
آماری که وعده  روحانی را زیر سوال برد
»کاری می کنم دختران احساس امنیت کنند. نخواهم گذاشت ماموری بی نام و نشان از کسی سوال کند. 
دختران جامعه خود حافظ حجاب و عفاف هستند«. این جمله را حسن روحانی در روزهای تبلیغات انتخاباتی 
اش گفت. هرچند چنین وعده هایی به ویژه درخصوص زنان در روزهای قبل از انتخابات و عمل نکردن به 
آن معمول است و احمدی نژاد هم پیش از انتخابات 84 گفت: »واقعا مشکل ما واقعا االن موی بچه های 

صفحه ۲ماست؟«، ولی بعدش طرح گشت ارشاد را برای اجرای قانون عفاف و حجاب راه انداخت ...

مصطفی افضلی فرد:

بررسیپروندهتخلفاتدولتقبلدرهدفمندییارانهها
عضو کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در حال حاضر مهم ترین پرونده تخلف در خصوص قانون هدفمندی یارانه هاست که رسیدگی به این تخلف تا به امروز ادامه داشته است. 
مصطفی افضلی فرد با اشاره به تحقیقات این کمیسیون از تخلفات حوزه نهاد ریاست جمهوری گفت: ما در آن زمان هشدار هایی را به دولت و مشخصاً درخصوص برخی 
از معاونان به رئیس جمهور وقت دادیم که آنها توجهی نکردند. نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی در خصوص پیگیری دیگر پرونده های تخلفات دولت دهم 
گفت: پرونده های دیگری در خصوص عدم اجرای قانون توسط رئیس جمهور وقت تشکیل شد که به دلیل عدم حضور احمدی نژاد، دادگاه تشکیل نشد و گویا فعال منتفی 
است، مگر اینکه از سوی دادگاه دوباره نامه ای ارسال شود. وی در خصوص پیگیری این شکایات در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این پیگیری ها به عهده کمیته قضایی این 

کمیسیون است که ضرورت این موضوع به عهده آنهاست. اما در بحث عدم اجرای قانون و اینکه این عدم اجرا تا چه میزان سبب شده حق و حقوق مردم تضییع شود، 
صفحه ۵صفحه ۴صفحه 3قوه قضائیه باید ورود کند. افضلی فرد تصریح کرد: هرچند قوه قضاییه قبال به صورت رسمی دعوتنامه داد و حتی نمایندگان کمیسیون ... صفحه 3

نمایشــگاه مطبوعات امســال با 
اتفاق عجیبی روبه رو شد: انصراف 

رسانه های منتقد  ...

ســقوط یک هواپیمای روسی در 
صحرای سینای مصر که چند روز 

پیش اتفاق افتاد ...

ماجرای فیلتر شــدن نــرم افزار 
محبوب پیام رسان تلگرام پس از 

یک کش و قوس ...

منتقدان
دولت،تحریم

کردند

مثلث
برمودای
تروریسم

تلگراموپاسخ
بهدرخواست
»جاسوسی«

مصائب بانوان فوتبالیست!
صفحه ۷

از تغییرات غیر قانونی تا کم کاری فدراسیون
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تلگرام قابل کنترل نیست
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: تلگرام نرم افزاری است که سرور آن کاماًل خارجی است و به هیچ 

عنوان قابل دسترسی و قابل کنترل از طریق مسئولین دولتی نیست .
محمد علی اسفنانی،سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: 

تلگرام نرم افزاری است که سرور آن کاماًل خارجی است و به هیچ عنوان قابل دسترسی در کشور ما نیست.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: هر فضایی که ایجاد کند و هر اتفاقی که بیافتد قابل کنترل 
از طریق مســئولین دولتی نیست و توسط  این شبکه ها اطالعات مهمی از کشور خارج می شود که اگر احتیاط نشود و 

اطالعات محرمانه را در این شبکه ها قرار دهند به راحتی قابل دسترس است.
اسفنانی عنوان کرد:برخی از کانالها در این شبکه ها متعلق به منافقین و مخالفین نظام است که علیه کشور در حال فعالیت هستند و برخی فضاهای 
مســتهجن و موهومی دارد . وی افزود: وجود رباتها در فضای مجازی که بدون اختیار افراد وارد این فضاها می شــوند و با سرعت بین گروه ها و افراد 

پخش می شوند و بسیار هم آلوده و مشکل دار هستند از دیگر خطرات در این فضاها است.
ســخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطر نشــان کرد: مهم ترین و اصلی ترین راهکار برای مقابله با این فضاها این است که ما شبکه ها 
و فضاهــای مجازی اجتماعی داخل را که همان قابلیتها را دارند ترویج کنیم و اگر هم افراد از فضاهای مجازی خارجی اســتفاده  می کنند باید نهایت 

احتیاط را داشته باشند.

تیترهایی استفاده شود که مطابق با متن و روح خبر باشد
پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی با انتشار نامه ای خطاب به رسانه ها، مطبوعات و فعاالن در 
فضای مجازی اعالم کرد که"makarem.ir" مرجع رسمی و مورد تأیید جهت دسترسی به اصل اخبار، بیانیه ها و فتاوا 
این مرجع تقلید اســت.در این نامه آمده است:»با توجه به بد اخالقی هایی که گاهی در نشر اخبار رخ می دهد و باعث 
ه فعاالن فضای مجازی،  ایجاد حواشی می گردد، جهت تنویر افکار عمومی، هوشیاری بیشتر سروران اهل قلم و توُجّ
به اطالع عموم عزیزانی که سخنرانی ها و اخبار مرتبط با حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی را در 
رســانه های تحت مدیریت خود از جمله خبرگزاری های فعال در فضای مجازی، شــبکه های اجتماعی، مطبوعات 

و... منتشر می نمایند می رساند، نظر به اینکه انتخاب تیتر برای اخبار تأثیر بسیار زیادی در برداشت خواننده از مطلب دارد، الزم است از درج تیترهایی 
که القا کننده برداشــتی مغایر با روح خبر می باشــد اجتناب شده و تیترهایی استفاده شود که مطابق با متن و روح خبر باشد، در غیر این صورت کار آنها 
بر خالف اصول اخالقی اســت. از آن اسفناک تر زمانی است که تغییر و تصرفی در متن سخنان و بیانیه های معّظم له صورت پذیرد که در این صورت 
مسئولیت شــرعی و قانونی آن بر عهده منتشر کنندگان می باشد.در ضمن به اطالع عموم مردم عزیز و محترم می رساند، برای اطالع از اصل بیانیه 
ها، سخنرانی ها، فتاوا و سایر اخبار مرتبط با معظم له می توانید به پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی  به 
آدرس makarem.irمراجعه فرمایید.در پایان موفقیت روزافزون همه سروران گرامی که رسالت نشر اخبار و ترویج افکار اسالمی، انسانی را  برعهده 

دارند را از خداوند منان خواستارم.

 حضور فعاالنه 
درنشست وین

رئیس مرکــز مطالعات راهبردی مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام بر حضور فعاالنه جمهوری اسالمی 
ایران در نشست آینده وین برای سوریه با حفظ موازین 

اعالم شده و رعایت خطوط قرمز تأکید کرد.
علی اکبر والیتی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا 
حضور ایران در نشســت وین به مفهوم عقب نشینی 
کشــورمان از مواضعش در خصوص سوریه است؟ 
افــزود: به هیچ عنوان؛ حمایت ما از ســوریه در چند 
عرصه صــورت می گیرد کــه یک جنبــه آن کمک 
به مقاومت مردم این کشــور در برابر تروریســت ها و 
افراطیونی اســت که ســبب جنگ در جهان اسالم 

هستند.
وی گفت: تروریســت ها و افراطیون دشــمن قسم 
خورده مردم ســوریه هســتند و تا کنون هزاران نفر 
از ملت این کشــور به علت اقدامات تروریســت ها با 
حمایت غرب به ویژه آمریکایی ها، صهیونیســت ها 

و مرتجعان منطقه کشته شده اند و تحت فشارند.
والیتــی تأکید کــرد: جمهوری اســالمی ایران از 
هر نوع کمکی که بتواند به ملت ســوریه کند دریغ 
نمی کند امــا غیر از عرصه دفاعــی ، ما در عرصه 
سیاســی نیز از سوریه به عنوان متحد خود حمایت 

می کنیم.
وی گفت: در گذشته کسانی که اجالس ژنو یک و دو 
را برپا کردند به هیچ عنوان قائل به حضور جمهوری 
اســالمی ایران در این مذاکرات نبودند و اگر هم می 
خواستند ما را شرکت دهند پیش شرط هایی را تعیین 

می کردند که ما آنها را قبول نداشتیم.
رئیس مرکــز مطالعات راهبردی مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام افزود: اکنــون پس از پنج ســال، 
مقاومت، دولت ســوریه و حامیانش دست برتر دارند 
و همه اقرار کــرده اند که بدون جمهوری اســالمی 
ایــران امکان دســتیابی بــه راه حل سیاســی برای 

سوریه نیست.
والیتــی تصریح کرد: بر این اســاس مــا نمی توانیم 
صحنه سیاســی را ترک کنیم اما حضــور در صحنه 
سیاســی و انجام مذاکرات به معنی عقب نشینی از 

اهداف اعالم شده ما نیست.
وی تأکیــد کرد: بــدون تردید هیچ کــس حق ندارد 
در امــور داخلــی ســوریه دخالــت کنــد و این حق 
ملت این کشــور اســت و در گفتگوهایی کــه درباره 
ســوریه باید تکلیف کار را در نهایت روشــن کند خود 
 مــردم این کشــور و گفتگوهای ســوری- ســوری 

تعیین کننده است.
والیتی گفت: دولت کنونی ســوریه نشان داده است 
که لیاقــت این را دارد که به عنــوان مدافع ملتش در 
صحنه باشــد و اگر امروز هــم رأی گیری کنند آقای 

بشار اسد بیش از هر مدعی دیگر رأی خواهد آورد.
وی افزود: حضور فعال جمهوری اسالمی ایران در 
مذاکرات با حفظ موازین اعالم شده و رعایت خطوط 
قرمز در گفتگوهای سیاسی به معنی خالی نگذاشتن 
عرصه سیاسی است به ویژه که اکنون دیدگاه کسانی 
که در مذاکرات وین درباره سوریه شرکت دارند کاماًل 

تغییر کرده است.
مشاور ارشد امور بین الملل مقام معظم رهبری اضافه 
کرد: آنان می دانند بدون جمهوری اســالمی ایران 
امکان دستیابی به راه حل سیاسی برای سوریه وجود 
ندارد و راه حل سیاسی هم باید با رعایت حقوق مردم 

سوریه باشد.
والیتــی تأکید کرد: بر این اســاس با هــر طرحی که 
بخواهد دولت کنونی سوریه را که چند سال از حقوق 
مردمش در برابر تروریســت ها دفاع کرده است کنار 

بگذارد مخالفیم.

آماریکهوعدهروحانیرازیرسوالبرد
معاون اجتماعی نیروی انتظامی: گشت های ارشاد ۴0 برابر شده است

»کاری می کنم دختران احساس امنیت کنند. نخواهم گذاشت ماموری بی نام 
و نشان از کسی سوال کند. دختران جامعه خود حافظ حجاب و عفاف هستند«. 
این جمله را حسن روحانی در روزهای تبلیغات انتخاباتی اش گفت. هرچند چنین 
وعده هایی به ویژه درخصوص زنان در روزهای قبل از انتخابات و عمل نکردن 
به آن معمول است و احمدی نژاد هم پیش از انتخابات 84 گفت: »واقعا مشکل 
ما واقعا االن موی بچه های ماســت؟«، ولی بعدش طرح گشت ارشاد را برای 

اجرای قانون عفاف و حجاب راه انداخت.
ولی به نظر می رســد روحانی به واقع نظری متفاوت از احمدی نژاد درخصوص 
گشــت ارشاد و شیوه امر به معروف و نهی از منکر دارد و نظرش بعد از انتخابات 
تغییر نکرده اســت. با این حال به نظر نمی رســد نه تنها دیدگاه رئیس دستگاه 
اجرایی تاثیری بر رونــد اجرای طرح حجاب و عفاف از ســوی نیروی انتظامی 
داشته اســت، بلکه این نهاد این طرح را با شدت بیشــتری پیش گرفته است، 
چنان که امروز معاون اجتماعی نیروی انتظامی اعالم کرده است که گشت های 
ارشاد 40 برابر شــده است، هرچند منتظرالمهدی نگفته این افزایش نسبت به 
چند سال پیش اتفاق افتاده است، ضمن اینکه با نگاهی به خیابان های شهر، 

چنین افزایشی به چشم نمی خورد.

با َون و سرباز، فرهنگ درست نمی شود
حسن روحانی بر این عقیده است که حجاب مسئله ای فرهنگی است که با نیروی 
قهریه نمی توان آن را حل کرد. روحانی پیش از انتخاب شدنش در جایی گفت: 
»فرهنگ دنیای وسیعی دارد. در زمینه فرهنگی، بگیر و ببندها جای پایی نباید 
داشته باشــد. دنیای فرهنگ، ساز و کار فرهنگی دارد. باید در دنیای فرهنگ، 
مسائل را از طریق فرهنگی و با ابزار فرهنگی حل کنیم؛ نمی شود با نیروی پلیس 

مشکالت فرهنگی را حل کرد«. 
روحانی نه تنها نظــرش درمورد برخورد با این موضوع متفاوت اســت، بلکه به 
طور کلی برداشــت دیگری درخصوص عفاف و حجاب دارد. او پس از انتخاب 
شــدنش به عنوان رئیس جمهور در گفت و گویی با مجلــه چلچراغ گفت: »به 
نظرم عفیف بودن چیزی فراتر از حجاب داشــتن است«. او تاکید کرده بود که 
اگر زنی یا مردی حجاب رسمی مد نظر را رعایت نکند، عفیف بودنش زیر سؤال 

نمی رود و هشدار داده بود که حجاب را عین عفاف ندانیم. روحانی با بیان اینکه 
تاکید ما باید بر عفت باشــد و ببینیم عفت را چه چیــزی تهدید می کند، تصریح 
کرده بود: »به نظر من عفت مردم ما را فقر اقتصادی و ناتوانی در ازدواج، بیشتر 
تهدید می کند تا رعایت حجاب مطابق استانداردهایی که عده ای دوست دارند 

و تعریف کرده اند«.
حسن روحانی در این دو ســال نیز بارها چه در لفافه و چه آشکار بارها بر نظرات 
قبلی خود در این زمینه تاکید کرده اســت. او در شــهریور 93 در جمع نخبگان 
خراسان رضوی با بیان اینکه وظیفه نخبگان حل معضالت جامعه است، گفته 
بود: »با ون و ســرباز فرهنگ درست نمی شــود. ارتقاء فرهنگ به عهده علما، 
بزرگان، حوزه ها و اســاتید اســت. آیا راه ایجاد عفاف ون است؟ خود بانوان که 
از فرهیختگان جامعه هستند راه اســتقرار عفاف و حجاب را بلد نیستند؟ اینها 
روش و تحقیــق می خواهد«. روحانی تصریــح کرده بود که نبایــد اگر کاری را 
 انجــام دادیم و از آن نتیجه ای نگرفتیم، آن را دوباره تکرار کنیم، بلکه باید آن را

 اصالح کنیم. 

