادن عــدم تمایل به وی 
تبدیل شــده اســت. با این وجود و از ســوی دیگر، با قاطعیت می توان 
گفت نتایج این نظرســنجی حکایت از آن دارد که تقابل سیاسی کنگره 
و کاخ ســفید، تا چه ماهیتی ایدئولوژیک و حتی شــخصی پیدا کرده و 
از عرصه تنش هــا و تقابل های معمول و مرســوم سیاســی فراتر رفته 
اســت. این امر می تواند در آینده تعامالت سیاســی در ایاالت متحده 

نیز نقش آفرین باشد. 

اوباما، در آستانه پیروزی در موضوع توافق هسته ای ایران 
رئیس جمهور آمریکا در آســتانه پیروزی در موضوع توافق هســته ای ایران قرار گرفته است. روز سه شنبه، دو سناتور دموکرات، یعنی باب کیسی از پنسیلوانیا و کریس کونز از دالِور حمایت خود را از توافق هسته ای ایران اعالم کردند و بدین 
ترتیب، شــمار ســناتورهای حامی توافق هسته ای به ۳۳ تن رسید. کونز که یکی از اعضای کمیته روابط خارجی سنا است،  روز سه شنبه تصمیم خود را در دانشــگاه دالور اعالم کرد. او عالوه بر حمایت از توافق هسته ای ایران، به برخی از 
نگرانی های خود در این زمینه نیز پرداخت. وی گفت این توافق مورد نظر او نبود و به این دلیل  که ایران تفسیری متفاوت از آمریکا در ارتباط با مفاد کلیدی توافق دارد، آشفته شده است. با این حال، او اعالم کرد در حمایت از توافق هسته ای 
رای خواهد داد؛ زیرا این توافق »معتبرترین فرصتی اســت که سبب خواهد شــد جامعه جهانی به مهار یک تهدید بپردازد و در عین حال، توانایی آمریکا در استفاده از قدرت اقتصادی و نظامی با هدف برچیدن موفقیت آمیز برنامه هسته ای 
ایران در صورت شکست دیپلماسی حفظ می شود«.  کیسی نیز در مصاحبه ای اعالم کرد مادامی که این توافق با شدت هر چه تمام تر اجرایی شود، »کامال مطمئن هستم که همه مسیرها به سوی ساخت سالح هسته ای مسدود می شود«. 
وی همچنین گفت طی چند ماه گذشــته با شــمار زیادی از مقامات کاخ سفید گفت و گو کرده و از جمله، چند بار تلفنی با اوباما صحبت و سپس تصمیم گیری کرده اســت. او هفته گذشته نیز با جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا گفت و گو 

کرده بود. کیسی گفت: »در نهایت به این نتیجه رسیدیم که گزینه دیگری وجود ندارد«. 

پلیس نپال روز سه شنبه ضمن درگیری با معترضین قانون اساسی به روی آنان آتش 
گشود که بر اثر این تیراندازی پنج تن از تظاهرکنندگان جان خود را از دست دادند.

درگیری میان تظاهرات کنندگان 
و نیروهای امنیتی ضد شورش در 

برابر وزارت محیط زیست لبنان.

هجوم مهاجران عازم آلمان به ایستگاه های قطار بوداپست و وین باعث هرج و مرج و آشفتگی در این ایستگاه ها شده است. 
پلیس مجارستان روز سه شنبه ایستگاه اصلی قطار بوداپست را از وجود صدها مهاجری که در تالش برای رسیدن به اروپا 

بودند پاکسازی کرد و ورودی ایستگاه را بست.

پلیس »فاکس لیک« در ایلینوی آمریکا 
برای یافتن مظنونین حادثه قتل یک افسر 
پلیس دست به جستجوی گسترده زده است.

  داعش برای اردوغان 
حکم مرگ صادر کرد

داعش در شــبکه های اجتماعی بــرای رئیس جمهوری ترکیه 
حکم مرگ صادر کرد. یکی از حســاب های کاربری وابسته به 
داعش، حکم مزبــور را به دلیل همکاری ترکیه با ائتالف تحت 
رهبــری آمریکا علیه داعش صادر کرده اســت. داعش در این 
بیانیه، اردوغــان را به دلیل همکاری با ائتــالف تحت رهبری 
آمریکا علیه این گروه ترورستی »مرتد« خوانده و به مرگ محکوم 
کرده اســت. آنکارا از ماه گذشته به دولت آمریکا اجازه استفاده 
از پایگاه هوایی »اینجرلیک« بــرای بمباران مواضع داعش در 

سوریه را داد.

 آمریکا سبب قدرت گیری القاعده 
در یمن شده است

حمالت هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی، باعث کشته شدن 
تعداد زیادی از رهبران اصلی القاعده شده، اما دامنه فعالیت این 
ســازمان به طور قابل توجهی افزایش یافته اســت. یک توضیح 
درباره این امر، آن است که از زمان آغاز حمالت پهپادهای آمریکا، 
دولت یمن ضعیف تر شده و این مسئله، فضا را برای القاعده فراهم 
کرده تا بتواند دامنه عملیات خود را گسترش دهد. استدالل دیگر، 
این است که حمالت پهپادها باعث کشته شدن غیر نظامیان شده 
و این امر سبب شده ادعای القاعده در شبه جزیره عربستان درباره 
اینکه یمن با حمله یک قدرت خارجی روبه روست، اعتبار پیدا کند.

مخالفت تل آویو با برافراشتن 
پرچم فلسطین در سازمان ملل

نماینده رژیم اسرائیل در ســازمان ملل، رسما مخالفت تل آویو 
را با برافراشــتن پرچم فلســطین در این نهاد اعــالم کرد. ران 
پروسور، نماینده این رژیم در ســازمان ملل، اعالم کرد تالش 
فلســطینیان برای به اهتزاز در آوردن پرچمشــان در سازمان 
ملل در کنار پرچم دیگر کشورها، سوء استفاده از این نهاد برای 
پیشــبرد اهداف سیاسی محسوب می شــود. وی در نامه ای به 
بان کی مون، دبیرکل ســازمان ملل و همچنین ســام کوتسا، 
رئیس کنونی مجمع عمومی، رسما مخالفت رژیم اسرائیل را با 

این اقدام اعالم کرد.

 واکنش دولت آمریکا به ادعای 
همکاری با »جبهه النصره«

مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: »هرگونه حمایت از 
جبهه النصره برای مقابله با داعش را تکذیب می کنیم«. وی در پاسخ 
به سوال خبرنگاری که پرسید ژنرال دیوید پترائوس، رئیس پیشین سیا 
اعالم کرده این احتمال وجود دارد که آمریکا برای مبارزه با داعش از 
جبهه النصره حمایت کند، اظهار داشت: »من این گزارش را دیده ام؛ 
اما ما با جبهه النصره هیچ همــکاری نداریم و این گروه، یک گروه 
تروریستی است«. وی همچنین درباره نقش ترکیه در ائتالف ضد 
داعش سخن گفته و از همکاری این کشور در قالب واگذاری اجازه 

استفاده از پایگاه هوایی اینجرلیک در اختیار آمریکا، قدردانی کرد.

بین الملل
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آنچه باید از نمایشگاه IFA انتظار داشت

هفته اول ســپتامبر را می توان زمان رقابت برندهــای تولید کننده گجت های 
الکتریکی با هم دانســت. شــرکت های مختلفی از سراســر جهان در شــهر 
برلین، در کشــور آلمان گرد هم مــی آیند تا آخرین دســتاوردهای الکتریکی و 
تکنولوژیک خود را به کاربران نشــان داده و در فصل فروشــی عظیم که تحت 
عنوان »بازگشت-به-مدرسه« شناخته می شود، توجه مشتریان بیشتری را به 

محصوالتشان معطوف کنند.
نمایشگاه IFA را می توان نسخه ای اروپایی از »CES« دانست. شاید برایتان 
سوال شده باشــد که »IFA« مخفف چه کلماتی است؛ این حروف از دو کلمه 
آلمانی »Internationale Funkaustellung« گرفته شده اند که ترجمه آنها 
می شود: »نمایشــگاه بین المللی رادیو«. نمایشگاه IFA در سال ۱۹۲۴ آغاز 
به کار کرد. در آن زمان، گجتی به نام »رادیو« بسیار مبتکرانه تلقی می گشت و 

استقبال بی نظیری نیز از آن به عمل می آمد.
از سال ۱۹۲۴ الی ۱۹۳۹، این نمایشگاه به شــکل ساالنه برگزار می شد اما از 
اول دهه ۵۰ میالدی الی ســال ۲۰۰۵، برگزاری نمایشگاه هر دو سال یک بار 
بود. از ۲۰۰۵ به بعد، این نمایشگاه دوباره به شکل ساالنه فعالیت خود را از سر 
  IFA .گرفت و به معرفی لوازم الکتریکی مصرفی و لوازم برقی خانگی پرداخت
را می توان بزرگترین نمایشــگاه تجاری دانست که در قاره اروپا برگزار می شود؛ 
جایی که تا پیش از این، شــرکت بزرگی همچون سامســونگ عادت داشت به 
شکل ساالنه، جدیدترین دســتاورد خود در زمینه موبایل های سری »نوت« را 
در آن روی صحنه ببرد. امســال اما چنین نیست و غول های بزرگ تکنولوژی 
همگی در این نمایشگاه شرکت دارند و به ارائه محصوالت جدید و دستاوردهای 

خود میپردازند.

شرکت سونی

به احتمال زیاد، بخش عمده ای از »نورافکن توجه« بر برند سونی تابیده خواهد 
شد. این شرکت یکی از تنها کمپانی هایی است که بخش عمده محصوالت برتر 
خود را برای رونمایی در IFA نگه داشته است. کمپانی یاد شده باالخره تصمیم 
دارد تا پرچمــدار جهانی تلفن های هوشــمند خود برای ســال ۲۰۱۵ را در این 
نمایشگاه تجاری بزرگ رونمایی کند. در واقع، ژاپنی ها می خواهند یک خانواده 
جدید از پرچمداران را روی صحنه ببرند که شامل سه تلفن همراه با نمایشگر های 
۴.۶، ۵.۲ و ۵.۵ اینچ خواهند بود. نمونه ۵.۵ اینچ با نام »Premium Z۵« شناخته 
خواهد شد و روز گذشته مدیر بازاریابی سونی در فرانسه در مصاحبه ای اعالم کرد 
که از نمایشگری با رزولوشن ۴K برخوردار است. سونی در سال گذشته نیز Z۳ را در 
دو نمونه معمول و کامپکت ارائه داد که البته از کیفیتی بسیار عالی هم برخوردار 
بودند. در حال حاضر به نظر می رسد که بیشتر مشکل سونی، به نداشتن شبکه 

های توزیع مناسب در برخی بازارها همچون ایاالت متحده مربوط می شود.
در مورد ســایر محصوالت ســونی که در IFA رونمایی خواهند شــد، سکوت 
خبری عجیبــی حاکم بوده که حاکی از قابلیت این شــرکت در برابر عدم فاش 
شدن اطالعات سازمانی است اما در هر صورت بعید به نظر می رسد که شاهد 
رونمایی از یک ساعت هوشــمند جدید و بروز رسانی هایی در زمینه تلویزیون و 

دوربین های ۴K نباشیم.

