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گزارشکمیسیونویژهبرجامفرداقرائتمیشود
کمیسیون ویژه برجام وعده داده است به زودی گزارش نهایی این کمیسیون آماده می شود. نایب رئیس این کمیسیون در این 
راستا گفت: »گزارش نهایی کمیسیون ویژه برجام هنوز آماده نشده است.  بعید می دانم بررسی برجام در نشست عصر امروز 
)شنبه( کمیسیون ویژه پایان یابد و به احتمال زیاد طرح دو فوریتی درمورد برجام فردا در مجلس بررسی می شود«. منصور 
حقیقت پور با بیان اینکه مقدمه این گزارش آماده شده است، اظهار داشت: »در نشست صبح امروز کمیسیون ویژه بررسی 
برجام مقدمه گزارش به پایان رسید و ما وارد بررسی محتوای آن شدیم. ما باید موضوعات فنی، امنیتی، دفاعی و فرهنگی را 
نیز بررسی کنیم«. وی افزود: »به دلیل آماده نشدن گزارش نهایی این کمیسیون، قرائت آن در جلسه علنی )یکشنبه( مجلس 

بعید است ولی به احتمال زیاد طرح دو فوریتی درمورد برجام فردا در مجلس بررسی می شود«. نایب رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس شورای اسالمی 
درمورد طرح دو فوریتی کمیســیون ویژه برجام گفت: »پیش نویس طرح دو فوریتی درمورد برجام آماده شــده است و ما در این راستا امروز جلسه ای با علی 
الریجانی رئیس مجلس داریم و نظرات وی را جویا می شویم. جلسه امروز ما جلسه مشورتی درمورد طرح دو فوریتی است و امروز این طرح نهایی می شود«. اما 
در همین راستا، سخنگوی این کمیسیون با بیان اینکه قرار است در جلسه امروز گزارش کمیسیون پیرامون ابعاد و پیامدهای برجام نهایی شود، عنوان کرد: 
»گزارش نهایی این کمیسیون در ۲۰ صفحه تهیه شده که امروز نهایی می شود. گزارش این کمیسیون به ابعاد و پیامدهای اجرای جمع بندی مذاکرات وین 
برای کشور در تمامی سطوح داللت دارد و دیدگاه ها و نقطه  نظرات اعضای فعلی و سابق تیم مذاکره کننده هسته ای، رئیس مجلس، کارشناسان و حقوقدانان 

و نیز کمیته  های پنج گانه کمیسیون مدنظر قرار گرفته است. گزارش کمیسیون ویژه برجام فردا در صحن علنی مجلس قرائت می شود«.

ضرغامی:رسانهملیرابراساسمصالحملیادارهکردم
صدا و سیما در بسیاری از اوقات به جهت گیری های یک طرفه متهم بوده است و در بعضی اتفاقات انتقادها به این سازمان 
افزایش می یابد. انتقاداتی که به ویژه در دوره عزت الله ضرغامی بیشتر از همیشه بود. آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز هفته 
گذشــته در مصاحبه ای با هفته نامه »طلوع صبح« ضرغامی را به سوگیری یک طرفه متهم کرده بود. رفسنجانی گفته 
بود ضرغامی و احمدی نژاد با یکدیگر هم پیمان بوده اند و به همین دلیل در ســال ۸۸ و بعد از اتهام زنی های احمدی نژاد 
در یکی از مناظره ها به هاشمی، صدا و سیما حاضر به انتشار جوابیه هاشمی نشده است. او همچنین گفته بود آن ها هر 
دو از گروه ایثارگران برآمده بودند و »در صداوســیما هم هرچه می خواستند، انجام می دادند«.  اتهام هایی که با واکنش 

رئیس پیشین سازمان صدا و سیما مواجه شد. ضرغامی که در دوره جدید فعالیت شورای عالی فضای مجازی از سوی رهبری به عنوان یکی از اعضای 
حقیقی این شورا منصوب شده است، ضمن تاکید بر اینکه تاکنون عضو هیچ مجمع حزب و گروهی نبوده و نیست، تاکید کرد که در این مصاحبه نه تنها 
اظهارات نادرست است بلکه نتیجه گیری و تحلیل آن نیز غلط است. وی تصریح کرد که هیچ گاه عضو جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی نبوده  است و تا 
آنجایی که او می داند این جمعیت حداقل در دوره دوم دولت احمدی نژاد جزء تندترین منتقدین و رادیکال ترین گروه ها نسبت به رئیس دولت دهم و برخی 
اطرافیان وی بودند. رئیس سابق سازمان صداو سیما همچنین تاکید کرد که در دوره او رسانه ملی همواره بر اساس مصالح ملی و سیاست های کلی نظام 
حرکت کرده و هرگز متأثر از گروه ها و جریان های سیاسی نبود. ضرغامی همچنین گفت که  شخصا و فارغ از مسئولیت حقوقی گذشته اش، هاشمی دهه 
۶۰ و احمدی نژاد دوره نهم را بیشتر می پسندد، چراکه به هر میزان که مسئولین از رهنمودهای رهبری فاصله بگیرند، از کارآمدی آنان کاسته می شود.

درصورتلزوماززبان
اقتداراستفادهخواهیمکرد

پیکرهای ۱۰۴ نفــر از حجاج جان باخته در فاجعه 
منا امروز به کشــور بازگردانده و مراسم استقبال از 
آن ها با حضور ســران سه قوه و برخی از مسئوالن 
برگزار شــد. رئیس جمهور در این مراســم با تاکید 
بر اینکه به هیچ وجه از خون عزیزانمان نخواهیم 
گذشــت، تصریح کرد کــه اگر الزم باشــد از زبان 
اقتدار به جای دیپلماســی و ادب استفاده خواهیم 

کرد.

ازخونعزیزانماننخواهیمگذشت
روحانی با اشــاره به اینکه بازگرداندن پیکر حجاج 
اولیــن قــدم از اقداماتی که قرار بــود دولت ایران 
انجام دهد، گفت دومین قدم شناســایی اجســاد 
اســت که به ســرعت پیگیری خواهد شــد. رئیس 
جمهور اما درخصوص اقدامات الزم بعدی گفت: 
در مراحل بعد اقدامات دیگری که باید در قبال این 
حادثه انجام شود این است که روشن شود افرادی 
در این حادثه مقصر بودند یا خیر و اگر ثابت شــود 
عــده ای از مأموران در این حادثه تقصیر داشــتند 
ما بــه هیچ عنوان از خــون عزیزانمــان نخواهیم 

گذشت.

درصورتلزوماززباناقتدار
استفادهخواهیمکرد

روحانی با اشــاره بــه اینکه زبان مــا در این حادثه 
زبان عواطف، بــرادری و ادب بود و در جای الزم 
نیز از زبان دیپلماسی اســتفاده شد، تصریح کرد: 
گــر هم الزم باشــد، جمهوری اســالمی ایران از  ا
زبان اقتدارش اســتفاده خواهد کرد. رئیس دولت 
یازدهــم تاکید کرد که این فاجعه یک آزمون بزرگ 
برای همه یعنی دولت، ملت ایران و خانواده کشته 
شــدگان و همچنین آزمونی برای دولت عربستان 
و ســازمان های بین المللی و کشورهای اسالمی 
بود که در این آزمایش بزرگ ملت ما ســرافراز بود 
و بــا صبر و متانت و همدردی اش و با یکپارچگی و 
همبســتگی اش در این آزمون مقامات جمهوری 

اسالمی سرافراز کرده است.

دولتهمچنانپیگیرخواهدبود
تاحقیقتروشنشود

روحانی بــا تأکید بر اینکه واقعیت ایــن فاجعه باید 
به طور کامل برای ما روشــن شــود، گفت: باید از 
طریق کمیته حقیقت یاب همه ملت های اسالمی 
بدانند چرا این فاجعه رخ داد و باید مطمئن شــوند 
که در ســال های آینده چنین فاجعه هایی به وقوع 
نمی پیوندد. رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد که 
دولت همچنان پیگیــر فاجعه خواهد ماند و نتیجه 

را به اطالع ملت خواهد رساند.

گذرازبرخیمسائلبهدلیل
تالشهایظریفدرسازمانملل

بود
رئیــس جمهــور همچنین از وزیر بهداشــت برای 
پیگیری انتقال اجســاد و از ســازمان حج و زیارت 
و بعثه رهبری که تشــکر کرد. روحانــی همچنین 
از وزیر امور خارجــه که تالش بســیار پیگیری در 
سازمان ملل متحد داشته تقدیر کرد و گفت: آنچه 
که ما تا امروز توانستیم از برخی مسائل عبور کنیم 
به خاطر آن تالش های پیگیر بوده اســت. وی از 
وزیر کشــور و نیز روســای قوای مقننــه و قضاییه 
و به ویــژه از رهبر انقالب به خاطــر درایت و بیان 

مقتدرانه شان در این فاجعه، تشکر کرد.

»ب.ز« در خیابان معلم حاضر شد
بابکزنجانیآمد

تمیز و مرتب، با بیش از ۱۰ اســکورت از ماشــین پیاده می شــود. سعی دارد 
چهره اش را نگران نشان دهد. تنها پیراهن و شلوار راه راه آبی رنگش نشان از 
این دارد که او هم یک زندانی است. این مرد، همانی است که او را بزرگ ترین 
اختالس گر دوران ریاســت محمود احمدی نــژاد می نامند. »بابک زنجانی« 

سرانجام دادگاهی شد.

ازاوینتامعلم
»خیابان معلم، دادگاه انقالب تهران«، مقصد نهایی ماشــین های اسکورتی 
بود که از اوین بابــک زنجانی را همراهــی می کردند. میلیاردر ســابق، حاال 
مضطرب و البته با ظاهری مرتب پله های دادگاه انقالب را تحت تدابیر امنیتی 
وســیع، باال می رفت تا پاســخگوی یکی از مهم ترین پرونده های اقتصادی 
دولــت احمدی نژاد باشــد. ۱۱ مهر ســرانجام بــرای بابک زنجانــی و البته 
شاکیانش فرا رسید و به دســتور قاضی صلواتی بنا شد جلسه دادگاه » علنی« 
برگزار شود. همین علنی بودن، باعث شــد خبرنگاران و خانواده زنجانی، در 

جلسه دادگاه حضور داشته باشند.
قرار بر این بود که دادگاه راس ســاعت ۹ آغاز شــود، امــا بابک زنجانی را ۱۵ 
دقیقــه زودتر به جلســه می آورند. باالخــره، نزدیک به ســاعت ۹:۵، دادگاه 
زنجانی به ریاســت قاضی صلواتی، آغاز می شود. ابتدای این جلسه، نماینده 
مدعی العموم کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای را که از سوی دادگاه انقالب صادر 
شده بود، خواند. نجفی تاکید می کند بابک زنجانی ۴۰ بار مورد بازجویی قرار 
گرفته شده است. کیفرخواست ۴ جلدی نه برای بابک زنجانی که برای ۳ نفر 
قرائت شد و طبق اظهارات معاون دادســتان، اتهامات زنجانی عبارت است 
از »افساد فی االرض، کالهبرداری از شرکت ملی نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد 
بانکی، پول شویی و نشر اکاذیب«. نجفی در ادامه می گوید: »بابک زنجانی با 
همکاری »ح.ف.ه« اقدام به تأسیس دو بانک در مالزی و تاجیکستان می کند 
و برای پیشبرد بیشــتر اهداف خود اقدام به تاســیس چند شرکت در خارج از 
کشور کرده اســت«. همچنین نماینده دادستان تهران، »م. ش« و »ح. ف« 

را متهمان ردیف دوم و سوم معرفی کرد.

زنجانیتنهانبود
براســاس بیانات مدعی العموم، اتهامات متهم ردیــف اول یا همان »ب.ز« 
معروف آبان ۹۳ با شکایت وزارت نفت ثبت شد. شهریور ۹۲، درست یک سال 
پیش از ثبت اولین شکایت از زنجانی، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت گفته بود: 
»بابک زنجانی، تاجر ایرانی بیش از ۲میلیارد دالر حاصل از فروش نفت ایران 

را بــه خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلــس ایران در حال پیگیری 
این مســئله هستند«. معاون دادســتان در این راســتا بیان کرد: »به موجب 
مشــارکت در اخالل نظام ارزی و شــکایت هایی از ســازمان تامین اجتماعی 
و بانک مســکن متهم موجب تعقیب در شــعبه ۲۶ ناحیه بازپرسی دولت قرار 
گرفت. شعبه بازپرسی بیش از ۴۰ نوبت فرد را مورد بازرسی قرار داد و ۲۰۰ فرد 

مطلع درمورد شرکت های متهم به این شعبه فراخوانده شدند«.
نجفی اتهامات متهم ردیف دوم و ســوم را به ترتیــب اینگونه عنوان می کند: 
»مشــارکت در پول شــویی، افســاد فی الرض به طور کالن با علــم به ضربه 
زدن به نظام، مشارکت در کالهبرداری از شــرکت ملی نفت ایران و سازمان 
بازنشستگی نفت و مشارکت در پولشــویی از طریق عواید شرکت نیکو، اتهام 
متهم ردیف دوم و اتهامات ح.ف.ه  متهم ردیف سوم متهم افساد فی االرض 
و مشارکت عالمانه در تشــکیل و فعالیت در شبکه ای سازمان یافته مشارکت 
در کالهبردی مشــارکت در کالهبرداری از تامین اجتماعی به مبلغ بیش از 

۴۴۴میلیارد ین ژاپن و مشارکت در پول شویی است«.

چهکسیزنجانیرابهالفمعرفیکرد
شرکت »الف« و معامله بابک زنجانی با آن، یکی دیگر از نقاط ابهام پرونده او 
است. معاون دادستان تهران در این خصوص بیان می کند: »متهم در طول 
بازپرسی گفته اســت که منبع ۱۵میلیارد یورویی در خارج از کشور دارد. یکی 
از ابهامات مرتبط با این رابطه این اســت که متهم چگونه به شــرکت »الف« 
معرفی شده است و ارائه خدمات از طریق این شرکت به چه طریق بوده است 
و زنجانی چه وثیقه هایی را نزد این شرکت گذاشته بود. طبق گفته های متهم، 
معامله  ای بین زنجانی و شــرکت »الف« صورت گرفته اســت. ابهامی که در 
این رابطه وجود دارد این اســت که مستندات این معامله نزد چه کسی است و 

مدیران شرکت مذکور چه کسانی هستند«.

باخانم»چ«ارتباطنگیر،بابازپرسدرارتباطاست
قــدرت بابک زنجانی گویا بر مســئوالن زندان هم غلبه کــرده بود و از طریق 
آنان، با بیــرون از زندان در تماس بود. نجفی در این خصوص پشــت تریبون 
می گوید: »متهم از طریق کارمندان زندان اوین با بیرون از زندان ارتباط برقرار 
کــرده و از طریق فردی با خواهرش ارتباط می  گیرد. متهم در زمان تحقیقات 
نیز دست از جعل برنداشته اســت. متهم از خواهرش درخواست می  کند تا به 
کارمندان شرکت بگوید در پرینت های شرکت آی وان تغییراتی را ایجاد کنند 
و ســپس آن ها را به بازپــرس ارائه دهند. لذا به نظر می رســد متهم در مرحله 

بازداشــت نیز به دنبال جعل اسناد بوده اســت. وی در این نامه به خواهرش 
گفته اســت: دیگر با خانم »چ« ارتباط نگیر از اینجا خبر می  رســد به بازپرس 

کلی اطالعات داده است«.

کیفرخواستدقیقبود
اما جالب است اگر بدانید در میان حضار اولین جلسه دادگاه زنجانی، حسین 
دهدشتی نماینده مجلس شورای اســالمی به چشم می خورد. نماینده مردم 
آبادان یکی از چند نماینده ای بود که مطالبه جدی دیدار با وی را مطرح کرده 
بود. دهدشتی در خصوص جلسه دادگاه می گوید: »از من برای حضور در این 
جلســه دعوت به عمل نیامده بود اما به عنــوان منتخب مردم و عضو پارلمان 
در جلسه حضور یافتم. کمیسیون پس از تشــکیل پرونده پیگیر ابعاد مختلف 
ماجرا بود. ما قســم خورده ایم حافظ منافع کشور باشیم که از این رو مباحث را 
به صورت جدی پیگیری کردیم. کیفرخواســت آقای زنجانی دقیق بود و این 
موضوع جای تشــکر از قوه قضاییه دارد. کیفرخواســت بابک زنجانی دارای 
نکاتی بــود که از برخی از آن ها اطالع داشــتم و از برخــی دیگر نیز اطالعی 

نداشتم اما در مجموع کیفرخواست مطلوب بود«.