واگذاری اجرای طرح به وزارت کشور
بعــد از روی کار آمــدن روحانــی در آبــان 92 فرمانــده نیــروی انتظامی خبر 
داد که اجرای طرح عفاف و حجاب به وزارت کشــور ســپرده شــده اســت. به 
گفته ســردار احمدی مقدم  وزارت کشــور اخیرا با تشــکیل شــورای اجتماعی 
کشــور، راهبری طــرح عفاف و حجــاب و امنیــت اخالقی را به عهــده گرفته 
اســت، هرچنــد نیــروی انتظامــی نیــز در ایــن زمینــه بــا وزارت کشــور که 
 سرپرســتی شــورای اجتماعی کشــور را به عهده دارد همکاری هــای الزم را 

خواهد داشت. 
احمــدی مقــدم همچنین در پاســخ به این ســوال کــه آیا برنامه هــای طرح 
عفــاف و حجاب متفاوت تر از گذشــته خواهــد بود، اظهار کــرد: »فعال طرح 
جدیدی ارایه نشــده اســت، انتظــاری هم نیســت چراکه دولت تــازه در حال 
ســاماندهی نیروها و مطالعه وضعیت گذشــته اســت«. ســخنانی که با توجه 
بــه آن و همچنین وعــده ها و حرف هــای روحانی می شــد پیش بینی کرد که 
شــاهد تغییر روند اجرای این طرح در ســطح کشــور باشــیم. تغییری که امید 

 می رفت پایانی باشــد بر فعالیت هشت ساله گشــت های ارشاد در خیابان های 
شهرهای کشور.

چندی پیش ار آن شــهیندخت موالوردی که بعدا معاون امــور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری شد، در گفت وگویی با روزنامه بهار در همین باره گفته بود: »با 
توجه به گفتمان جدید در کشور نیاز به اصالح و بازنگری قوانین مربوط به حجاب 
وجود دارد. البته مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی هم راه حل های متفاوتی 
را در  این باره در نظر گرفته، ولی ما در سال های گذشته دیده ایم که فقط نیروی 
انتظامی با برخوردهای انتظامی در این حوزه عمل کرده است در حالی که از اول 

قرار نبود حجاب یک موضوع امنیتی باشد«.

برخورد قهری ناکارآمد است؟
طرح امنیت اخالقی ســال 82 به تصویب شــورای عالی انقالب فرهنگی که 
ریاست این شورا را رئیس جمهور وقت بر عهده دارد، رسید و اجرایی کردنش بر 
عهده 26 وزارتخانه و ســازمان است که نیروی انتظامی با داشتن 23وظیفه در 

این طرح، اصلی ترین مجری آن است. 
اما در این سال ها انتقادهای زیادی به نحوه اجرای این طرح و همچنین ناکارا 
بودن آن شــده اســت. یکی از آخرین این انتقادها در گــزارش چند وقت پیش 
مرکز پژوهش های مجلس درخصوص طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب 
بود. بی توجهی طرح به ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه عمومی و وفاق جمعی در 
برخورد با بدحجابی، افزایش امکان گسست بین نظام و مردم و تقلیل بدحجابی 
از امری نابهنجار و غیرارزشــی به تخلف های راهنمایی و رانندگی و کاســتن از 
ارزش حجاب و گسترش تصور تخطی از ارزش حجاب با پرداخت هزینه نقدی، 
از جمله دالیل رد کلیات طرح در گزارش مرکز پژوهش های مجلس بود. طرحی 
که در ١٦ مهر ٩٣ در ادامه طرح مصوب سال 82 شورای عالی انقالب فرهنگی 
با هدف بازنگری در قوانیــن موجود در عرصه حجاب، افزایش ضمانت اجرای 
قوانین و اصالح و تقویت مجازات ها تهیه و اعالم وصول شد. کلیات این طرح 
در مجلس تصویب شــد و با مخالفت مجید انصاری، معاون پارلمانی روحانی، 
همراه بود که عالوه بر موازی کاری مجلس با وزارت کشور، بندهایی از طرح را 

مغایر آزادی های مدنی دانست.

واکنش روزپیگیری روز

مساله سوریه بحث یک فرد نیست
رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست خبری مشترک با رئیس پارلمانی اتحادیه اروپا با اشاره به وجود تنش در منطقه گفت: مساله ی سوریه مساله ی یک فرد نیست.به گزارش جماران، علی الریجانی درنشست 
خبری مشترک با مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا گفت: مساله سوریه بحث فرد نیست بلکه یک طراحی برای ایجاد منطقه عاری از تحرکات تروریست هاست. از این رو تقلیل بحران منطقه به فرد اشتباه استراتژیک 
است.وی هشدار داد : مساله سوریه شروعی برای آغاز بحران در منطقه است.مارتین شولتز نیز در واکنش به بحران منطقه ای گفت: مساله سوریه را نباید به اسد مختصر کرد بلکه همه گروهها باید بتوانند در 
سرنوشت خود مشارکت داشته باشند.شولتز گفت: در یک دیالوگ ملی در سوریه می توان به راه حل رسید اما باید همه کسانی که به عنوان جنایتکار جنگی در سوریه عمل کرده اند محاکمه شوند. مثال باید به رفتار 
حکومت که سر ملت خود بمب می ریزد نیز رسیدگی شود.وی تاکید کرد: مساله ی سوریه را نباید به اسد مختصر کرد بلکه همه گروههای سوریه باید بتوانند در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند.الریجانی همچنین 
درخصوص وضعیت منطقه  به ویژه بحران سوریه و یمن و راههای تقویت همکاری های اقتصادی بین ایران و اتحادیه ی اروپا سخن گفت.وی با بیان اینکه با نگاه دقیق به وضعیت منطقه شاهد رشد مرتب تروریسم 
هستیم گفت: تروریسم در کشورهای سوریه و یمن و لیبی و افغانستان وعراق مشکالت را افزایش داده است اگر اصرار بر پایداری نظم بر کشور سوریه وجود دارد باید با این جریان مخرب برخورد شود.

سیاسی
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منتقداندولت،تحریمکردند
نه به »نقد منصفانه، پاسخ مسئوالنه«

نمایشگاه مطبوعات امســال با اتفاق عجیبی روبه رو شد: انصراف رسانه های 
منتقد دولت از حضور در نمایشــگاه در اعتراض به رفتارهای دولت با این رسانه 
ها. موضوعی که با مانور زیادی از ســوی این رســانه ها در ســایت ها و روزنامه 
هایشان با عنوان »موج انصراف رســانه های منتقد دولت« همراه بود، هرچند 
کم کم مشخص شــد برخی از این رسانه ها اساسا در نمایشگاه امسال ثبت نام 
نکرده بودنــد که حال انصراف دهند. به عالوه تعداد این رســانه ها کمتر از 10 
تاست، در حالی که در حدود 700 رسانه در نمایشگاه امسال شرکت می کنند. 

همین مانور رســانه ای باعث شد که عده ای از ســناریویی از قبل طراحی شده 
برای یافتن دســتاویز جدیدی جهت هجمه علیه دولت روحانی بگویند و برخی 
درخصوص دست های پشت پرده گمانه زنی کنند: »یکی از وزرای احمدی نژاد 

با تشکیل جلسات متعدد و منظم با خبرگزاری ها و رسانه 
های هم فکرش، با ادعــای عدم همکاری دولت، آن ها 
را از حضور در بیســت و یکمین دوره نمایشگاه مطبوعات 

منع کرده است«.
بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات 16 تا 22 آبان ماه در 
مصالی بزرگ تهران دایر است و قرار است رییس جمهور 
نمایشــگاه را به طور رســمی افتتاح کند. حضور روحانی 
در افتتاحیه این نمایشــگاه، در حالی که این رســانه ها در 
نمایشگاه شرکت نکرده اند نیز دلیلی بر افزایش اعتراض 

ها از سوی آن ها شده است. 

از برخورد دولت با انتقادها تا تبعیض یارانه ای
در نمایشگاه امسال سایت جهان نیوز، هفته نامه 9 دی، 
روزنامه وطن امــروز، ســایت رجانیوز، روزنامــه کیهان، 
خبرگزاری تسنیم، سایت راه دانا و همچنین روزنامه رسالت 
شرکت نمی کنند، برخی مانند رســالت از ابتدا و به دالیل 
مالی شرکت نکرده بودند، برخی دیگر مثل جهان نیوز و 9 

دی و وطن امروز از ابتدا شرکت نکرده بود و بقیه بعد از ثبت نام انصراف داده اند.
رسانه های منتقد دولت که نمایشگاه امسال را تحریم کرده اند، دالیل مشابهی 
در این خصوص اعالم کرده اند و این کارشــان را حرکتی برای رساندن صدای 

اعتراض خود برشمرده اند.
برای مثال سردبیر وطن امروز درخصوص عدم شرکت این روزنامه در نمایشگاه 
در صفحه اینســتاگرامش نوشت: »طنز روزگار؛ شــعار نمایشگاه امسال »نقد 
منصفانه، پاسخ مسئوالنه« است؛ دولتی که نقد را نمی پذیرد و با دادگاه و فشار 
امنیتی انتظامی اقتصادی پاسخ رسانه های منتقد را می دهد و حتی برای تیتری 
درباره پادشاه خبیث سعودی رســانه را روانه دادگاه می کند«. وی همچنین در 
این خصوص به توزیع نابرابر یارانه مطبوعات اشاره کرد و نوشت که برخی هفته 
نامه ها و ماهنامه های همســو با دولت چندین برابــر وطن امروز یارانه دریافت 

می کنند، در حالی که وطن امروز »روزنامه« است و باید یارانه بیشتری بگیرد. 
ســایت رجانیوز نیز در اطالعیه ای نوشت که در اعتراض به برخوردهای دولت 
با رســانه های منتقد و ارســال پرونده آنان به دادگاه و نیز عملکرد تبعیض آمیز 

در توزیع یارانه ها و تحریم اقتصادی رســانه های منتقد، امســال در نمایشگاه 
مطبوعات شرکت نمی کند. 

راه دانا نیز در اطالعیه خود عالوه بر این ها به عدم برخورد دولت با رســانه های 
اصالح طلب اشاره کرد و نوشت: »نگاه تبعیض آمیز هیئت نظارت بر مطبوعات 
به رسانه ها تا جایی پیش رفت که حتی توهین مکرر برخی رسانه های زنجیره ای 
و نزدیک به دولت به مقدســات مردم هم نادیده گرفته شــد و حتی کوچکترین 

تذکری هم بابت این مسائل به این رسانه ارائه نشد«.
حمید رسایی مدیر مســئول هفته نامه 9 دی که شاید تاکنون بیشترین تنش را 
با دولت یازدهم داشــته اســت دلیل عدم حضور این هفته نامه را رفتارهای گاز 
انبری وزارت ارشاد در برخورد با رســانه های منتقد، انفعال در برابر رسانه های 

بزک کننده دشمنی آمریکا، سکوت در برابر رسانه های توهین کننده به مقدسات 
وتبعیض در برابر رسانه های مداح و منتقد برشمرد .

اشک تمساح می ریزند
امروز صادق زیبا کالم، استاد علوم سیاســی و تحلیلگر سیاسی اصالح طلب 
انصراف این رسانه ها را از حضور در نمایشگاه مطبوعات را »مظلوم نمایی  قالبی 
و عوام فریبانه« خواند. او امروز در این خصوص گفت: »خنده دارترین موضوعی 
که یک نویسنده، روزنامه نگار یا خبرنگار در این مملکت می تواند مطرح کند این 
است بگوید قوه مجریه برای انتشار افکار ما به ما آزادی عمل نمی دهد و دهان 
ما را بسته اســت. امروز یک بچه دبســتانی هم در ایران می داند چه نهادهایی 

جلوی مطبوعات را می گیرد«.
وی با بیان اینکه این بهانه اصولگراها بســیار خنــده دار و مضحک به نظر می 
رسد، تصریح کرد که برخی رســانه های خاص نه فقط برای کمبود متراژ غرفه 
ها و بدســت آوردن فضایی بزرگتر این نمایشگاه را تحریم نکردند، بلکه آنها می 

خواستند به مردم بگویند حاال که اصالح طلبان قدرت را به دست گرفته اند ببینید 
چطور جلوی حضور اصولگرایــان را گرفته اند و نمی گذارند صدای ما به گوش 

ملت برسد.اما همه می دانند اینها اشک تمساح است که می ریزند.
زیبا کالم تاکید کرد: »طرفداران این گروه هم خودشان می دانند که این رسانه 
ها چه قدرتی دارند و می توانند با یک تلفن تمام مطبوعات وابسته به خود را یک 
جا تعطیل کنند. رفتارهــای اخیر این اصولگرایان یــک مظلوم گرایی قالبی و 

عوام فریبانه است«.