شرکت سامسونگ

اگرچه پیش از این و در ماه میالدی گذشته، شرکت کره ای اقدام به معرفی نوت 
۵ )و گلکسی اس ۶ اج پالس( کرد اما همین موضوع دلیلی برای کنار رفتن یکی 

از غول های سخت افزاری جهان از بزرگترین نمایشگاه تجاری اروپا نیست.
این شــرکت در روزهای گذشــته و زمانی که نوت ۵ را معرفی کــرد، جلوه ای از 
ساعت هوشمند جدید با نمایشگر گرد اش به نام Gear S۲  را به نمایش کشید 

و خبر داد که جزییات آن را در نمایشگاه یاد شده خبر خواهد داد.
امسال البته تفاوت عمده Gear S با Gear S۲ در این است که شاهد طراحی 
بسیار ظریف تری هســتیم؛ نمونه ای که در سال گذشته رونمایی شد، بیش از 
اندازه به عنوان یک ساعت هوشمند بزرگ بود. اکنون سازندگان سخت افزاری 
متوجه شده اند که ســاعت ها به جای تکنولوژیک بودن، بهتر است در مرحله 
اول محصولی چشم نواز باشند چرا که با سایر گجت ها تفاوت داشته و شخصی 

تر به شمار می روند.
 Gear S۲ در هر صورت، امروز صبح این شرکت بیانیه خبری خود در خصوص
را منتشر کرد و جزییات مربوط به آن را نیز در اختیار رسانه ها قرار داد. گفتنیست 
که ساعت هوشمند مورد بحث از پلتفرم تایزن بهره می برد و در سه نمونه عرضه 
خواهد شد که یکی از آنها، قابلیت اتصال سیم کارت و استفاده از داده های نسل 

سوم شبکه های مخابراتی را نیز خواهد داشت.

شرکت ال جی

کمپانــی کره ای LG امســال تصمیــم دارد در کنار عرضــه تلویزیون های 
OLED، به ســراغ معرفی لــوازم جانبی صوتی مخصوصی بــرود و کیفیت 
صــدا را در منازل کاربران باالتر ببــرد. مدتی قبل نیز این شــرکت خبر داده 
بود که برخی مدل ها از اســپیکر بلوتوث خــود را در IFA به نمایش خواهد 
گذاشــت. تمرکز این شــرکت در میان تلویزیون هایش اما بر روی تکنولوژی 

ویدیویی HDR خواهد بود.
اندکی پیش مدیر بخش تلویزیون و نمایشگرهای این شرکت گفته بود: »هر کس 
جدیدترین دستاوردهای ما را در IFA مشاهده کند بدون ذره ای شک خواهد 
گفت که فناوری OLED و HDR به بهترین شکل با یکدیگر تلفیق گشته اند.«
از طرف دیگر، نســل جدیــد تبلت هــای G Pad را نیــز نباید فرامــوش کرد؛ 
محصوالتی که البته در هفته های گذشته پا به کره جنوبی گذاشته اند اما احتماال 

اکنون برای مصرف کنندگان جهانی نیز معرفی خواهند شد.
البته برند ال جــی،  معموال عادت ندارد تا موبایلی را به این مراســم آورده و 
معرفی نماید. اکنون یکی از مهم ترین مواردی که انتظارش را می کشــیم، 
کیبورد قابل حمل Rolly اســت. باید با ایــن محصول کار کرد و دید چطور 
می تواند پاســخگو باشد؛ این ایده یا بی نظیر خواهد بود و یا با شکست کامل 

مواجه خواهد شد.

شرکت موتوروال

سال گذشــته کمپانی موتوروال »موتو ۳۶۰« را معرفی کرد که به سادگی می توان 
لقب بهترین اسمارت واچ اندرویدی در سال پیش را به آن داد. حال، این شرکت در 
صدد معرفی نســل دوم از موتو ۳۶۰ است و می خواهد آن را در دو نمونه ۳۸ و ۴۲ 

میلیمتری معرفی نماید. هر چند که شایعات و تصاویری در خصوص نسخه ورزشی 
این اسمارت واچ نیز منتشر شده اند. در روزهای اخیر نیز شاهد تصاویر زنده و رندر 
شده ی بسیاری بوده ایم که نسل دوم ساعت مذکور را به نمایش کشیده اند. با توجه 
به همین تصاویر، می توان گفت که نسل دوم نیز تا حد بسیار زیادی به نمونه اصلی 
که در سال گذشته معرفی شد شباهت دارد. البته موتوروال با زیرکی خاصی، این 
نمونه را از نسل قبل متمایز کرده تا کاربر در یک نگاه گذرا بتواند متوجه جدید بودن 
آن بشود. موتو ۳۶۰ اول، دارای یک کلید در بخش کناری و سمت راست اش بود 
که کنار »نشانگر ساعت ۳« قرار گرفته بود. این کلید در نسل دوم اندکی باالتر و در 
کنار »نشانگر ساعت ۲« قرار گرفته. اگرچه تصاویر زیادی از موتو ۳۶۰ جدید فاش 
شده اند اما خبر زیادی )به جز اندازه باتری( از محتویات داخلی و مشخصات سخت 
افزاری این اسمارت واچ نبوده است. می توان انتظار داشت که موتوروال، از چیپستی 
قوی تر در آن بهره گرفته باشد که البته این اقدام با توجه به رقابت بسیار سر سختانه 

برندهای سازنده در زمینه تکنولوژی های پوشیدنی، منطقی به نظر می رسد.

شرکت مایکروسافت

بعید اســت که مایکروســافت، پرچمــداران لومیــا که مدت هاســت کاربران 
ویندوز فون در انتظارشــان هســتند را در IFA معرفی کند. با این حال، باز هم 
مایکروســافت در مرکز توجهات خواهد بود چرا که این اولین نمایشــگاه بزرگ 
پس از ارائه ویندوز ۱۰ اســت. از طرف دیگر با عرضه نسل جدید پردازنده های 
اینتل، مشخصا همه ســازندگان تالش خواهند کرد تا خطوط تولید خود را بروز 

رسانی کنند.
انتظــار مــی رود هماهنگــی ایــن دو شــرکت بــزرگ کــه از آن بــا عنــوان 
»وین تل« یاد می شــود، بتواند شــور و هیجانــی بی نظیر در میــان خریداران 
کامپیوترهــای شــخصی ایجاد کنــد زیرا کم پیش مــی آید ببینیم که نســخه 
جدیــد پردازنــده هــای اینتل بــا نســخه تــازه ویندوز بــه شــکل هماهنگی 
در یــک مقطــع زمانــی از ســال عرضــه می شــوند. بــر همین اســاس می 
 تــوان انتظــار لپ تاپ هــای بســیار زیــادی را از ســوی ســازندگان مختلف 

داشت.
گفته می شود که در این نمایشگاه، کامپیوترهای شخصی شرکت های توشیبا، 
ایسر، ایسوس، لنوو و دل رونمایی خواهند شد که همه آنها نیز مشخصا از ویندوز 

۱۰ بهره مند خواهند بود.

شرکت اینتل

بزرگترین ســازنده چیپ های پردازشی در جهان، اندکی پیش دو پردازنده نسل 
ششــم برای کامپیوترهای رومیزی را عرضــه کرد و انتظار مــی رود اکنون به 
معرفی چیپ های Skylake که برای محصوالت همراه )لپ تاپ ها( توسعه 

یافته اند، بپردازد.
بر اســاس اطالعات فاش شــده، این شــرکت ۸ پردازنده مختلــف را معرفی 
مــی کند که در دســته بنــدی هــای Celeron تــا Core i۷ جــای خواهند 
 گرفت. بیشــتر این چیپ هــا، از پردازنــده گرافیکی مجتمــع HD ۵۳۰ بهره 

می برند.

 آمار جدید از وضعیت 
فاوا کشور

براساس یافته های مرکز آمار ایران، ۹۸.۴ درصد مردم 
ایران تلویزیون، ۹۷.۶ درصد تلفن ثابت یا همراه و ۱۰.۵ 
میلیون رایانه شخصی داشته اند. مهم ترین نتایج طرح 
آمارگیری »استفاده خانوارها و افراد از فناوری اطالعات 
و ارتباطاتـ  ۱۳۹۲« که مربوط به دوره زمانی سه ماهه 
از ۳ ماه قبل از زمان آمارگیری تا زمان آمارگیری )دی ماه 

۱۳۹۲( است، به شرح زیر قابل ارائه است.

دسترسی به رادیو و تلویزیون
از مجموع ۲۲.۱ میلیون خانوار کشور، در حدود ۱۳.۰ 
میلیون خانوار )۵۷.۰ درصد( در محل سکونت به رادیو 
و ۲۲.۵میلیون خانوار )۹۸.۴ درصد( در محل سکونت 

به تلویزیون دسترسی داشته اند.
اندازه این ســهم ها به ترتیب برای خانوارهای شهری 
۶۱.۱ درصد و ۹۸.۹ درصد و برای خانوارهای روستایی 

۴۵.۵ درصد و ۹۷.۱ درصد بوده است.

برخورداری از تلفن و رایانه
از مجموع خانوارهای کشور، در حدود ۲۲.۳ میلیون 
خانوار )۹۷.۶ درصد( در محل سکونت به تلفن )ثابت 

یا همراه یا هر دو( دسترسی داشته اند.
اندازه این سهم برای خانوارهای شهری و روستایی به 
ترتیــب ۹۸.۹ درصد و ۹۳.۹ درصد بوده اســت. از کل 
خانوارهای دارای تلفن کشــور ۵.۰ درصد فقط دارای 
تلفن ثابت، ۱.۵ درصد فقط دارای تلفن همراه و ۹۱.۰ 

درصد دارای هر دو تلفن ثابت و همراه بوده اند.
همچنین ۱۰.۵ میلیون خانوار )۴۵.۹ درصد( در محل 

سکونت به رایانه دسترسی داشته اند.
همچنیــن ۵۴.۰ درصد خانوارهای شــهری و ۲۳.۳ 
درصد خانوارهای روستایی کشور در محل سکونت به 

رایانه دسترسی داشته اند.

دسترسی به اینترنت در محل سکونت
از مجموع ۲۲.۸ میلیون خانوار کشــور، در حدود ۸.۶ 
میلیــون خانــوار )۳۷.۸ درصد(، در محل ســکونت 
به اینرنت دسترســی داشــته اند، که از ایــن تعداد ۷.۶ 
میلیون خانــوار )۸۷.۷ درصد( در نقاط شــهری و ۱.۱ 
میلیون خانوار )۱۲.۳ درصد( در نقاط روستایی زندگی 
می کرده اند. اندازه این ســهم برای خانوارهای شهری 
۴۵.۱ درصد و برای خانوارهای روستایی ۱۷.۵ درصد 
است. از کل خانوارهای کشور که در محل سکونت به 
اینترنت دسترسی داشته اند، نحوه دسترسی ۳.۸ میلیون 
خانــوار )۴۴.۱ درصد( حداقل باند پهــن ثابت )عمدتًا 
ADSL(، نحوه دسترسی ۲.۶ میلیون خانوار )۳۰.۲ 
درصد( حداقل باند پهن بی سیم )عمدتًا بی سیم های 
ثابت زمینی مانند WiFi و WiMax(، نحوه دسترسی 
بالغ بر ۸۳۳ هزار خانوار )۹.۷ درصد( حداقل باند باریک 
ثابت )عمدتًا Dial - Up( و نحوه دسترسی حدود ۸۴۲ 
هزار خانوار )۹.۸ درصد( حداقل باند باریک سیار )عمدتًا 
GPRS( بوده است. ضمن آنکه نحوه دسترسی ۲.۳ 

میلیون خانوار )۲۶.۶ درصد( اظهار نشده است.

ضریب نفوذ تلفن همراه
از مجموع ۷۷.۱ میلیون نفر جمعیت کشور که در حدود 
۷۰.۶ میلیون نفر، افراد ۶ ساله و بیشتر می باشند، تعداد 
۴۷.۴ میلیون نفر که همگی در گروه ســنی ۶ ساله و 
بیشتر قرار دارند، دارای تلفن همراه بوده که از این تعداد 
۳۷.۰ میلیون نفر در نقاط شهری و ۱۰.۴ میلیون نفر 
در نقاط روستایی ساکن بوده اند. بر این اساس ضریب 
نفوذ تلفن همراه در کشور و در بین افراد ۶ ساله و بیشتر 
۶۷.۲ درصد، برای نقاط شــهری ۷۲.۱ درصد و برای 

نقاط روستایی ۵۴.۲ درصد است.