ویترینیبهنامبابکزنجانی
دادســتان تهران، پیش تر پرونده بابــک زنجانی را بزرگ ترین پرونده فســاد 
اقتصادی در ســال های بعد از انقالب توصیف کرده بــود و وکیل او، پرونده 
۲۰۹صفحه ای را » قطورترین« پرونده. زنجانی بعد از دستگیری اش، مدتی 
ســاکت بود تا در نهایت قلم به دســت، به حســن روحانی نوشت: »متأسفانه 
معاون اول محترم ریاست بارها در اذهان عمومی به اینجانب بی احترامی های 
زیادی می کند و این امر الیق تراز کردن یک دولت یا یک انسان عادی نیست 
و جاه و مقام این معاونت حفظ حرمت مردم است. جناب رئیس جمهور من در 
زندانم و دادسرا در حال رسیدگی پرونده است، من چه گردن کلفتی می توانم 
بکنم؟ وقتی فســادی وجود نــدارد، من چرا باید نام افــرادی را ببرم و آن ها و 
زندگی آن ها را نابود کنم؟« بابک زنجانی را » ویترینی« می خوانند که افرادی 
رانت خوار پشتش ایستاده اند. این اولین جلسه رســیدگی به اتهامات زنجانی 
بود، باید منتظر ماند و دید آیا پرونده زنجانی، مثل مه آفرید امیرخســروی، در 
یک شــخص معطوف می ماند یا پشــت ویترین، رو خواهد شــد؟ گرچه بابک 
زنجانی، صاحب »بزرگ ترین پرونده فساد اقتصادی قرن«، نه تنها اصراری به 
معرفی دوستانش ندارد، بلکه همواره منکر دست های پشت پرده بوده است. 

وی، خود را نه دالل نفتی، نه رانت خوار که یک بســیجی اقتصادی می داند.

واکنش روزپیگیری روز

سپاه آماده واکنش سریع خشن برای پاسخگوکردن آل سعود است
فرمانده کل ســپاه پاسداران از آمادگی سپاه برای واکنش سریع و خشن ایران در راستای تحقق اراده رهبری و پاسخگو کردن آل سعود در قبال فاجعه منا خبر داد. سردار سرلشکر محمدعلی 
جعفری گفت: ســپاه همه ظرفیت های ممکن برای واکنش سریع و خشن ایران در راســتای تحقق اراده رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمی، برای پاسخگو کردن آل سعود به فاجعه هولناک 
منا و اعاده  حقوق زائران قربانی شــده در مذبح منا را آماده کرده و در انتظار اجرای دســتوریم. وی تصریح کرد که ســپاه قاطعانه و مقتدرانه در صــورت ضرورت برای هر اقدامی، در هر زمان 
و هر منطقه، برای دفاع از عزت مســلمین و حرمت آنان به ویژه مردم انقالبی ایران در مقابل حکام ظالم و جاهل آل ســعود، آماده اســت و انتقام ســخت این جنایت هولناک را از آل سعود 
خواهد گرفت. فرمانده کل ســپاه با اشاره به جنایت ها و خباثت های رژیم آل سعود علیه امت اســالمی تصریح کرد که جهان اسالم از خیانت ها و جهالت های ابولهب گونه آل 
سعود نظیر کشــتار مردم یمن، آواره سازی مردم عزیز سوریه، سرکوب مردم بحرین، کشــتارهای فرقه ای در عراق و ایجاد تفرقه های قومی و تروریسم پروری در همه جا به 

ستوه آمده و قریبا در خشم مسلمانان ذوب خواهند شد.

سیاسی
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تحصنی که گفته شد با مخالفت رهبری پایان یافت
چادرمنتقدانبرجامدربهارستانجمعشد

درحالی که دو ماه از حصول توافق ایرن و شــش قدرت جهانی گذشــته است، 
جنجال ها بر سر آن همچنان ادامه دارد. اول بگومگوهای دولت و مجلس بر 
سر لزوم یا عدم لزوم تصویب برجام در مجلس، بعد جلسات جنجالی کمیسیون 
ویژه که هنوز نتیجه آن مشــخص نیست و چند روز گذشته هم تحصن عده ای 
از مخالفــان برجام در مقابل مجلس. تحصنی که در آســتانه اعالم نظر نهایی 
کمیســیون برجام، شــش روز قبل از طرف یک طلبه قمی و خانواده اش شروع 
شد، به تدریج عده دیگری به آن پیوستند و چادرهایی برپا شد و در نهایت امروز 

با دخالت نیروی انتظامی به پایان رسید.

چرامثلکرهشمالیمقاومتنکردیم؟
دوشــنبه ۶ مهر نام »عمــار عمارلو« روی خبرگزاری ها رفــت. این طلبه جوان 
حوزه علمیه قم به همراه همسر و سه فرزندش ساعت دو و نیم بعد از نیمه شب 
قم را به مقصد تهران ترک کرده بودند تا در اعتراض به آنچه »لغونشدن تحریم 

هــا« در توافق ایــران و کشــورهای ۱+۵ می نامیدنــد، مقابل 
مجلس تحصن کنند. آن ها پالکاردهایی در دســت داشتند با 
این جمالت: »هر ملتی به آمریکا اعتمــاد کرد، ضربه خورد« 
و »ایــران زیر بار زیاده خواهی و زورگویی نخواهد رفت«. عمارلو 
در مصاحبه ای درخصوص انگیزه اش برای این تحصن گفته 
بود: »مــا در اعتراض به برجام اینجاییم، زیرا معتقدیم برجام بر 
ضد منافع ملی کشور اســت زیرا تحریم ها لغو نمی شود و فقط 
تعلیق می شود«. او درخصوص توافق با غرب، کره شمالی را به 
عنوان مثال آورده بود که در برابر تحریم های غرب مقاومت کرد و 
توانست فناوری هسته ای اش را گسترش دهد. عمارلو همچنین 
گفته بود: »حرف ما این است که چرا در قطعنامه شورای امنیت 
صراحتًا گفته اند ما نمی توانیم موشــک هایی که قابلیت حمل 
کالهک هسته ای را دارد داشــته باشیم. چرا قبل از اینکه ما را 
بکشند خودمان خودمان را می کشیم؟«. همسر عمارلو نیز در 
این مصاحبه گفته بود که آن ها نگران اند زیرا با این توافق، ایران 
زیر سلطه آمریکا و انگلیس می رود. او در پاسخ به این سوال که 

» واکنش مردم به شما چگونه است؟« نیز گفته بود: »مردم با ما حرف می زنند و 
می گویند ما اشتباه می کنیم و قرار است تحریم ها برداشته شود اما من می گویم 
اگر تحریم ها هم برداشته شود اما زیر بار ذلت آمریکا برویم من این را قبول ندارم 

و به آن اعتراض خواهم کرد«. 

آمریکامیخواهددِرمذاکرههیچگاهبستهنشود
سه شنبه ۷ مهر سیدمحسن محسنی از جانبازان ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس 
نیز به این تحصن پیوســت. وی چندی پیش در دیــدار جانبازان با رهبر انقالب 
با اشــاره به بررســی برجام در مجلس گفته بود: »نماینده های مجلس آن قدر 
که حواسشان به ســانتریفیوژ و غنی سازی و… هست حواسشان به این نیست 
که آمریکا بــا این کار و توافق دارد پایش را می گذارد البالی در تا این دِر مذاکره 
هیچ وقت بسته نشود و ما تا چندین سال بعد همچنان باید برویم پشت میز مذاکره 

و...« و رهبری نیز پاسخ داده بود که این را به نماینده های مجلس بگویید، به آن 
هایی بگویید که فکر می کنید حواسشــان نیست. مکالمه ای که درواقع انگیزه 
اولیه تحصن از جانب عمارلو بود. اما خبر دســت دادن ظریف و اوباما نیز مزید 
بر علت شد و عده ای از دانشجویان بسیجی به این تحصن پیوستند و تعدادی 
چادرهای مســافرتی با عناوینی مثل »خیمه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر« یا 
»خیمه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف« برپا کردند.  چهارشنبه ۸ مهر نیز 
بسیج دانشجویی هشت دانشگاه تهران با صدور بیانیه ای از این تحصن حمایت 
و اعالم کردند که به جمع آن ها می پیوندند تا خواسته خود را به گوش نمایندگان 
برسانند. در متن بیانیه آن ها با اشــاره به مذاکره ایران و آمریکا نوشته شده بود 
که آمریکا با گرفتن امتیازات بسیار زیاد از ایران، عمال حاضر به لغو هیچ یک از 
تحریم های اساســی نشده است. آن ها همچنین ابراز نگرانی کرده بودند که با 
سازوکار طراحی شده در این متن، ایران مجبور خواهد بود تا سال ها به مذاکره با 
آمریکا ادامه دهد و از این طریق، به تدریج »رابطه با شیطان بزرگ عادی شده« و 

ابزار نفوذ امنیتی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و همچنین از همه مهم تر نفوذ 
در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی فراهم شود. این تحصن نامی هم برای 
خود برگزید: »تحصن غیرت« و گروه هایی در شبکه های اجتماعی ساخته شد 

تا این حرکت را گسترش دهند، به ویژه به شهرهای دیگر.

تاییدبرجامیعنیحملهنظامیآمریکا
در این چند روز اما برخی شــخصیت ها و نمایندگان مجلس نیز در بین تحصن 
کنندگان حضور یافتند. پنج شنبه و جمعه ۹ و ۱۰ مهر اوج حضور و سخنرانی این 
مخالفان توافق بود که کریمی قدوســی، شریعتمداری، کوچک زاده، پژمانفر، 
رسایی و... ازجمله آن ها بودند. کریمی قدوسی نماینده مشهد که در صف اول 
مخالفان است، در سخنرانی خود گفت: »اینجا آقاي الریجاني سخت ایستاده 
تا مجلس کاري با برجام نداشته باشد. آقاي الریجاني کامال با روحاني هماهنگ 

اســت. اما شــما نباید بگذارید این اتفاق بیفتد و اگر شما نباشید ما به تنهایي در 
مجلس نمي توانیم کاري از پیش ببریم. شما باید این حرکت را گسترش دهید و 
مهم تر از هر جاي دیگري هم این است که قم و حوزه علمیه را با خودتان همراه 
کنیــد و تا مي توانید صداي اعتــراض را بلندتر کنیــد.« او همچنین به تحصن 
کنندگان خبر داد که دو طرح مهم را نوشــته و بــه زودي جمع آوري امضا براي 
آنها را شــروع خواهد کرد: اول طرح رد برجام و دوم هم استیضاح وزیر خارجه.  
کریمی قدوســی به معترضان هســته اي اطمینان داد که طــي روزهاي آینده 
به طــور جدي این طرح ها را کلید خواهد زد و اجازه نمي دهد که »دولت با خیال 
راحت کارش را بکند«. حســین شریعتمداری، مدیر مســئول روزنامه کیهان و 
از مخالفان سرســخت دولت نیز با حضور در این جمع گفت: »امیدوار هســتم 
مجلس برجام را یکجا رد کند«. او همچنین بــا بیان این جمله آیت الله مدرس 
در مجلس مشــروطه که »چرا باید ما از ترس مرگ خودکشی کنیم« تاکید کرد 
که  اگر می دانیم برجام برای ما فاجعه آفرین اســت باید آن را دربســت رد کنیم 
و اگر رد کنیم مطمئن باشــید هیچ اتفاقی نمی افتد. رسایی نیز 
در جمع متحصنان با اعالم اینکه هیچ کس در مجلس موافق 
تایید کامل برجام نیســت، گفت که از نظرش تایید برجام یعنی 
حمله نظامی آمریکا به ایران قطعی است، چراکه ما تجربه ای 

مثل عراق را داریم.

تحصنیکهبامخالفترهبریپایانیافت
اما از همان روزهای اول خبرنگاران درخصوص مجوز داشتن 
این تحصن از مســئوالن سوال می کردند. پاسخ »خیر« بود. به 
گفته آن ها تاکنون درخواستی برای چنین تحصنی به کسی ارائه 
نشده است تا مجوزی برای آن صادر شود. به گفته آن ها تجمع 
و تحصنی که فاقد مجوز باشد، با برخورد نیروی انتظامی مواجه 
می شود. برخوردی که البته تا امروز صورت نگرفت. ولی بعد از 
ظهر امروز یعنی یک روز پیش از قرائت گزارش نهایی کمیسیون 
برجام در مجلس، این تحصن بــا دخالت نیروی انتظامی پایان 
یافت. اما پایــان یافتن تجمع نیز چندان بی حرف و حدیث نبود. 
عیسی فرهادی فرماندار تهران صبح امروز در ســخنانی تهدیدآمیز با تاکید بر 
اینکه در این مدت به صورت مسالمت آمیز از اجتماع کنندگان درخواست ترک 
محل شده، گفت که در صورت ادامه این اجتماع فرمانداری شهرستان تهران 
ملــزم به اعمال قانون برابر اجتماع کنندگان خواهــد بود. هم زمان خبرگزاری 
گاه خبر داد که حکم قضایی برای برخورد با این تحصن  ایسنا به نقل از یک منبع آ
غیر قانونی صادر شده ولی تاکنون نیروی انتظامی برخوردی با این افراد نکرده 
است. ساعتی بعد اما سردار حسین ساجدی نیا، فرمانده پلیس تهران با حضور 
در محل به این تحصن پایان داد. عمار عمارلو در سخنانی پایان تجمع را اعالم 
کرده بود: »از چند مسیر موثق، مطلع شدیم که رهبر معظم انقالب با ادامه این 
اجتماع مخالف هســتند، لذا از این لحظه از نظر ما تجمع پایان یافته اســت«. 
سخنانی که هرچند باعث دودستگی بین متحصنان شد و مخالفت عده ای را 

برانگیخت، درنهایت به تجمع پایان داد.

اطراف ما را طوفان های ناامن فرا گرفته است، برجام را تمام کنید
آیت الله مکارم شیرازی، با صدور پیامی به نمایندگان مجلس خواست مسئله برجام را هر چه سریع تر تمام کنند، چرا که »مردم نگرانند«.

مکارم شیرازی در این نامه که خطاب به نمایندگان مجلس نهم شورای اسالمی نوشته شده است، بیان کرد: »در این ایام، نامه های زیادی از سوی مردم به دفتر ما می رسد و تلفن های زیادی داریم که می گویند به 
نمایندگان محترم مجلس توصیه کنید مسئله برجام را بیش از این معطل نکنند، آن را تمام کنند. مردم بسیار نگرانند. ممکن است در برجام بعضی نقاط ضعف باشد که جمعی از عزیزان نسبت به آن نگرانند«.

این مرجع تقلید در ادامه یادآور شد: »خدا نکند مصالح عمومی کشور فدای منافع جناحی شود. مطلعان می گویند هر روز که با شک و تردید سپری می شود مبالغ هنگفتی ضرر به کشور وارد می شود. کشور ما یک جزیره 
امن و امان است که در وسط یک دریای طوفانی واقع شده است. تمام اطراف ما را طوفان های ناامنی فراگرفته. کاری نکنیم که با اختالفات داخلی این جزیره امن را ناامن کنیم. ببینیم در سوریه و عراق و یمن و حتی 

در افغانستان چه می گذرد؟«
آیت الله مکارم شیرازی در انتها از نمایندگان خواست با »همدلی بیشتر« بر مشکالت فائق آیند. 

تاجاییکهتوانستهامکوتاهآمدهام
رئیــس بنیــاد امید ایرانیــان با بیــان اینکه 
در برخــی مواقع برای رســیدن بــه وحدت 
حداکثری الزم اســت از حق خود بگذریم، 
گفت: شــخصا تا آنجا که توانسته ام از حق 
خود کوتاه آمده ام البته کوتــاه آمدن به این 
معنا نیســت که هویت اصالح طلبی خود را 

به حراج بگذارم و مطمئنا هیچگاه این کار را نخواهم کرد. محمدرضا عارف 
با اشاره به همگرایی اصالح طلبان در آســتانه انتخابات مجلس تاکید کرد 
که اصالح طلبان در راهبردها هیچگونه اختالفی ندارند. وی تصریح کرد: 
ما مجلسی می خواهیم که نماد ادب و متانت باشد، مجلسی می خواهیم که 
در آن به مسئوالن توهین و فحاشــی نشود، مجلسی می خواهیم که رقیب 
دولت نباشــد، مجلســی می خواهیم که نمایندگان آن در طراز ملت بزرگوار 

ایران باشند و مجلسی می خواهیم که در راس امور باشد.