عدم حضورشان کمکی به اتحاد ملی نمی کند
مشاور فرهنگی رئیس جمهور نیز امروز با اشاره به عدم حضور برخی از رسانه ها 
در نمایشــگاه مطبوعات امســال به علــت آن چه »عدم 
وجــود فضــای آزاد رســانه ای« اعالم شــد، تاکید کرد: 
»فعالیــت تخریبــی برخی از رســانه ها در دو ســال اخیر 
قابل چشم پوشی نیســت، اما سیاست دولت تدبیر و امید 
گاه کردن جامعه در قبال این  همواره بر شفاف ســازی و آ

تخریب های شبه خبری قرار دارد«.
.به گفته حسام الدین آشنا سیاست دولت در قبال فعالیت 
گاه سازی جامعه قرار  تخریبی برخی رســانه ها همواره بر آ
دارد و این دولت توقیف رسانه ها را نه اولین اقدام اجرایی، 

بلکه آخرین اولویت قضایی می داند.
آشــنا همچنین با اشاره به بحث حمایت یارانه ای دولت از 
رسانه ها و در پاسخ به برخی ادعاها در زمینه سیاست های 
جهت دار دولت در این زمینه، گفت که سیاست های اعالم 
شــده وزارت ارشــاد و اقدامات انجام شده توسط معاونت 
رسانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکنون بیشترین 
شفافیت ممکن را در زمینه شیوه محاسبه مقدار و کیفیت 

اعطای یارانه به رسانه ها داشته است. 
به گفته او اعتراض به اعطای یارانه ها باید مبتنی بر دالیل و شواهد متقن باشد و 
نه صرفًا گالیه گذاری با استفاده از روش های نامناسب و آن هم در شرایطی که 

کشور به همدلی و همراهی دولت با ملت نیازمند است.
آشــنا تصریح کرد: »به نظر نمی رسد حضور نیافتن برخی رسانه ها در نمایشگاه 
مطبوعات امسال کمکی به اتحاد ملی کند، اما امیدواریم با تذکر مسئوالن این 

اقدام نامناسب به نحو الزم جبران شود«.
او همچنین با براز تاسف از این موضوع گفت که واقعا حیف شد که برخی رسانه ها 
در این نمایشــگاه حضور نداشتند. ما همیشــه صدای منتقدان را می شنویم و 
حاضر هســتیم گفت و گو کنیم. مشــاور فرهنگی رئیس جمهور در پاسخ به این 
ســوال که چرا تاکنون چنین درخواستی از سوی شــما رخ نداده، تصریح کرد: 
»تقاضایی نبوده، اگر صحبتی داشند ما حاضر بودیم، بشنویم«. وی درباره برخی 
خبرهای مطرح شــده در فضای مجازی مبنی بر اینکه شخص رئیس جمهور 
و او از وزارت ارشاد خواســتار محدودیت حضور رسانه های منتقد در نمایشگاه 

بوده اند را تکذیب کرد و گفت نباید برای پیشبرد اهداف از دروغ استفاده کنیم.

بررسی پرونده تخلفات دولت قبل در هدفمندی یارانه ها
عضو کمیسیون اصل 90 گفت: در حال حاضر مهم ترین پرونده تخلف در خصوص قانون هدفمندی یارانه هاست که رسیدگی به این تخلف تا به امروز ادامه داشته است. مصطفی افضلی فرد با اشاره به 
تحقیقات این کمیسیون از تخلفات حوزه نهاد ریاست جمهوری گفت: ما در آن زمان هشدار هایی را به دولت و مشخصًا درخصوص برخی از معاونان به رئیس جمهور وقت دادیم که آنها توجهی نکردند. 

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی در خصوص پیگیری دیگر پرونده های تخلفات دولت دهم گفت: پرونده های دیگری در خصوص عدم اجرای قانون توسط رئیس جمهور وقت تشکیل 
شــد که به دلیل عدم حضور احمدی نژاد، دادگاه تشکیل نشد و گویا فعال منتفی است، مگر اینکه از سوی دادگاه دوباره نامه ای ارسال شود. وی در خصوص پیگیری این شکایات در کمیسیون 

اصل 90 گفت: این پیگیری ها به عهده کمیته قضایی این کمیسیون است که ضرورت این موضوع به عهده آنهاست. اما در بحث عدم اجرای قانون و اینکه این عدم اجرا تا چه میزان سبب شده 
حق و حقوق مردم تضییع شود، قوه قضائیه باید ورود کند. افضلی فرد تصریح کرد: هرچند قوه قضاییه قبال به صورت رسمی دعوتنامه داد و حتی نمایندگان کمیسیون به دادگاه رفتند، اما 

متاسفانه آقای احمدی نژاد در دادگاه حاضر نشد. عضو کمیسیون اصل 90 افزود: اکنون منتظریم در صورتی که شعبه مربوطه مجددًا بخواهد، نمایندگان خود را به دادگاه اعزام کنیم.

الریجانی و ناطق نوری لیدر 
اصولگرایان معتدل 

داریــوش قنبری دربــاره ائتالف اصالح 
نیــز  بــا اصولگرایــان معتــدل  طلبــان 
گفــت:در انتخابــات اســفندماه زمینــه 
ائتالف بین معتدلیــن اصولگرا و اصالح 
طلبــان همچون انتخابات 92وجود دارد 

لذا نیاز به این اســت که هــردو طرف برای منزوی کردن هرچه بیشــتر 
تندروهــا و جریان های افراطی بــه این ائتالف بیاندیشــند .وی معتقد 
اســت :اختالف و شــکاف میان معتدلیــن اصولگرا با همطیفانشــان 
آنقدر جدی شــده اســت که دیگر نمی تــوان آنها را یــک جریان واحد 
دانست لذا امکان وحدت میان آنها نیست .عضو شورای مرکزی حزب 
مردمســاالری تاکید کرد:آقایان الریجانی و ناطق نوری را می توان به 

عنوان لیدر و ســران اصولگرایان معتدل حساب کرد .

تهیه پیش نویس آیین نامه شورای عالی 
اصالح طلبان

حجت االسالم سیدعبدالواحد موسوی الری با 
اعالم این خبر که هیات رئیسه موقت شورای 
سیاستگذاری اصالح طلبان در جلسه امروز 
خود آخرین هماهنگی ها را برای جلسه فردای 
شورا انجام داده، گفت:  قرار است فردا جلسه 

شورای عالی اصالح طلبان برگزار شود.وی افزود: ماموریت هیات رئیسه موقت 
که بنده و آقایان عارف و غریبانی عضو آن هستیم، این بود که پیش نویس آیین نامه 
و زمان تشکیل جلسه بعدی را تهیه کنند. در همین رابطه زمان تشکیل جلسه 
بعدی برای فردا مشخص شد و پیش نویس آیین نامه شورای عالی اصالح طلبان 
نیز تهیه شد.عضو شورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان عنوان کرد: 
بنابراین دستور جلسه شورای عالی اصالح طلبان برای فردا کاماًل مشخص 

است و پیش نویس تهیه شده به رای اعضای شورا گذاشته می شود. 

 پیگیر وضعیت مفقودان 
هستیم

معــاون عربــی آفریقایی وزیر امــور خارجه 
گفت: بــا جدیــت از طریــق کانــال های 
مختلف از ســعودی ها پیگیر وضعیت همه 
 مفقودان تــا تعیین سرنوشــت یکایک آنها 

هستیم.
حســین امیرعبداللهیان در حاشــیه مراســم استقبال رســمی از معاون 
رئیــس جمهــور آفریقــای جنوبــی گفــت : وضــع 25 مفقــود ایرانی در 
جلســه ای کــه دوشــنبه گذشــته آقــای اوحــدی رئیس ســازمان حج 
و زیــارت و سرکنســول کشــورمان در جــده بــا وزیــر بهداشــت و تیــم 
پیگیری ســعودی ها داشــت، پیگیری شــد و آنها گفتند کــه باید منتظر 
 نتیجــه آزمایــش دی ان ای ، حداکثــر تــا یــک هفتــه یــا 10 روز آینده 

باشیم.

روز نو نوشت: »سیاست و پیری در ایران«
بدترین علت چنین رخدادی، حق آب و گل برای خود قایل شدن است. آنان گمان می کنند که مالك آن چیزی هستند که در دوره مدیریتی 

آنان ساخته شده است.

 نامه نیوز نوشت: »سکوت احمدی نژاد و خداحافظی مشایی«
تاریخ نشان داده است که پشت تمام سکوت های احمدی نژاد طی سال های گذشته حاشیه های فراوانی نهفته است و قطعا سکوت این 

روزهای او و مشایی، آتش زیر خاکستری است که در اسفند 94 شعله ور می شود.

 فرارو نوشت: »تبعات لغو اعزام تیم فوتسال بانوان به مسابقات جهانی«
به این خاطر که در کشور ما اتفاقاتی مانند عدم اجازه شوهر برای رفتن به مسابقات ورزشی نیز رخ داده، اتفاق تازه درخصوص تیم 

فوتسالیست حاوی یک پیام به همه زنان است؛ آن پیام اینست که اگر یک زن قهرمانی ملی نیز باشد باز هم محروم است.

 فردانیوز نوشت: » وقتی که وزارت ورزش و جوانان به فکر جوانان نیست«
مدت هاست که صحبت از رفع موانع ازدواج و تالش برای رشد جمعیت به میان است. مسئوالن و نهادهای مربوطه در پی راه حلی برای 

انجام این کار بوده اند اما متاسفانه هیچ راهکار جدی ای ارائه نشده و تنها حل این مشکل به حرف های بی عمل ختم شده است.

 رجانیوز نوشت: »دست پاچگی اصالح طلبان از دستگیری چند روزنامه نگار نفوذی«
بعد از چراغ سبز روحانی برای واکنش به کلید واژه نفوذ بود که بر حجم موضع گیری های مشابه در این زمینه افزوده شد به طوری اکبر 

ترکان نیز تالش کرد تا با تحریف کلمه نفوذ و تقلیل آن به دعوا های سیاسی به تخریب این واژه بپردازد.

عکس روزسایت نگار

»یون بیونگ سه« وزیر 
امور خارجه کره جنوبی 
ظهر شنبه شانزدهم 
آبان ماه با محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه 
کشورمان دیدار و 
گفت وگو کرد. سفر 
»یونگ بیونگ سه« به 
تهران اولین سفر وزیر 
خارجه کره جنوبی به 
 ایران پس از 
14 سال است.

خبرنامه

 چرا »م.خ« را 
اعدام می کنید؟

داســتان  شــما  همــه 
فرمانــدار حکومــت  آن 
امیرالمؤمنیــن امام علی 
علیه الســالم را شــنیده 
اید که بــه مهمانی یکی از 
ثروتمندان رفت و بر ســر 
ســفره چرب و شــیرین او 
نشست، نامش چه بود؟ بله، عثمان بن حنیف! همه 
ما نام او را بعد از قرن ها به یاد داریم ! حاال اگر کسی 

بپرسد آن میزبان مرفه صاحب سفره که بود؟
احتماال حتی با مراجعه به کتاب های تاریخی و اسناد 
روایــی هم نمی توانیم نامش را پیــدا کنیم ! چرا امام 
علی با آن صاحبخانه کاری نــدارد اما آبرو و حیثیت 
فرماندار خود را برای همیشه تاریخ می برد و او را رسوا 
 می کند و همه فریاد خشــم و غضب خود را بر سر او 

می کشد؟ 
زیرا امیر مؤمنان می داند باید تقاضا را ســامان داد نه 
عرضه را، که اگر طلب و تقاضا و پذیرش فساد و رشوه 
و تقلب از جانب مدیران نباشد عرضه ای هم از جانب 
مفســدان و ســودجویان نخواهد بود ، اما اگر تقاضا 
باقی باشــد هر چه هم با عرضه مقابله کنیم مشکل 

حل نخواهد شد.   
 مشــهور اســت که امیــری را گفتنــد: »در ملك تو 
زنی جــوان با طبقــی زر از شــهری به شــهری می 
رود و کســی بــه او متعرض نمی شــود! چــه کرده 
ای کــه امنیــت چنیــن در این ســرزمین گســترده 
 اســت؟« گفــت: »هــر جــا دزدی دیــدم داروغه را 

گردن زدم!« 
دزدی از دزد طبیعــی اســت اما مماشــات و چشــم 
پوشــی و غفلت و سســتی داروغه طبیعی نیســت. 
اگر داروغه بترســد و جرأت همدســتی با مفســدین 
 را نداشــته باشــد راه فســاد و ســرقت نیــز بســته 

خواهد شد.   
در ســالهای اخیر کــه با نهیــب ها و هشــدارهای 
مکرر رهبــر بزرگــوار انقالب مختصــری جدیت در 
مقابلــه با مفاســد اقتصادی دیــده می شــود اما به 
جای مقابله با ریشــه فســاد معموال به نتایــج و آثار و 
معلــول پرداخته ایــم. در پرونده مه آفرید خســروی 
به جای اینکه بیاییم و بررســی کنیم که چه کســانی 
 کیــف هــای پــول را از او گرفتــه انــد، خــود او را 

اعدام کردیم ! 
در حالی که تطمیع مالی طبیعت مفسدان اقتصادی 
است و تعجبی ندارد، آنچه خالف قاعده است و باید 
از آن تعجب کرد تســلیم شــدن مدیران و مسووالن 
است. بر عکس باید چند نفر معاون وزیر و مدیرعامل 
بانك و رییس اداره اعدام می شــدند تــا بقیه تکلیف 
خود را بفهمنــد، اما بر عکس شــیوه امیرالمؤمنین 
ما آمدیم و کسی که ســفره انداخته بود اعدام کردیم 
! اکنون نیــز در پرونده بابك زنجانــی همه توجهات 
فقــط معطوف بــه خــود اوســت در حالی کــه باید 
پرسید چه کســانی با وسوســه های مالی او فریفته 
 و آلوده شــده اند ؟ باید پرســید چرا بابــك زنجانی را 

اعدام می کنید؟
باید اول بابك ســازها و مه آفرید سازها را اعدام کرد و 
بعد به سراغ بایك ها و مه آفرید ها آمد ، نه این که فقط 
بابك و مه آفریــد را ! که اگر آنها نباشــند هرگز اینها 
فرصت و جرأت و مجال و جســارت فساد اقتصادی 

را پیدا نمی کنند. 