رصدخانه

بزرگترین دوربین جهان با وضح ۳.۲ گیگاپیکسل
وزارت انــرژی آمریــکا آغاز 
دوربیــن  یــک  ســاخت 
دیجیتالی ۳٫۲ گیگاپیکسلی 
را تایید کــرده که بزرگ ترین 
دوربیــن از نوع خــود در دنیا 
به شمار می آید. این دوربین 
در قلب تلسکوپ تحقیقاتی 

بزرگ سینوپتیک )LSST( به کار خواهد رفت. 
دوربین مزبور که در آزمایشــگاه شــتاب دهنده 
ملی SLAC متعلــق به وزارت انــرژی امریکا 
مونتاژ می شــود، در واقع چشم LSST خواهد 
بود.  تلســکوپ LSST که در ســال ۲۰۲۲ کار 
خود را آغاز می کند، تصاویری دیجیتالی از جنوب 

آسمان مرئی را هر چند شب 
 Cerro یک بار و از فراز کوه
Pachón در شــیلی شــکار 
خواهد کرد. این تلســکوپ 
همچنین کنکاشی سریع، 
عمیق و وسیع از آسمان شب 
ارائه خواهد داد و بزرگ ترین 
تعداد ستارگان و کهکشــان هایی را که تاکنون 
رصد شده اند، طبقه بندی می کند. این نخستین 
بار است که یک تلسکوپ تعداد کهکشان های 
بیشتری از تعداد انسان های روی زمین را رصد 
خواهد کرد و گفته می شــود این فنــاوری ده ها 

میلیارد جسم آسمانی را شناسایی می کند.

رونمایی از بزرگترین فبلت جهان
چندی پیــش خبرهایی در 
مورد وجود یک فبلت ۶٫۸ 
اینچی منتشر شده بود که 
گفته می شــد توســط لنوو 
ساخته شــده و مجوزهای 
از ســازمان  نیــز  را  الزم 
TENAA چیــن دریافت 

کرده است. حال این تلفن هوشمند به صورت 
رسمی با نام Lenovo Phab Plus رونمایی 
شــده و به زودی از طریــق اپراتورهای چاینا 
موبایل، چاینــا تلکام و چاینا یونیــکام در این 
کشور عرضه می گردد. این موبایل غول پیکر 
قرار اســت که به قیمــت ۴۰۶ دالر به فروش 

برســد و تاکنون هیچ حرف 
و ســخنی در مورد عرضه 
جهانی آن از سوی شرکت 
سازنده اش به میان نیامده. 
یک نمایشگر ۶٫۸ اینجی 
با رزلوشن ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰ 
پیکســل بــرای آن در نظر 
گرفته شــده است. توان پردازشــی این فبلت 
از طریــق یــک چیپســت ۱٫۵ گیگاهرتزی 
تامین می گــردد که یک پردازنــده گرافیکی 
Adreno ۴۰۵، دو گیگابایت رم و همچنین 
۳۲ گیگابایت حافظــه داخلی را در خود جای 

داده است.

معرفی دوقلوهای هوشمند مایکروسافت با نام جدید
مایکروســافت قصــد دارد 
تــا از پرچم دارهــای جدید 
خود بــا نــام Cityman و 
Talkman در ماه هــای 
کنــد.  رونمایــی  آینــده 
مشخصات این دو پرچم دار 
لــو رفتــه اســت و تقریبــا 

می دانیــم که قرار اســت این گوشــی ها به چه 
سخت افزاری مجهز شــوند. بعضی از شایعات 
شــنیده شــده، می گفتنــد کــه Cityman و 
Talkman به عنوان لومیا ۹۵۰XL و لومیا ۹۵۰ 
معرفی خواهند شد اما شایعات دیگری، می گفتند 
که این گوشــی ها به عنوان لومیــا ۹۴۰XL و 

لومیا ۹۴۰ معرفــی خواهند 
شــد. اکنــون، لودهنده ی 
محبــوب Evan Blass  یا 
evleaks که اخیرا رندرهایی 
 Talkman و Cityman را از
منتشــر کرده بود، توییتی را 
ارسال کرده است که می گوید 
دســتگاه های جدید مایکروســافت با نام لومیا 
۹۵۰XL و لومیا ۹۵۰ معرفی خواهند شد هنوز 
معلوم نیست که آیا Cityman و Talkman به 
عنوان لومیا ۹۵۰XL و لومیا ۹۵۰ معرفی خواهند 
شد یا خیر و باید تا زمان معرفی پرچم دارهای جدید 

مایکروسافت صبر کنیم.

آی تی
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پنجره

آیا به سالمت آنچه می بینید هم توجه می کنید؟
به جای ماهواره، »راز«، »مشاعره« یا »خندوانه« تماشا کنید

نفیسه ترابی- یک برنامه رادیو و تلویزیونی، بازتاب روح برنامه ساز است. علم و معرفِت 
برنامه ساز تعیین کننده کیفیت ارائه اثر اوست. آنچه ارائه می دهد از باطن او نشئت 
می گیرد. شناخت درست قابلیت های تکنیک از جمله روش ها و ابزار بروز درونیات و 
دغدغه های برنامه ساز در خلق اثر موثر است. هر چه میزان خودسازی علمی، معرفتی، 
اخالقی و خلوص نیت عوامل یک برنامه به خصوص برنامه ساز بیشتر باشد، مخاطب 
انس بیشتری با آن برقرار می کند. سیدمرتضی آوینی این نکته را یکی از ضروریات 

برنامه سازی می داند.
اغلب برنامه سازان، محتوا را فدای جذابیت می کنند یا برعکس. در حالی که محتوای 
غنی عالوه بر اینکه از مســئله جذابیت مهم تر است، خود باعث جذابیت می شود. 
سیدمرتضی آوینی در این باره می گوید: »جذابیت، مسئله خیلی کوچکی است و نباید 
این قدر به آن اصالت داد. ما که برای رسیدن به برنامه  های  تر، برنامه  سازی نکردیم. 
غایت ما جواب گفتن به نیازهایی است که معنویت خاص بعد از انقالب ایجاب می کرده 
است. ما به آنچه فرهنگ انقالب اسالمی و حقیقت دین می خواهد، جواب می گوییم. 
البته چون جذابیت جزو صفات ذاتی یک برنامه تلویزیونی است، مد نظر واقع خواهد 
شد ولی اصل نخواهد بود. بحث ما، بحث محتواست نه جذابیت. این فقط به جذابیت 
برنمی گردد.« این نکته به ویژه در برنامه های مذهبی بسیار اهمیت دارد. برخی از این 
قبیل برنامه ها نه تنها جذابیت خاصی ندارند، بلکه محتوای ضعیفی ارائه می دهند. 
محتوای این برنامه ها مباحث اخالقی و اعتقادی با رویکرد آموزشــی است. کثرت 
مخاطب و عدم نقد این برنامه ها، باعث می شود که تغییری جدی در محتوا و رویکرد 
برنامه صورت نگیرد. آن ها نقش یک کتاب دینی مبتدی را بازی می کنند و سطح فکری 
و دانش مخاطب را پایین نگاه داشته، اختیار و تفکر که یکی از سفارشات اکید دین 
است را از مخاطب سلب می کنند. برنامه سازان جهت گیری و اهداف مختلفی دارند. 
رویکرد ها باید در جهت تعمیق بخشیدن به تفکر و معرفت باشد و برای ایجاد تفکر در 
مخاطب همه قوای تکنیکی و کاربردی رسانه در خدمت روح متعهد برنامه ساز قرار 
گیرد. برنامه ها قدرت ذائقه سازی دارند. تعریف نیازهای جدید، پاسخگویی به نیازهای 
درست یا غلط و نگاه داشتن ذائقه مردم در یک سطح از ویژگی اغلب برنامه هاست. 
مثال برنامه های سرگرمی در جهت میل مردم حرکت می کنند، بنابراین مخاطب از 
برنامه متفاوت استقبالی نمی کند. پاسخ دهی به نیاز ها از وظایف برنامه هاست، اما این 

نیاز ها باید در راستای تعالی روحی مخاطب باشد.
بر اســاس همین رویکرد، حجت االســالم جواد گلی، مشــاور مذهبــی در فیلم و 
سریال  های تلویزیون با تاکید روی عنصر سرگرمی در برنامه های رسانه ای می گوید: 
»زمانی که بیش از حد بر اساس میل مخاطب حرکت کنید دانشی اتفاق نمی افتد و 
رسانه فقط به سرگرمی  ها می پردازد. اگر هم فقط به ساحت آموزش و دانش وارد شوید 
باز هم مردم را در نظر نگرفته  اید و گویی شما رسانه را کتاب در نظر گرفته اید. مردم از 
کتاب می خواهند آموزش بگیرند. اما لزوما وقتی به سراغ تلویزیون می آیند هدفشان 

این نیســت که آموزش ببینند. بنابراین رسانه باید برای ارتقای دانش و مهارت  های 
اجتماعــی، فرهنگی و هنری جامعه حرکت کند و مطابق با نیاز مخاطب و نه میل 
مخاطــب حرکت کند.« برخی برنامه های ترکیبی قادر به ایجاد جریان های خاص 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می باشند و به عبارت دیگر، می توانند فرهنگ سازی 
کنند. یا یک نوع جوسازی رسانه ای به راه اندازند. جامعه در پی این فرهنگ سازی به 
گونه هایی از رفتار ها یا اخالقیات خاص دست پیدا می کند. مانند گویش هایی که به 
واسطه برنامه های طنز در جامعه شاهدیم. یا جریان های اجتماعی مانند شناسایی 
شهدای گمنام، شب قدر در بهشت زهرا و تجمع مردم در تشییع جنازه یک خواننده که 
به واسطه برنامه ماه عسل به راه افتاد. جریان ها می توانند در خدمت اهداف اسالمی 
قرار گیرند یا در جهت مخالف آن حرکت کنند. گویش ها و رفتار ها نیز می توانند متناسب 
با ارزش های اخالقی یا مغایر با آن ها باشند. از این رو یکی از ضرورت های برنامه سازی 
توجه به اهداف، جریان سازی ها و تبعات اخالقی، رفتاری، فرهنگی و اجتماعی  است 

که به دنبال خواهد داشت.
غالب برنامه های ترکیبی به آموزش مستقیم و تکرار مداوم می پردازند که نه تنها موثر 
نیست، بلکه تاثیری عکس دارد. امیر سپنجی، متخصص رسانه و علوم ارتباطات 
می گوید: »یک مسئله در بعضی از برنامه  های تلویزیونی وجود دارد و آن اینکه فکر 
می  کنند حتما آموزش باید به شکل مستقیم اتفاق بیافتد. در صورتی که یادگیری نهان 
بسیار موثر تر از یادگیری آشکار است و تبلیغات پنهان تاثیر بیشتری از تبلیغات آشکار 
دارد. گاهی حتی ما بسیاری از دستاوردهای انقالب و کشور را هم با بیان مداوم و آشکار، 
زیر سوال می بریم. به طور مثال، در مواردی برنامه های تلویزیونی آن قدر شخصی را 
مطرح می کنند و او را پوشش می دهند که به مرور محبوبیت او از دست می رود. در 
این زمینه، بحث منحنی ابینگهاوس یا فالت یادگیری این موضوع را مطرح می کند 
که یادگیری ها تا مدتی با تکرار افزایش پیدا می کند و بعد از آن، تکرار بیش از حد اثر 

معکوس دارد، یعنی تاثیر معکوس یا »بومرنگ افکت« ایجاد می کند.«
ساختارشــکنی یکی از راهکار ها برای تولید برنامه و عبور از مدل های غربی است. 
مثال در برنامه »ماه عسل« اتفاقات جدید و غیرمنتظره ای برای مخاطب و مهمان 
می افتد، میهمانان از قشرهای مختلف مردم هستند و نقطه مشترکشان یک اتفاق 
سرنوشت ساز در زندگی آن هاست. مجری دارای قدرت زیادی در اجرا و برقراری ارتباط 