کاغذپارهراکهلغونمیکنند
مسعود پزشــکیان نماینده مجلس خطاب 
به مخالفــان توافق گفت: مگر پنج ســال 
قبل نگفتید قطعنامه ها کاغذ پاره هستند؟ 
پس چرا اکنون گیــر داده اید که چرا تمامی 
قطعنامه هــا را لغو نمی کنند؟ کاغــذ پاره را 
که لغو نمی کنند! عضو کمیســیون برجام و 

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با بیان اینکه همه دیدیم که 
تحریم ها، کاغذ پاره نبودند و دمــار از روزگار ما درآوردند،  درخصوص برجام 
تصریح کرد که برجام دستاوردهای بسیار ارزشمندی برای ایران دارد و هم 
تضمین کننده منافع ایران و هم جهان اســت. وی با بیان اینکه رفع تمامی 
تحریم های غرب علیه ایران، مهم ترین دستاورد برجام است، گفت به رغم 
فشارهایی که بر مقامات آمریکایی وجود داشت، آنان را به میز مذاکره کشانده 

و توانستیم تحریم ها را بشکنیم. 

نهیبرهبریپیکرعزیزانمانرابرگرداند
رئیس سازمان بســیج مستضعفین گفت: 
اگر نهیب امــام خامنه ای نبود امروز پیکر 
عزیزانمان را نداشتیم. ســرتیپ بسیجی 
محمدرضــا نقــدی، در حاشــیه مراســم 
تشییع شــهدای حج با اشــاره به بازگشت 
پیکر برخی حجــاج به ایــران، تاکید کرد 

که ما ایــن را مدیون صالبت و اقتدار رهبری هســتیم. به گفته وی عدم 
پیگیری مناسب توسط دستگاه دیپلماسی کشور، کار را به جایی رسانده 
بــود که رژیم منحوس آل ســعود حتی بعد از ایجاد چنیــن فاجعه بزرگی 
باز هم حاضر نشــد پیکر پــاک جان باختگان ما را برگردانــد و اگر امروز 
پیکر ایــن عزیــزان را در بین خودمان داریــم، مدیون نهیــب مقتدرانه 
رهبر انقالب هســتیم و ملت ما همیشه قدرشــناس این رهبری شجاع 

و مقتدر خواهد بود. 

دورانداللیعدهایبه
سرآمدهاست

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دوران 
داللی به پایان رســیده اســت، گفت: »ما شفاف و 
روشن با شرکت های خارجی کار می کنیم و شرکتی 
که بخواهد روش های غیرشفاف را به کار بگیرد به 

لیست سیاه ما وارد می شود«.
بین المللــی  در همایــش  اســحاق جهانگیــری 
فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل و مسکن 
وشهرسازی اظهار داشت: »ماموریت مهم اقتصاد 
ایران ایجاد اشــتغال پایدار، افزایــش رفاه مردم و 
افزایش قدرت اقتصادی است. الزمه دستیابی به 
این اهداف دســتیابی به رشد ساالنه ۸درصد در ده 
ســال آینده است، در برنامه ششــم توسعه هم این 
مســئله طرح شده است البته رسیدن به این درصد 

دشوار اما شدنی است«.
وی بــا بیــان اینکه قوای نظــام باید در این راســتا 
به دولت کمک کنند، خاطرنشــان کــرد: »دولت 
هــم ۳ هدف مهم در دســتور کار دارد. یکی پرونده 
هســته ای کــه ایــن پرونــده بــا هــدف صیانت از 
دســتاوردهای هســته ای کشــور، تثبیــت حقوق 
هسته  ای ایران و لغو تحریم های ظالمانه پیگیری 
شد که خوشــبختانه توانســتیم به یک توافق قابل 

قبول هم دست پیدا کنیم«.
جهانگیــری افزود: »پس از توافق هســته ای ما با 
حجم قابل قبولی از شــرکت های خارجی در ایران 
مواجه شدیم. سیاســت های پس از تحریم منبعث 
از سیاســت های اقتصاد مقاومتی اســت. تکیه بر 
ظرفیت های داخلی و برون گرایی و تعامل با دنیا دو 
ویژگی  مهم سیاســت های اقتصاد مقاومتی است. 
براســاس این دو ویژگی ما دســت همه کسانی که 
عالقه مند بــه کار اقتصــادی در ایران هســتند را 

می فشاریم.
معــاون اول رئیــس جمهــوری با اشــاره بــه لزوم 
افزایش امنیــت پروازها گفت: »امنیــت پروازها با 
لغو تحریم ها افزایش می یابد. گردشگری نیز یکی 
دیگر از اولویت های دولت است که برای توسعه آن 
باید صنعت هوایی متحول شــود. امیدواریم مردم 
ایران بــه زودی از ناوگان هوایــی مطمئن و جدید 

استفاده کنند«.
اســحاق جهانگیــری بــا توصیه به شــرکت های 
خارجــی تصریح کــرد: »ایــران را به عنــوان یک 
شــریک بلند مــدت و نــه بــازار مصرفــی در نظر 
بگیریــد، زیــرا ایــران در ابتــدای مســیر صنعتی 
شدن نیســت. ما عالقه مندیم شــرکای خارجی به 
 صورت مشــارکتی بــا ســرمایه گذاران داخلی کار 

کنند«.
وی در بخــش دیگــری از صحبت هایش به بحث 
اســتیضاح وزیــر راه و شهرســازی پرداخت و بیان 
کــرد: »آقــای آخوندی یکــی از شــخصیت های 
راهبــردی نظــام و از مدیــران زبده و قوی کشــور 
اســت که رویکرد وی فعلیت دادن به ظرفیت های 
مالی کشور اســت. آقای آخوندی توانست در حوزه 
نوســازی بخش راه وشهرســازی بــه خوبی عمل 
کنــد و از نظر دولــت وی یکــی از موفق ترین وزرا 

بوده است«.
معــاون اول رئیس جمهــوری یادآور شــد: »نگاه 
توســعه ای قانون گرا، تحول گرا، محوریت دادن به 
بخــش خصوصی واقعی و پیگیری جذب ســرمایه 
داخلی و خارجی از اقدامات اساسی آقای آخوندی 
اســت. وزارت راه و شهرســازی در این دوره اولین 
دســتگاهی اســت که بــرای معرفــی پروژه های 
مهم اقدام کــرده و همایش های خوبــی را برگزار 

کرده است«.

میزاننوشت:»عفوتعدادیازمحکومانبهمناسبتعیدغدیر«
به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل 

مجازات ۶۳۰ نفر از محکوماِن محاکم عمومی و انقالب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

دولتبهارنوشت:»آگاهیبخشیپیشکش،مردمرافریبندهید«
با وجود ترفندهای غیراخالقی صورت گرفته برای جلوگیری از شرکت گسترده مردم در مراسم سخنرانی دکتر احمدی نژاد، اجتماع گسترده 

و کم سابقه مردم شهر بیرجند برای استماع، به مثابه خط بطالنی بود که بر این رفتار غیرقابل توجیه کشیده شد.

598نوشت:»ردپایاسرائیلدرحوادثمنا«
عربستان سعودی همواره یکی از رژیم های هم پیمان رژیم صهیونیستی است و انتقال اطالعات به آن ها کامال صحیح و دقیق است. 

هشدار رهبر انقالب به حکام سعودی موجب وحشت آنان از عواقب این هشدار و در نهایت تغییر رفتار آنان شد.

تدبیر24نوشت:»توافق،اماخیلیدیر!«
اگر در چند سال قبل در دولت احمدی نژاد آن همه گفتار و کردار نادرست و غیرمنطقی با دنیا بوجود نمی آمد، شاید امروز ایران اسالمی 

دچار چند هزار میلیارد دالر خسارت و ضرر و زیان در عرصه ملی و جهانی نمی شد.

عکس روزسایت نگار

پس از روزها جنجال بر 
سر پرونده باباک زنجانی 
امروز صبح )شنبه(، 
جلسه رسیدگی به پرونده 
بابک زنجانی و دو متهم 
دیگر برگزار شد.

خبرنامه



شنبه 11 مهر ماه 41394

رصدخانه

»جنگ توئیتری« علیه ایران 
پشتپردهکمپینجدیدضدایرانیدربرخیکشورهایعربی

اقدامــات و موضع گیری های چند روز اخیر مقامات بحرین علیه ایران، بار 
دیگر فضای روابط دو کشور را متشنج کرده است. البته می توان گفت این بار، 
با اخراج کاردار سفارت ایران از این کشور و فراخوانی سفیر بحرین در تهران، 
این تشنج و تیرگی روابط وارد سطح جدید و کم سابقه ای شده است. هم زمان 
با این تحوالت، کمپینی در ســطح شبکه های اجتماعی برخی کشورهای 
عرب منطقه به راه افتاده که با انتشــار مطالبی ضدایرانی، خواستار اخراج 
سفرای ایران از این کشورهاست. کمپینی که قرار دادن آن در کنار فضای 
تنش های اخیر در روابط تهران و ریاض بر ســر فاجعه منا، حکایت از به راه 
افتادن جریانی کامال هدایت شده علیه ایران در سطح افکار عمومی و عرصه 
اجتماعی کشــورهای منطقه دارد. همه این تحوالت در شرایطی صورت 
می گیرد که از قضا، کشــورهای غربی به تازگی موضع کم و بیش متحدی 
مبنی بر ضرورت پذیرش نقش آفرینی ایران در ســطح منطقه خاورمیانه را 

اتخاذ کرده و بر این امر تأکید می ورزند.
پایگاه اینترنتی روزنامه »العرب« امروز در مطلبی نوشت کاربران شبکه های 
اجتماعی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، کمپین بزرگی را برای بیرون 
کردن ســفیران ایــران از این کشــورها در شــبکه اجتماعی توئیتــر به راه 
انداخته اند. این کمپین، شعار »صدای شــما ممکن است تصمیم گیرنده 
باشد« را برای خود انتخاب کرده است. در همین راستا، شماری از کاربران 
این شبکه، هشتگی را با عنوان »از ســفرای ایران می خواهیم کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس را ترک کنند، زیرا ایران منبع تروریســم است«، ایجاد 
کرده اند. العرب اشــاره می کند این اقدام کاربران شبکه های اجتماعی در 
کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از آن صورت می گیرد که بحرین، اقدام 
به اخراج کاردار سفارت ایران در این کشور کرد. در همین راستا، شماری از 
کاربران تبعه کشورهای عربی در شبکه های اجتماعی هشتگی با عنوان 
»بحرین کاردار ایران را بیرون کرد« نیز ایجاد کرده و از این طریق، با بحرین 
که به گفته آن ها با »جنگی غیرعلنی از ســوی ایران« مواجه اســت، ابراز 
همبستگی کرده اند.   این روزنامه عربی در ادامه گزارش خود اشاره می کند 
که یک تحلیلگر سعودی، این اقدام بحرین را درست و مناسب توصیف کرده 

است. یک کاربر شبکه توئیتر نیز بیرون کردن سفرای ایران را از کشورهای 
حاشیه خلیج فارس، نخستین گام در جهت »متوقف کردن تروریسم« در این 
منطقه می داند. شماری از شخصیت های کشورهای حاشیه خلیج فارس، 
شامل اهالی رسانه، مســئوالن، نمایندگان سابق و چهره های معروف این 
کشورها در توئیتر، که فضای اصلی بحث های عمومی در کشورهای حاشیه 
خلیج فارس محسوب می شود، از این هشتگ حمایت کرده اند. آنان درباره 
عواقب جدی غفلت کردن در مقابله با »توطئه های ایران« علیه کشورهای 
عضو شورای همکاری خلیج فارس هشدار داده و خواستار متحد شدن این 

کشورها و تحرک دسته جمعی آنان هستند. 
همان گونه که اشــاره شــد، این کمپین پس از آن آغاز شده است که دولت 
بحرین به محمدرضا بابایی، کاردار ایران در منامه اعالم کرد که ۷۲ ساعت 

فرصت دارد خاک این کشور را ترک کند و هم زمان، از راشد سعد الدوسری، 
ســفیر خود تهران خواســت به منامه بازگردد. خبرگزاری رســمی بحرین 
در بیــان علت این تصمیم دولت بحرین مدعی شــد که بــه علت اقدامات 
تخریبی ایران و تالش در جهت بر هم زدن آرامش بحرین، دولت این کشور 
چنین تصمیمی گرفته است. هم زمان با این ادعا و در همان روز پنجشنبه، 
مقامات بحرینی مدعی شدند یک انبار مهمات و سالح به وزن ۱/۵ تن را در 
زیرزمینی در روستای النویدرات از توابع منامه کشف کرده اند. وزرات کشور 
بحرین به سرعت این انبار سالح را به ایران و عراق نسبت داد. پیش از بحرین 
نیز در روز چهارشنبه، عربستان سعودی مدعی شده بود یک لنج ماهی گیری 
ایرانی را در دریای عرب توقیف کرده که حامل سالح برای یمن بوده است. 
اما اقدامات دولت بحرین علیه ایران، به این سطح نیز محدود نماند و دولت 

این کشور در ادامه ادعاهای خود علیه ایران، در حاشیه نشست های مجمع 
عمومی سازمان ملل، علیه آنچه که دخالت ایران در امور داخلی خود دانست، 
شکایت کرد. خالد بن احمد بن محمد آل خلیفه، شکایت از ایران را در جریان 
دیدار با بان کی مون، دبیر کل ســازمان ملل متحــد در اختیار وی قرار داد. 
وزیر خارجه بحرین مدعی شــد دلیل این شکایت، ادامه دخالت های ایران 
در امور داخلی بحرین اســت. در واکنش به این اقدامات، معاون وزیر امور 
خارجه کشورمان شب گذشــته با تأکید بر اینکه ایران هیچ دخالتی در امور 
بحرین نداشته و ندارد، اقدام این کشور در اخراج کاردار ایران را نشان دهنده 
اوج مشکالت سیاســی در داخل بحرین دانست. حسین امیرعبداللهیان، 
معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشــورمان در این زمینه گفت: 
»دولــت بحرین برای فرار از مشــکالت، به جای چاره اندیشــی، فرافکنی 
می کند. آن ها بارها به نادرست و بی اساس، چنین اتهاماتی را مطرح کرده اند 
و ما هم هر بار از آن ها خواســتیم تا اگر مستندی برای این ادعای بی اساس 
خود دارند، مستندات خود را ارائه کنند و صرف اتهام زنی کمک کننده نخواهد 
بود«. ساعتی پیش از این سخنان، وزارت خارجه ایران در اقدامی متقابل، با 
انتشار اطالعیه ای اعالم کرد نفر دوم سفارت بحرین در تهران را به عنوان 
عنصر نامطلوب شناخته و به او ۷۲ ساعت برای ترک ایران فرصت داده است.

به هر حــال، کنار هم گذاشــتن مجموعه این تحوالت و بــه ویژه توجه به 
این نکته که این مــوج جدید خصومت و اتهام زنی به ایران در کشــورهای 
منطقــه و به ویژه بحرین، درســت پس از فاجعــه منا و انتقــادات ایران از 
ناکارآمدی مقامات ســعودی در این جریان شــکل گرفتــه، خود به خوبی 
بیانگر حقیقت ماجرا و نشان دهنده واقعیت آن چیزی است که در تعامالت 
برخی کشــورهای عرب منطقه می گذرد. در چنین شرایطی و در حالی که 
کشــورهای غربی، از جمله آمریکا طی روزها و هفته هــای اخیر مکررا بر 
ضرورت نقش آفرینی ایران برای حل بحران های منطقه ای، از جمله بحران 
ســوریه تأکید می کنند، انجام این گونه اقدامات نمی تواند بیانگر چیزی به 
جز نگرانی این کشورها از توسعه نفوذ ایران در سطح منطقه و محدود شدن 

فضای بازیگری این دولت ها باشد.

چرا اوباما حمالت روسیه در سوریه را فاجعه می داند؟
اوباما می گوید »روسیه همه مخالفان اسد را تروریست می بیند و این یعنی فاجعه«. این بیان رئیس جمهور آمریکا، ناظر به نگرانی های جدی غرب درباره واقعیت های میدانی نبرد و موازنه قدرت آینده در سوریه و منطقه است. اوباما افزود: 
»نمی گذاریم ســوریه تبدیل به عرصه جنگ نیابتی بین آمریکا و روسیه شــود. این دیگر نوعی از رقابت بین قدرت های بزرگ روی صفحه شطرنج نیست«. این اظهارنظر اوباما در حالی مطرح می شود که حمله به تروریست های برانداز، به 
ویژه آن دســته ای که مورد حمایت و آموزش آمریکایی ها هستند، به کابوسی برای غربی ها تبدیل شده و عملیات های هوایی روســیه کمتر از یک هفته پس از آغاز، واکنش هایی را در غرب برانگیخته است. حامیان غربی تروریست های 
سوریه نگران تغییر معادالت قوا در این کشور بعد از تحرکات اخیر از سوی مسکو هستند. آمریکا و هم پیمانان این کشور نگران هستند که تحرکات روسیه، چینش صحنه و آرایش نیروهای متنازع در داخل سوریه را به هم بزند و با نابودی 
یا شکســت تروریســت های خشک و تر )النصره، داعشی و غیرداعشی( در آن کشور، معادله قوا نه تنها در داخل سوریه، بلکه در کل خاورمیانه و فراتر از منطقه در سطح بین المللی به هم بخورد. نباید فراموش کرد که سوریه در حال حاضر 
داغ ترین نقطه تنش در خاورمیانه و دروازه ورود به ترتیبات جدید قدرت در منطقه اســت. به این ترتیب، نگرانی آمریکا از هدف قرار گرفتن همه تروریســت ها در سوریه و عدم تفکیک آن ها در بانک اهداف روس ها، از منظر آمریکایی بیجا و 

بیراه نیست؛ حتی اگر افراد مسلح مورد حمایت آمریکا نهایتا در پیکره سازمان تروریستی القاعده جای بگیرند.