یادداشت

محمدرضا زائری
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رصدخانه

مثلثبرمودایتروریسم
آیا مصر به مکانی ناامن برای پروازهای بین المللی تبدیل شده است؟

سقوط یک هواپیمای روسی در صحرای سینای مصر که چند روز پیش اتفاق 
افتاد، موجی از تحلیل ها و گمانه زنی هــا را درباره علل و عوامل و همچنین 
پیامدهای این واقعه به همراه داشــت. هرچند ادعای اولیه گروه تروریستی 
داعش مبنی بر ســاقط کردن این هواپیما با شلیک موشک رد شد، اما این 
به معنــای رد کلی فرضیه تروریســتی بودن ماجرا نبــود و همزمان با ادامه 
تحقیقات کارشناســی درباره موضوع، این احتمال که ســقوط هواپیمای 
مذکور به دلیل انفجاری بمبی در داخل آن بوده باشد، به طور جدی مطرح 
شد. در این میان، تحوالت یکی دو روز گذشته، سبب شده ناظران از تقویت 
احتمال تروریستی بودن این ماجرا سخن بگویند؛ زیرا از یک سو، والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه، دستور لغو تمامی پروازها از این کشور به مقصد 
فرودگاه شرم الشیخ مصر و بالعکس را صادر کرد و از سوی دیگر، صبح امروز 
خبری مبنی بر انجام حمله راکتی علیه یک هواپیمای مسافربری انگلیسی 

در برخی رسانه ها منتشر شد.
خبرگزاری »رویترز« در گزارشــی در این زمینه می نویســد اشاره می کند که 
روسیه پرواز هواپیماهای مسافربری خود را به مصر به حال تعلیق درآورده و 
آمریکا نیز تدابیر امنیتی جدیدی را برای سفرهای هوایی اتخاذ کرده است. 
اگرچه هنوز هیچ گونه تحقیقات رسمی، ادعای داعش را درمورد سرنگون 
کردن این هواپیمای روسی تأیید نکرده، اما کشورهای مختلف پروازهایشان 
را لغــو و اقدامات احتیاطی جدیــدی را اتخاذ کرده اند که همین امر ســبب 
شده ده ها هزار گردشــگر اروپایی و روســی در مراکز گردشگری در دریای 
سرخ بالتکلیف بمانند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و دیوید کامرون، 
نخست وزیر انگلیس، پیشتر گفته بودند سقوط این هواپیما ممکن است ناشی 
از بمب گذاری بوده باشد. مسکو در ابتدا کشورهای غربی را به علت مطرح 
کردن چنین نتیجه گیری هایی ســرزنش کرده بود؛ اما تصمیم پوتین برای 
تعلیق پروازهای هواپیماهای روسی به مصر، نشان می دهد کرملین دیگر 

تالش نمی کند توجه را از فرضیه بمب گذاری در این هواپیما منحرف کند.
شبکه تلویزیونی »ان بی سی« آمریکا روز جمعه به نقل از مقامات آمریکایی 
اعالم کرد تماس ها بین سرکرده های داعش در رقه سوریه و افرادی در شبه 

جزیره سینا، شامل صحبت درباره سرنگون کردن جت مسافربری روسی بر 
فراز این منطقه بوده است. این شبکه به نقل از یک مقام آمریکایی اعالم کرد 
آن ها آشکارا جشن گرفته اند. شبکه تلویزیونی »سی ان ان« نیز گزارش داد 
داعش ویدئوی جدیدی منتشرکرده که ظاهرًا نشان می دهد سرکرده های 
داعش در حلب، پس از سقوط این هواپیمای روسی به همتایان خود در سینا 
تبریک می گویند. کانال 2 تلویزیون فرانسه نیز در پایگاه اینترنتی خود اعالم 
کرد در جعبه های سیاه پیدا شده این هواپیما، صدای انفجار شنیده می شود. 
با این حال، منابع اطالعاتی غربی که خواســتند نامشان فاش نشود گفتند 
مدارک به دست آمده از سقوط این هواپیمای روسی، فرضیه بمب گذاری در 
آن را به طور قطعی تایید نمی کند. انگلیس نیز اعالم کرد احتمال اینکه شاخه 

داعش در مصر در این هواپیمای مســافربری روسی که در شبه جزیره سینا 
سقوط کرده بمب گذاری کرده باشد، بسیار زیاد است.

همزمان با انتشار این گزارش ها، روزنامه »دیلی میل« صبح امروز خبر داد که 
یک هواپیمای انگلیسی در شرم الشیخ مصر از یک حمله راکتی جان به در برده 
است. به نوشته این روزنامه، یک فروند هواپیمای انگلیسی با 189 مسافر بر 
فراز شرم الشیخ از فاصله 1000 پایی یک راکت عبور کرد. هواپیمای شرکت 
»تامسون فالیت« از لندن به پرواز در آمده بود و خلبان این هواپیما با مشاهده 
یک راکت در آسمان شرم الشیخ توانست با موفقیت جلوی وقوع یک فاجعه را 
بگیرد. این هواپیما به سالمت فرود آمد و به مسافران آن گفته نشد که تنها چند 
ثانیه با وقوع یک فاجعه فاصله داشتند. این خبر در حالی اعالم شده که ادعا 

می شود افراطیون انگلیسی درباره فعالیت های داعش در فرودگاه شرم الشیخ 
دقایقی پس از سقوط هواپیمای روسی  گفتگو می کرده اند. بر اساس گزارش 
روزنامه »سان«، افراط گرایان انگلیســی درباره جزییات یک توطئه آنالین 
صحبت می کردند که افسران اطالعاتی آمریکایی به این موضوع پی بردند. 
منابعی به ایــن روزنامه گفته اند این احتمال وجــود دارد که اعضای داعش 
همچنان در فرودگاه شرم الشیخ فعال باشــند. به هر ترتیب، وزارت حمل و 
نقل انگلیس عبور یک راکت از نزدیکی هواپیمای شــرکت تامسون را تأیید 
کرده است. یک منبع می گوید کمک خلبان در زمان وقوع این حادثه هدایت 
هواپیما را بر عهده داشته و خلبان در اتاقک خلبان حضور داشته که مشاهده 
می کند یک راکت به ســوی هواپیما در حال حرکت است. او دستور حرکت 

هواپیما به چپ را صادر کرد تا مانع از برخورد با راکت شود. 
به این ترتیب، اکنون یکی از محورهای بحث ناظران و تحلیلگران مســائل 
منطقه، تأثیراتی اســت که وقوع این گونه حوادث بر اوضاع منطقه و به ویژه 
مصر خواهد داشت. سایت فرانسوی »ژئوپلیس« نوشت اگر ثابت شود طرف 
خاصی در این رویداد دخیل بوده، بخش گردشگری مصر تهدید خواهد شد. 
تا به این لحظه شرم الشیخ، که در ساحل دریای سرخ قرار دارد، تنها مکان 
باقیمانده در مصر است که خارجی ها در آن رفت و آمد می کنند. در صورتی که 
تأیید شود به هواپیمای روسیه حمله شده، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور 
مصر، چاره ای ندارد جز این که شکســت خود را در مبارزه با تروریسم اعالم 
کند؛ زیرا گروه های مسلح به راحتی می توانند در شمال سینا رفت و آمد کنند 
و مصونیت مجازات داشته باشند.»فرانس 24« نیز چنین استدالل کرده که 
روند اخیر، به طور قطع تبعات ژئوپلیتیکی به همراه خواهد داشت. این سقوط 
در وهله نخست، صدمه ای به دولت روسیه است که در حال جنگ در سوریه 
می باشد. این صدمه ای است که هر یک از مردم روسیه احساس خواهند کرد 
و همانند احساس آن ها پس از فاجعه غرق شدن زیردریایی اتمی »کورسک« 
در سال 2000 است. از سوی دیگر، مصر هم با مشکالت اقتصادی روبرو 
خواهد شد؛ زیرا شاهد فرار گردشــگران از این کشور خواهیم بود. افزون بر 

این، مشکل اتحاد میان روسیه و مصر نیز مطرح خواهد بود.

توصیه »کارتر« به کشورهای عربی برای مقابله با ایران
وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه ای با انتقاد از کشــورهای حاشــیه خلیج فارس گفته آن ها باید برای مقابله با ایران، نیروی زمینی شان را تقویت کنند. اشــتون کارتر در  مصاحبه ای با نشریه »آتالنتیک« از شیخ نشین های خلیج فارس انتقاد 
کرده و خواســتار تقویت نیروی زمینی آن ها برای مقابله با ایران شــده است. کارتر در مصاحبه خود ضمن انتقاد از انفعال کشورهای عرب منطقه در همراهی تام و تمام با سیاست های کاخ سفید در خاورمیانه، خواهان مشارکت همه جانبه 
و نزدیک تر آن ها، به ویژه در مقابل ایران و منافع آن شــده اســت. وزیر دفاع آمریکا خطاب به رؤسای شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و مصر، به آن ها توصیه کرده که بهتر است به جای اشتیاق فزاینده به خرید جنگنده، به 
رویارویی تمام قد با ایران وارد شــوند. اشــتون کارتر در ادامه این مصاحبه با توجه به نقش فراگیر ایران در سدکردن اهداف و منافع استراتژیک آمریکا و متحدانش در منطقه، از اعراب حاشیه خلیج فارس خواسته به تدریج به جای حضور در 
کابین جنگنده های تازه خریداری شده  خود و پرواز در ارتفاع 30 هزار پایی از سطح زمین، به تربیت و اعزام نیروهای ویژه ی تهاجمی در روی زمین بپردازند. وی گفته: »اگر شما به جاهایی که ایرانی ها قادر به کسب نفوذ هستند نگاه کنید، 
خواهید دید که آنها در بطن بازی هســتند؛ روی زمین. حضور ایران در مســائل ســوریه، عراق، یمن و لبنان، چیزی نیست که مورد پسند ما باشد. ما این را دوست نداریم. ما دوســت نداریم که آنها در بطن بازی باشند، ولی شرکای عرب ما 

30 هزار پا فراتر از متن مسائل، در آسمان ِسیر کنند«. 

شــرکت کنندگان در یک مسابقه پرواز به سبک پرندگان )Wingsuit( از ارتفاعات 
ژاوتونگ در چین به پایین پریده اند.

یک شــرکت تولید کننده ربات به تازگی رباتهایی برای کار در رستورانها و یا ایفای نقش به عنوان ساقدوش در مراسم عروسی 
طراحی کرده است.

 ده ها هزار نفر در واکنش به مرگ 32 تن 
در جریان آتش سوزی در یک کلوب ، در 
خیابان های بخارست تظاهرات کردند.

نشست جدیدی درباره سوریه 
برگزار می شود

جان کربی، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه به زودی 
نشست بین المللی جدیدی برای حل اوضاع سوریه برگزار می شود، 
اظهار داشت: »یکی از دالیلی که جان کری این هفته چند بار با وزیر 
خارجه روسیه گفت و گو کرده، بحث درباره جزئیات نشست آتی است. 
نشستی در آینده برگزار خواهد شد. همان طور که وزیر خارجه هفته 
گذشته در وین گفت، این نشست در دو هفته آتی خواهد بود. بدیهی 
است که به زودی شاهد نشســتی چند جانبه خواهیم بود؛ اما اینکه 
دقیقًا کی و در کجا برگزار خواهد شــد و اینکه چه شــرکت کنندگانی 

در آن حضور خواهند داشت، هنوز روی جزئیات آن کار می شود«.

هزینه آموزش هر شورشی سوری 
چقدر است؟

طرح شکست خورده آموزش شورشیان سوری، برای پنتاگون 
هزینه سنگینی معادل دو میلیون دالر برای هر نفر در بر داشته 
اســت. تا ماه گذشــته که پنتاگون برنامه آموزش شورشیان به 
اصطالح میانه رو ســوری به منظور جنگ بــا داعش را متوقف 
کــرد، 384 میلیون دالر یا دو میلیون دالر در ازای هر نفر هزینه 
کرده بود. پنتاگون در سال 2015 برای این برنامه 500 میلیون 
دالر اختصاص داده و متعهد شده بود سه هزار نیروی شورشی 
سوری را در این سال و پس از آن سالیانه پنج هزار نفر را آموزش 
داده و تجهیز کند تا به جنگ با گروه تروریستی داعش بپردازند.

رائول کاسترو سال ۲018 از قدرت 
کنار خواهد رفت

رئیس جمهور کوبا اعالم کرد سال 2018 با پایان یافتن دوره فعلی 
ریاست جمهوری خود، از قدرت کناره گیری خواهد کرد. کاسترو 
گفت: » قصد ندارم تا آنجا بر ســر قدرت باشم که مردم کوبا دیگر 
از من خسته شــوند. از این رو 24 فوریه سال 2018 از قدرت کنار 
خواهم رفت«. وی که 84 سال دارد، فوریه سال 2013 پس از آنکه 
برای یک دوره پنج ساله دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد 
اعالم کرد این آخرین دوره ریاســت جمهوری اش است. فیدل، 
برادر رائول در ســال های 1976 تا 2006 رئیس جمهور کوبا بود 

و سپس اختیارات خود را به برادر کوچکترش رائول واگذار گرد.

مرگ مشکوک میلیونر نزدیک به 
پوتین در واشنگتن

رســانه های آمریکایی گزارش دادند جسد میخائیل لسین، میلیونر 
نزدیک بــه والدیمیر پوتیــن، رئیس جمهــور روســیه، در هتلی در 
واشنگتن پیدا شده است. جنازه لسین که از سوی مخالفان دولت به 
مهار رسانه های مخالف متهم می شد، روز پنجشنبه در هتل »دوپان 
سیرکل« پیدا شد. پس از آن که مقامات آمریکایی، سفارت روسیه را در 
گاه کردند، تحقیقات در مورد این مرگ که دلیل آن  مورد مرگ لسین آ
هنوز مشخص نیست، آغاز شد. لسین از نزدیکان پوتین بود، در تأسیس 
گروه رسانه ای انگلیسی زبان کشورش به نام »راشا تودی« مشارکت 

و مسئولیت رسانه ای شرکت بزرگ »گازپروم« را نیز در دست داشت.