با هر قشر از مخاطبان است.
از دیگر مواردی که در برنامه ســازی ضرورت دارد، مخاطب شناســی، فضاسازی و 
استفاده از الگوهای بومی است. فضا ها، دکوراسیون و محتوا می تواند آشنایی و مانوس 
کننده مخاطب با سبک زندگی و فرهنگ اسالمی باشد. استفاده از جلوه های صوتی و 
تصویری غربی از جمله موسیقی ها به بهانه رقابت با ماهواره و جذب مخاطب، نه تنها 
مشکل گشا نیست، بلکه با رویکرد ها و هدف گذاری صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
در تناقض است. برنامه های ترکیبی خانواده که به موضوعات مختلف می پردازند، 
فرصت خوبی برای معرفی و آموزش الگوهای ایرانی - اسالمی است. 
در عین حال نباید به مخاطب بی احترامی کرده و محلی برای تبلیغ کاال ها 
و محصوالت یا موسســات آموزش و... شوند. ضمن آنکه تکرار بیش از 
حد این برنامه ها و یا تولید برنامه های شبیه به هم و پخش هم زمان آن ها 
سبب طرد مخاطب می شود. برنامه های گفت وگومحور فرصت خوبی 
برای به چالش کشیدن نهاد ها و گروه های مختلف اعم از کارگردانان، 
سیاستمداران، فعاالن فرهنگی و رسانه، مسئوالن و... است؛ چیزی که 
در رسانه کمتر مورد توجه قرار می گیرد. دکتر حسام الدین آشنا، متخصص 
رسانه و ارتباطات در این زمینه می گوید: »در میان نظریه های ارتباطات 
جمعی، دیدگاه مسئولیت اجتماعی، بر وظیفه آگاهی بخش رسانه ها در 
قبال آزادی، قدرت و حقوقی که از جامعه دریافت می کند، تاکید دارد. این 
تاکید به آن معناست که رسانه ها به منزله چشمان بیدار و هوشیار مخاطبان 

خود، موظف به پاســداری از ارزش های عمومی جامعه و به نقد کشیدن نهادهای 
مختلف اجتماعی به نمایندگی از آنان هســتند.« چالش تنها به معنای نقد نیست؛ 
بلکه در بسیاری از مباحث علمی و معرفتی می تواند قوه تفکر مخاطب را به حرکت در 
آورد. چنانچه در برنامه »معرفت« شاهد این مدل هستیم. از سوی دیگر درباره حضور 
ستارگان هنری و ورزشی در برنامه های مختلف ترکیبی و گفت وگومحور نیاز به تجدید 
نظر جدی است. گفت وگو با ستارگان که تقلیدی از غرب است، غایتی جز سرگرمی 
کاذب، الگوسازی غلط، رویا پردازی، پرستش، گفت وگوی هجو و بیهوده و... ندارد. 
مگر آنکه جهت و غایت این حضور و گفت وگو تغییر کند. چنانچه در برخی برنامه های 
چالشی و سرگرمی صدا و سیما شاهد تغییر رویکرد و غایت بوده ایم. در غالب انسان ها 
میلی درونی برای غفلت طلبی، گریز از تفکر و جدیت، بازی و شوخی، اصالت لذت و 
تفنن و... موجود است و در کودکان بیشتر. برنامه های رادیو و تلویزیون در قالب مسابقه، 
طنز، فیلم، سریال، دوربین مخفی و... قابلیت بسیاری در جهت پاسخگویی به این 
میل انسان دارند. اغلب سرگرمی های تلویزیون حکم لهو و لعب دارند. چرا که توجه 

انسان را کامال معطوف دنیا می کنند و چنین رویکردی مغایر با دیدگاه قرآنی است.
سرگرمی ها و مسابقات باید به گونه ای باشد که افراد را به تفریح سالم تشویق کنند. 
محتوای آن ها باید به دور از پیام های مستقیم، هجو، تمسخر، حرکات زشت، الفاظ 
و گویش هــای جدید و غیرمتعارف، ترویج بی حیایی، پرداختن به نیازهای غریزی، 
جریان سازی غلط، پایین آوردن شان انسان و به ویژه زنان و... باشد. بسیاری از این 
امور که بیشتر در طنز اتفاق می افتد، در نگرش دینی حرام است و شایسته نیست که 
به نام سرگرمی هرگونه رفتار زشت باب شود حتی اگر برای تطهیر آن ها پیام اخالقی 
بگذارند! سرگرمی هایی چون مسابقه و بازی قابلیت زیادی برای پرورش خالقیت و 
تفکر مخاطب دارد که بهتر است به جای تقلید کورکورانه از مدل های غربی و سنجش 
اطالعات بیهوده، از قابلیت های تربیتی مسابقه استفاده کرده و به مدل های بومی 
و ابتکاری دست یافت. مسابقه های خالقانه محل خوبی برای یافتن استعدادهای 
پنهان است. برنامه های ترکیبی و سرگرمی صدا و سیما به منظور مقابله با رسانه های 
خارجی، با اندک تغییری در محتوا به تقلید از آن ها می پردازند. در حالی که هیچگاه با 
برنامه های ماهواره، برابری نخواهند کرد. چرا که در غرب، قالب و محتوا یکی است 
و متناسب با ذات تلویزیون، به نیازهای غریزی و موهومات انسان پاسخ می دهد. در 
حالی که مخاطب صدا و سیمای انقالب اسالمی باید عقل و فطرت انسان باشد نه 
غرایز و موهومات او. برای مقابله با ماهواره، الزم نیست مانند آن ها عمل کنیم؛ بلکه 
باید بر قالب مادی غلبه کرده و ساختار خودمان را داشته باشیم. نه اینکه تلویزیون از یک 
طرف با ماهواره رقابت کرده و در جهت پاسخگویی به نیازهای غریزی مخاطب حرکت 
کند و از سوی دیگر، رقیب مکان هایی چون مسجد، حرم اهل بیت علیهم السالم، 
هیئت، جلســات اخالقی و معرفتی، محافل قرآنی، گروه دوســتان، کالس های 
آموزشی، کتاب، طبیعت، مراکز تفریحی و... گردد و اوقات فراغت را پر کند و مناسبات 

زندگی افراد با تلویزیون هماهنگ شود!
تلویزیون نمی تواند و نباید جایگزین این موارد شود؛ بلکه باید مخاطب را تشنه حضور 
در این محافل یا تشنه کتابخوانی و دانستن کند. چرا که حضور در این محافل اثرات 

و برکاتی غیر قابل قیاس با دیدن مراسمات و سرگرمی ها و... از قاب تصویر دارد.
در صدا و ســیما نمونه های خوبی داریم که بر تکنیک غلبه کرده، عقل و فطرت را 
مخاطب قرار داده اند. برنامه هایی که اســلوب و شیوه های برنامه سازی متعهدانه 
را رعایــت کرده، بیننده را به خودآگاهی و تفکر دعوت کرده، او را نســبت به حقایق 
گاه می کند. روح برنامه ساز، علم و معرفت او دلیل اصلی موفقیت  پیرامون خویش آ
این برنامه هاست. از جمله برنامه های معرفت، راز، زاویه، راهی به روشنایی و... از شبکه 
۴ سیما، برنامه گره، ماه عسل و... از شبکه ۳ سیما، مسابقه مشاعره از شبکه آموزش 
سیما، خندوانه از شبکه نسیم و... که البته ممکن است نواقصی داشته و برخی نسبت 

به دیگری قوی تر ظاهر شده باشند.

علل طبع های مرطوب یا خشک از دید طب سنتی 
تابناک باتو-  برخی از موارد ی که موجب می شــود فرد طبع مرطوبی داشــته باشد، عبارتند از: 
خواب، آ رامش، پر خوری، ســنگ کلیه ، بودن در جاهای رطوبت زا مثل کار در شــالیزار و حمام 
کردن با شکم پر، خوردن غذا های دارای رطوبت بخش مثل آ ش، دوغ، کاهو و خوردن آ ب زیاد، 
تما س با کولر و نشستن روی زمین مرطوب و سرد، تماس با چیزهای که گرمی لطیف می دهند 
و رطوبت را به جریان می اندازند. برخی از موارد ی که موجب می شود فرد طبعی خشک داشته 
باشــد، عبارتند از: کم خوابی، کم خوردن غذا، مقاربت زیاد، اســتفاده زیاد از ملین ها، مصرف 
 ادویه هایی مثل فلفل، دارچین، زنجبیل، اســتحمام بیش از حد، استفاده زیاد از خوراکی های 
که موجب یبوست می شوند مثل نعنا و موز و...  خوردن خوراکی های که موجب خشکی در بدن 
می شوند، مثل بادمجان سرخ شده، قهوه و آ جیل، داشتن حاالت روحی شدید مثل خشم، غم، 

شادی، لذت و...  تماس با عوامل سردی که مانع رسیدن غذا به اندام ها می شوند.

عالئم دیابت در کودکان چیست
فارس- محمدرضا اعالیی گفت: در تقسیم بندی دیابت به نوع یک و دو، کودکان و افراد زیر 
۳۰ سال را در نوع یک قرار می دهیم که هیچ نوع داروی خوراکی برای آن ها تجویز نمی شود 
و فرد حتما باید انسولین تزریق کند. اگر کودکی به عالئمی همچون تشنگی زیاد، تکرر ادرار 
و بیدار شــدن از خواب برای رفتن به دستشــویی و آب خوردن در شب که قبال سابقه آن ها را 
نداشــته دچار و همچنین با وجود تغذیه مناســب دچار کاهش شدید وزن شود؛ باید قند خون 
آن را در دو حالت ناشــتا و طول روز چک کرد. اگر در زمان ناشــتا بودن قند خون کودک ۱۲۶ 
و باالتــر از آن بــود و در طــول روز هم ۲۰۰ به باالبود می توان گفت کودک دچار دیابت شــده 
اســت. البته باید در کنار تزریق انســولین حتما یک رژیم غذایی مناســب برای کودک تجویز 
شــود؛ رژیم غذایی با میزان کالری تنظیم شــده که حتما باید برخی مالحظات خاص در آن 

در نظر گرفته شود.

استقبال خارجی ها از غذاهای ایرانی
تسنیم- محمد دریایی، متخصص علوم زیستی و گیاهان دارویی گفت: خارجی هایی که وارد 
ایران می شــوند یا در کشورهای اروپایی که رســتوران ایرانی دارند، از غذاهای ایرانی استقبال 
زیادی می کنند. علت اســتقبال خارجی ها از غذاهای ایرانی این اســت که آن ها سالمت را در 
غذای سالم می بینند و غذای نیاکان ما که غذای ایرانی است، سالم ترین غذای دنیاست، یعنی 
هیچ گونه آلودگی ندارد به دلیل اینکه در غذاهای ایرانی کمتر روغن یا نمک استفاده می شود، 
همچنین غذاها کمتر ســرخ می شــود. اما در چین و اروپا غذا به شــدت سرخ کرده است و اگر 
محتوا و ترکیبات آن را نگاه کنید، متوجه می شوید که واقعا برای بدن مضر است. وی در ادامه 
گفت: ما بیش از هزار نوع نوشابه مفید ایرانی داریم، نوشیدنی های مختلف که بسیار دلچسب 
و گوارا و برای فصل های مختلف اســت؛ ابن ســینا در کتاب قانون خود، متجاوز از ۱۰۰ نوع 
نوشابه را مطرح می کند، مثل آب زرشک یا سکنجبین که بهترین درمان کننده کبد چرب است.

قبل از خوردن میگو این موارد را رعایت کنید
باشــگاه خبرنگاران- خوردن میگو 
به لحــاظ وجــود اســیدهای چرب 
برای سالمت بدن بسیار مفید است 
اما در خــوردن آن باید نکات بســیار 
مهمی را مورد توجه قــرار داد تا دچار 
احیانًا بیماری های خطرناک نشــد. 
با بررســی های صورت گرفته توسط 

کارشناسان در ایاالت متحده بیش از ۶۰ درصد میگوهای 
بسته بندی شده و وارداتی از آسیای جنوب شرقی دارای 
 E.Coli، طیف وسیعی از عوامل بیماری زا مانند باکتری
MRSA مقاوم به درمان در برابر آنتی بیوتیک، سالمونال 
و ســایر بیماری های مرگبار بوده اند. کارشناسان اعتقاد 

دارند آلودگــی آب های اقیانوســی 
موجــب ایــن اتفــاق شــده اســت. 
کارشناســان توصیه می کنند، افراد 
در صورت تمایل برای مصرف میگو 
حتمًا نــوع رگ زده آن را مصرف کنند 
که مدفوع میگو در آن جمع آوری شده 
است، زیرا اکثر عوامل بیماری زا در این 
قسمت از بدن میگو جمع می شود. کارشناسان با بررسی 
مدفوع میگوها مواردی مانند مواد شیمیایی و سمی در 
آن ها شناسایی کرده اند. کارشناسان آب های اقیانوس 
هند و اقیانوس آرام را بســیار آلوده بــه لحاظ وجود مواد 
شیمیایی و اثر گذاری بر گونه های آبزی شناسی کرده اند.