 مردم برای حفاظت از مجسمه اولوکیتشوره در مقابل گردباد و موجهای بلند دریا در 
استان فوجیان واقع در شرق چین، کیسه های شن گذاشته اند.

 تیرانــدازی یک فرد مســلح در کالج ایالت 
اورگان منجر به مرگ دست کم ۱۰ نفر شد.

 پس از ۳ روز زمامداری طالبان بر والیت قندوز، نیروهای ویژه افغانستان از شب گذشته عملیات بازپس گیری قندوز را آغاز 
کردند و سحرگاه امروز شهر از تصرف طالبان خارج شد.

در پی رانش زمین در گواتماال ۲۹ تن جان خود 
را از دست دادند و ۶۰۰ تن دیگر ناپدید شدند.

نگرانیآلسعودازجنبشهای
اعتراضیداخلی

عربستان سعودی در حالی در مناقشه یمن درگیر است که از جنبش های 
استقالل خواه نوپای داخل، نظیر »احرار النجران« در منطقه نجران 
جنوبی به شدت نگران است. این جنبش همراه با جنبش انصارالله که 
در اســتان قطیف به تدریج از نفوذ بیشتری برخوردار می شود، چالش 
امنیتی جدی برای آل سعود به شمار می رود. نیروهای سعودی پیش از 
این در استان قطیف برای سرکوب نارضایتی ها به زور متوسل شده اند. 
احرار النجران در ماه ژوئن یک بالگرد ارتش سعودی را با کمک نیروهای 
محلی قبیله ای هدف قرار داد و سرنگون کرد. این گروه بعدا اعالم کرد 

این بالگرد سعودی در حین مأموریت گشت زنی بوده است. 

گراهام:ایرانوروسیهبهآمریکا
سیلیزدهاند

لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه آمریکایی و یکی از نامزدهای 
این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا، حمالت 
اخیر روسیه به مواضع گروه های تروریستی در سوریه را به منزله سیلی 
مسکو و تهران به صورت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا تعبیر کرده 
است. گراهام همچنین رئیس جمهور آمریکا را فاقد صالحیت توصیف 
کرده و گفته سیاست های جان کری، وزیر خارجه کشورش در خاورمیانه 
هم متوهمانه اســت. وی در ادامه اظهار داشته ورود جدی تر ایران و 
روسیه به عرصه درگیری های نظامی در سوریه، نفس دولت بشار اسد، 

را تازه خواهد کرد و به وی قدرتی تازه خواهد بخشید. 

بهایسنگینداعشبرایآزادی
گروگانهایخود

گروه تروریســتی داعش کــه در بخش های گســترده ای از مرزهای 
مشترک عراق و سوریه »خالفت« تشکیل داده، به شیوه های مختلف 
از زندانیان و گروگان های خود بهره برداری می کند و برای آزادسازی آن ها 
قیمت های گزافی تعیین کرده است. داعش برخی از زندانیان خود را برای 
فروش گذاشته، برخی را به اعدام محکوم کرده، برخی از زنان و دختران 
را به سنگسار یا بردگی جنسی محکوم کرده است و مقامات عراقی برای 
آزادکردن گروگان ها و زندانیان داعش باید مذاکرات پیچیده و دشواری 
با این گروه انجام دهند. افراد برای آزادی بستگان خود غالبا باید مبالغ 

زیادی پرداخت کنند و حتی گاه خطر مرگ را نیز به جان بخرند.

دیدگاه»موگرینی«دربارهنقش
ایراندرسوریه

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر ضرورت 
کمک گرفتن از ایران و روسیه برای پیشبرد مرحله انتقالی در سوریه 
تأکید کرده است. به عقیده موگرینی، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه 
مجبور به کناره گیری از قدرت است؛ اما پیش از رفتن، باید در ارائه 
طرح و برنامه برای اجرای صلح در کشورش کمک کند. وی صراحتا 
مطرح کردن کناره گیری اسد به عنوان پیش شرط را رد کرده و گفته 
روندی که در آن همه احزاب سوریه، نمایندگان دولت و مخالفان 
گرد هم آمده و پیرامون انتقال متعارف قدرت در کشور به ارائه طرح و 

برنامه بپردازند، چیزی است که مورد حمایت وی قرار دارد.

بین الملل
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شاخص ترین تبلت های میان رده
نگاهیبهپنجنمونهازبرترینتبلتهایاقتصادی

تبلت ها به مرور زمان در کنار گوشــی های هوشــمند در حال اوج گیری و 
به دست گرفتن بازار هستند. هرچند هنوز آمار فروش این دستگاه های پر 
کاربرد به پای گوشی های هوشمند پرچم دار نمی رسد، اما بخش مهمی از 
سهم بازار و فروش شرکت های بزرگ سازنده تجهیزات هوشمند، مربوط 

به تبلت ها می شود. 
حضور دستگاه های بزرگ از سوی شــرکت هایی نظیر اپل و مایکروسافت 
طی سال های اخیر باعث شده خط سیر بازار تبلت ها تا حدی تغییر کرده و 
شــخصیت خاص خود را پیدا کند. اما حضور این پرچم داران به هیچ وجه 
مانع از آن نبوده است که سایر ســازندگان مطرح بیکار نشسته و تماشاگر 

رقابت غول ها در این عرصه باشند.
اساســا تبلت ها بنا بر ویژگی های خاص خــود مخاطبان خاص خود را نیز 
دارند. مخاطبانی که در اســتفاده از یک دستگاه هوشمند بر مواردی ویژه 
تمرکــز دارند و توقعات آن ها تقریبا چیزی مابین یک گوشــی هوشــمند و 

یک لپ تاپ قرار گرفته است. 
البته حضور دستگاه های هیبریدی جدید در بازار منجر به آن شده است که 
بخشی از این مخاطبان نیز دقیقا موارد مورد نظر خود را فراتر از ویژگی های 
تبلت به دســت آورند اما همچنان تبلت ها خط ســیر مخصوص خود را در 

بازار دستگاه های هوشمند ادامه می دهند.
در بیــن همــه ســازندگان تبلت در بــازار، می تــوان تعدادی را بــه عنوان 
غول هــای بــازار معرفــی کــرد. البته طبــق معمــول تمرکــز مخاطبان 
بــر برخــی از ویژگی هــای خــاص تعریــف از پرچــم دار و غول پیکــر را 
تغییــر می دهــد، امــا بــه شــکل عمومــی در حــال حاضــر چنــد تبلت 
 برتــر در بــازار وجــود دارد کــه اغلــب نیازهــای کاربــران با آن هــا رفع 

می شود.

2iPadاپل
قطعا بایــد در راس تبلت های موجود در بازار ابتدا به نام iPad ۲ شــرکت 
اپل اشاره کرد که به لطف طراحی بسیار ظریف و سبک آن یکی از بهترین 
گزینه های موجود در بازار اســت. با در اختیار داشتن یک صفحه نمایش 
۹/۷ اینــچ و وزنی تقریبا برابــر با یک روزنامه، برخورداری از پردازشــگر ۱ 

 ۲ iPad گیگاهرتز که تقریبا ســرعت پردازش را دو برابر کرده است، قطعا
از جایگاه ویژه ای در میان سایر رقبا برخوردار است. 

همچنین این دســتگاه از تجهیزات جانبی بسیار خوبی برخوردار است که 
از جمله آن ها باید به صفحه کلید وایرلس آن اشــاره کرد که دقیقا مشــابه 
با طراحی خود دســتگاه، ظرافت و زیبایی خاصــی دارد. این صفحه کلید 

کمی ویژگی هیبریدی به iPad ۲ بخشیده است.

Transformerایسوس
یعنــی  ایســوس  شــرکت  توســط  شــده  طراحــی  زیبــای  دســتگاه 
Transformer کــه مجهــز بــه سیســتم عامــل اندرویــد مختص به 
تبلــت یعنــی Honeycomb اســت، ترکیبــی بی نقــص از یــک تبلــت 
اندرویدی بــه همراه یک صفحــه کلید کامــال کاربردی اســت. از جمله 
مشــخصات بــارز این دســتگاه، در اختیــار داشــتن دو ورودی USB به 
همراه یــک ورودی Card Reader بــا قابلیت خواندن ۴ نــوع مختلف 

از حافظه هــای خارجــی SD و پشــتیبانی از Adobe Flash اســت. 
البته نسل جدید این دســتگاه مجهز به اندروید ۴/۴ است و پردازشگر دو 
هســته ای Intel Atom صفحه نمایش ۱۰/۱ اینــچ و رم ۱ گیگابایت از 

جمله دیگر مشخصات این تبلت است.

2GalaxyTabسامسونگ
یکــی از مهم تریــن رقبــای iPad ۲ اپــل به ویــژه در طراحــی و ظاهر 
 ۲  Galaxy Tab یعنــی  سامســونگ  محبــوب  دســتگاه  بایــد   را 

دانست. 
این دســتگاه قدرتمند، زیبا و باریک و ســبک است. این دســتگاه مجهز 
به یک پردازشــگر دو هســته ای Tegra ۲ اســت و از دو گزینه ۱۶ و ۳۲ 

گیگابایت برای حافظه داخلی برخوردار  است. 

نمونــه اصلــی ایــن دســتگاه در انــدازه صفحه نمایــش ۷ اینــچ و نمونه 
دیگــر در انــدازه ۱۰ اینچ عرضه شــده اســت.  یکی دیگــر از ویژگی های 
قابــل توجه ایــن دســتگاه باتــری قدرتمند آن اســت که می توانــد برای 
 مدت زمانــی  طوالنــی در وب گــردی و دیدن ویدئــو با کاربــر همراهی 

کند.

Iconiaایسر
این دستگاه توانایی فراتر رفتن از تصورات و انتظارات کاربران را دارد. 
دستگاه Iconia Tab A۵۰۰ با بهایی نزدیک به ۱میلیون و ۱۰۰هزار 
تومــان که یک بهای فوق العاده رقابتی در بازار اســت امکانات بســیار 

خوبــی را در اختیار کاربــران قرار می دهــد. صفحه نمایــش ۱۰ اینچ 
این تبلــت به همراه پردازشــگر Tegra از نوع دو هســته ای و رم یک 
گیگابایــت در سیســتم عامل اندرویــد تبلــت Honeycomb و وزن 
 ۷۳۰ گرم یک گزینه بســیار مناســب میان رده برای کاربران محسوب

 می شود.

Flyerاچتیسی
این دســتگاه در زمان تولیــد خود به عنــوان دروازه ای بــرای آینده تلقی 
می شــد. بــا طراحــی زیبــا و منحصر به فرد خود کــه مختص به شــرکت 
اچ تی ســی اســت و یک صفحه نمایش ۷ اینچ و وزنــی در حدود ۴۲۰ گرم 
از جملــه پرمخاطب ترین تبلت ها در زمان خود بوده اســت. هر چند اخیرا 
دیگر کمتر کســی بــه دنبال این تبلــت می گردد، اما همچنــان به عنوان 
یکــی از گزینه هــای میــان رده محبوب بــرای کاربران مد نظر اســت که 
 قدرت پــردازش آن با داشــتن پردازشــگر QUALCOMM هنوز هم 

قابل توجه است.

هشدار فتا درباره شبکه های اجتماعی جعلی
ســرهنگ  فتــا  پلیــس  رئیــس 
اظهــار  کاکــوان  محمدمهــدی 
کــرد:  متاســفانه در ماه های اخیر 
پرونده های متعددی را داشتیم که 
در آن ها فردی بــا مراجعه به پلیس 
فتا اعالم کرده بــود که اطالعات 
درون تلفن همراهش نظیر تصاویر 

شــخصی، شــماره های تلفن، پیام های مبادله شده 
و... از طریقی نامعلوم به ســرقت رفته اســت و پس از 
مدتی نیز افرادی بــا دادن پیام های تهدیدآمیز اعالم 
کرده اند کــه در صورت عــدم پرداخــت وجهی، این 
تصاویر را منتشــر خواهند کرد. وی با بیان اینکه هیچ 
کدام از این افراد نمی دانستند که چطور اطالعاتشان 
از تلفن همراهشان به سرقت رفته است، اظهار کرد:  
گاهان پلیس فتا رسیدگی به این موضوع  تیمی از کارآ
را آغاز کرد و در تحقیقات خود متوجه شد که فردی با 
جعل عنوان تلگرام،  الین، واتس آپ، بی تاک یا دیگر 

شبکه های ارتباطی پیامی را با این 
مضمون که نرم افزار شــما نیازمند 
به روزرســانی اســت برای کاربران 
ارسال کرده  است. در این پیام ها از 
کاربران خواسته می شود که با ورود 
به لینکی که آدرس آن در پیام آمده 
نســبت به به روزرسانی یا بهانه های 
دیگر نظیر تکمیل روند ثبت نام و... مشکل خود را حل 
کنند. وی ادامه داد: پــس از ورود به این لینک نیز به 
کاربران گفته می شود که تا دقایقی دیگر پیامی حاوی 
عدد برایشان ارسال می شود که الزم است برای اتمام 
فعالیت خود این پیام را مجددا به همین شماره ارسال 
کنند. پس از ارســال این پیام در حقیقت این اجازه به 
طرف مقابل داده شــده تا به اطالعات داخل گوشــی 
کاربر نظیر عکس ها و تصاویر، شــماره های تماس، 
پیام ها و مکالمات طرح شــده و نظایر آن دسترســی 

پیدا کنند.

و حاال حلقه هوشمند اپل!
در ســال های اخیر، اپــل عالوه بر 
تولید و عرضه اسمارت فون، تبلت، 
لپ تاپ و... به ســاخت گجت های 
فناورانــه ای ماننــد ســاعت های 
هوشــمند روی آورده که نگاه های 
بسیاری را به خود جلب کرده است. 
اکنون این کمپانی در حال ســاخت 

محصول پوشــیدنی جدیدی است که پتنت آن به ثبت 
رسیده و مربوط به حلقه هوشمندی است که با اتصال 
به اسمارت فون یا تبلت می تواند امکانات و قابلیت های 
جدید و متفاوتی را در اختیار کاربرانش قرار دهد. اپل در 
رابطه با این حلقه هوشــمند می گوید: »این پوشیدنی 
هوشمند دارای صفحه لمسی است که با لمس صفحه 
آن توســط کاربرانــش فعال شــده و به ارائــه خدمات 
می پردازد. حلقه هوشمند اپل دارای میکروفونی است 
که دســتورات صوتــی را ممکن می کنــد. این گجت 
پوشیدنی حتی با حرکات دست کاربرانش می تواند پی 

به نوشــته ای ببرد که در حال تحریر 
اســت. اپل در ادامه آورده اســت: 
»استفاده از گجت هایی که از قابلیت 
لمس )تاچ( برخوردارند گاهی اوقات 
بسیار سخت و همین طور ناکارآمد به 
نظر می رسد. اما این حلقه هوشمند 
می تواند دید جدیــدی را پیش روی 
مخاطبان و کاربران قرار دهد. زمانی را تصور کنید که 
فردی با هر دو دســت خود در حال انجام کاری است و 
دستان او گرفتار هستند، این گجت کوچک در چنین 
زمان هایی بسیار کارآمد خواهد بود. یا زمانی که کاربران 
از کار با گجت های بزرگ برای ساعات طوالنی خسته 
شده و نور یا بزرگی صفحه نیز باعث خستگی مضاعف 
آن ها می شود. در این شرایط نبود گجت کوچکی مانند 
این حلقه پوشیدنی احســاس می شود. البته این طرح 
فقط یک پتنــت بــوده و اطالعات بیشــتری از آن در 

اختیار نیست. 