بینالملل

 آوارگی هزاران نفر با نابودی 
یک شهرک در برزیل بر اثر 

تخریت یک سد!
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تلگراموپاسخبهدرخواست»جاسوسی«
آیا ایران از تلگرام درخواست جاسوسی کاربران را کرده است؟

ماجرای فیلتر شــدن نرم افزار محبوب پیام رسان تلگرام 
پس از یک کــش و قوس چند هفته ای اکنون چند روزی 
است که عمال از صدر اخبار رسانه های داخلی و خارجی پا 
را بیرون کشیده است اما همچنان بازتاب حاشیه های آن 
در برخی از رسانه ها خبر ساز و جالب توجه است. در حالی 
که گویا فعال خطر فیلترینگ از بیخ گوش تلگرام گذشته 
است، اما برخی مطالبی که اخیرا از سوی بنیانگذار روسی 

این نرم افزار منتشر شده است، جای توجه و تامل دارد.
پس از آنکه کمیته فیلترینگ برای تصمیم گیری در مورد 
ایجاد محدودیت در نرم افزار تلگرام به حد نصاب نرســید 
تا تصمیم گیــری در این خصوص به گفته مســئوالن به 
زمانی دیگر موکول شود، این سخنان چند روز قبل »پاول 
دوروف« مدیر عامل و بنیانگذار روســی پیام رسان تلگرام 
بود که اکنون نقل محافل رســانه ای داخل و خارج شده 
است و مدتی است که حاشیه های خاص خود را به دنبال 
آورده. پیامی که دوروف در کانال شخصی خود در تلگرام 
منتشر کرده است و از ســوی برخی رسانه های داخلی با 
تیتر عذرخواهــی مدیر عامل تلگرام از مســئوالن ایرانی 
منتشر شده اســت. اما نگاهی دقیق به متن منتشر شده 
از ســوی دوروف برخی کژتابی های صورت گرفته در این 
خصوص را بیان میکند و نکات جالبی را نیز در بر دارد. در 
تاریخ 4 نوامبر – چهارشنبه گذشته – پاول دوروف در کانال 

شخصی خود اینگونه نوشت: 
»چند هفته قبل اســتفاده از نــرم افزار تلگــرام در ایران 
متوقف شــد و من تصور کــردم که این نرم افــزار در آنجا 
مسدود شده اســت. اما بعد از آن خدمات به حالت عادی 
خود برگشــت و وزرات ارتباطات و اطالعات ایران تشریح 
کرد که به دنبال مســدود کردن تلگرام نیســت. ایشــان 
توضیح دادند که اختالالت به وجود آمده بر ســر راه این 
ســرویس مربوط به مشــکالت پیش آمده در کابل هایی 
است که ایران را به باقی دنیا متصل میکند )از طریق کانال 
سوئز، باب المندب و کابل های بین ایران و ترکیه( و این 
ارتباط ضعیف نه تنها تلگرام بلکه کل خدمات و سرویس 

های غربی را نیز متاثر کرده است. 
همچنین دولت – ایــران – هرگونه درخواســت ابزارهای 
جاسوســی از تلگرام را انــکار کردند و اذعــان کردند که 
درخواستی که در این مورد به دست من رسیده، جعلی بوده 
و به امضای هیچ مقام مســئول سطح باال نرسیده است. 
من دوســت دارم که باور کنم ایــن موضوع صحت دارد – 
معنی آن این است که ایرانیان همچنان قادر به استفاده از 
نرم افزاری هستند که به عقیده من بهترین نرم افزار پیام 
رسان در بازار است. و از آنجایی که مهندسان سیستم ما 
تایید کرده انــد که گزارش دولت ایران در مورد اختالالت 
کابل ها محتمل است، ادعای قبلی من در مورد مسدود 
شدن تلگرام نادرست – یا دست کم بی موقع – بوده است.

در ایــن مــورد از همه عذرخواهی بابت هشــدار اشــتباه 
عذرخواهی میکنم. طبعا در بازاری که ســابقه سانســور 
اینترنــت در آن وجــود دارد، تفســیر اشــتباه از وضعیت 

محتمل اســت – حتما شــنیده اید که چند سالی است که 
فیســبوک و توییتر در ایران مســدود شــده اند. بهر حال 
همه اینها به این معنی نیست که تلگرام در آینده در ایران 

مسدود نشود.
مقامات ایرانی تشــریح کــرده اند که اگر تلگــرام حاوی 
محتوی غیر اخالقی باشــد – نظیر کانال ها یا ربات های 
غیر اخالقی – این نرم افزار را مسدود میکنند. اگر این تنها 
مورد برای نگرانی باشد، تقریبا هیچ مشکلی وجود ندارد 
زیرا مــا پیش از این خود در راســتای تطابق با محدودیت 
های App Store اقدام به مســدود کــردن کانال ها و 
ربات های غیــر اخالقی کرده ایم.  بهــر حال حرف آخر 
اینکــه: همه چیز در ایران خوب اســت. فعــال. و با امید 

برای بهترین ها.«
نوشته پاول دوروف در رسانه های داخلی به سرعت مورد 
توجه قرار گرفت و بســیاری آن را گونه ای از عذرخواهی 
رســمی از ایران قلمداد کردند. موضوعی که تا حد زیادی 
صحیح اســت اما لحن پاول دوروف در این نوشته کامال 

بیانگر موضع متفاوتی است.
نکته اول آن است که فحوی کلی پیام دوروف بیانگر نوعی 
از فضای بدبینی به ایران و مقامات ایرانی اســت. آنگونه 
که دوروف خود بیان کرده گویا مقامات تلگرام به هیچ وجه 
دید خوبی نسبت به بازار ایران و اقدامات مسئوالن ایرانی 
در حوزه اینترنت ندارند و این موضوع به ســابقه کشور در 
مســدود ساختن برخی خدمات و شــبکه های اجتماعی 

بزرگ در ایران طی چند سال گذشته باز میگردد.
این نکته بســیار مهم و قابل توجهی اســت. نکته ای که 
بیانگــر وجهه کلی ایــران در مورد برخورد بــا اینترنت در 
فضای بین المللی حتی در دید اتباع کشورهایی است که 
خود دستی در سانسور اینترنت دارند. اکنون گویا دیدگاه 
بین المللی در مورد وضعیت اینترنت در ایران، کشور ما را 
اگر نه سیاه اما دقیقا خاکستری میبینند و احتمال هر گونه 
ایجاد محدودیت در ســر راه اینترنت اولین نکته ای است 
که در مــوارد خاص به ذهن دیگران میرســد. تا جایی که 
حتی نقایص فنی منجر به ســوء تعبیرها – به گفته دوروف 
– در مــورد نیت و قصد مقامات ایرانــی در مورد خدمات و 

سرویس های اینترنتی در ایران میشود.
نکته دوم در نوشــته دوروف حتی از مورد اول نیز جالب 
توجه تر و مهم تر اســت. دوروف رسما اعالم کرده است 
که درخواســتی برای جاسوســی از نرم افــزار تلگرام از 
ســوی ایران دریافت کرده است. درخواســتی که البته 
مقامــات ایرانــی آن را انکار کرده و اذعــان کرده اند که 
این درخواســت جعلی بوده و به امضای مقامات ارشــد 

نرسیده است.
وجود این درخواست برای جاسوسی از تلگرام از محتوی 
نوشته دوروف، قطعی است و خود دوروف نیز عنوان کرده 
است که این درخواســت به دست وی رســیده و امیدوار 
است که ســخنان مقامات ایرانی در مورد جعلی بودن آن 

صحت داشته باشد. 

سوال اساسی در اینجا است که چه کسی این درخواست 
برای جاسوســی از تلگرام در ایران را به مقامات تلگرام 
داده است؟ درخواســتی که حال مشخص میشود که به 
امضای هیچ مقام ارشدی در ایران نرسیده. این موضوع 
موردی اســت که باید از سوی مســئوالن شفاف سازی 
شــود که اگر نامه ای جعلی به دســت مقامــات تلگرام 
رسیده است، از سوی چه شــخص یا نهادی بوده و اگر 
یک چنین نامه ای به هیچ وجــه در کار نبوده، موضوع 
درخواستی که به دوروف و مقامات تلگرام رسیده است، 

دقیقا چه بوده؟
دوروف اذعان کرذده اســت که هرچند در حال حاضر نرم 
افزار تلگرام در ایران بدون مشکل در حال فعالیت است، 
اما این به معنی مســدود نشــدن تلگرام در ایران در آینده 
نیست. به گفته وی »فعال« همه چیز در ایران خوب است 
و احتمال مسدود شــدن تلگرام در ایران وجود دارد مگر 
آنکه واقعا مشکل مقامات ایرانی با محتوای غیر اخالقی 

در تلگرام باشد.
لحن کلی نوشــته دوروف لحنی شــکایتمندانه از ایران و 
مقامات ایرانی است. بر عکس آنچه بسیاری از رسانه های 
داخلی بازتاب داده اند. هرچند دوروف رسما عذر خواهی 
کرده است اما این عذرخواهی در دل خود مسائلی را در بر 
دارد که مسائل ساختاری فضای نت در ایران بوده و ریشه 
در نگاه مقامات کشور به بستر وب دارد. نگاهی که به نظر 

زمان تغییر آن فرا رسیده است.

ویندوز فون مقاوم ترین سیستم عامل در برابر هک
ویندوز فون استفاده ی بسیاری در 
کسب و کارها و ســازمان ها دارد و 
اصلی ترین دلیل آن نیز یکپارچگی 
بهتر با ویندوز مایکروسافت و ارزان 
قیمت بودن گوشــی های مجهز به 
ویندور فون اســت اما دلیل دیگری 
که خریداران باید به آن توجه کنند، 

امنیت باالی این سیســتم عامل است. بنابر گفته ی 
هکر معروف و کارشــناس نفوذ پذیری سیستم عامل، 
 iOS اســتیو لورد، ویندوز فون در قیاس بــا اندروید و
امنیت باالتری دارد. گفتنی اســت استیو لورد، مالک 
شــرکت امنیتی ماندالوریان اســت و بیش از 15 سال 
سابقه کار دارد. در جدیدترین مصاحبه ی خود لورد در 
پاسخ به این سوال که کدام سیستم عامل نفوذپذیری 
بیشتری دارد؟ بیان کرد: هر یک مزایا و معایب خاص 
خود را دارنــد. در حال حاضر به نظر می رســد ویندوز 
فون مقاوم ترین سیســتم عامل در برابر نفوذ اســت. 

البته بلک بری نیز سابقه ی زیادی 
در زمینه ی تمرکز بر امنیت سیستم 
عامل خود دارد. اگر من دسترســی 
فیزیکی به گوشــی داشــته باشــم 
اندروید بیشــتر از بقیــه نفوذپذیرتر 
اســت. پس از آن آیفون ها و سپس 
دســتگاه های قدیمی با سیســتم 
عامــل بلک بری قرار می گیرند و ســپس ویندوز فون. 
اگر قرار باشــد از فاصله دور و از طریق ایمیل یا پیامک 
گوشی را هک کنم، اندروید آســان ترین هدف است. 
وی گفت: گوشــی های هوشمند قدیمی غالبا امنیت 
پایین تری دارند چرا که نقاط ضعف آن ها شناسایی شده 
است. اگر می خواهید گوشی با امنیت باال داشته باشید 
به سراغ گوشی های کالسیک بروید اما اگر می خواهید 
از گوشی های هوشمند قدیمی تر بهره ببرید بهتر است 
 BB10 سراغ گوشی هوشــمند دارای سیستم عامل

بلک بری یا ویندوز فون 8 یا باالتر بروید.

احتمال خروج سامسونگ از بازار گوشی های هوشمند
بنابر پیش بینی های تحلیل گر کره ای 
بــا نام بــن باجریان، سامســونگ با 
مشکالتی روبرو است و این مشکالت 
ممکن است باعث شوند تا این شرکت 
از بازار گوشی های هوشمند در پنج 
سال آینده خارج شود. این تحلیل گر 
مدعی است که وقتی شما گوشی با 

سیستم عامل مشابه رقبای خود ارائه می دهید، گوشی 
برنده خواهد بود کــه قیمت کمتــری دارد. او می گوید 
دیگر رقبای سامســونگ گوشــی در حــد و اندازه های 
گوشــی های مختلف این شــرکت تولید می کنند، اما 
قیمت فروش آن ها بســیار کمتر از قیمت گوشی های 
سامسونگ است. با گذشت زمان و پیشرفت شرکت های 
کوچک تر، شــرکتی مانند سامسونگ نخواهد توانست 
محصوالت خود را با قیمت باالتر به فروش برساند. او این 
گونه ادامه می دهد: هیچ کاری از دست سامسونگ در 
مورد گوشی های پرچمدار خود برنمی آید. هیچ نوآروی 

نمی تواند آن ها را نجــات دهد؛ چرا 
که دنیای گوشــی های هوشــمند 
اندرویــدی به حــدی رســیده که از 
امکانات اشباع شده است. نکته ی 
دیگری که وی به آن اشاره می کند، 
عرضه ی گوشی های هوشمند ارزان 
قیمت اســت که ابتدا قرار بود اپل را 
دچار مشکل کند، اما به سامسونگ بیشتر ضربه زد؛ چرا 
که این گوشی ها از سیستم عامل مشابه یعنی اندروید بهره 
می بردند. باجریان می گوید: قیمت جدید گوشی های 
پرچمــدار اندرویدی در حدود 300 تا 400 دالر اســت و 
اغلب گوشی های اندرویدی قیمتی پایین تر از 300 دالر 
دارند. هیچ شــرکت دیگری نیز نمی تواند گوشــی های 
بیشــمار با قیمتی باالتــر از قیمت های ذکر شــده را به 
فروش برساند. البته این تفاوت در قیمت می تواند باعث 
متوقف شــدن نوآوری و فاصله افتــادن بین آیفون ها و 

گوشی های اندرویدی شود.