اسپرولینا؛ مبارزه علیه چاقی و پیری
نام اســپرولینا چندان آشنا نیست و 
خیلی از افراد اصاًل نمی دانند جلبکی 
با ویژگی ها و خواص اسپرولینا وجود 
دارد. درســت اســت که این جلبک 
ظاهر و البته طعم دل چســبی ندارد 
اما گنجینه ای از خواص اســت. به 
همین دلیل سازمان بهداشت جهانی 

و سازمان ملل متحد ســفارش کرده اند که این جلبک 
به صورت مکمل وارد برنامه ی غذایی شــود. اسپرولینا 
حاوی خواص زیادی است که کمک به الغری و دیگری 
مقابله با پیری از جمله آنهاســت. اسپرولینا یک جلبک 
سبزآبی و حلزونی شکل اســت. نتایج بررسی ها نشان 

می دهــد که اســپرولینا یک جلبک 
واقعی نیست بلکه جزو ارگانیسم های 
زنده محســوب می شــود. نکته ی 
مهم این اســت که اسپرولینا حاوی 
میزان زیادی پروتئین است. میزان 
پروتئین های قابل هضم این جلبک 
بیشــتر از پروتئین موجود در گوشت 
گاو تخمین زده شده است. از این گذشته اسپرولینا حاوی 
 E اســیدفولیک و ویتامین ،B سری ،A ویتامین های
و H اســت. گفته می شود که ناســا جلبک اسپرولینا را 
در برنامه  غذایی فضانوردان وارد کــرده تا در طول دوره  

مأموریت های فضایی مصرف کنند.

افراد رژیمی گروه نان را از 
برنامه خود حذف نکنند

حسین عبدالعزیزی*
کارشناســان تغذیه بر این باورند افرادی که به دنبال 
کاهش وزن و الغر شدن هســتند به هیچ وجه نباید 
گروه نــان را از برنامه غذایی خود حــذف کنند زیرا با 
حذف این مواد دچار سوء تغذیه می شوند. همچنین 
این کارشناسان معتقدند نان های سبوس دار باعث 
ثابت نگه داشتن قندخون در افراد می شود که نتیجه 
آن احساس ســیری طوالنی مدت است و این امر از 
ابتال به چاقــی و اضافه وزن پیشــگیری می کند. از 
سویی دیگر سبوس موجود در این نان ها باعث تامین 
شدن برخی از ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن 

است که از سو تغذیه نیز جلوگیری می کنند.
 البته ناگفته نماند که کیفیت نان به نوع آرد بســتگی 
دارد و در صنعت نان، آرد گندم به چهار روش مختلف 
تولید و مصرف می شــود. آرد کامــل، آرد خبازی، آرد 

ستاره و آرد نول. 
آرد کامل در تهیه نان سنگک و محصوالت سبوسدار 
به کار می رود و نوعی اســت که پوسته گندم در زمان 
آسیاب شــدن از دانه جدا نمی شود و باال ترین ارزش 
غذایی را دارد. آرد خبــازی که در نان لواش و تافتون 
به کار می رود ســبوس کمتری داشته و آرد ستاره که 
در تهیه بربری و نان های فانتزی مصرف می شود از 
نظر میزان سبوس در مقام سوم قرار دارد. آرد نول هم 
در تهیه انواع شــیرینی ها و کیک استفاده می شود و 
پایین ترین میزان سبوس را به خود اختصاص داده و 

ارزش تغذیه ای پایینی دارد.
در میان خانواده ها بســیار دیده می شود افرادی که 
قصد الغری دارند، بــرای پرهیز از خوردن هله هوله 
از نان های خشک مغزدار، نان سوخاری، نان های 
خشــکی که طعم زیره، شــوید و زنجفیل دارد یا نان 
خشکی همچون نان اســکو که مانند لواش مسطح 
است، استفاده می کنند. به این گمان که این نان ها به 
جهت ترد و نازک بودن کالری کمتری داشته و از همه 
مهم تر جلوی اشتهایشان را می گیرد، اما واقعیت این 
است که ۱۰۰ گرم نان خشک در مقایسه با ۱۰۰ گرم 
نان تازه کالری بیشتری دارد. چرا؟ چون نان خشک 
حاوی آرد است، ولی نان تازه ترکیبی از آرد و آب است. 
از سویی نان خشک به دلیل کم حجم بودن به میزان 

بیشتری خورده می شود.
موضــوع دیگــر آنکــه مغز هــا و دانه هایــی چــون 
تخمــه آفتابگــردان، کنجــد و شــاهدانه کــه روی 
نان هــای خشــک مغــزدار قــرار گرفته، بســیار پر 
روغن بــوده و کالــری هر گــرم آن با کالــری روغن 
معمولــی و حیوانــی برابــری می کنــد و چنــد برابر 
نان هــای معمولی چاق کننده اســت. درمــورد نان 
ســوخاری هم، این فــرآورده حــاوی ترکیباتی چون 
آرد، روغن، شــکر، شیرخشــک و تخم مرغ اســت 
 و در مقایســه بــا انــواع نان های حجیــم پرکالری تر 

است.
در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رســد که با 
وجود آنکه مصرف نان، برنج و سایر مواد نشاسته ای 
در برنامــه غذایی روزانــه همه افراد ضروری اســت 
اما به هیــچ وجه نبایــد در مصرف این گــروه غذایی 
 زیــاده روی کــرد زیرا باعــث افزایــش وزن و چاقی 

می شود.
*کارشناس بهداشت مواد غذایی

سالمت
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مهم تریــن پرونده نقــل و انتقــاالت اروپایــی در حالی پایان جنجالی داشــت 
که اگر مســئوالن رئــال مادرید کمی دقت به خــرج می دادنــد و از تجربیات 
تیمی مانند اســتقالل و مدیران ســازمان لیگ ایران اســتفاده می کردند ای 
بســا االن دخئا را درون دروازه خود می دیدند. اما نقص مدارک موجب شــد تا 
ســازمان لیگ اســپانیا در آخرین دقایق فصل نقل و انتقــاالت از ثبت قرارداد 
 دروازه بان اسپانیایی منچســتر جلوگیری کند و رئالی ها در صید این دروازه بان 

ناکام باشند.
انتقال ناکام دروازه بان منچستر به رئال به طرز عجیبی با انتقال موفق پروپجیچ 
به استقالل شباهت دارد. این شباهت به موضوع دریافت کارت بازی پروپجیچ 
بازیکن کروات اســتقالل از باشگاه کوکشــی آلبانی بازمی گردد. استقالل در 
شرایطی این مهاجم را به خدمت گرفته است که او در پایان زمان قانونی )بسته 
شدن پنجره نقل و انتقاالت تابستانی فوتبال ایران( در باشگاهش به میدان رفته 
بود اما در نهایت نامه نگاری استقالل و مساعدت سازمان لیگ باعث شد کارت 

بازی وی از سوی سازمان لیگ صادر شود. 
سوالی که لغو انتقال دخیا پیش می آورد، دقیقا همان سوال های پرونده پروپجیچ 
اســت؛ موضوع تفاوت بسته شــدن پنجره در کشــور مبدا )انگلیس( و اسپانیا 

)مقصد(. خوب است بدانید نقل و انتقاالت در انگلیس هنوز در جریان است و 
دخیا با وجود رضایت رئال نخواهد توانست بعد از زمان به رئال برود حتی اگر 
هردو باشگاه و مســئوالن راضی و باالتر از آن نیازمند این انتقال باشند. این 
است که چگونه دو باشگاه با قدمت، اهمیت و ثروت رئال مادرید و منچستر 

یونایتد با ۲۰میلیون یورو پــول نقد قادر به دور زدن قانــون صریح فیفا در این 
بعد از زمــان قانونی به یک تیم باره نیســتند اما در ایران بازیکنی می تواند 

باشگاهی بپیوندد.

دخئا ناکام ماند
داویــد دخئــا روزهــای ســختی را 

پشــت ســر می گــذارد. انتقــال او از 
منچستریونایتد به رئال مادرید تمام شده 

به نظر می رســید اما اعالم شده که مدارک 
الزم سر موقع به ســازمان لیگ اسپانیا نرسیده 

است.
دخئا تصور می کــرد که به رویایش رســیده و راهی رئال 

مادرید می شــود. باشــگاه اســپانیایی بعدازظهر دوشنبه 
ســرانجام تصمیمش را گرفت و حاضر شد با ۴۰میلیون یورو 

دخئا را به خدمت بگیرد. قرار بر این شد که به عنوان بخشی از 
این مبلغ، کیلور ناباس، دروازه بان رئال مسیر عکس را بپیماید.
اما این اتفاق هنوز نیفتاده است. منابع نزدیک به رئال مادرید، 
باشگاه منچســتریونایتد را متهم کرده اند که اسناد مرتبط را تا 
ضرب االجل نیمه شب به سازمان لیگ اسپانیا ارسال نکرده 
است. یونایتد به شدت به این ادعاها اعتراض دارد و می گوید 
مدارکی دارد که نشان می دهد اسناد به موقع ارسال شده اند و 
زمان ثبت شــده روی مدارک هم از سوی فیفا تایید شده است 
اما مقامات سازمان لیگ اسپانیا می گویند که باشگاه یونایتد 
مدارک را به فرمتی ارسال کرده که قابل باز شدن نبوده است. 

هر دو باشگاه قصد دارند که درخواست استیناف خود را به فیفا اعالم کنند.
این در حالی است که روزنامه آ. اس اسپانیا گزارش کرده که اسناد باشگاه رئال 
مادرید ۲۸ دقیقه بعد از ضرب االجل نیمه شب آماده شده است. گفته می شود 
دخئا از نظر روحی در شــرایط بسیار بدی به ســر می برد. او به شهر مادرید سفر 
کرده بود تا این انتقال را قطعی ســازد. این دروازه بان بر سر انتقالی شش ساله با 

رئال به توافق رسیده بود و قرار بود دیروز به هواداران معرفی شود.
منچســتریونایتد در آخرین روز نقل و انتقاالت کارهــای زیادی انجام داد و 
خاویر ارناندس را به بایر لورکوزن و عدنان یانوزای را به دورتموند داد. باشگاه 
یونایتد در طول روز نگران خیال آســوده مقامــات رئال مادرید بود و مقامات 
یونایتد بر این باور بودند که رئال ماجرای انتقال دخئا را بســیار آســان گرفته 
است، به ویژه که تازه در آخرین روز نقل و انتقاالت نخستین پیشنهاد رسمی 

خود را ارائه کرد.
 ، ز منــد ژ  ر ایجنت قدرتمند دخئــا روند مذاکرات ژ

بین دو طرف را تســهیل کرد. 
جالــب آنکه بــا وجود 
ماجراهای فراوان 

بر ســر دخئا و سرخیو راموس، سران دو باشــگاه، روز آخر برای نخستین بار در 
تابســتان با هم مذاکره کردند. باشگاه ها ســرانجام به توافق رسیدند و مادرید 
موافقت کرد کــه ۲۶میلیون یورو، به همــراه کیلور ناباس کــه ارزش او حدود 
۱۴میلیون یورو برآورد می شــود را به منچستریونایتد بدهد. به این ترتیب ارزش 

کل این انتقال ۴۰میلیون یورو )۲۹میلیون پوند( می شود.
دخئا در ســال ۲۰۱۱ از اتلتیکو مادرید به منچســتریونایتد پیوست. او از این 
وحشــت زده است که اگر انتقال او با موفقیت انجام نشود، مجبور خواهد بود 
تا پایان فصل که قراردادش منقضی می شــود در اولدترافورد بماند. رابطه او 
بــا فان خال و با فرانس هــوک، مربی دروازه بان های یونایتد خوب نیســت و 
فان خال دخئا را متهم کرده که در دیدار هفته های نخســت لیگ برتر حاضر 
نشــده برای یونایتد بازی کند. دخئا در ســه هفته اخیر بیشــتر مجبور بوده با 
تیم ذخیره ها تمرین کند و به او گفته شــده کــه در دیدارهای خارج از خانه از 
حضور او استفاده نخواهد شد. بسیاری در باشــگاه یونایتد از نوع رفتاری که 
با دخئا می شــود متعجب هســتند، چرا که او همیشــه به عنوان یک انســان 
حرفه ای مطرح بوده اســت. دخئا به تمرین به شــیوه ای که باشگاه خواسته 
بود ادامه داده و در بازی های خانگی یونایتد هم روی ســکوها نشسته است. 
مندز به او قــول داده بود که ایــن انتقال صورت خواهد گرفــت اما هنگامی 

رســید، مشــخص شــد که دخئا باید صبر که ســاعت به نیمه شب 
سرنوشــتش چه خواهد شد. او اکنون کند تا ببیند که 

در برزخ به سر می برد.