چهکسی
متولیگارانتیاست؟

گارانتــی و خدمات پس از فــروش کاالهای رایانه ای 
چندی اســت که به بحثی داغ میــان محافل صنف 
فاوا تبدیل شــده و اتفاقات اخیــر در خصوص تدوین 
پیش نویــس آیین نامــه گارانتــی و احــراز صالحیت 
شــرکت های متقاضی، باعث شــده تــا در صنف دو 
دستگی ایجاد شــود و متقاضیان مجوز گارانتی برای 
ممیزی دچار سردرگمی شوند. این دو دستگی از جایی 
شروع شد که اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با سایر 
تشــکل ها در خصوص پیش نویس آیین نامه گارانتی 
و خدمــات پس از فروش به توافق نرســید و به صورت 
مجزا با تشکیل کارگروهی، آیین نامه ای تدوین کرد و 
در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان گذاشت. 
با تایید مفاد آیین نامه توسط سازمان حمایت و ابالغ آن، 
اتحادیه فناوران حدود یــک ماه پیش در اطالعیه ای 
از متقاضیان مجوز گارانتــی و خدمات پس از فروش 
کاالهای رایانه ای خواســت تا برای احراز صالحیت و 
ممیزی به اتحادیه مراجعه کنند و همچنین هشــدار 
داد که با گارانتی ها و خدمات بدون مجوز برخورد جدی 
خواهد شــد. از طرفی ســازمان نظام صنفی رایانه ای 
نیز که از حدود ۶ ســال پیش روی بحث خدمات پس 
از فــروش ICT کار کــرده بود، با ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان برای احراز صالحیت شــرکت های 
ارائه دهنده خدمات به توافق رسید و ۸ مهرماه به طور 
رســمی از متقاضیان خواســت برای ممیزی و احراز 
صالحیت به ســازمان نصر مراجعه کنند. ســازمان 
ادعای هر تشــکل و نهــادی مبنی بر صــدور مجوز 
ارائه خدمات پس از فروش حوزه ICT را واهی اعالم 
کرد و دبیر نظام صنفی رایانه ای تهران، در نشســتی 
با مدیران ســازمان حمایت از مصرف کنندگان عنوان 
کرد که شرکت های متقاضی مجوز گارانتی، تنها باید 
این مجوز را از سازمان حمایت دریافت کنند. رضانژاد 
در ایــن خصوص تاکیــد کرد: نصر تهــران به کمک 
بازوهای کارشناسی خود و بر اساس بندهای آیین نامه 
خدمات پس از فروش درخواســت شرکت های عضو 
ســازمان برای دریافت مجوز را بررســی می کند؛ اگر 
طبق آیین نامه خدمات پس از فروش این شــرکت ها 
دارای شرایط الزم باشند تاییدیه سازمان در خصوص 
واجد شرایط بودن متقاضی به سازمان حمایت ارسال 
می شود. پس از اعالم سازمان نظام صنفی رایانه ای 
مبنی بر احراز صالحیت شرکت های متقاضی مجوز 
خدمات پس از فروش، رئیس اتحادیه صنف فناوران در 
واکنشی تند، این عمل سازمان را خالف قانون دانست 
و گفت: در قانون نظام صنفی رایانه ای صراحتا اعالم 
شده است که اتحادیه متولی رصد کردن صنف زیر نظر 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت است. سیدمهدی 
میرمهدی افزود: ســازمان نظام صنفی رایانه ای باید 
از پدیدآورندگان نرم افزار حمایت کند و مسائل مربوط 
به سخت افزار و به خصوص گارانتی و خدمات پس از 
فروش محصوالت رایانه ای به اتحادیه مربوط می شود.
میرمهدی همچنین با انتقاد از عملکرد سازمان حمایت 
از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در خصوص بحث 
گارانتی و خدمات پس از فــروش صنف رایانه گفت: 
اینکه سازمان حمایت هم با اتحادیه تفاهم نامه امضا 
کرده و هم با نظام صنفی رایانه ای، کاری اشتباه است. 
وی افزود: این اقدام باعث شــده تا سازمان و اتحادیه 
در خصوص احراز صالحیت متقاضیان مجوز گارانتی 
رو در روی هم قرار بگیرنــد. رئیس اتحادیه فناوران در 
عین حال تاکید کرد: اتحادیــه به هیچ وجه از موضع 
خود کوتاه نمی آید و طبق قانون ۲۷ نظام صنفی، واحد 

صنفی متخلف را پلمپ خواهیم کرد.

رصدخانه

خداحافظگوگل،سالم»آلفابت«
گوگل از امروز رســما 
تغییر  بــه »آلفابــت« 
نــام داده و هویت آن 
دست خوش تغییرات 
اساســی و بنیادینــی 
شده اســت که مدتی 
پیش خبر آن رســیده 
شــرکت  امروز  بــود. 

مــورد بحث ایــن موضــوع را به ســرمایه 
گذاران خاطر نشان کرد و عنوان داشت که 
نام اصلی کمپانی مادر از آغاز روز دوشنبه، 
به »آلفابت« در بازار بورس ایاالت متحده 
تغییر مــی کنــد. لری پیــج، مدیــر عامل 
آلفابــت در بیســتم مــرداد مــاه با انتشــار 
همین خبــر در وبالگ رســمی گوگل، آن 

را بــه گــوش جهانیان 
رساند و هســته اصلی 
شــرکتش  ت  ر تجــا
ی  ه هــا ژ پرو ز  ا ا  ر
یگــر  د نــه  زا پروا بلند
به شــکل کامــل جدا 
کــرد؛ از خودروهــای 
بــدون راننــده گرفتــه 
تــا بالن هایــی کــه دسترســی اینترنتــی 
را بــه مناطــق محــروم خواهنــد رســاند. 
هســته اصلــی تجــارت کمپانــی مــورد 
بحــث همچنان »گــوگل« خواهــد بود و 
از امروز، ســاندر پیچای رســما بــه عنوان 
 مدیر عامــل این بخش بــه کار خود ادامه 

می دهد.

اطالعاتجدیدازپرچمدارانآیندهمایکروسافت
تصاویــر جدیــد فــاش 
شــده از نمونه اولیه دو 
گوشــی لومیــا ۹۵۰ و 
لومیا ۹۵۰XL نشان از 
استفاده  از فلش سه گانه 
ال ای دی در پرچم داران 
دارنــد.  مایکروســافت 
 ۱۴ روز  مایکروســافت 

مهر مــاه پرچــم داران جدید خــود را معرفی 
خواهد کــرد و تنها چنــد روز قبل از مراســم 
رســمی ایــن شــرکت، شــاهد فاش شــدن 
تصاویری از لومیا ۹۵۰ و۹۵۰XL هستیم که 
اطالعات جدیدی را درمورد این دو گوشی در 
اختیارمان قرار می دهند. این تصاویر نشــان 
می دهند کــه لومیاهای جدیــد دارای فلش 

سه گانه ال ای دی بوده 
و از دو ســیم کارت نیز 
پشــتیبانی می کننــد. 
به عالوه شــاهد دیود 
اشــعه مادون قرمز در 
پنل جلوی دو گوشــی 
هســتیم که به اسکنر 
عنبیــه  چشــم کمک 
خواهنــد کرد. انتظار می رود تــا در کنفرانس 
روز ۱۴ مهر ماه مایکروسافت، شاهد معرفی 
لومیا ۹۵۰ و ۹۵۰XL در کنار سرفیس پرو ۴ 
و مایکروسافت بند ۲ باشــیم. دستگاه هایی 
کــه بســیاری از کاربــران عالقه منــد بــه 
 مایکروســافت از مدت ها پیش منتظر آن ها 

هستند.

تاکسیهایبدونرانندهتا5سالدیگر
شــرکت ربات تاکسی از 
آغــاز تســت و اســتفاده 
تاکسی های  از  آزمایشی 
بدون نیــاز بــه راننده در 
ســال ۲۰۱۶ خبــر داده 
اســت و امیــدوار اســت 
اســتفاده تجــاری از این 
تاکسی ها در سال ۲۰۲۰ 

آغاز شود. در ســال ۲۰۲۰ المپیک تابستانی 
در شــهر توکیو پایتخت ژاپن برگزار می شود و 
لذا از این تاکســی ها برای خدمات رسانی به 
مردم و شرکت کنندگان در رقابت ها استفاده 
می گردد. آزمایش ها در این زمینه در جنوب 
شهر توکیو صورت می گیرد و مسافران برای 
جابه جایی در مسیرهای ســاده و مستقیم از 

تاکســی های یاد شده 
می کننــد.  اســتفاده 
ربات تاکســی شرکتی 
اســت که با همکاری 
ینترنتــی  ا شــرکت 
شــرکت  و   DeNA
ZMP فعــال در حوزه 
فنــاوری خودروهــای 
بدون راننده تاســیس شده است. دولت ژاپن 
برنامه های گسترده ای برای تسریع استفاده 
از فناوری هــای جدیــد دارد و تاســیس این 
شرکت در همین راســتا صورت گرفته است. 
برخی شــرکت های اروپایــی و آمریکایی هم 
در تالش برای ســاخت و عرضه خودروهای 

بدون نیاز به راننده هستند.

آی تی
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پنجره

چرا ایرانی ها ۱۰ سال زودتر سکته می کنند؟
بهبهانهمرگناباورانهکاپیتانجوانپرسپولیس

»افراد در ایران ۱۰ سال زودتر از دیگر کشورها به سکته مغزی مبتال می شوند.« 
این خبری بود که چند روز پیش، از قول رئیس مرکز سیاســتگذاری ســالمت 
استان فارس در حاشیه دومین کنگره بین المللی سکته مغزی در ایران مطرح 

شد.
به گفته دکتر کامران باقری لنکرانی، کم تحرکی، مصرف بی رویه نمک و چربی، 
چاقی، اســتعمال دخانیات و در مجموع رژیم نامناســب غذایی عواملی برای 
حرکت به ســمت سکته های مغزی محسوب می شــوند؛ در حالی که همه این 
موارد در جامعه ما رو به افزایش اســت، به ویژه چاقی که در دو دهه گذشــته در 

کشور دو برابر شــده و این زنگ خطری برای افزایش سکته های مغزی 
به حساب می آید. به بهانه این خبر، سکته مغزی را زیر ذره بین 

قرار می دهیم و به همه جوانب این بیماری می پردازیم.
براساس آمار، سکته در دنیا دومین عامل مرگ 

و میر و در ایران چهارمین عامل است. در 
واقع بیماری های قلبی، تصادفات، 

بیماری های بدو تولد و ســکته 
چهــار عامــل مــرگ و میر 

اســت. ایرانی هــا از نظر 
تعــداد مطلــق در رتبه 

دوم مرگ و میر ناشی 
از سکته قرار دارند. 
باید بدانید ســکته 
مغزی یک عارضه 
عروقی اســت که 
باعــث آســیب به 

قسمتی از مغز شده 
و بــه دو دلیل عمده 

ایجاد می شود. یکی 
اینکه ممکن اســت بر 

اثــر عواملی مجــرای رگ 
بســته شــود و خون بــه مغز 

نرســد. حالت دوم این است که با 
پاره شدن رگ، خونریزی داخل مغز ایجاد 

شود که البته هر یک از این حالت ها، دالیل خاص خود را دارند. به عنوان مثال 
یکی از دالیل پاره شدن رگ ، فشار خون باالست اما در مورد بسته شدن رگ باید 

موارد دیگری را بررسی کرد.
دکتر مازیار سیدیان متخصص بیماری های مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهران می گوید: گاهی یک لخته یا ماده ای که باعث 
انسداد می شــود از قسمت دیگری از بدن مثل قلب جدا و با واردشدن به عروق 
مغزی، باعث بسته شدن این عروق می شود که به آن آمبولی می گوییم. گاهی 
نیز رســوبات یا موادی مثل چربی ها، داخل رگ انسداد ایجاد می کنند و باعث 

سکته مغزی می شوند.
همچنین در برخی مواقع به علت گرفتاری در رگ و در نتیجه مختل شدن جریان 
خون سکته ایجاد می شود. از طرفی سکته می تواند ناشی از پارگی رگی باشد که 
خونریزی مغزی ایجاد کرده اســت. در هر صورت، دلیل سکته مغزی هر کدام 
از این موارد که باشــد، باید دقت داشت که با وقوع سکته مغزی، بیمار در خطر 

مرگ و میر قرار خواهد گرفت.

شناساییعواملخطر
به گفته دکتر سیدیان، افزایش سن، فشــارخون و چربی باال، دیابت، کشیدن 
ســیگار، بیماری های قلبی، عــدم تحرک کافی، اســترس های زیــاد و... از 
مهم ترین علل سکته های مغزی محسوب می شوند و افرادی که به نوعی با این 

موارد درگیر هستند، بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند.

در این میان نباید فراموش کنیم که ۹۰درصد این عوامل خطر قابل پیشگیری 
هســتند. به عنوان مثال تا حد زیادی با پیروی از ســبک زندگی سالم می توان 
جلوی بروز دیابت نوع ۲، چربی، فشارخون باال، چاقی و... را گرفت. همچنین 
افراد می توانند به خاطر سالمتشان سیگار را ترک کنند، فعالیت بدنی بیشتری 
داشته باشــند و تا حد ممکن از اســترس  دور بمانند تا احتمال سکته مغزی در 

آن ها به حداقل برسد.

عالئمرابشناسید
افراد باید بدانند در بســیاری از موارد، قبل از ســکته مغــزی عالئمی  به عنوان 
پیش درآمد ســکته بروز می کند و به گفته دکتر سیدیان مهم این است که افراد 
این عالئم را بشناسند و سریع و صحیح عمل کنند. گاهی فردی از خواب بیدار 
می شــود و احساس می کند نیمه چپ یا راست بدنش لمس شده و به خوبی کار 

نمی کند و بعد از گذشت چند لحظه هم برطرف می شود.
این عالمت می تواند نشانگر این موضوع باشد که یک رگ درون مغز به صورت 

موقت بسته و دوباره باز شده است و فرد باید سریع به اورژانس منتقل شود چون 
در غیر این صورت ممکن اســت سکته مغزی رخ دهد. البته وقتی فرد با سکته 
درجا مواجه می شود واقعا نمی توان اقدامات خاصی انجام داد و باید در کوتاه ترین 

زمان ممکن به اورژانس انتقال داده شود.
متاســفانه باور غلطی وجود دارد که بعضی ها فکــر می کنند اگر فردی مبتال 
به بیماری  فشــارخون باال سکته کرد ســریع باید فشار او را پایین بیاورند اما در 
واقع این کار می تواند بســیار خطرناک باشــد. در عین حال، افراد بعد از بروز 
عالئمی مثل بی حسی یا ضعف دست و پا و صورت، اشکال در صحبت کردن 
یا درک گفتار و اغتشاش شعور ناگهانی، اشکال ناگهانی در بینایی و راه رفتن، 
ســرگیجه و ســردرد شــدید ناگهانی بدون علت مشــخص باید بالفاصله به 
اورژانــس منتقل شــوند تا از بروز ســکته و به دنبال آن از مرگ ســلول های 

مغزی جلوگیری شود.

اصلطالییدرمان
به گفتــه دکتر ســیدیان، روند درمانی در ســکته های 
مغزی به نوع، محل و حجم سکته بستگی دارد. در 
سکته های کوچک اگر فرد عوامل خطر را برطرف 
کند، می توانــد تا آخر عمر یــک زندگی عادی 
داشــته باشــد اما در بعضی اوقات سکته ها 
بــزرگ هســتند و ناتوانی شــدیدی ایجاد 
می کننــد. حتــی گاهی دیده می شــود 
یــک خونریزی بــزرگ در 
مغز باعث جابه جایی 
مغز می شــود و فرد 
را از پــای درمی آورد 
اما به طور کلی اگر فرد 
شانس بیاورد و سکته اول 
خیلی بزرگ نباشد و زمان طالیی 
درمان را از دســت ندهد، شانس 

زنده ماندن او بعد از سکته بسیار باالست.
به عبارتی برای درمان و جلوگیری از عوارض پس از ســکته مغزی یک زمان 
طالیی ســه تا چهار ســاعته وجود دارد که اگر همه اقدامات الزم پزشکی به 
بیمار مبتال تا قبل از این چهار ساعت ارائه شود، شانس بازگشت به زندگی این 
بیمار زیاد اســت. در غیر این صورت به احتمال زیاد دچار مشکالتی از جمله 
فلج، فراموشی و وابسته بودن به دیگران تا آخر عمر یا حتی مرگ می شود. بد 
نیســت بدانید مشکل عمده بیماران ســکته مغزی این است که خیلی دیر به 
بیمارســتان مراجعه می کنند طوری که بیشــتر آن ها زمان طالیی را از دست 

می دهند.
در واقع آن قدر برای بیماری ها و مشکالت قلبی اطالع رسانی شده است که اگر 
کســی به عنوان مثال دست چپش درد بگیرد، احتمال مشکل قلبی را می دهد 
و در اکثر مواقع تالش می کند هر چه سریع تر به پزشک مراجعه کند اما در مورد 
سکته مغزی، اگر کســی به طور ناگهانی دچار اختالل در صحبت کردن شود 

ممکن است متوجه سکته مغزی نشود.
فراموش نکنید در صورت بروز سکته مغزی برگرداندن اندام فلج شده به کمک 
فیزیوتراپی، شــنا و آب درمانی صورت می گیرد و همیشه هم برگشت به صورت 

صددرصدی نیست.