نارضایتی 40 درصدی 
کاربران از اپراتورها

محمد میرطاووســی، عضــو هیئت مدیره شــاتل در 
 MVNO دوازدهمین کنگره ســالیانه شــبکه های
Networking Congress کــه از دوم تــا چهــارم 
نوامبر 2015 از ســوی اینفورما در لندن برگزار شد،  با 
ارایه گزارشــی از وضعیت بازار ICT ایران و چشم انداز 
پیش رو اظهار داشــت: درحالی که GDP کشور 1.3 
تریلیون دالر است، اما سهم بازار ICT از تولید ناخالص 
داخلی 1.5 درصد اســت و این درحالی اســت که در 
بازارهای مشــابهی مانند برزیل که درحال توسعه نیز 
هستند، این رقم 9 درصد اســت و نشان دهنده نیاز به 
 ICT سرمایه گذاری جدی و گســترده ایران در بخش
است. میرطاووسی، با اشاره به روند رشد اقتصادی ایران 
افزود: رشد 0.6 درصدی GDP ایران در سال 2015 
به 2.9 درصد در سال 2016 و به 3.6 درصد در سال 
2017 خواهد رسید و پیش بینی می شود شاخص های 
کسب و کار در ایران در سال 2016 بهبود چشمگیری 
یابد. وی دربــاره پارامترهای کلیدی بازار تله کام ایران، 
گفت: تعداد مشــترکان فعال اینترنت از 3.1 میلیون 
در سال 2012 به 6.6 میلیون در سال 2015 افزایش 
یافت و تعداد کاربران تلفــن ثابت نیز از 28.8 میلیون 
در ســال 2012 به حدود 30 میلیون در ســال 2015 
رســید. همچنین تعداد کاربران فعال موبایل از 58.2 
میلیون نفر در ســال 2012 به 71 میلیون نفر در سال 
2015 رسید. به گفته میرطاووسی، در سال 2009 ایران 
چهارمین بازار بزرگ مخابراتی منطقه با رشــد ترکیبی 
سالیانه 2.9 میلیارد دالر بود و این رقم در سال 2014 با 
رشد 6.9 درصد به 12.9 میلیارد دالر رسید. وی گفت: 
طی پنج سال گذشته بیش از 3.3 میلیارد دالر در بازار 
عمده تله کام ایران سرمایه گذاری شد و سرویس های 
دیتا، به طور متوســط با نرخ رشد ترکیبی 36.2 درصد 
طی پنج سال آینده رشــد خواهند کرد. میرطاووسی، 
متقاضیان برخــورداری از پروانــه اپراتور مجازی تلفن 
همراه در ایران را از جمله 13 شرکت سرمایه گذاری، 9 
اپراتور تله کام و هفت بانک به همراه 32 اپراتور خارجی 
که درخواســت خود را به صورت مســتقل یــا در قالب 
کنسرســیوم به رگوالتوری ارایه داده اند، عنوان کرد و 
گفت: در مجموع 51 درخواســت پروانه MVNO به 
رگوالتوری ارایه شــده اســت. وی درباره فرصت های 
اپراتورهــای مجازی تلفن همــراه در ایران نیز توضیح 
داد: بازار تلفن همراه ایران رو به رشــد اســت و ضریب 
نفوذ ســیم کارت های توزیع شــده از 170 درصد عبور 
کرده است. وی، فرصت های سرمایه گذاری در زمینه 
ارایه خدمات ارزش افزوده، رشد درآمدهای حاصل از 
خدمات دیتا، افزایش سریع ضریب نفوذ گوشی های 
هوشــمند و رشد کاربری رســانه های اجتماعی و پیام 
رســان را از دیگر فرصت های ســرمایه گذاری در بازار 
تله کام ایران عنوان کرد. میرطاووسی، متوسط درآمد 
پایین به ازای هر مشتری ســیم کارت های اعتباری با 
رقم حدود 11 هزار تومان، احتمــال تکثر پروانه های 
MVNO، کاهش درآمد از خدمات صوت و افزایش 
میزان استفاده از OTTها، مدل های توافق اپراتورهای 
مجازی با اپراتورهای موبایل براساس مدل تعرفه گذاری 
و SLA، نظارت های سازمان تنظیم مقررات و هزینه 
بــاالی جذب مشــترک را نیز از چالش هــای این بازار 
عنوان کرد.  میرطاووســی، ارایه سرویس ترابردپذیری 
شــماره های تلفن همراه را نیز از فرصت های موجود 
در بازار ایران عنوان کرد و افزود: براســاس نتایج یک 
نظرسنجی، بیش از 41 درصد از کاربران همراه اول به 
مهاجرت به سمت ایرانسل و رایتل تمایل دارند که بیشتر 
آنها مشترکان با متوسط درآمد باال هستند که به دنبال 

برخورداری از سرویس های مطلوب هستند.

رصدخانه

بد افزار جدید دردسر هزاران کاربر گوشی های هوشمند
شناســایی  از  محققــان 
خبــر  جدیــدی  بدافــزار 
داده اند که هــزاران برنامه 
را در گوشی های اندرویدی 
آلوده می کند و برای انتشار 
گهی های ناخواسته به کار  آ
می رود. مهم تریــن عامل 

تبدیــل این بدافــزار به یک تهدیــد خطرناک 
عدم امکان پاک کردن آن از روی گوشــی ها 
و تبلت هاست. کارشناســان می گویند حذف 
بدافزار یاد شده با دشواری فراوان ممکن است 
و کاربران عادی از تخصص الزم برای این کار 
 Lookout برخوردار نیستند. شرکت امنیتی
Security که اولین بار موفق به شناسایی این 

بدافزار شد اعالم کرده که 
بدافزار مذکور با دستکاری 
برنامه های محبوب همراه 
مانند توئیتر، اســنپ چت، 
فیس بوک و ... خــود را در 
درون آنهــا مخفی می کند 
و از طریق فروشــگاه های 
همراه ثالــث توزیع می گــردد. برنامه های یاد 
شــده از همه کارکردهای نســخه های اصل 
برخوردارند ولی پس از نصب امکان دسترسی 
به تمامــی امکانــات گوشــی همــراه را پیدا 
می کنند. ســرقت اطالعات ذخیره شــده در 
گهی به منظور کسب  گوشی و نمایش مکرر آ
درآمد از جمله کارکردهای بدافزار مذکور است.

بهترین مهندسان جهان در استخدام گوگل هستند
به گفتــه مرکــز تحقیقاتی 
شــرکت   Bernstein
آلفابت و زیرمجموعه بزرگ 
آن یعنــی گــوگل بهترین و 
باکیفیت ترین مهندســان 
جهــان را در خود جــا داده 
اســت. این مرکز تحقیقاتی 

گــزارش خود را مبتنــی بر داده های شــرکت 
SignalFire منتشــر کــرد و توضیــح داد 
شــرکت های توئیتر، فیس بــوک و آمازون نیز 
استعدادهای بزرگی را در خود جا داده اند. مرکز 
SignalFire برای انجام این بررسی یک پایگاه 
داده حاوی 3 میلیون شرکت فناوری عمومی و 
خصوصــی را مورد تحلیل قــرار داد و وضعیت 

کارمنــدان آنهــا را تحلیل 
کــرد. در این بررســی به هر 
یک از مهندسان شرکت ها 
امتیازدهــی شــد و میزان 
مشــارکت آنها در پروژه ها، 
آموزش هــا، تحصیــالت، 
تجربه و نحوه فعالیت های 
مدیریتی آنها مطالعه شد. کارشناسان در پایان 
دریافتند مهدنسان شرکت PayPal به اندازه 
مهندسانی که در شرکت های گوگل و آمازون 
مشغول به کار هســتند، مهارت ندارند و با این 
وجود از مهندسانی که در دیگر شرکت های ارائه 
دهنده خدمات پرداخــت الکترونیک فعالیت 

می کنند بسیار هوشمندتر هستند.

تلفن هوشمند LG V10 به ایران می  آید
در ماه گذشته شرکت کره 
ای ال جی از تلفن همراه 
جدید و پرچمدار دوم خود 
بــرای ســال 2015 پرده 
برداشــت از قابلیت های 
ویژه و قابــل توجهی بهره 
مــی برد. بدنــه ای مقاوم 

در برابــر ضربات، نمایشــگر دوم و ســخت 
افــزاری قدرتمنــد خالصــه ای هســتند از 
تالش دوم ال جی بــرای حضوری قدرتمند 
در بازار تلفن های هوشــمند در سال جاری. 
V10 اما همگام بــا بازار هــای جهانی، در 
کشــورمان ایران نیز به فروش خواهد رسید. 
LG V10 جدیدترین موبایل شرکت ال جی 

الکترونیکس )LG( که در 
دل خود خالقیتــی نهفته 
دارد، ایــن هفته به دســت 
مشــتریان سراســر جهان 
خواهد رســید. ایــن تلفن 
همــراه »فوق هوشــمند« 
ابتــدا در آمریــکا، چین و 
هنگ کنــگ عرضه می شــود و در پی آن در 
بازارهایی نظیر آمریکای شمالی، اروپا، آسیا، 
آمریــکای جنوبی، خاورمیانه و کشــورهای 
مشــترک المنافع ارائه می شــود. همچنین، 
خبر خــوش اینکه در زمســتان امســال به 
صــورت رســمی از V10 در ایــران رونمایی 

خواهد شد.

آیتی
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پنجره

چهسنیبرایغذاخوردندرنوزادانمناسباست؟
توصیه هایی برای چگونه غذا دادن به کودکان

زینب امیرمقدم، فوق تخصص اطفال و کودکان درباره تغذیه کودکان می گوید: 
در تحقیق های علمی ســن شش ماهگی بهترین ســن برای آغاز غذا خوردن 
کودک اعالم شــده اســت ولی با این وجود برخی اعتقاد دارند کــه می توان از 
چهار ماهگی تغذیه کودک را با مواد ساده ای مانند آب میوه، فرنی و حریر بادام 

آغاز کرد.
وی شش ماهگی را مناسب ترین سن غذا خوردن در نوزادان برشمرد و افزود: 
البته می توان کودک را از 4 تا 5 ماهگی کم کم با مواد غذایی آشــنا کرد تا با آغاز 
غذا خوردن در شــش ماهگی کودک دچار حساســیت ها، مقاومت ها، تحمل  

نداشتن در برابر مواد غذایی نشود.
فوق تخصص اطفال و کودکان دربــاره دالیل افزایش چاقی در میان ایرانی ها 
به ویژه کودکان گفت: آنچه این روز ها باعث گســترش چاقی در جامعه شــده 
بی تحرکی و استفاده از حجم زیاد و بی کیفیت غذا به ویژه فست فود ها است که 
این موضوع باعث اختالل در سوخت  و ساز می شود به شکلی که حجم غذای 

معمولی نیز منجر به چاقی می شود.    
امیرمقدم بیان داشت: اضافه وزن و چاقی، یکی از مشکالت در حال گسترش 
در سراسر دنیاست. اضافه وزن و چاقی در دوره کودکی بسیار مهم است زیرا یکی 
از عوامل خطر، افزایش مشکل مهم اجتماعی یعنی ابتال به چاقی و بیماری های 
مزمن در بزرگسالی است. رشد روز افزون شیوع اضافه وزن و چاقی در کودکان، 

به طور عمده زاییده محیط چاق کننده مدرن امروزی است.
فوق تخصــص اطفال و کودکان  یکــی از مهمترین یافته هــای مطالعات در 
خصوص بازی های رایانــه ای و عادات تغذیه افراد به ویژه کودکان را نوع مواد 
خوراکی کودکان هنگام بازی دانســت و افزود: مطالعــات میدانی محققین 
نشان داده اند که در زمان بازی با رایانه و یا تماشای تلویزیون به مدت دو ساعت 
یا بیشــتر، مصرف میان وعده های شــور و چرب به طور قابل توجهی افزایش 

می یابــد. چنین مواد غذایی، عوارض مختلــف کوتاه مدت و دراز مدت 
بر سالمت جســمی دارند که از جمله آنها می توان به ابتالء به 

آسم و افزایش چربی خون یا افزایش فشارخون 
اشاره کرد.

وی در پایــان با بیــان اینکه بی تحرکی 
نیز عامــل اصلی چاقــی در ایران 

اســت، تاکید کرد: اگر کســی 
تحــرک کافی داشــته باشــد و 

فعالیت هــای ورزشــی 
انجام دهد. سوخت 
و ســاز در بدن بیشتر 

می شود به صورتی 
کــه مقــدار غذای 

معمولــی بــرای وی کافی 
است.

این توصیه ها را فراموش نکنید
غذا دادن به کودک نوپا، آن هم از نوع سالم و مغذی، کاری فوق العاده سخت 
و چالشــی برای هر پدر و مادری است. با این چند گام می توانید به کودک نوپای 
خود یاد بدهید که چطور می تواند بدون مخالفت، مواد غذایی ســالم را دوست 

داشته باشد. 

خونسرد باشید
کودکان نوپا برای عکس العمل نشــان دادن و واکنش افــراد، تقریبًا هرکاری 
می کنند. دفعه بعدی که غذا را به ســمت ســقف پرتاب کرد یــا آن را روی زمین 

1 ریخــت، او را نادیــده بگیریــد و بروید. تا  0
بشــمارید، نفس عمیقی بکشید و 

دوباره غذا دادن به او را امتحان 
کنید. در این روشی که پیش 

گرفته اید، خونسرد و ثابت 
قدم باشید و بدانید که در 
بیشتر مواقع این جریان 

متوقف خواهد شد.

تکنیک آب زیر کاهانه
سبزیجات را در غذای او پنهان کنید و در طول غذا خوردن او را بازی قایم باشک 
ســرگرم نگه دارید. این روش برای بچه های بهانــه گیری که فقط به غذاهای 
انگشتی عالقه نشان می دهند کارســاز است. سعی کنید از هویج رنده شده در 
کوفته، کدو ســبز در کوکو، نخود فرنگی کوبیده شــده در ساندویچ، اسفناج در 
الزانیا، آووکادو و کبابی کردن تکه هایی از سیب زمینی یا کدو تنبل استفاده کنید.