درخواست فرجام رئال از 
فیفا

باشــگاه رئــال مادرید هنــوز بر این 
باور اســت که می تواند داویــد دخئا را 
به خدمت بگیرد. بــه گزارش رادیو کادنا 
ســر، مادریدی ها اعالم کرده اند که اسناد 
مربوط به قرارداد دخئا و ناباس را در ســاعت 
۲۳:۵۹ دوشنبه شب دریافت کرده اند و حاضرند 
کــه این مــدارک را بــه فیفا نشــان دهند. 
فیفا برای چنین مواردی یک سیســتم 
مادریــد  دارد.  فرجــام  درخواســت 
ادعــا می کند کــه از نظــر فیزیکی 
غیرممکــن بوده که اســناد صحیح 
تا ساعت ۱۲ شــب به سازمان لیگ 
ارسال شود و آن ها به این دلیل این 
اســناد را دیرتر فرســتاده اند. مادرید 
دیروز درخواست فرجام خود را ارسال 
کرده اســت و اعــالم کرده که اســناد 
مطابق شــرایط سر وقت رسیده است. 
آن ها امیدوارند که بتوانند انتقال دخئا 
را انجام دهند. این در حالی اســت که 
سازمان لیگ اســپانیا دخئا را بازیکن 

رئال مادرید نمی داند.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

آخرین تمرین 
مشترک تیم های 
 ملی کشتی 
آزاد و فرنگی 
صبح امروز آخرین تمرین 
مشترک تیم های ملی کشتی 
آزاد و فرنگی پیش از اعزام به 
مسابقات جهانی الس وگاس 
در خانه کشتی برگزار شد.

تیتر دو

 کواچ: حرفی که می زنم 
باید اجرا شود

ســرمربی صربســتانی تیم ملی والیبال ایران گفت: 
اصلی ترین حریفان ما در جام جهانی والیبال تیم های 
آمریکا، روسیه و لهســتان و ایتالیا هستند که با مربی 
و ســازماندهی جدید خطرناک هســتند. اسلوبودان 
کواچ پس از تمرین تیم ملی والیبال در آستانه اعزام به 
مسابقه های جام جهانی اظهار کرد: ما خیلی سخت 
آمادگی خود را شــروع کردیم. در جام واگنر نتوانستیم 
بازی های خوبی انجام دهیم اما در روســیه به اهداف 
خود تــا حدی رســیدیم و والیبال خوبــی را به نمایش 
گذاشــتیم. اصلی ترین حریفان ما آمریکا، روســیه و 
لهســتان و ایتالیا هســتند که با مربی و سازماندهی 
جدید خطرناک هســتند. او ادامه داد: پیــش از این با 
همه تیم های قدرتمند بازی کرده ایم و ســابقه پیروزی 
داریــم و مثل همه قدرت های دیگر در این مســابقه ها 
شانس موفقیت داریم. وقتی که برای جام واگنر اعزام 
شدیم از نظر ذهنی آمادگی این مسابقه ها را نداشتیم. با 
صحبت هایی که انجام شد از نظر ذهنی نیز این آمادگی 
را پیدا کردیم تا برای مســابقه های جهانی آماده شویم. 
کواچ در بخش دیگــری از صحبت هایش عنوان کرد: 
در جام جهانی حریفانی مقابل ما بازی می کنند که شاید 
از نظر اســمی در حد آمریکا روسیه و لهستان نباشند. 
بازیکنان ما به آن حریفــان هم با احترام نگاه می کنند. 
۶ مسابقه خیلی سخت داشــتیم و برنامه ریزی طوری 
بود که مانند جام جهانی بین کشورها جابه جا شویم. ما 
سعی کردیم بازی های تدارکاتی را شبیه به برنامه ریزی 
جام جهانی انجام دهیم. در حال حاضر فکر می کنم ۱۴ 
بازیکن آن هایی هستند که می توانیم در جام جهانی با 
آن ها نتایج الزم را کسب کنیم و فعال برای این مسابقه ها 
تغییر و تحول نخواهیم داشت. از همه بعد از جام واگنر 
عذرخواهی کردم که والیبال خوبی بازی نکردیم. طی 
مصاحبه ای هم که داشــتم گفتم کــه بازیکنان از نظر 
ذهنی ممکن اســت صددرصد آماده نباشند. از زمانی 
که آمده ام با این ذهنیت می جنگم تا بازیکنان بفهمند 
برای هر مسابقه تالش کرد و هر مسابقه اهمیت خاص 
خودش را دارد. همیشه اینجا بودم تا پاسخگو باشم. من 
حرفی که می زنم باید اجرا شــود زیرا فدراســیون از من 
جواب می خواهد. گاهی ممکن اســت اختالف نظر یا 
برداشت های اشتباهی در ترجمه حرف های من پیش 
بیاید اما من منظوری نداشتم که فدراسیون را متهم کنم.

حیدری جریمه نشده است
باشــگاه اســتقالل با اعالم این موضوع که مصاحبه 
حیدری با اجازه مسئوالن رسانه ای باشگاه بوده، جریمه 
شدن این بازیکن را تکذیب کرد. روز گذشته شایعه ای 
مبنی بر جریمه خسرو حیدری توسط باشگاه استقالل 
در یکی از سایت های خبری منتشر شده است. باشگاه 
اســتقالل ضمن تکذیب این شــایعه اعالم می دارد 
که مصاحبه خســرو حیدری با هماهنگی مسئوالن 
رســانه ای باشــگاه صورت گرفته و خبر جریمه شدن 

حیدری کذب محض است.

طاهری: صحبتی با هدایتی 
نداشته ام

سرپرست باشــگاه پرسپولیس می گوید که مشکالت 
مالی به این باشگاه فشار آورده است اما او در عین حال از 
آنچه که تحمل و صبر بازیکنان برای پشت سر گذاشتن 
این فشار می خواند، تشکر کرده است. طاهری در پاسخ 
به این سوال که آیا برای حل مشکالت مالی با هدایتی 
دیداری داشــته یا خیر گفت: من و حســین هدایتی 
همیشه اسم کوچک یکدیگر را صدا می کنیم و از قدیم 
با هم دوســت بودیم. پس طبیعی است که با یکدیگر 
دیدارهایی داشته باشیم اما درباره باشگاه پرسپولیس 
مطلب خاصی بین ما رد و بدل نشــده است. این را باید 
بگویم نه تنها از هدایتی بلکه هر کس دیگری کمک 
کند ما از آن اســتقبال می کنیم. در ادامه خبرنگاری 
پرسید هدایتی در زمان مدیران سابق هزینه های سفر 
تیم را پرداخــت می کرد چه اتفاقــی رخ داده که االن 
تمایلی به کمک ندارد که طاهری پاسخ داد: این سوال 
به من ارتباطی ندارد و باید آن را از هدایتی بپرســید. ما 

منتظر هستیم که هواداران کمکمان کنند.

 کی روش و دیگران 
مصاحبه  حاشیه ساز نکنند

شهرام دبیری در پایان نشست هیئت رئیسه فدراسیون 
فو تبا ل در پاسخ به این ســوال که آیا درباره نحوه سفر 
تیم  ملی فو تبا ل بز ر گساالن به گوام هم صحبت شد، 
اظها ر کرد: در مورد سفر تیم  ملی به گوام صحبتی نشد. 
جلسه خوبی بود که درخواست های کا ر لوس کی روش 
که در جلســه قبلی مصوب شده بود به تصویب رسید. 
در جلســه قبل که در مشهد برگزار شده بود قرار بر این 
بود که پاداش ملی پوشــان حــدود ۵۰درصد افزایش 
داشته باشــد که احتماال به جای این مقدار حدود ۲۰ 
الی ۳۰درصــد افزایش خواهد یافــت. دبیری با بیان 
اینکه کا ر لوس کی روش برنامه بازی های تدارکاتی را 
به هیئت رئیسه داده است، افزود: هدفمان پشتیبانی 
از کا ر لوس کی روش است و طبق برنامه کی روش در 
طول اجرای این برنامه ها باید در ایران باشد و فقط در 
زمان هایی که تیم  ملی برنامه ندارد، می تواند به مرخصی 
برود. در طول حضور در ایران کی روش لیگ را زیر نظر 
می گیرد. پیشنهاد من به کی روش و دیگران این است 
که مصاحبه حاشیه ســاز نکنند و فقط بــه حمایت از 

تیم هایمان بپردازیم.

 استقالل در خطر 
کسر 6 امتیاز

باشگاه استقالل یک هفته  فرصت دارد طلب ۳۵۰هزار 
دالری توزی، بازیکن اسبق خود را پرداخت کند، در غیر 
این صورت شش امتیاز از این تیم کسر خواهد شد. در 
حالی پرونده پنج بازیکن طلب کار باشــگاه استقالل 
در فیفا باز اســت که توزی، نسبت به سایر پرونده ها در 
اولویت قرار گرفته و باشگاه استقالل یک هفته  وقت 
دارد طلب این بازیکن را پرداخت کند در غیر این صورت 

شش امتیاز از استقالل کسر خواهد شد.

کودتا علیه تونی
مخالفان تونی اولیویرا در تبریز، قصد تغییرات جدی روی نیمکت این تیم را دارند. 
تغییراتی که بتواند نظم را به تیم پر از ســرباز و خارجی برگرداند. قبل از شروع لیگ 
پانزدهم، تراکتورسازی مدعی اصلی قهرمانی محسوب می شد. تیمی که با تلفیق 
بازیکنان ســرباز و خارجی توانسته بود یکی از پرمهره ترین تیم های ادوار لیگ برتر 

را بسازد. بر خالف انتظار، اوضاع برای تراکتوری ها در لیگ 
پانزدهم خوب پیش نرفته و نتایج این تیم، فاصله زیادی 

بیــن آن ها با صــدر جدول ایجاد کرده اســت. حاال، 
همان سربازهایی که قرار بود برگ برنده تراکتورسازی 
در راه قهرمانــی باشــند روبه روی حجــم زیادی از 
انتقــادات قــرار گرفته انــد و بســیاری از طرفداران 

تراکتورســازی این بازیکنــان را مقصر نتایج ضعیف 
تیمشــان می دانند. کادرفنی و مدیرعامل باشگاه هم 

از انتقادات در امان نیســتند و شاید آن ها، 
اولین قربانیان نتایج تراکتورسازی 

در این فصل باشند.