چهبخوریمتاقلبسالمیداشتهباشیم؟
ایسنا-متخصصان تغذیه برای سالمتی قلب و جلوگیری از ابتال به بیماری های قلبی و عروقی 
پنج غذای مفید را معرفی کرده اند: سالمون: این ماهی سرشار از اسیدهای چرب امگا۳ است 
و برای قلب غذای مفیدی محسوب می شود. دو بار خوردن این ماهی روغنی در هفته توصیه 
می شود. ذغال اخته: این ماده سرشار از فیبر و ویتامین C است که قلب را در مقابل بیماری ها 

محافظت می کند. همراه یک وعده غذای سبوس دار و با سایر میوه جات مصرف کنید.
گــردو: برای کاهش خطر بیماری های قلبی و عروقی مصرف هفتگی حداقل پنج اونس گردو 
توصیه می شــود. بلغور جو دو سر: این خوراکی غنی از نوعی فیبر است که کلسترول LDL را 
از بین می برد و منبع خوبی برای انرژی محسوب می شود. شکالت تلخ: این خوراکی می تواند 
فشــار خــون را تحت کنترل در آورده و بــا لخته های خونی مبارزه کند؛ چراکه با داشــتن آنتی 

اکسیدان مانع از تجمع کلسترول های بد می شود.

تأثیرمصرفمیوهدرکاهشسرماخورگی
فارس-سیدعلی کشاورز  متخصص تغذیه گفت: برای درمان سرماخوردگی مصرف مایعات 
گرم،  انواع ســوپ و آش توصیه می شــود که شــیر و چای در این میان تأثیر بیشــتری داشته و 
خوردن میوه نیز به دلیل وجود ویتامین های مختلف آن در تقویت سیســتم ایمنی مؤثر اســت.
افرادی که بیشتر از سایرین میوه مصرف می کنند، کمتر دچار سرماخوردگی می شوند. مصرف 
شــلغم در زمان سرماخوردگی بسیار توصیه می شود و بخور آن نیز برای باز شدن سینوس ها و 
رفع گرفتگی بینی مؤثر است. شلغم سرفه را تسکین می دهد و آب شلغم نیز قند خون را پایین 
می آورد همچنین افراد در صورتی که گلو درد دارند، قرقره آب پخته شــلغم برای آن ها توصیه 
می شــود. بهترین شیوه برای تهیه شــلغم که ویتامین و خواص درمانی آن حفظ شود، بخارپز 
کردن آن است. در این شرایط تمام خواص درمانی شلغم حفظ می شود. مصرف انواع سبزی و 

میوه به ویژه به صورت پخته، کمک می کند تا سرماخوردگی زودتر رفع شود.

توصیههایمهمحفظتندرستیدرپاییز
تسنیم- ناصر رضایی پور دستیار تخصصی طب سنتی گفت: افراد با مزاج سرد و خشک خود 
را از هوای خشک پاییز محافظت و پوست خود را با روغن بادام شیرین چرب کنند. سردمزاجان 
از مصرف غذاهای کنســروی، یخ زده و مانده پرهیز کنند. کاهش نزدیکی جنســی، ننوشیدن 
آب ســرد، پرهیز از غســل با آب سرد و نشستن در آن از دیگر اقداماتی است که سردمزاجان را 

از سردی و خشکی پاییز مصون نگه می دارد.
وی افزود: پرهیز از اقداماتی نظیر فصد، حجامت بی دلیل، خوابیدن با شکم ُپر و خوابیدن در 
مجاورت هوای ســرد در ارتقای سطح ایمنی بدن در پاییز مؤثر است. استفاده از عطر گل های 
خوشــبو مانند گالب، نرگس و یاس در فصل پاییز در حفظ ســالمت روح و جســم بسیار مفید 
اســت. در این فصل باید بدن را از ســرمای بامدادی و گرمای میانه روز حفظ کرد و از پرخوابی، 

پرنوشی، پرخوری و خواب روز تا حد امکان اجتناب کرد.

اگر می خواهید کبد چرب نداشته باشید بخوانید
تســنیم-فاطمــه نجات بخــش 
دســتیار تخصصــی طب ســنتی 
گفت: کبــد چــرب از متداول ترین 
بیماری های کبدی اســت و تجمع 
چربــی از خصوصیــات اصلی این 
بیماری محســوب می شود. تجمع 
چربــی در کبــد موجب تســریع در 

بروز التهاب و در موارد پیشــرفته موجب سیروز کبدی 
می شود. می توان گفت که ۳۰درصد افراد جامعه ایرانی 
مبتال بــه کبد چــرب غیرالکلی هســتند. وی افزود: 
اســتفاده بیش از حــد غذاهای با طبع ســرد احتمال 
بروز کبد چــرب را افزایش می دهــد، به خصوص اگر 

فردی دچار مشــکالت گوارشــی 
باشــد غذاهایی با طبع سرد بیشتر 
مشکل آفرین اســت. مصرف انواع 
ترشــی، لبنیات، به ویژه ماســت و 
دوغ، میوه های طبع سرد، مصرف 
آب همراه با غذا، مصرف بیش از حد 
آب یخ مصرف بیش از حد غذاهای 
غلیــظ  مانند کله پاچه، حلیم، آش رشــته، ماکارونی، 
الزانیا، پاستا، بامیه، فست فودها، برنج و ماهی در بروز 
کبد چرب موثر است. مصرف بیش از حد شیرینی های 
مصنوعی و قنادی چرب و خیلی شــیرین خود در بروز 

کبد چرب موثر است.

برای پاکسازی و باز کردن منافذ بدن ورزش کنید
ســیدجواد علوی کارشــناس طب 
ســنتی اظهار داشت: ورزش راهی 
بــرای دفع مــواد زائد بدن اســت؛ 
از دیــدگاه ابوعلــی ســینا ورزش از 
مهم تریــن تدابیر حفظ ســالمتی 
است. ورزش از لحاظ کیفیت به سه 
دسته سخت و دشوار، آسان و میانه 

تقسیم بندی می شود. ورزش سخت و دشوار مانند بار 
برداشتن، کشتی گرفتن سخت که این گونه کارها در 
ذات خود سخت و دشوار است ولی کارهایی مانند طبل 
زدن که به بدن فشار زیادی وارد می شود در ذات خود 

سخت و دشوار نیست.

ورزش از نظر کمیت به ســه دســته 
تقسیم می شــود؛ اول اینکه ورزش 
فراوان انجام شــود و یــا ورزش کم 
انجام شــود و در نهایــت ورزش در 
اعتدال نه زیاد و نه کم صورت پذیرد. 
ورزش برای استوار کردن و توانمند 
کــردن بدن بســیار اهمیــت دارد. 
ورزش فقط دویدن یا ورزش های باشــگاهی نیســت، 
نگاه کردن به خطوط ریز هم نوعی ورزش برای چشم 
اســت، حتی آواز خواندن نوعی ورزش بــرای تقویت 
حنجره است و مطالعه کردن ورزش برای تقویت ذهن 

محسوب می شود.

چندنکتهدربارهدندان
درآوردنکودکان

ایسنا-دکتر لیال بصیر دندان پزشک گفت: دندان 
درآوردن کــودکان فرایندی فیزیولوژیکی اســت که 
موجب تغییراتی در دهان کودک می شود. بعضی از 
کودکان این فرایند را به آسانی پشت سر می گذارند و 
گاهی اوقات حتی خانواده هم متوجه آن نمی شود، 
اما دنــدان درآوردن در برخی کودکان با مشــکالتی 
مانند آبریزش دهان، باال رفتن درجه حرارت بدن به 

صورت تب یا مشکالت گوارشی همراه خواهد بود.
وی افزود: عــدم تمایل به غذا خوردن و کم اشــتها 
شدن به دلیل خارش های زیاد لثه، از دیگر مشکالت 
دنــدان درآوردن در برخی کودکان اســت. البته این 
عالئم در کودکان متفاوت اســت، بــه این ترتیب که 
برخی از آن هــا عالئم کمتــر و برخــی دیگر عالئم 
بیشتری را از خود نشان می دهند. باید توجه داشت که 
مشکالت ناشی از دندان درآوردن کودکان فرایندی 
طبیعی است و نباید موجب دستپاچگی والدین شود.
وی با اشاره به چگونگی درمان و تسکین درد رویش 
دندان در کودکان، گفت: برای درمان تب کودک در 
این هنگام، والدین می توانند از تب برها استفاده کنند. 
اینکه قدیمی ها برای تســکین درد و خارش ناشــی 
از رویش دندان هــا در کودکان، قنــد روی لثه آن ها 
می ســاییدند، کار اشتباهی اســت؛ زیرا هم موجب 
آســیب به لثه می شــود و هم منجر به شیرین شدن 

ذائقه کودک خواهد شد.
وی افزود: استفاده از ژل های بی حس کننده برای 
تســکین درد صرفا برای کودکانی کــه خیلی زیاد از 
رویش دندان درد می کشند، مجاز است؛ زیرا با توجه 
به در حال رشد و تکامل بودن سیستم مغز و اعصاب 
کودکان، اســتفاده زیــاد از مواد بی حــس کننده، بر 

سیستم عصبی آن ها تاثیر خواهد داشت.
وی عنوان کــرد: رویش دندان در کــودکان به طور 
معمول از چهار تا شــش ماهگی تا پایان دو ســالگی 
ادامه خواهد داشــت و تا این زمــان، کودک باید ۲۰ 
دندان شیری داشته باشد؛ با این وجود دیر یا زود شدن 
چند ماهه این روند نگران کننده نیســت؛ زیرا رویش 
دندان مســئله ای ارثی اســت و برخی زودتر و برخی 

دیرتر دندان درمی آورند.
وی با اشــاره به زمان آغاز اســتفاده از مسواک برای 
کودکان اظهار کرد: شعار سازمان بهداشت جهانی 
)WHO( می گوید »دندان های خود را مسواک بزنید 
حتی اگر یک دندان باشــد«. بنابراین از زمان رویش 
اولین دندان کودک باید مسواک زدن آغاز شود. قبل 
از دو سالگی باید دندان های کودکان با مسواک های 
مخصوص نوزادان و بــدون خمیردندان به صورت 
مالشی تمیز شود تا مسواک زدن برای آن ها به عادت 

تبدیل شود.
بصیر افزود: بعد از دو ســالگی بایــد از خمیردندان 
مخصوص کــودکان که حــاوی فلوراید نیز باشــد 
به میزان یک لپه روی مســواک اســتفاده شود. از 
زمان رویش دنــدان در کودک و حتــی قبل از آن، 
پالک هــای باکتریال و الیه های چســبنده ای که 
با چشم قابل دیدن نیســت، در لثه کودک ته نشین 
شــده و رســوب می کند توصیه می شــود تا قبل از 
شش سالگی، خود والدین دندان های کودکانشان 

را مسواک بزنند .

سالمت
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در میان اخبار بد آخر هفته یک خبر خوب و فوق العاده هم به چشم می خورد. 
خبری که بعد از قهرمانی تیم فوتســال زنان ایرانی خبر از فصل شــکوفایی 
ورزش زنــان در ایران می دهــد. جایی که در آخرین رنکینگ اعالم شــده از 
سوي فدراسیون جهاني در ماه اکتبر، رنکینگ تفنگداران ایران در بخش ١٠ 
متر بادي زنان رشد چشمگیري داشــت. گل سرسبد این موفقیت ها جایگاه 
تاریخــی الله احمدی بود. بانــوی تیرانداز ایرانی که با توجــه به قهرماني در 
جام جهاني آذربایجان و قهرماني در فینال فینالیست هاي جام هاي جهاني، 
در جایگاه نخســت تفنگ بادي ١٠ متر ایســتاد. براي نخستین بار است که 
تیراندازي از ایران در جایگاه نخســت رنکینگ قرار مي گیرد. نجمه خدمتی 
را حاال همه می شناسند. بانوی ورزشکاری که بعد  از تصاحب عنوان بهترین 
ورزشــکار زن کاروان ایران در المپیک لندن، مادر شــد تا بعد از چهار سال و 
با مســئولیت های بیشــتری خودش را برای المپیک مهیا کند، شاید رویایی 
یک مدال المپیکی برای ورزش بانوان به دســتان او محقق شــود. خودش 
معتقد اســت اگــر تجربه کافی داشــت می توانســت در المپیــک لندن هم 
صاحب مدال شــود. »در المپیک لندن من در مقدماتی خوب شلیک کردم 
و در بین قدرت های این رشــته به فینال تفنگ بادی ۱۰ متر رسیدم. تجربه 
شــلیک کردن در فینال فرق دارد و من تجربه حضورم در فینال های بزرگ 
کم بود و شاید مهم ترین عاملی که من در لندن مدال نگرفتم به دلیل همین 
کم تجربگی بود. مدال نگرفتن در المپیک را بدشانســی تلقی نمی کنم زیرا 
معتقدم شــانس خیلی در قهرمانی دخیل نیست. اســترس زیادی در فینال 
نداشتم و این اســترس قابل کنترل بود. می توانستم نتیجه بهتری بگیرم که 
نشد. اما در ادامه راه از تجربه حضور در فینال المپیک به خوبی بهره بردم«.

احمدی کــه چندی پیــش در رقابت های جــام جهانی آذربایجان ســهمیه 
المپیک را کســب کرد در ادامه مســیر رو به رشــد خود با قهرمانی در فینال 
فینالیست های جام های جهانی نام خود را به عنوان برترین تیرانداز به اثبات 
رساند. بانوی اول جهان در ماده تفنگ بادی ۱۰ متر در شرایطی این جایگاه 
را به نام خود و کشــورمان به ثبت رسانده است که برای نخستین بار است که 
تیراندازی از ایران در جایگاه نخست رنکینگ قرار می گیرد. همچنین نجمه 

خدمتی که ماه گذشته در رده هفتم قرار داشت، با سه پله سقوط به جایگاه 
دهم رسید. مه لقا جام بزرگ نیز در این بخش در مکان سی  و سوم ایستاده 
اســت. در بخش مردان نیز حســین باقری با رده چهل و یکم تفنگ ۱۰ 

متر بهترین جایگاه را در بین تیراندازان ایران دارد.
۱. الهه احمدی بــا ریتینگ ۲۲۸۸ باالتر از همه رقبایش قرار گرفته و این 
در حالی اســت که رقیب چینی او که عنوان قهرمانــی المپیک را با خود 
یدک می کشد سه ســال صدرنشین این ماده بوده اســت و حاال الهه با 
موفقیت هایش این جایگاه را از حریف چینی اش گرفته و خود بر این رتبه 

تکیه زده اســت. البته در میان دیگر رشــته ها نیز تاکنون هیچ کدام از بانوان 

کشــورمان نتوانســته که در رنکینگ های جهانی نفر اول دنیا باشند. به این 
ترتیب الهه احمــدی در این بحث نیز برتر و اولین اســت. حاال الهه احمدی 
با این نتیجه مســئولیتی ســخت تر را در المپیک به دوش دارد. چرا که همه 
نگاه ها به ســوی تیرهایی خواهد بود که او باید بر مرکز سیبل بنشاند و بازهم 
تاریخ ســاز شــود. البته او بارها و بارها اثبات کرده که بانوی روزهای سخت 
است. چه در بازی های آســیایی چه در قهرمانی های جهان و ورلد کاپ ها. 
چه آن روزهایی که در اوج نبود و تمام تالش خود را به کار گرفت تا باز هم فراز 
داشته باشد. او بانویی اســت که می خواهد در تاریخ ورزش تاریخ ساز باشد و 

به او می توان اعتماد داشت.
وزارت ورزش و جوانان در پیامي کســب عنوان نخســت رنکینگ تیراندازي 
جهان توســط الهه احمدي را تبریك گفت. در این پیام آمده اســت: بار دیگر 
بانویي ورزشــکار، از ایران عزیز تاریخ ســاز شــد و با حمیت، تالش و غیرتي 
مثال زدني، نام پرافتخار کشورمان را در میداني به عظمت مسابقات جهاني، 
بلنــد آوازه کرد و ســرود ملي جمهوري اســالمي ایران را با ثبــت نام خود به 
عنوان نماینده این ســرزمین در صدر رنکینگ تیرانــدازان جهان، به گوش 
مردم جهان رســاند. خدا را شــاکریم که بانویي از خانواده بزرگ ورزش ایران 
با حفظ ارزش هاي ملي و اســالمي توانست دل مردم کشورمان را شاد کرده 
و به عنوان الگویي ارزشــمند به جهان معرفي شود. وزارت ورزش و جوانان، 
موفقیت الهه احمدي در کســب این عنــوان را ارج مي نهد و ضمن قدرداني 
از زحمات مربیان، کادر فني و مســئوالن فدراســیون، تدوام موفقیت هاي 

ورزشکاران کشورمان را از خداوند متعال مسئلت دارد.