بهانه گیری و ایرادگیری کودک از غذا
اکثر نوپایان به مرحله ای می رســند که به خــوردن تعداد محدودی از مواد 
غذایی عالقه نشــان می دهند. تــا زمانی که انتخاب آنها غذاهای ناســالم 
نیســت، جای نگرانی وجود ندارد. این فقط یک مرحله اســت و از آن عبور 
خواهد کرد. برای تشــویق او به امتحان مزه های جدید از فشار بی ضرر هم 
سن و سال هایش استفاده کرده و همساالن او را برای نهار دعوت کنید. 

تکرار کردن یک نوع غذا
زمانی که غذای دومی را به کودک بدغذای خود تعارف می کنید، 
به این دلیل که غذای اول او دســت نخورده باقی مانده اســت، 
ممکن است با هوش باشــد و هر دفعه آن غذا را امتحان کند. 
این کار نه تنها خســته کننده اســت، بلکه ضرورتی نیز در آن 
نیســت. غذایی را بــرای او آماده کنید که بــه آن عالقه دارد 
و زمانــی که به انــدازه کافــی از آن خورد، بــه او کمی میوه 

تعارف کنید.

یک روال را حفظ کنید
روال، البتــه نه برای همــه افراد، راه خوبی بــرای کمک به 
کــودک بدغــذا با ایجــاد کمی پیــش بینی 
است. زمان مشخصی را برای صرف غذای 
روزانه در نظر بگیرید )اما نــه هنگامی که او 
بیش از حد خسته یا گرســنه است( و میان وعده 
ها باید ســبک بــوده و نزدیک بــه زمان غذای 

اصلی نباشند.

همراه هم غذا بخورید
تا جایی کــه می توانید، غذا خــوردن را به یک 
مناســبت خانوادگــی تبدیــل کنید. با نشــان 
دادن این موضــوع به کودک خــود که زمان 
های صرف غذا به سالمت و آسایش او کمک 
خواهــد کرد، او شــروع به تقلیــد کردن از 
شــما خواهد کــرد و می خواهــد از آن 
غذایی که شــما می خوریــد امتحان 
کنــد. غذاهای جدیــد را کم کم به 
او معرفــی کنید )تعــداد زیادی از 
غذاهــا را بــه یکباره بــه او معرفی 
نکنید( هرگز او را مجبور نکنید که 
تمام غذای بشقابش را تمام کند.

چیزی به  نام نرمال وجود 
ندارد

هر کودکی روند رشــد متفاوتی دارد، پس مقایســه نکنید. اگر درباره رشد و 
تکامل کودک خود نگران هستید، با پزشــک او مالقات کنید. حقیقت این 
اســت که اگر مراقب رژیم غذایی و نگران تغذیه کودک خود هســتید، شما 

یک پدر و مادر نمونه هســتید و باید به خود افتخار کنید.

راه های انتقال و درمان »شپش سر«
ایســنا- دکتر پروانه ســاکت متخصص پوست و مو گفت: شــپش بیماری شایعی است که 
بویــژه در کودکانی که در ســنین پنج تا 12 ســال دیده می شــود.دلیل ایجــاد این بیماری را 
تماس نزدیک کودکان با یکدیگر در این ســنین و اســتفاده از وســایل مشــترک مانند شانه، 
روســری و...است و این باعث می شود که شــپش از مویی به موی دیگر منتقل شود. زمانی 
که وارد موی جدید می شــود، در جایی از ســر که حرارت مناســبی دارد، چسبیده و شروع به 
تخم گذاری می کند. حدود یک هفته تا 10 روز تخم ها باز شــده و شــپش های جدید ایجاد 

می شوند. این بیماری واگیر است.
وی افزود: برای پیشگیری باید کودکان معاینه و کنترل شوند و اگر کودکی دچار خارش سر 
اســت حتما ســر او و البه الی موهایش را نگاه کنند. چرا که معموال بروز شپش با خارش در 
سر همراه است. همچنین کودکان از وسایل مشترک مانند بالشت، شانه و... استفاده نکنند.

نخوردن صبحانه قدرت یادگیری را کاهش می دهد
سالمت نیوز- ثریا منصوری مسئول واحد تغذیه و مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت گفت: 
با حذف صبحانه از وعده های غذایی، مواد مغذی که در این وعده دریافت می شود، در وعده های 

دیگر جایگزین نخواهد شد و در نتیجه کمبود کالری، ویتامین ها و امالح ایجاد می شود.
وی افزود: برای اینکه کودکان ســنین مدرســه، اشــتهای کافی برای خوردن صبحانه داشته 
باشند باید شام را در ساعات ابتدای شب صرف کرده و تا حد امکان کودکان در ساعت معین و 
ترجیحا زود بخوابند.خانواده ها باید صبح زودتر بیدار شده پس از شستن دست و صورت، کمی 
نرمش کنند تا برای صرف صبحانه اشتها پیدا کنند.برای صبحانه از فرنی )آرد برنج یا آرد گندم 
همراه با شیر و شکر(، شیر برنج، حلیم و عدسی، نان و پنیر و گردو، نان و تخم مرغ، نان و کره 
و مربا، نان و کره و خرما، همراه با یک لیوان شــیر و فرآورده های غالت مثل شــیرین گندمک 

همراه با شیر می توان استفاده کرد.

تاثیر نور آفتاب در پیشگیری از ابتال به ام اس
مهر- بیماری ام اس به علت اختالل در سیســتم ایمنی بوجود می آید و موجب از بین رفتن 
الیــه محافظ اطــراف فیبرهای عصبی در مغز و ســتون مهره می شــود. محققان می گویند 
قرارگیــری در معرض نور آفتاب تولید ویتامین D در پوســت را افزایــش می دهد و مطالعات 
نشــان داده اســت که باال بودن ویتامین D می تواند با بیماری ارتباط داشته باشد. آنهایی که 
تابستان های نوجوانی خود بیشتر در معرض نور آفتاب بوده اند به طور متوسط دو سال دیرتر 

به بیماری مبتال شده اند.
عالئم این بیماری که در زنان بیشتر بروز می کند شامل ضعف عضالنی، بیحسی، اختالالت 
دید و اختالل در تعادل و باالنس است.مطالعات نشان داده است که در کسانی که وزن باال 
دارنــد هم بیماری زودتر بروز می کند و جالب اینجاســت که در افــراد با وزن باال هم میزان 

ویتامین D بدن کمتر از حد طبیعی اســت.

اکالیپتوس؛ ضدعفونی کننده ای سنتی
ایسنا- علی فرضی نژاد کارشناس 
گیاهان دارویی گفــت : اکالیپتوس 
دارای زیرگونه هایی مختلفی اســت 
که برخــی از گونه های آن بــه اندازه 
گل های تزئینی و برخی دیگر به اندازه 
درختان بزرگ است.مهم ترین ترکیبات 
شیمیایی این گیاه اســانس آن است 

که شامل ســینول، آلفاپینن، لیمونن، کامفن، میرنتول، 
پینوکاروون و پاراسایمن است. وی در تشریح خواص درمانی 
اکالیپتوس اضافه کرد: ضدعفونی کننده، خلط آور، محرک 
موضعی جریان خون، موثر برای درمان تب، افزایش دهنده 
ترشح آب دهان و شیره معده و روده است. روغن رقیق شده 

آن معرق و ضد اسپاسم دستگاه تنفسی 
و دارای خاصیت آنتی بیوتیک و دفع 
کننده پشه اســت.این گیاه به صورت 
بخور، استنشاقی و استعمال به صورت 
روغن رقیق شده، اسانس این درخت 
در بسیاری از فرآورده های غیردارویی 
مانند شیرینی جات، آدامس، صابون 
و اسپری مورد اســتفاده قرار می گیرد.مصرف مقدار زیاد 
فرداورده های خوراکی آن می تواند باعث ایجاد اســهال 
و استفراغ شود.اسانس بعضی از گونه های حساسیت زا 
بوده و باعث تحریک پوست یا غشای مخاطی می شود که 

در دوران بارداری استفاده خوراکی اسانس ممنوع است.

آیا خواص دوغ را می دانید؟
صفــوی  مرتضــی  فــارس- 
متخصص تغذیه گفت: بدن افراد در 
حال رشد روزانه به چهار سهم و افراد 
معمولی سه سهم کلسیم نیاز دارد که 
2 لیوان شیر معادل یک لیوان ماست 
و یا یک لیوان شــیر به شــمار رفته و 
یک چهارم نیاز بدن به کلسیم را رفع 

می سازد. باکتری های مفید دوغ شامل استرپتوکوکوس، 
ترموفیلوس و الکتوباســیلوس بولگاریس مانع از رشد 
میکرو ارگانیسم های مضر در بدن شده و برای سالمتی 

دستگاه گوارش مفید است.
وی افــزود: دوغ برای درمان گرمازدگی، خســتگی و 

عطش اســتفاده شــده و همچنین 
برای پیشــگیری از پوکی استخوان 
توصیه می شود و برخالف نوشابه که 
پوکی استخوان ایجاد می کند برای 
حفظ سالمتی بدن این ماده غذایی 
مصرف آن توصیه می شود.افرادی 
که دچار کم خونی و فقر آهن هستند 
بهتر است تا یک ســاعت پس از غذا خوردن از مصرف 
دوغ خودداری کرده تا فقر آنها تشدید نشود، همچنین 
کسانی که دارای مشکالت گوارشی  همچون زخم معده 
و اثنی عشــر، ورم معده و نفخ شــکم هستند بهتر است 

دوغ های گازدار مصرف نکنند.

آیا برای شماگفتن دوستت 
دارم سخت است؟

جام نیوز- وقتی که شــخصی احساس می کند 
عاشــق جنــس محالــف خود شــده اســت برای 
اینکه احساســاتش را به او بیان کند دچار مشکل 
می شــود و نمی داند چطور ایــن کار را انجام دهد 
.در صورتی کــه با گفتــن چندین جمله ی ســاده 
می توانید احســاس حقیقی خود را به طرف مقابل 

انتقال دهید .
روان شناســان معتقــد هســتند ، ابــراز عشــق و 
بیان احساســات هر شــخصی نســبت بــه جنس 
مخالفش کمی دشوار اســت و این موضوع کامال 
امری طبیعی اســت اما یک ســری از افراد با ابراز 
عشق شــان خیلی مشــکل دارند و حتی هیچ کاه 
نمی توانند جمله ی دوســت دارم را به زبان بیاورند 
، ایــن افراد دارای مشــکل و عقــده ای در دوران 
کودکی شان هســتند ، یعنی خانواده شان نحوه ی 
و روش ابــراز عالقه را به فرزندشــان نیاموخته اند 
یا اینکه او در خانواده ای بزرگ شــده اســت که به  

مسائل عاطفی کمتر پرداخته شده است .
به همین علت او  در دوره هــای بعدی زندگیش به 
مشکل برخورده اســت و نمی تواند احساساتش را 
ابراز کند .معموال افرادی که این مشــکل را دارند 
تعریف می کنند که  همیشه جمله ی" دوست دارم 
"  در گلویم  مانده اســت ، نمی توانــم این جمله ی 
را به معشــوق خود انتقال دهم ،  نمی توانم کاری 
انجام دهم  تا مانعی را کــه در گلویم وجود دارد از 

بیــن ببرم و این جمله را به زبان بیاورم .
البته الزم به ذکر اســت که این موضوع با توجه به 
ســن ، جنسیت شــخص و اینکه او چندمین فرزند 
خانواده اســت تفــاوت دارد و می توانــد افزایش یا 
کاهش داشته باشد .روان شناسان مدعی هستند 
، برخی دیگر از افــراد به علت اینکــه  بیش از حد 
خجالتی هســتند نمی توانند احساسات قلبی خود 
را به معشوق شــان انتقال دهند، البته افرادی که 
خجالتی هســتند به مراتب خیلــی بهتر از افرادی 
هســتند کــه دارای عقده هــای دوران کودکــی 

هستند  .
افرادی که دارای این مشــکل هستند ، در درون 
خودشــان دچار یک جنگ داخلی می شوند . آنها 
می خواهند عشــق خود را ابراز کنند اما می ترسند 
که مبــادا از طرف فــرد  مقابل شــان مــورد مورد 
تمســخر قــرار گیرنــد ، مگــر زمانی که شــخص 
مقابل شــان اظهار  عالقه کند و آنها نیز در جواب 
عالقه ی او  این جرئت را پیدا کنند که عالقه شان 
را بر زبان بیاورند وگرنه ممکن اســت حتی ســالها 

این احساس را بر زبان نیاورند .
البتــه خجالتی بودن نیز یک مشــکلی اســت که 
در ریشــه در دوران کودکی هر شخصی دارد ، در 
همان دوره ی کودکی  بایــد خجالتی بودن فرزند  
را درمان کرد تا این مشــکل حادتر نشــود . برای 
اینکه دیگری را دوســت داشته باشید در وحله ی 
اول باید خودتان ، شخصیت تان را دوست داشته 
باشید تا بتوانید شــخص دیگری را دوست داشته 
باشــید در غیــر این صــورت نمی توانید شــخص 
دیگری را دوســت داشــته باشــید و بــه او اظهار 

عالقه مندی داشته باشید .

سالمت
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تیم ملی فوتسال بانوان کشــورمان که چندی قبل توانسته بود قهرمانی آسیا را 
از آن خود کند از اعزام به  مســابقات جام جهانی کوچک باز ماند. این رقابت ها 
در گواتماال برگزار می شــود  و ملی پوشان ایران برای حضور در این مسابقات با 
مشکل مواجه شدند. این خبر در فضای مجازی با واکنش های متفاوتی روبرو 

شد و حواشی ای به دنبال داشت.