ای کاش رئال استقالل را  الگو قرار می داد
سازمان لیگ آن ها و سازمان لیگ ما، پروپریچ استقالل و دخئای رئال

»حمید سوریان« که با هفت مدال طالی جهان و المپیک، 
نه تنها او را نابغه بزرگ کشــتی فرنگی ایران که یکی از نوابغ 
کشــتی فرنگی دنیا می نامند و روز دوشنبه دوم شهریور ماه 
جاری وارد سی ســالگی خود شد، اکنون مهیای حضوری 
توام با موفقیت در پیکارهای جهانی سال ۲۰۱۵ در »الس 
وگاس نوادا« آمریکا می شود تا به هشتمین مدال طالی خود 
دست یابد. کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جمع ۱۸ 
کشتی گیر فرنگی و آزاد کاروان اعزامی کشتی ایران به آمریکا 
)۱۶ کشتی گیر اصلی و دو کشتی گیر ذخیره(، باتجربه ترین 
و میدان دیده ترین نفر اســت که همگان روی مدال طالی 

او حساب باز کرده اند.
در باره نابغه کشتی فرنگی ایران و دنیا آنچه که می توان گفت، 
این است که وی ۱۴ سال پیش و در سال ۲۰۰۱ دوبنده تیم 
نوجوانان ایران را در وزن ۴۶ کیلوگرم پوشید و در مسابقه های 
کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا به روی تشک رفت. بنابراین 
او حاال چهاردهمین سال عضویتش در تیم های ملی ایران 

را سپری می کند.
حمید سوریان در جریان مسابقه های قهرمانی جوانان زیر 
۲۰ ســال جهان در لیتوانی، دوبنــده وزن ۵۵ کیلوگرم تیم 
جوانان ایران را بر تن کرد و آن قدر خوب و جنگنده ظاهر شد 
که با کســب مدال طال، »محمد بنا« را وادار ساخت تا او را 

جایگزین »حسن رنگرز« در تیم ملی بزرگساالن ایران کند. 
او در واقع کشف محمد بنا در کشتی فرنگی ایران بود و از آن 
پس شایســتگی هایش را بیش از پیش به رخ حریفان خود 
کشــید و ۷ مدال طالی جهان و المپیک را به دســت آورد.  
سوریان همچون کشتی گیران جوان روسیه که از تیم جوانان 
بالفاصله به تیم بزرگساالن وصل می شوند، یک ماه پس از 
تصاحب مدال طالی جوانان جهان در لیتوانی و در حالی که 
فقط ۲۰ سال داشــت، تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن 
ایران را در پیکارهای جهانی بوداپست مجارستان صاحب 

مدال طالی وزن ۵۵ کیلوگرم کرد.
***

ســوریان را اگر نابغــه و اعجوبه اش می داننــد، نه فقط به 
خاطر ۷ مدال طالی جهان و المپیکش که بیشتر به دلیل 
ریزه کاری های مبتکرانه اش است چرا که او در واقع ساختار 
و چگونگی اجرای فن »کنده فرنگی«، اصلی ترین فن کشتی 
فرنگی را تغییــر داده و وقتی حریفان خود را به زیبایی لیفت 
می کند، آنان نمی توانند متوجه شوند از سمت راست یا چپ 
یا حتی از روبه رو یا از پشــت روی تشک تابانده خواهند شد و 
به همین خاطر از هرگونه بدلکاری یا به کار بستن تمهیدات 

دفاعی باز می مانند!
دارنــده مدال هــای طالی جهــان در ســال های ۲۰۰۵ 

بوداپســت مجارســتان، ۲۰۰۶ گوانگ ژو چیــن، ۲۰۰۷ 
باکوی جمهــوری آذربایجــان، ۲۰۰۹ هرنینگ دانمارک، 
۲۰۱۰ مسکو روسیه و ۲۰۱۴ تاشکند ازبکستان و همچنین 
مدال طالی بازی های المپیک ۲۰۱۲ لندن برای تصاحب 
هشــتمین مدال طالی خود کار ســخت و دشــواری را در 
»الس وگاس نوادا« آمریکا خواهد داشت. او در این راه صعب 
العبور، یقینا رقبای سرسخت و چغری را مقابل خود خواهد 
داشت. از جمع اصلی ترین حریفان او در بازی های المپیک 
۲۰۱۲ لندن، در ظاهر »روشن بایرام اف« کشتی گیر نامدار 
جمهوری آذربایجان و قهرمان و نایب قهرمان دو المپیک 
۲۰۰۸ پکن و ۲۰۱۲ لندن، »پیتر مودوس« دارنده مدال برنز 
المپیک لندن از مجارستان، »رومن آمویان« از ارمنستان، 
»آلبیک تاژی یف« از بالروس و »هاسه گاوا«  از ژاپن از دور 
قهرمانی کنار رفته اند مگر آنکه دوباره هوس کشتی گرفتن 

در پیکارهای جهانی به سر آنها زده باشد!
در بیــن آن حریفان، »مینگیان ســیمینوف« بــه احتمال 
فراوان نماینده اول روس ها در وزن اول و اصلی ترین حریف 
سوریان خواهد بود که در المپیک لندن به مدال برنز رسید 
و ســال گذشــته هم در جریان پیکارهای جهانی تاشکند 
ازبکســتان، دیدار فینال را به سوریان واگذار کرد و به مدال 

نقره دست یافت.

دشواری های نابغه در الس وگاس

ورزش
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دیشب که دلم ز تاب هجران می سوخت
اشکم همه در دیده گریان می سوخت

می سوختم آنچنانکه غیر از دِل تو
بر من دِل کافر و مسلمان می سوخت

)ابوسعیدابوالخیر/ قرن چهارم/ رباعیات(

پرهیز از کاهلی و آسان جویی
یکی از مصائب امروز ما »انگلیسی زدگی« اســت. می نویسیم و یک خط در میان از واژه های 
انگلیسی استفاده می کنیم. حرف می زنیم و از هر سه  کلمه ای که به کار می بریم دو کلمه اش 
انگلیســی است، در حالی که اغلب این واژه های انگلیســی در زبان فارسی معادل دارند، اما 
ما حاضر نیســتیم به ذهن خــود کوچک ترین زحمتی بدهیم و این معادل هــا را به یاد بیاوریم 
یا بیاموزیم. و البته هیچ حواســمان نیســت که وقنی به این راحتی از کلمات بیگانه اســتفاده 
می کنیــم داریم عادت زبانی خود و دیگران را اندک اندک تغییر می دهیم و این امر چه بســیار 

برای زبان فارسی خطرناک است. 
استاد ســمیعی گیالنی در این باره معتقد اســت: واژه های بیگانه به دو صورت وارد هر زبانی 
می شــوند: ۱( یکی از راه طبیعی و با آهنگ معتدل. در این حالت واژه ی بیگانه از نظر آوایی و 
آرایش واجی و ساخت هجایی با هنجارهای زبان وام گیرنده هم ساز می گردد یا با تصرف اهل 
زبان هم ســازی و هم آهنگی می یابد و در زبان جا می افتد و حتی از طریق ترکیب و تعبیرهای 

اصطالحی و کنایی، بــا عناصر بومی وصلت می کند و تابعیت زبان وام گیرنده را می پذیرد. ۲( 
دیگــری به تصنع و تکلف و با آهنگی غیرطبیعی و سیل آســا که فرصتی بــرای تحلیل آنها در 
زبان پیدا نمی شــود و ازدحام آنهــا تجانس زبان را مختل می ســازد. ورود واژه های بیگانه در 

همین حالت اخیر است که به زبان لطمه می زند.
کاربرد واژه ی بیگانه در برخی شــرایط وجهی ندارد؛ از جملــه در مفهومی که برای داللت بر 
آن واژه ی بومی وجود دارد یا در موردی که تنها وســیله  ای باشــد برای تفاخر و فضل فروشی 
یا ناشــی از عقده ی حقارت. در مواردی نیز که در زبان خــودی، برای بیان مفهومی، واژه ای 
نتوان ســراغ گرفت، مترجمان و مولفان باید بکوشــند تــا با بهره گیری از امکانــات ترکیبی یا 
اشــتقاقی، واژه های تازه با ســاختی منطبق بر قواعد دســتوری زبان بســازند. به ویژه باید از 
پذیرفتن الگوهای ســاختاری که از آِن زباِن خودی نباشــد پرهیز کرد. به هر حال، باید توجه 
داشت که یگانه راه سّد ســیل کلمات بیگانه که قهرًا، با فنون و علوم و معارف جدید، به جانب 

محروسه ی زبان فارسی سرازیر می شود همین است. لذا اهل قلم باید در این زمینه حساسیت 
نشان دهند و به دور از  کاهلی و آسان جویی، زبان ملی را برای بیان مفاهیم تازه آماده سازند. 

اینک چند شاهد: 
غلط: جرأت ریسک کردن

درست: جرأت خطر کردن یا: جرات دل به دریا زدن.
غلط: حادثه در کوران کار رخ می دهد

درست: حادثه در جریان کار رخ می دهد. 
غلط: وزارت بازرگانی را موظف ســاخت بر کلیه ی واحدهای تولیدی نظارت و کنترل پر اثری 

را اعمــال و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کند. 
درست: وزارت بازرگانی را موظف ســاخت بر کلیه ی واحدهای تولیدی نظارت موثر اعمال و 

متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کند.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

تقدیس طنزآمیز یک رئیس جمهور
»از انقالب دوم آمریکا تا ریاست جمهوری کلینتون و اوباما« منتشر شد

کتاب »از انقالب دوم آمریکا تا ریاست جمهوری کلینتون و اوباما« اثر جک بارنز با ترجمه افشین صدرایی 
به بررسی تحوالت سیاسی و اجتماعی یک قرن اخیر این کشور پرداخته است. این کتاب شامل مطالبی با 
این عناوین: »روایت نقش پیش قراولی سیاهان در مبارزات کارگران و کشاورزان«، »بازسازی رادیکال: 
دستآوردهایش و عواقب شکســت اش«، »رابرات اف ویلیامز، انقالب کوبا، و دفاع از خود، در مقابل 
خشونت نژادپرستانه« و »شایسته ساالری جهان وطنی و ساختار طبقاتی در حال تغییر ملت سیاه« به 
اضافه »واژه نامه« و فهرست اعالم و موضوعات تنظیم شده است. مترجم درباره نویسنده کتاب که یک 
فعال سیاسی کارگری است، می نویسد: »جک بارنز دبیر سراسری حزب کارگران سوسیالیست است. 
از سال ۱۹۶۳ عضو کمیته  سراسری و از سال ۱۹۶۹ یکی از مسئولین سراسری این حزب بوده است. 
او همچنین عضو هیأت تحریریه مجله  نیو اینترنشنال است. از اواسط دهه  ۱۹۷۰ جک بارنز در حزب 
کارگران سوسیالیست و با همیاری دیگران در سطح بین المللی جریانی را رهبری کرده که می کوشد 
تا احزاب کمونیستی ساخته شــوند که اکثریت قاطع کادرها و رهبرانشان کارگران صنعتی و فعالین 
اتحادیه های کارگری باشند و عمال در فعالیت های گسترده  سیاسی ای شرکت کنند که مسیرش کسب 
قدرت توسط کارگران و خاتمه ی دیکتاتوری سرمایه است. این مشی سیاسی، در راستای ساختن احزابی 
که هم در پروگرام و هم در ترکیب شان پرولتری باشند، در مقاله های متعدد و مجموعه ای از سخنرانی ها 
و نوشــته های بارنز تشریح شده که نام برخی از آن ها در فهرست آثارش در اول این کتاب آمده است.«  
در بخشــی از کتاب با عنوان »بازسازی رادیکال: دستاوردهایش و عواقب شکست اش« آمده است: 
»در سال ۱۸۷۷ مارکس احتمال می داد که اعتصاب سراسری گسترده که در آن سال کارگران راه آهن 
جرقه ی آن را زدند، حتی اگر موفق نمی شد، امکان داشت اذهان استثمارشدگان را نسبت به عواقب 
مرگبار وابستگی سیاسی به کارفرمایان و زمین داران روشن کند. در چنین حالتی ممکن بود شرایطی 