الهــه احمــدی در حاشــیه مراســم رونمایی از ســالح های بــادی در جمع 
خبرنگاران در خصوص این ســالح ها اظهار داشــت: برای اینکه در سطح 
حرفه ای و جهانــی قرار بگیریم کار زیادی پیش رو داریم. نیاز به زمان داریم 
تا ایرادها گرفته شــود و ســالح صد درصد ایرانی تولید کنیــم ولی همین که 
می توانیم این سالح ها را در کشــور بسازیم و در باشگاه ها توزیع شود، بسیار 
خوب اســت و باعث افزایش تعداد باشــگاه های تیراندازی می شود چرا که 
قیمت ســالح ها باالســت و افراد مبتدی می توانند از این سالح ها استفاده 

کنند. 
وی در ادامه افزود: دوســت دارم با این سالح ها تمرین کنم ولی چون مدام 
در مسابقات هستیم و ۱۴ سال اســت که از یک سالح استفاده می کنم اگر 

سالحم را عوض کنم در عملکردم تاثیرگذار است.
بانــوی المپیکی کشــورمان در رابطــه با تمرینــات تیم ملی تیرانــدازی نیز 
گفت: صبح امروز از مسابقات قهرمانی آســیا برگشتیم که این مسابقات در 
سطح نوجوانان، جوانان و بزرگســاالن برگزار شد و با کسب مدال های زیاد 
جایــگاه ایران را تثبیت کردیم. باید خود را برای مســابقات کویت آماده کنیم 
و امیدواریم که در این مســابقات ســهمیه بگیریم. هر چه تعداد ســهمیه ها 

بیشتر باشد کارمان راحت تر است.

خبرآخر

چهرهروزاینستوگرافی

 
پنجاه هزار بابلی امروز 
برای بدرقه هادی نوروزی با 
چشمانی اشکبار در مراسم 
خاکسپاری او شرکت کردند.

تیتردو

هادینوروزیدرخاک
زادگاهشآرامگرفت

مراســم تشــییع و تدفین پیکر هادی نوروزی در 
زادگاهش، روســتای کپورچال بابل برگزار شــد. 
تشــییع پیکر مرحوم هادی نــوروزی صبح امروز 
)شــنبه( از ســاعات نخســتین بامداد از میدان 
سپاه شهر بابل به طرف فرمانداری این شهر آغاز 
شد. حدود ۵۰هزار نفر برای تشییع پیکر کاپیتان 
تیم فو تبا ل پر ســپولیس به محل این مراسم آمد ه  
بودنــد. ازدحام جمعیت به حــدی بود که ترافیک 
۵کیلومتــری در خیابان اصلی شــکل گرفت. به 
همین دلیــل اتوبــوس بازیکنان پرســپولیس به 
سختی توانست به محل ورزشــگاه هفت تیر بابل 
برســد و البته ازدحام جمعیت در ورزشــگاه هفتم 
تیر بابل هم موجب شد تا مراسم این ورزشگاه هم 
لغو شود. در حالی که جمعیت زیادی در ورزشگاه 
هفتــم تیر، زمیــن بــازی دوره نوجوانــی هادی 
نوروزی در انتظار تشــییع وی بودند، بنابر تصمیم 
مســئوالن، مراسم شــکل دیگری به خود گرفت 
و به کپورچــال محل تولــد کاپیتان پرســپولیس 
منتقل شــد. بازیکنان پرسپولیســی ســابق برای 
مراسم هادی نوروزی به بابل رسیدند. احمدرضا 
عابــدزاده، حمیــد اســتیلی و پایــان رافــت که 
بازیکنان ســابق تیم پرســپولیس، برای رفتن به 
مراسم هادی نوروزی وارد بابل شدند. همچنین 
علی دایی، محمد دایــی، بهزاد غالمپور و بهمن 
دهقــان در این مراســم حضــور دارند. ســاعت 
۱۲:۲۰ کاپیتان پرسپولیس در ازدحام چند هزار 
نفری مــردم عالقه مند به فوتبــال در خانه ابدی 
جای گرفت. ازدحــام جمعیت به شــکلی بود که 
علی دایی، حمید اســتیلی به همراه بســیاری از 
بازیکنــان و پیشکســوتان حاضر در مراســم در 
ابتدا نتوانســتند بر ســر مــزار آن مرحــوم حاضر 
باشــند. هرچند کــه در نهایت علــی دایی و دیگر 
سرخپوشان توانســتند بر سر مزار هادی نوروزی 
حاضر شــوند. پس از مراســم تدفین پیکر مرحوم 
نوروزی، محســن بنگر و میثم بائو برای حاضران 
در مراســم صحبت کرده و از آن ها تشکر کردند. 
البته بنگر که به شــدت اشک می ریخت، حالش 
 خــراب شــد و نتوانســت صحبت زیــادی انجام 

بدهد.

اولینبرنزآسیایی
بسکتبال

تیم ملی بســکتبال ایران با پیروزی بر ژاپن به مقام 
سوم آسیا رســید. تیم ملی بســکتبال ایران ژاپن را 
شکست داد و بر سکوی سوم رقابت های قهرمانی 
آســیا قــرار گرفــت. بسکتبالیســت های ایران در 
دیدار رده بندی بیست و هشــتمین دوره رقابت های 
قهرمانی آســیا به مصاف ژاپن رفتند و با نتیجه ۶۸ 
بر ۶۳ حریف خود را شکســت دادند و به مدال برنز 

رسیدند.
بسکتبالیست های ایران در دیدار نیمه نهایی برابر 
چین مغلوب شــدند و از رسیدن به سهمیه مستقیم 
المپیــک بازماندنــد و حاال باید خودشــان را برای 

رقابت های بین قاره ای سال ۲۰۱۶ آماده کنند.
ایران در دیدار برابر ژاپن کوارتر نخســت را با قدرت 
آغــاز کرد و با دفــاع خوب اجازه کار بــه ژاپن نداد. 
ژاپنی ها تا ســه دقیقــه پایانی کوارتر اول تنها ســه 
امتیاز کســب کرده بودند. ملی پوشان ایران در این 

کوارتر ۲۲ بر ۱۰ به برتری رسیدند.
در کوارتــر دوم ژاپــن صاحــب توپ و میدان شــد 

و ملی پوشــان ایران فشــار زیادی بــه حریف وارد 
نمی کردند. موقعیت های خوبی برای تیم شــرقی 
ایجاد می شــد و آن هــا توپ هایشــان را یکی پس 
از دیگری وارد ســبد می کردند و فاصلــه امتیازی 
کاهش پیــدا کرده بود. ژاپن در نهایــت کوارتر دوم 
را ۱۹ بر ۹ به ســود خود تمام کــرد. صمد نیکخواه 
بهرامــی با ۱۸ امتیاز بهتریــن بازیکن ایران در این 

نیمه بود.
نیمه دوم در شرایطی آغاز شد که ایران ۳۱ بر ۲۹ از 
ژاپن پیش بود اما ژاپن خیلــی زود فاصله را جبران 
و بازی را ۳۴ بر ۳۴ کرد. ایران برابر ژاپن دقایقی به 
مشکل خورده بود و نمی توانست گره کار را باز کند. 
ژاپن در کوارتر سوم نیز تیم برتر بود و ۲ دقیقه مانده 
به پایان این کوارتر ۴۲ بر ۴۰ پیش افتاد. برتری ژاپن 
تا پایان ادامه داشت و این تیم در کوارتر سوم ۱۹ بر 

۱۳ به برتری رسید.
بــازی در کوارتر چهارم پایاپای پیش می رفت. ســه 
دقیقه از این کوارتر گذشته بود که دو تیم ۵۱ بر ۵۱ 
برابر بودند که باالخره بازیکنان ایران به خودشــان 
آمدنــد و با گرفتن توپ و میــدان فاصله امتیازی را 
افزایــش دادند. ســه دقیقه به پایان مســابقه باقی 
مانــده بود و ایران ۶۳ بــر ۵۱ از حریفش پیش بود. 
شــاگردان باوئرمان این برتری را تا پایان مســابقه 
حفظ کردنــد و در نهایت کوارتر چهــارم را با نتیجه 
۲۴ بر ۱۵ به ســود خود تمام کردند و با نتیجه ۶۸ بر 
۶۳ در دیدار رده بندی به برتری رســیدند و به مقام 

سوم آسیا رسیدند.

حرفهایتندکاپیتان
نکونام که دیروز جزو مشــایعت کنندگان پیکر هادی نوروزی در ورزشــگاه آزادی 
بود، در این واکنش احساســی از کســانی که فضای ســکوها را در دســت دارند 
و علیه بازیکن ها سمپاشــی می کنند، انتقاد کرد. نکونام نوشــته اســت: »امروز 

داشــتم مصاحبه بعد از بازی پرســپولیس نفت را می خواندم، دلم به درد 
آمد واقعا. می گفتند این بازوبند برایش گشاد است، نوروزی و کفشگری 

لیاقــت ندارند، امروز همان نان به نــرخ روزخورها می گفتند نوروزی 
تیمت رو بردار و بیا، چرا زنده بود تشــویق نشــد؟ مردم عزیز چه آبی 
چه قرمز بدانید ســکوها دست مردم نیســت، دست یه مشت... ، تو 

را به خدا قدر این جور بازیکنانتان را بدانید. درســت اســت توی 
چشم نیستند و محبوب سکوها نیستند ولی همه می دانند 

که لیاقتشــان بیشتر از این است، هادی رفت ولی قدر 
امثــال هادی که در این فوتبال زیادند را بدانید«. خود 
نکونام از بازیکنانی بوده که در طول دوره فعالیتش در 
استقالل رابطه چندان مناسبی با لیدرهای دو آتشه و 

سنتی استقالل نداشته است.

مادر تاریخ ساز
الههاحمدیدرجایگاهنخسترنکینگجهانیتیراندازی

ســرانجام پایــان قصــه محرم و ســپاهان فرا رســید. 
کاپیتان زردپوشــان اصفهان امروز با صــدور بیانه ای 
اعالم کــرد که از این تیم خداحافظــی می کند. محرم 

نوشت: 
»همه عمر کوشــیدم بــرای مردم شــریف اصفهان و 
تیم محبوبم مفید باشــم. یک زمــان با حضور خودم و 
بضاعتی که داشــتم این کار را انجــام می دادم اکنون 
بــه دالیلی غیرقابل گفتن با غیبــت خودم همان کار را 

می کنم. 
سکوت و خانه نشینی را به سود سپاهان می دانم، شاید 
روزی ناگفتنی های کنونی را گذشت زمان بازگو کند. با 
تمام احترامی که برای هواداران سپاهان قائل هستم و 
تمام حمایت هایشان که یک دنیا برایمان ارزش داشت 

و آن را هرگز فراموش نخواهم کرد، 
باید بگویــم بهترین کار در حال حاضــر حمایت از نام 
سپاهان و بازیکنان این تیم اســت چون تمام سرمایه 

ما ابتدا نام ســپاهان و بعد همین بازیکنان هستند.
ناگفته نماند که تمام ســرمایه ســپاهان هم فقط شما 
هواداران هســتید و این نام بزرگ متعلق به شماست. 
پس از همه شما ســپاهانی ها چه آن هایی که دوستم 
دارید و چه آن هایی که ندارید، خواهش می  کنم با هم 

متحد شــوید و به خاطر تمام اشک ها و لبخندهایی که 
سال ها با هم تجربه کردیم، آخرین خواسته ام را انجام 
دهید: بــه هیچ کس توهین نکنید و از نام ســپاهان و 
بازیکنان دفاع کنید تا مثل همیشــه سپاهانی قدرتمند 
و باشخصیت داشته باشیم. حدیث نیک و بد ما نوشته 

خواهد شد زمانه را ورقی و دفتری و دیوانی است«.
خداحافظــی عجیبی کــه واکنش هــای فراوانی را به 
همراه داشــت. حســین فرکی، ســرمربی تیم فوتبال 
ســپاهان، کــه خیلی هــا او را عامــل خانه نشــینی و 
خداحافظــی نویدکیــا می داننــد امــروز به ایســنا در 
ایــن خصــوص گفت وگــو کــرده و می گویــد موضع 
او از ابتــدا بــر ایــن بوده کــه ســپاهان خانــه محرم 
 اســت و هــر گاه کــه بخواهــد می توانــد به ایــن تیم 

بازگردد.
فرکی ، درباره خداحافظی محرم نویدکیا اظهار کرد: به 
تازگی این خبر را شــنیده ام و می دانم که او بیانیه ای را 
صادر کرده است اما هنوز وقت نکرده ام آن را بخوانم. 
در حال حاضر بر ســر تمرین تیم می روم تا برای دیدار 

با سیاه جامگان آماده شویم.
او در واکنش به اظهار نظر مســعود تابــش قائم مقام 
باشــگاه مبنی بر اینکــه درباره نویدکیا حســین فرکی 

تصمیم می گیرد، تصریح کرد: آیــا من تصمیم گیرنده 
هســتم؟ مــا از ابتدا هــم نظرمــان را دربــاره نویدکیا 
گفتیم. او هــر وقت بخواهد می تواند به این تیم برگردد 

و سپاهان خانه خودش است.
سرمربی سپاهان در پاسخ به این سوال که آیا هنوز هم 
از دلیل دلخوری نویدکیا بی اطالع است، گفت: قسم 
می خــورم از ناراحتــی او خبر ندارم چرا که او با کســی 

صحبتی نمی کند.
فرکی درباره خبر منتشــر شــده در یکــی از روزنامه ها 
مبنی بر اینکه او به مســئوالن ســپاهان درخواســت 
داده دوســتانه از یکدیگــر جدا شــوند، اظهــار کرد: 
چنین چیزی را هیــچ گاه عنوان نکرده ام و بعد از بازی 
با صبا هم با کســی گفت وگویی نداشــته ام. تمرین ها 
 را پیگیــری می کنیــم و کارم را در ســپاهان ادامــه 

می دهم.
او اضافه کــرد: قطعا وقتی روزنامه ها، ســایت ها و... 
مســئله نویدکیا را بارهــا و بارها پیگیــری می کنند این 
موضوع بــر  تیم مــا تاثیر می گــذارد و ایجاد حاشــیه 
می کنــد. خداحافظــی نویدکیــا در دســت مــا نبود و 
اتفاقاتی هــم که می افتــد از طرف افرادی اســت که 

طرفدار سپاهان نیستند.

پایانداستانمحرم

ورزش
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فلفلنبینچهریزه
یکی از موارد رایج غلط نویسی ما کاربران زبان فارسی در کاربرد حروف اضافه رخ می دهد. حروف 
اضافــه به عنوان کوچک ترین واحد واژه در زبان از نظر بســیاری از ما اهمیت چندانی ندارند. در 
حالی که همین واحدهای کوچک و به ظاهر بی اهمیت اگر در جای درست خود به کار نروند، کل 
یک جمله را تحت الشعاع قرار می دهند. پس بهتر است گول ظاهر کوچک حروف اضافه را نخوریم 
چون از قدیم گفته اند: فلفل نبین چه ریزه!  استاد سمیعی گیالنی در کتاب نگارش و ویرایش نوشته 
اســت: حرف اضافه بر وابستگی متمم فعل به فعل یا جانشــین فعل داللت دارد. متمم فعل اگر 
مفعول صریح باشد حرف اضافه نمی خواهد. برای هر فعلی، حرف اضافه ی معینی مناسب است. 
برای بعضی از افعال، بیش از یک حرف اضافه ی مناسب وجود دارد و فعل با هریک از آنها معنی 
دیگری پیدا می کند. مثاًل پرداختن به... به معنی »مشغول شدن به ...« و پرداختن از... به معنی 
»فارغ شدن از...« است؛ یا نگریستن به... به معنی »نگاه کردن به...« و نگریستن در... به معنی 
»تأمل و تعمق و غور در...« است. خطا در کاربرد حروف اضافه به خصوص در مواردی روی می دهد 

که برای دو فعل معطوف به یکدیگر حرف اضافه ای آورده شود که تنها مناسب یکی از آنهاست.
حاال به چند شاهد مثال از غلط نویســی در کاربرد حروف اضافه توجه کنید. ذیل هر جمله غلط، 
شکل درســت آن نیز نوشته شده است. جمله غلط را با شکل درســت آن مقایسه کنید و به موارد 
اختالف کوچک اما بسیار مهم میان این جمالت دقت کنید. همین دقت های کوچک می توانند 
مانع لغزش های نوشــتاری و گفتاری ما شــوند؛ لغزش هایی که گاهی سخن درست ما را در نظر 

دیگران بی اهمیت جلوه می دهند و از اعتبار گفته و نوشته ما می کاهند:
ـ غلط: به بخش بعدی مالحظه بفرمایید. درست: بخش بعدی را مالحظه بفرمایید.