ایجاد شــود که پیش قراوالن طبقه  کارگر ایاالت متحده 
بتوانند رهبری الزم را برای کشــاورزان و بردگان آزاد شده 
عرضه کنند. مارکس در این باره به انگلس می نویســد که 
»این نخستین انفجار علیه الیگارشی )اشرافیت( منتصب 
به ســرمایه، که از زمــان جنگ داخلی تاکنــون به وقوع 
پیوسته، البته سرکوب خواهد شد. اما، به خوبی می تواند 
نقطه ی شروعی برای تشــکیل یک حزب کار در ایاالت 
متحده باشد«   »شایسته ساالری جهان وطنی و ساختار 
طبقاتی در حال تغییر ملیت ســیاه« در صفحاتی از کتاب 
نشــان از تغییر برخی نگرش های سیاهپوســتان کنگره 
آمریکا دارد. در این رابطــه درباره تفاوت کلینتون با اوباما 
می خوانیم: »تقدیس طنزآمیز ویلیام جفرسون کلینتون با 
لقب »اولین رئیس جمهور سیاه« ایاالت متحده در مراسم 
شام فراکسیون نمایندگان سیاه کنگره در سپتامبر ۲۰۰۱، 
چیزی فراتر از خوشمزگی های پس از صرف نوشابه بود. 
این جریان، نمادی از تثبیت قوام گرفتن یک قشــر بورژوا 

شده  آفروـ  آمریکن بود که خود محصول جانبی الیه الیه شدِن طبقاتی جمعیت سیاهان است و نشانی 
از اینکه پیروزی های جنبش حقوق ســیاهان در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ چگونه در مسیر انحرافی 
غیرقابل اجتناب سرمایه داری قرار گرفته اند.«   نویسنده به مبارزات سیاسی سیاهان برای دستیابی به 
حقوق خود در آمریکا اشاره کرده و آورده است: »یکی از مهمترین دستاوردهای مبارزه ی توده ای تحت 
رهبری پرولتری برای حقوق سیاهان در دهه  ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، بسط گسترده  دستمزد اجتماعی بود که 
خود محصول جانبی نبردهای طبقه ـ  کارگری دهه  ۱۹۳۰ برای ساختن اتحادیه های صنعتی بود...«.

یادی از قلندران خلیج
رئیســعلی دلواری ســال ۱۲۶۱ به دنیا آمد. او که در عصر 
مشــروطه، جوانــی بلندهمت، شــجاع و در صدق و صفا 
کم مانند بود، بعد از اینکه قوای اشــغالگر انگلیس بوشهر 
را تصرف کردنــد، با شــجاعتی وصف ناپذیر بــه مقابله با 
تجاوزگــران پرداخــت. قیام مردم تنگســتان بــه رهبری 
رئیســعلی هفت ســال به طول انجامیــد و در این مدت، 
دلیران تنگســتان، دو هــدف عمده را دنبــال می کردند: 
پاســداری از بوشــهر، دشتســتان و تنگســتان به عنوان 

منطقه ســکونت خود، و جلوگیری از نفوذ قــوای بیگانه به درون ایران و دفاع از اســتقالل وطن. با 
اســتقرار دیکتاتوری محمدعلی شــاه قاجار رئیســعلی به همراه ســیدمرتضی علم الهدی به مبارزه 
علیه اســتبداد صغیر پرداخت. ســال ۱۳۲۷ هـ .ق با کمک تفنگچی های تنگســتانی، بوشهر را از 
 عناصر مستبد وابسته به دربار محمدعلی شــاه پاک کرد و اداره گمرک و انتظامات و دیگر ادارات را 

تسخیر کرد. 
این واقعه بر انگلیســی ها گران آمد و آنان برای اســتمرار سلطه بر حیات اقتصادی و سیاسی جنوب 
ایران به جنگ با دلیران تنگســتانی پرداختند و در این راه از دیگر خوانین جنوب ایران یاری جستند. 
جنگ میان دلیران تنگســتان از یک سو و انگلیســی ها و خوانین متحد آنان از سوی دیگر تا شوال 
۱۳۳۳ ه.ق ادامه یافت اما انگلیسی ها نتوانستند بر رئیس علی و یارانش تفوق یابند. سرانجام در شب 
بیست و سه شوال ۱۳۳۳ ه.ق )۱۲ شهریور ۱۲۹۴( هنگامی که رئیس علی در محلی به نام »تنگک 
صفر« قصد شبیخون به انگلیسی ها را داشت، از پشت مورد هدف گلوله یکی از همراهان خائن قرار 

گرفت و در دم به شهادت رسید. 

توفان در تهران و 8 استان دیگر
مدیرکل پیش بینی و هشدار ســریع سازمان هواشناســی از کاهش دما در برخی نقاط، بارش شدید 
باران در ۱۰ استان، و تاثیر تشــکیل توده گرد و خاک عراق در برخی استان های کشور خبر داد. او با 
اشاره به کاهش دما در نیمه شمالی به ویژه سواحل دریای خزر، گفت: بر اساس نقشه های پیش یابی 
هواشناسی، طی روز استان های واقع در غرب، شمال غرب، سواحل شمالی، مرکز، پاره ای از مناطق 
جنوب غرب و اســتان های واقع در البرز، مرکزی و پاره ای از مناطق شــرق و شمال شرق، ابرناکی، 

بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد و در مناطق مستعد بارش تگرگ رخ داد.
وی با بیان اینکه در شــمال شرق کشور طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۱۱ و ۱۲ شهریور، شاهد 
کاش دما خواهیم بود، اظهار کرد: در روز چهارشــنبه ناپایداری ها در سواحل دریای خزر و پاره ای از 
مناطق شمال شرق و شرق کشور ادامه خواهد داشت. شدت بارش ها در روز سه شنبه در استان های 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان،  زنجان،  اردبیل، گیالن،  مازندران،  گلستان و مناطق 

شمالی استان های سمنان و خراسان شمالی متمرکز بود.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به مواج بودن دریای خزر در روزهای 
سه شنبه و چهارشــنبه، گفت: طی سه روز آینده برای شرق کشــور وزش باد و در پاره ای نقاط گرد و 
خاک پیش بینی می شــود که در منطقه زابل، با طوفان گرد و خاک همراه خواهد بود. همچنین طی 
امروز و فردا در اســتان های ســمنان،  اصفهان، قم و تهران وزش باد شــدید،  همــراه با گرد و خاک 

پیش بینی می شود.
وی همچنین به تشکیل توده گرد و خاک بر روی کشور عراق اشاره و تاکید کرد: امروز برای استان های 
واقع در نوار غربی کشور پدیده گرد و خاک و کاهش دید افقی پیش بینی می شود. در روز پنج شنبه نیز 
بارش باران،  گاهی رعد و برق و وزش باد در مناطق مرکزی دریای خزر و پاره ای از مناطق استان های 

هرمزگان و کرمان پیش بینی می شود.
وظیفه در ادامه با اشــاره به وضعیت هوای پایتخت گفت: آســمان تهران در روز چهارشنبه، کمی 
ابری تا نیمه ابــری، در ارتفاعات بارش پراکنده، با رعد و برق و وزش باد و در روز پنج شــنبه، کمی 
ابری تا نیمه ابری، گاهی وزش باد با بیشــینه و کمینه دمای ۳۱ و ۲۱ و ۳۲ و ۲۰ درجه ســانتیگراد 

خواهد بود.
مدیر کل پیش بینی و هشــدار سریع سازمان هواشناســی گفت:  با توجه وقوع طوفان تندری، رگبار 
موقتی باران و وزش باد شــدید و گرد و خاک احتمال آب گرفتگی و ســیالب در روز چهارشنبه نیز در 

استان های گلستان، شمال سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی وجود دارد.
وظیفه با اشاره به اینکه بررسی داده ها و تصاویر دریافتی از ماهواره های هواشناسی بیانگر نفوذ توده 
گرد و خاک به غرب و برخی مناطق جنوب غرب کشور است، گفت: این توده سبب کاهش دید افقی 
و کیفیت هوا در اســتان های کرمانشاه، ایالم، خوزستان خواهد شد. از این رو توصیه می شود جهت 

پیشگیری از اثرات مضر گرد و خاک از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری شود.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

بهرام رادان این روزها چه می کند
بهرام رادان بازیگر سینما همچنان در تب وتاب و به 
سرانجام رسیدن برای حضور در یک فیلم سینمایی 
اســت؛ بازیگــری که در ایــن چند ماه اخیــر یکی از 
خبرسازترین بازیگران سینما بوده و هنوز هم معلوم 
نیست امسال چهره او را در جشنواره فیلم فجر با بازی 

در فیلمی خواهیم دید یا خیر؟
رادان که این روزها فیلم عصر یخبندان با بازی او در 
بعضی سینماها اکران عمومی است، قرار بود در فیلم 

سنتوری ۲ به کارگردانی داریوش مهرجویی به ایفای نقش بپردازد، اما خبر قطعی حضور حامد 
بهداد در نقشی که قرار بود رادان آن را ایفا کند، در رسانه ها و شبکه های مجازی منتشر شد.

بااین حال وقتی چهره او را روی بیلبوردی در سطح شهر می بینیم که شبیه تبلیغی برای کاالست، 
فکر می کنیم که این بازیگر عالوه بر بازیگری، تبدیل به چهره ای برای تبلیغات کاال هم شــده 
است، اما با دقیق شدن به آن بیلبورد متوجه می شویم که آن عکس مربوط به صحنه ای از فیلم 
عصر یخبندان است، که با ژستی خاص و سیگاری در دست در سطح شهر خودنمایی می کند.
رادان که در دوره ای فعالیتش در عرصه ســینما افزایش یافته بود، این روزها بیشــتر از آنکه در 
عرصه بازیگری بدرخشد، درگیر حاشیه های شبکه های اجتماعی شده است. نوشته  جنجالی  
او در توئیتــر درمورد تصویب قانــون آزادی ازدواج همجنس گرایان در آمریکا، با انتقاد شــدید 
رســانه های اصولگرا همراه شد، به طوری که او ناچار شــد از موضع خود عقب نشینی کند و در 

همان صفحه  از مردم عذرخواهی کند. 

پایان هفدهمین جشنواره تئاتر آیینی و سنتی
شب گذشته سالن اصلی تئاتر شهر میزبان آیین پایانی 
هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی بود. در 
این مراســم که اجرای آن را رضا رفیع شاعر طنزپرداز 
بر عهده داشــت، علی مرادخانی معــاون امور هنری 
وزارت ارشاد در کنار مدیرکل هنرهای نمایشی مهدی 
شفیعی و ارمغان بهداروند مدیرعامل انجمن هنرهای 
نمایشــی و جمع کثیری از هنرمندان، پیشکسوتان و 
مسئولین تئاتر نیز حضور داشتند. در ابتدای این مراسم 

با پخش یک گزارش تصویری به نحوه روند شکل گیری و سیاست گذاری های هفدهمین جشنواره 
نمایش های آیینی و سنتی با تاکید بر نظرات مسئولین همچنین بخش های مختلف اجرایی این 
جشنواره پرداخته شد و با مراسم ضرب و زنگ زورخانه ادامه پیدا کرد. رضا رفیع بعد از خوش آمدگویی 
و خوانش چند شعر طنز از دبیر جشــنواره داوود فتحعلی بیگی برای ایراد گزارش به روی صحنه 
دعوت کرد، داوود فتحعلی بیگی در بین استقبال پر شور تماشاگران پشت تریبون این مراسم قرار 
گرفت و ضمن تشکر از هنرمندان و مسئولین در برگزاری این جشنواره گفت: امیدوارم بتوانیم این 
جشنواره را در سراســر ایران برگزار کنیم. دبیر هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی به 
ارائه گزارشی مختصر از هفده دوره گذشته، روند شکل گیری و توسعه جشنواره اشاره کرد و گفت: 
در اولین دوره این جشنواره در سال ۱۳۶۸ تنها ۱۱ اثر نمایشی در آن اجرا شد. در دوره دوم، اجرای 
شبیه خوانی در برنامه جشنواره قرار گرفت. از دوره پنجم بخش نقالی و از دوره نهم خیمه شب بازی 

به این جشنواره اضافه شد و این جشنواره از دوره دوازدهم به صورت بین المللی برگزار شده است.

از انقالب دوم آمریکا تا ریاست 
جمهوری کلینتون و اوباما
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