ـ غلط: عالقه ی عمیق دولت و ملت برای توسعه هرچه بیشتر همکاری ها ستودنی است. درست: 
عالقه ی عمیق دولت و ملت به توسعه هرچه بیشتر همکاری ها ستودنی است.

ـ غلط: هر نواری را حداقل سالی یکبار استفاده می کنند. درست: از هر نواری حداقل سالی یکبار 
استفاده می کنند.

ـ غلــط: نظارت و افزایش ضریب امنیت جابه جایی کاال... درســت: نظارت بر امنیت جابه جایی 
کاال و افزایش ضریب این امنیت...

ـ غلط: زبان خارجه ای که آشنایی دارند. درست: زبان خارجه ای که با آن آشنایی دارند.
ـ غلط: ادامه و تاکید بر انجام چنین تمرین هایی... درســت: ادامه چنین تمرین هایی و تاکید بر 

آنها...
ـ غلط: چنین شــخص دو رگه ای نسبت به هر دو نظام فرهنگی احســاس بستگی و تعلق دارد. 

درست: چنین شخص دو رگه ای به هر دو نظام فرهنگی احساس بستگی دارد. 
ـ غلط: دیدگاه او از دیدگاه روان شناسان متفاوت است. درست: دیدگاه او با دیدگاه روان شناسان 

متفاوت است.
ـ غلط: مورخان جرأت به افشــای کشف خود کردند. درســت: مورخان جرأت کردند کشف خود 

را افشا کنند. 

نانداغکبابداغ/تازههاینشر

آبراگلنکنیم...
مروریبرکتاب»آبوحقوقبشر«

علیملیحی
بانگ هشدار نسبت به بحران آب در کشورمان هر روز رساتر می شود. از مسؤلین سابق این حوزه گرفته 
تا ارباب جراید  همه متفق القول اند که کم آبی چالشــی جدی برای آینده  کشورمان است. جهان البته 
مانند همیشــه زودتر از ما به این بحران  هشیار شده است. سال ۲۰۱۵ میالدی سال پایانی یک دهه 
اقدام بین المللی درباره آب است. جامعه  جهانی با صدور  قطعنامه ای در مجمع عمومی  سازمان ملل 
در سال ۲۰۰۳ دهه ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ را دهه  »آب برای زندگی« نامگذاری کرد  تا با این روش  توجهات را 
به بحران جهانی آب و ابعاد گوناگون آن جلب کند.  مسئله  آب نباید تنها به مقوله  »کم آبی« فروکاسته 
شود  و زوایای مهمی از این مسئله قابل بررسی است. از جمله  این زوایا ابعاد حقوقی و سیاسی مسئله 
آب است. کتاب آب و  حقوق بشر تالشی  است برای تولید محتوا در خصوص مسئله ای مهم اما مبهم 
برای خواننده  فارســی زبان؛ یعنی نسبت آب و حقوق بشر. کتاب تالش دارد نگاه کلیشه ای خواننده  
فارسی زبان از حقوق بشر را که محدود به  حقوق عمدتا سیاسی و مدنی است، گسترش بخشیده و با 
مرور اسناد بین المللی درمورد آب ثابت کند در میان آنچه »حقوق جهانی بشر«  نامیده می شود ، حقی 
 نیز به نام حق به آب وجود دارد؛ آن هم در جهانی که مطابق با آمار یونیسف ۸۸۰میلیون نفر در آن به آب 
سالم دسترسی ندارند و ۲٫۶میلیارد نفر از امکان استفاده از فاضالب بهداشتی محروم اند. کتاب که 
در ۴ فصل تنظیم شده، در دو فصل ابتدایی به مرور تالش های جامعه  جهانی در کنفرانس های مربوط 
به مســئله  آب برای شناسایی حق دسترسی به آب به عنوان یکی از مقوله های حقوق بشری پرداخته 
است. فصل سوم به کارکرد نهاد ناظر بر میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، یعنی کمیته  
حقوق  اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، می پردازد  که زیر نظر شورای حقوق اقتصادی- اجتماعی ملل 
متحد فعالیت می کند و حق  نظارت بر عملکرد دولت ها و همچنین تفسیر حقوق مندرج در این میثاق را 

دارد. در همین بخش است که نظریه  کلیدی مورد استناد 
کتاب مورد بررسی قرار می گیرد: »حق دسترسی بشر به 
آب عبارت است از حق همگان به آب کافی، سالم و قابل 
قبول که از نظر فیزیکی در دســترس و به منظور مصارف 
شــخصی و خانگی مقرون به صرفه است. مقدار کافی از 
آب سالم برای جلوگیری از مرگ ناشی از بی آبی،  کاهش 
خطر ابتال به بیماری های مرتبط به آب و نیز برای مصرف 
پخت و پــز و رفع نیازهای بهداشــتی شــخصی و خانگی 
از  ضروریات اســت« )ص ۹۹(. این نظریه از دولت های 
متعهد می خواهــد اقدامات مؤثری بــرای تحقق بدون 
تبعیض حق به آب وفق این نظریه  تفسیری اتخاذ کنند. 
 به این ترتیب حق دسترسی به آب در مقام عمل مسؤلیت 
زیادی را متوجــه دولت ها می کند. با این همه اگرچه این 
میثاق نامه دولت ها را  متعهد می کند که اطمینان حاصل 
کنند بهای آب مقرون به صرفه باشد اما »همه  کارشناسان 
منابع آب به شــدت علیه آب مجانــی بحث می کنند. آب 
رایگان دعوتی همگانی برای سوءاستفاده و اسراف  است. 

از این رو قرار نیست آب مجانی باشد و باید قیمت مناسبی داشته باشد.« )ص۱۳۱( این قیمت بر اساس 
مطالعات برنامه  توســعه  ملل متحد نباید بیش از ۳درصد درآمد هر خانوار باشد. نویسندگان کتاب که 
کارشناسان ارشد حقوق بین الملل بانک جهانی هستند، در یک کالم می گویند اگر دولت ها متعهد 
به رعایت حقوق بشــرند، باید حق دسترسی شــهروندان به آب و فاضالب سالم را تضمین کنند. این 
)منبع: کارنامه( تضمین البته نافی شناسایی آب به عنوان کاالیی اقتصادی نیست.  

زائریزیرباران
احمد اعطا با نــام ادبی احمد محمود یکــی از بزرگ ترین 
نویســندگان ایرانــی، چهــارم دی مــاه ۱۳۱۰ در اهــواز 
متولد شــد. او را پیرو مکتب رئالیســم اجتماعی می دانند. 
معروف ترین اثر او رمان همســایه ها در زمره آثار برجسته 

ادبیات معاصر ایران به شمار می رود.
پدر و مادرش دزفولی االصل بودند و به همین دلیل بیشتر 
خود را دزفولی می دانست. در بعضی از کتاب هایش چون 
همســایه ها و مدار صفر درجه لغــات و جمالتی به گویش 

دزفولی آمده اســت. نخستین داستان خود را در ۱۳۳۳ نوشــت و با نام »صب مي شه« در مجله امید 
ایران منتشر کرد. نام احمد محمود را هم پس از انتشار اولین داستانش، به اصرار تحریریه امید ایران 
انتخاب کرد. خودش می نویسد: »اگرچه در مشاغلی که الزمه تامین هزینه زندگی بود ناپایدار بودم، 
ولی در اندیشــیدن به نوشتن پایدار و حتی ســمج«. همین ســماجت بود که او را واداشت نخستین 
مجموعه داستان خود را با عنوان »مول«، در ۱۳۳۶ چاپ کند. از این زمان احمد محمود به نویسنده 
داستان های کوتاه شهرت یافت و تا سال ۱۳۵۳ که نخستین رمان خود همسایه ها را چاپ کرد صرفا 
داستان کوتاه می نوشت. دریا هنوز آرام است، بیهودگی، زائری زیر باران، پسرک بومی و غریبه ها نام 

مجموعه داستان هایی است که او پیش از نخستین رمانش منتشر کرد.
از دلتنگی، دیدار، قصه آشــنا، و از مســافر تا تبخال دیگر مجموعه  داستان های احمد محمودند. 
داســتان یک شــهر، زمین ســوخته، مدار صفر درجه، آدم زنــده، و درخت انجیر معابــد نام دیگر 
رمان هایی اســت که از این نویســنده بر جای مانده اســت. احمد محمود دوازدهم مهر ماه ۱۳۸۱ 

درگذشت.

شهرداریتهرانپاسخبدهد:

باغپرندگانیادکانپرندهفروشی؟
مشــاور سازمان محیط زیست با اظهار تاســف از حجم باالی تخلفات باغ پرندگان گفت: پرنده ها را 
از صیادانی که در یکی از مناطق شــمالی فریدون کنار به نام ازباران جوالن می دهند خریداری و هر 
بار حدود ۱۰۰ قطعه پرنده را در شرایطی نامناســب با یک وانت به باغ منتقل می کردند به طوری که 

هنگام ورود به باغ نیمی از آن ها تلف شده بودند.
اسماعیل کهرم در رابطه با علت ترک کمیته علمی باغ پرندگان تهران به خبرآنالین گفت: ابتدا تصور 
می کردم برای نگهداری از پرندگان در باغ لویزان بناست اصول علمی در نظر گرفته شود و به همین 
دلیل با توجه به مدرک دکترای پرنده شناسی که دارم، دعوت شهرداری برای عضویت در کمیته علمی 

باغ پرندگان لویزان را پذیرفتم.
او گفــت: بنا بود پیمانکار بهره برداری از باغ پرندگان، مجری تصمیمات این کمیته علمی باشــد اما 

متاسفانه آغاز تخلفات به پشتوانه پخش سکه از رجحان منافع مالی بر علم حکایت می کرد.
او با اشــاره به اینکه پرندگان صیدشده از شمال کشور به شدت وحشی هستند گفت: این پرنده ها که 
شــامل گونه های مختلف از پرنده های شــکاری گرفته تا انواع مرغابی و فالمینگو می شدند هنگام 
ورود به قفس، پرواز می کردند و با برخورد شــدید به قفس، دچار آسیب جدید از قبیل شکستگی بال 

و نوک می شدند.
این پرنده شناس گفت: متقاضیان به راحتی می توانند پرنده های مورد عالقه خود را از این باغ خریداری 
کنند. به عنوان مثال با پرداخت بهایی اندک برای استخر منزلشان فالمینگو می خرند غافل از اینکه 

تنها یک فضله فالمینگو برای آلودگی جدی آب استخر کافی است.
کهــرم گفت: حتی پرندگانی که مردم به باغ هدیه می کردند، به طور مخفیانه به عنوان مثال زیر کت 
کارمندان از باغ خارج می شــد و در معرض فروش قرار می گرفت. پیشــنهاد دادم تابلوی بزرگ ترین 

باغ پرندگان را به بزرگ ترین دکان پرنده فروشی جهان تغییر نام دهند.
`او گفت: وجود چنین مرکزی که با غارت حیات وحش بومی کشــور و فــروش بلیت گران قیمت به 
کار خود ادامه می دهد شایســته پایتخت ایران نیست. در حدود ۱۸۰ گونه پرنده آبزی و کنار آبزی در 
کشور وجود دارند که به لطف چند برابر کردن حقوق برخی کارکنان شهرداری سر از قفس های باغی 
در می آورند که رعایت نکات مربوط به بهداشــت، تغذیه و آب پرندگان در آن به فراموشی سپرده شده 
و حرف ما به عنوان کمیته علمی خریداری نداشت. به همین دلیل باغ پرندگان لویزان را ترک کردم.

مشاور رئیس ســازمان محیط زیست گفت: به شــهرداری منطقه ۴ معترض شدیم و شهردار برای 
رســیدگی به این تخلفات با ما همراهی کرد اما فورا برکنار شــد. شکایت به شــورای شهر تهران هم 
بی نتیجه بود. از امروز که پرونده این تخلفات به رســانه ها کشــیده شــده من هم در این پرونده، یک 
مدعی خواهم بود و شخصا رسیدگی به این تخلفات را پیگیری خواهم کرد تا هرچه زودتر از این چپاول 

و غارت جلوگیری شود و تهران باغ پرندگانی داشته باشد شایسته ایران و ایرانی.

گردشروزگاربرعکساست

باکاروانحله/اخبارهنر

عروسکساز۸۹سالهدرخانههنرمندان
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، پنجشنبه 
۹ مهــر هم زمــان بــا روز جهاني ســالمندان و ســالروز 
۸۹سالگی عروسک ساز محبوب کازرونی، نمایشگاهی 
از عروسک ها و قصه های بی بی حاضر امیدواری با عنوان 
»قصه دوزی های بی بی حاضر« در نگارخانه »زمستان« 
خانه هنرمندان ایران افتتاح شد. در این مراسم از بیش 
از ۳۰۰ عروسک جدید این هنرمند رونمایی شد. در این 
نمایشگاه »بی بی« تنها شخصیت های قصه هایش را از 

شــیراز به تهران نیاورده اســت، او این بار قصه هایش را نیز روایت کرده و عروسک هایش را به صورت 
مجموعه ای از شخصیت های هر قصه به نمایش گذاشته است. در این نمایشگاه ۹ قصه به نام های 
»عروسک گنگ الله«، »جوب ها«، »معصومه و هفت برادر«، »َسَممَبر«، »ماه پیشونی«، »عروسک 
سنگ صبور«، »هفت نارنجی«، »ننه ماهی« و »دختر آقای نجار« در کنار عروسک های هر کدام به 
تفکیک به بازدیدکنندگان معرفی می شوند. یکی دیگر از ویژگی های آثار بی بی حاضر امیدواری استفاده 
از تکه پارچه های خیاطی و کامواهایی است که با شکافتن بافت های قدیمی به دست آمده است و در 
نهایت به صورت کالژ در هر عروسک کنار هم چیده شده است. در پایان مراسم افتتاحیه »بی بی« شمع 
کیک تولد ۸۹ســالگی خود را در میان دوستدارانش فوت کرد و حاضران با او عکس یادگاری گرفتند. 
نمایشگاه عروسك ها و قصه هاي بي بي حاضر امیدواري تا ۱۹ مهر ادامه خواهد داشت و عالقه مندان 
به هنر هاي سنتي و فولکلور ایران می توانند برای دیدن این آثار همه روزه از ساعت ۱۳ تا ۲۰ به نشانی 
خیابان آیت الله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.

بنیانگذارامیرکبیردرگذشت
عبدالرحیم جعفــری بنیان گذار انتشــارات امیرکبیر در 
گذشت.  او مردی بلندنظر بود که از کارگری در چاپخانه، 
به راه اندازی یکی از بزرگ ترین بنگاه های نشر و ترجمه در 
ایران رسید. جعفری در ۲۸ آبان ۱۳۲۸ با سرمایه ای اندک 
انتشارات امیرکبیر را پایه گذاری کرد. با حسن مدیریت او 
انتشارات امیرکبیر به یکی از بزرگ ترین موسسات چاپ 
و نشر کتاب در کشور تبدیل شد؛ تا جایی که آن را به یکی 
از مهم ترین و تاثیرگذارترین عوامل تحول فرهنگی ایران 

پیش از انقالب تبدیل کرد. جعفری در این دوران، می کوشد در حوزه های مختلف کاستی های موجود 
در زمینه کتاب را مرتفع سازد. اموال جعفری و موسسه انتشاراتی امیرکبیر در سال ۱۳۵۸ مصادره شد. 
چنانکه جعفری نوشته، مهم ترین دلیل بازداشت، زندانی شدن و مصادره اموال او مشکالتی است که با 
اسماعیل رائین پیدا کرد. انتشارات امیرکبیر پس از مکاتبه با اسماعیل رائین که درآن زمان در انگلستان 
بود، اجازه انتشار کتاب معروفش فراماسونری در ایران را کسب می کند. رائین که به سختی بیمار است 
در تابستان ۱۳۵۸ یک سوم از حق التالیف خود را بدون دادن رسید، در چند مرحله از جعفری دریافت 
می کند. مشکل از زمانی آغاز می شود که ناشر برای پرداخت های بعدی، »رسید« دریافت های قبلی را 
از رائین طلب می کند و او برمی آشوبد. پس از چند ماه کشاکش در دادگستری و دادستانی انقالب، رائین 
به همراه تعدادی از ماموران دادستانی به امیر کبیر می رود. کارگران امیرکبیر علیه او شعار می دهند و 
دقایقی بعد رائین در دفتر انتشارات امیر کبیر بر اثر سکته قلبی درمی گذرد و دردسرهای بزرگی که به 

زندانی شدن او و مصادره موسسه امیرکبیر منجر می شود، آغاز می شود.
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