*اطالعیه فدراسیون
فدراســیون فوتبال اطالعیه ای در ارتباط با اعزام تیم ملی فوتسال بانوان به 
گواتماال صادر کرد. متن اطالعیه به این شــرح اســت: پس از کسب عنوان 
قهرمانی تیم ملی فوتســال بانوان در مســابقات قهرمانی آســیا، فدراسیون 
فوتبال گواتماال با ارســال نامه ای در تاریخ 94/7/7 از ایران و ژاپن از آسیا 
درخواســت کرد تا در این مســابقات حضور یابند و تا 94/7/24 به تیم های 
برزیل، پرتغال، کاستاریکا، گواتماال، اسپانیا، روسیه، ژاپن و ایران فرصت داد 

تا اعالم آمادگی خود را ارسال کنند. در همین راستا و در 
تاریخ 94/7/16 فدراســیون فوتبال ایران ارسال نامه 
ای از همتای گوتماالیی خود خواســت با توجه به اینکه 
کشور گواتماال در جمهوری اســالمی ایران سفارتخانه 
و یا کنســولگری ندارد، شرایط اخذ ویزای فرودگاهی را 
برای حضور تیم ملی فوتســال بانوان ایران فراهم کند. 
متعاقبــا فدراســیون فوتبال گواتمــاال در ایمیلی اعالم 
کرد که ایران می بایســت از طریق سفارت این کشور در 
مکزیک اقدام کند. با توجــه به اهمیت موضوع و اینکه 
ایران عالقــه مند به حضــور در این مســابقات بود، در 
تاریخ 94/7/24 درخواســت خود را به صورت رســمی 
برای حضور در این مسابقات اعالم کرد و از فدراسیون 
فوتبال گواتماال که میزبان مســابقات است خواست تا 
با توجه به مشــکالت متعددی که در زمینه اخذ ویزای 
کشــور گواتماال وجود دارد، برای تیم ایران تســهیالت 
ویژه ای جهت صــدور ویزای فرودگاهــی فراهم نماید 
کند که این امر نیز با مخالفت کشور گواتماال مواجه شد 
و در تاریخ 94/8/8 به فدراســیون فوتبال ایران اعالم 
کرد، کشور ایران می تواند از طریق سفارت گواتماال در 
کشــور آلمان جهت اخذ ویزای تیم ملی فوتسال بانوان 

ایران اقــدام کند. الزم به توضیح اســت، که عالوه بر هزینه های ســنگین 
حضور تیم ملی در کشور آلمان جهت انجام تشریفات اداری دریافت روادید، 
حضور و اخذ ویزای گواتمــاال از طریق آلمان به دلیــل مدت زمان طوالنی 
فرآیند اخذ ویزای شینگن برای ایران امکان پذیر نبوده و عمال به دلیل مدت 
زمان طوالنــی فرایند این ویزا، فرصتی برای حضــور در آلمان و اخذ ویزای 
گواتماال وجود نداشــت. پس از آن، موضوع دریافت ویزا از سایر سفارتخانه 
های گواتماال از سوی فدراسیون کشورمان مطرح شد که یکی از آنها کشور 
ترکیه بود اما فدراســیون گواتماال اعالم کرد که این کشــور در ترکیه سفارت 
ندارد و گواتماال ســه کشــور آلمان، مکزیک و ایاالت متحده آمریکا معرفی 
کرد که پیش از این در همین اطالعیه توضیحات الزم در این خصوص ارائه 
شده اســت. لذا فدراســیون فوتبال ج.ا.ا جهت تنویر افکار عمومی و روشن 

شــدن موضوع برای عالقه مندان به فوتبال کشــور اعالم می دارد که این 
فدراســیون تمامی راه های موجود را جهت اخذ روادید کشــور گواتماال طی 
کرده و علیرغم تــالش های صورت گرفته، امکان اخذ ویــزا برای تیم ملی 
فوتســال بانوان ایران مشــکل به نظر می رســد. البته الزم به یادآوری است 
که تیم ملی فوتســال بانوان ایران سالهای گذشته همواره در همه مسابقاتی 
که در آن از ایران دعوت شــده بود حضور داشــته و نمونه آن حضور تیم ملی 
فوتســال بانوان ایران در جام جهانی کوچک فوتسال در کشور پرتغال است 
که دوره های گذشته این فدراسیون نسبت به اعزام تیم ملی فوتسال بانوان 
ایران اقدام کرده است. لذا فدراســیون فوتبال ایران طی نامه ای مشکالت 
پیش آمــده در این زمینه را به فدراســیون فوتبال گواتمــاال منعکس کرده و 
مجددا درخواست کرده است که با صدور روادید فرودگاهی برای حضور تیم 
ملی ایران در این کشــور موافقت خــود را اعالم کند. ضمــن اینکه در حال 
رایزنی برای اخذ ویزای تیم ملی فوتسال بانوان از طرق دیگر نیز خواهیم بود.

* تغییرات غیر قانونی در کمیته بانوان فدراسیون
سال قبل بود که زمزمه تغییرات در فدراسیون فوتبال شنیده می شد. نائب رئیس 
اول، دبیرکل و رئیس کمیته بانوان فدراسیون از جمله پست هایی بودند که شایعه 
تغییرات آنان بیشــتر از بقیه بخش ها به گوش می رسید که عاقبت در دیماه 93 
چنین اتفاقاتی رخ داد. هادی آیت اللهی، نبی و فریده شــجاعی از این پست ها 
کنار گذاشته شدند. آیت اللهی اما قبل از این که رسما او را برکنار کنند استعفایی 
نوشت تا ظاهر ماجرا به سود وی ثبت شــود اما کنار گذاشتن فریده شجاعی با 
مسائلی همراه شد. وی البته درباره اینکه از سمت خود اسعتفا داد یا خیر دیماه 
سال 93 به باشــگاه خبرنگاران جوان گفت: » من از سمت نایب رئیسی بانوان 
فدراسیون فوتبال استعفا نداده ام، هیچ وقت قصد برکناری نداشتم. همانطور 
که من در مجمع و با باالترین رای در مجمع، انتخاب شدم، برکناری ام هم باید 

همان طور اتفاق می افتاد.« بعد از برکناری غیرقانونی فریده شجاعی الهه عرب 
عامری به عنوان سرپرست کمیته بانوان فدراسیون معرفی شد. وی در مجمع 
قبلی فدراســیون فوتبال با رای اعضا به عنوان رئیس کمیته بانوان انتخاب شد 
اما سوال اینجاست که در حالی که فریده شــجاعی از سمت خود استعفا نداده 
بود آیا این مجمع می توانســت نســبت به انتخاب رئیس کمیته بانوان دیگری 
اقدام کند؟! متاســفانه مجمع فدراســیون فوتبال بیش از اندازه منفعل عمل 
می کنــد. خبرآنالین پیش از برگــزاری مجمع درباره احتمــال رای آورن عرب 
عامری نوشــت: » روز 18 خرداد الهه عرب عامری نایب رئیس سوم فدراسیون 
هم باید منتظر رای گیری مجمع باشــد. اغلب رســانه ها پــس از انتخاب عرب 
عامری از نظر مثبت وزارت ورزش روی او خبر دادند و کفاشیان هم هیچ گاه این 
موضوع را رد نکرد. به همین دلیل طبیعی است که کفاشیان تمام قدرت خود را 
برای رای آوردن اسالمیان بگذارد. « بنابراین می توان گفت در این موضوع پای 
وزارت ورزش و جوانان نیز در میان است. تغییری که بدون در نظر گرفتن قوانین 
انجام شــده و البته در این خصوص شکی نیست که علی 
کفاشیان برای حفظ صندلی ریاست خود و جلب رضایت 
وزارت ورزش و جوانان، نائب رئیس بانوان فدراســیون را 

نیز قربانی کرد.

* کم کاری فدراسیون
عدم حضور تیم ملی بانوان کشورمان باعث شده تا یکبار 
دیگر عدم وجود  مدیریت مناســب در  فدراسیون فوتبال 
خصوصــا در بخش بانوان مطرح شــود. اگرچه اله عرب 
عامری کم کاری فدراسیون را در می کند اما جو عمومی 
اصال با فدراسیون فوتبال و نائب رئیس بانوان این کمیته 
همراه نیســت. ابوذر ندیمــی نماینده مــردم الهیجان و 
ســیاهکل در مجلس شورای اســالمی بر همین اساس 
به مهر گفت: »عدم حضور زنان فوتسالیســت کشورمان 
در مسابقات جهانی گواتماال به دلیل مشقت دریافت ویزا 
توجیه مناسبی نیســت و تکرر این اتفاقات باعث دلزدگی 
ورزشــکاران ما خواهد شــد. حضور زنان فوتسالیست در 
بازی های گواتماال می توانست ظرفیتی برای حضور بعدی 
آنها در المپیک ایجــاد کند که اکنون بــه دلیل تأخیر در 
مدیریت حضور در این دوره از مسابقات، شاهد لغو سفر تیم 
ملی فوتســال زنان ایران به گواتماال هستیم.« عضو فراکسیون ورزش مجلس 
شورای اسالمی در پایان گفت: »اگر مسئوالن ورزشی در حوزه مدیریت ورزش 
به مشــکلی برخورد کردند می توانستند به فراکســیون ورزش مجلس مراجعه 
کنند که در اســرع وقت به علــت ارتباطاتی که دارند بتوانند مســائل مربوط به 
حضور ورزشــکاران در عرصه های بین المللی را برطرف کنند که متأسفانه این 
همکاری نیز کمرنگ است.« اگر چه فدراسیون فوتبال در این خصوص بیانیه 
ای طبق آنچه در اول این گزارش ذکر گردید، صادر کرده اما سوال اینجا است 
اگر به جای کفاشــیان، مدیر دیگری مانند صفایی فراهانــی یا دادگان حضور 
داشــتند بازهم شــاهد رخ دادن چنین اتفاقاتی بودیم؟ وقتــی نائب رئیس این 
فدراســیون بطور غیرقانونی به فعالیت خود ادامه می دهد باید شاهد رخ دادن 

چنین مسائلی باشیم.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

 
رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی 
قهرمانی کشور بعدازظهر روز 
جمعه در ورزشگاه دوازده هزار 
نفری آزادی تهران برگزار شد.

تیتر دو

ماجرای سرقت کفش های 
 اعضای تیم پرتغالی 

در فرانسه
قبل از بــازی دو تیــم المپیک مارســی و براگای 
پرتغــال، کفش های همــه بازیکنان تیــم پرتغالی 

دزیده شدند.
بازیکنان تیم براگای پرتغال برای بازی در لیگ اروپا 
راهی مارسی فرانسه شــدند تا در استایوم ولودروم 
بازی کنند اما در آخرین لحظات آنها متوجه شدند 
که هیچکدام از بازیکنان تیم شــان کفش ندارند و 

همه کفش های آنها را دزد زده است.
تیم پرتغالی یک شب قبل در ولودروم تمرین کرده 
بود و بعد بازیکنــان کفش هایشــان را در رختکن 
گذاشــته بودند و فردا که به زمین برگشتند متوجه 
شــدند هیچکدام از کفش هایشــان ســر جایش 

نیست.
در هر حال ساعت 10:30 صبح یک مقام مسئول 
از باشگاه پراگا به اســتادیوم رفت تا ببنید موضوع 
چیســت و متوجه شــد کفشــی وجــود نــدارد. او 
بالفاصله با مقامات مارســی تماس گرفت و پلیس 
برای تحقیقات وارد عمل شــد. مارســی می گوید 
محافظــان برابر رختکــن بودند و در این قســمت 

اصال باز نشد.
برخــی از بازیکنان براگا گفتند بدون کفش شــان 
نمی توانند بازی کنند  و سرانجام برای حل مشکل 
مارســی پیشــنهاد کرد تا با یک جت اختصاصی از 
پرتغال برایشــان کفش های دیگری بیــاورد. آنها 
فهرســتی از اندازه پــای همه بازیکنــان هم تهیه 
کردند تا در فرانســه برای آنها کفشــی که مناسب 

باشد، تهیه کنند.
اما براگا هر دو پیشــنهاد را رد کرد و ونسان البرون 
رییس مارســی با یوفا تماس گرفت تا بتواند انجام 

بازی را قطعی کند.
تا پیش از این بازی تیــم پرتغالی در صدر گروه F با 
9 امتیاز جای داشــت که جایــگاه مطمئنی برای 
رســیدن به دور بعد اســت. داشته باشــد. اما تیم 
فرانسوی از سه بازی فقط 3 امتیاز کسب کرده بود 

و نیاز به یک پیروزی حتمی داشت.    
این بازی ســرانجام دیشب با نتیجه یک بر صفر به 

نفع مارسی خاتمه یافت.

 عدم حضور بنزما و والبوئنا 
در تیم ملی فرانسه

دیدیه دشام فهرســت جدید بازیکنان حاضر در 
تیم ملی فوتبال فرانســه را اعالم کرد. تیم ملی 
فرانســه باید برای بازی های دوســتانه با آلمان 
و انگلیس دیــدار کند، اما همانطــور که انتظار 
می رفت، اســم کریم بنزمــا و متیــو والبوئنا در 
این فهرســت جا ندارد.دلیل نبــودن نام بنزما، 
مصدومیت و نبودن والبوئنا، نداشــتن شــرایط 
روحی مناســب به دلیل ماجرای اخاذی از این 
بازیکن اعالم شــده اســت. فهرســت تیم ملی 
فرانســه شــامل لوریــس، ماندانا، کاســتیل، 
مانــگاال، کوشــیلنی،  اورا، ســاخو، ســانیا، 
واران، دیگنــه، ژاله؛ کابای؛ دیــارا، ماتویدی، 
اشــنایدرلین، پوگبا، سیســوکو؛ کومان، ژیرو، 
گریزمان، مارســیال، بن عرفا و ژینیاک است. 
اعتراف بنزما به دست داشتن در پرونده اخاذی 
از والبوئنا این بازیکن را با حکم پنج سال زندان 

روبه رو کرده است. 
بنزمــا پس از یک شــب زندان، اعتــراف کرد از 
والبوئنــا اخاذی کرده و در پرونــده اخاذی برای 
فیلم های غیراخالقی از او، دست داشته است. 
این همان پرونده ای اســت که جبرئیل سیســه 
و ســه نفر دیگر ماه پیش به خاطر آن بازداشــت 

شدند.

سپ بالتر بستری شد
رئیــس محروم شــده فدراســیون بیــن المللی 
فوتبال، فیفا، به بســتر بیماری افتاد. سپ  بالتر 
به دلیل بیماری ناشــی از فشــار عصبی در خانه 
بستری شد. مشاور بالتر با تایید این خبر گفت او 
تحت مراقبت قرار گرفته اســت. بالتر 79 ساله 
که دارد یک دوره محرومیــت 90 روزه از فوتبال 
را ســپری می کند، هــر چند راهی بیمارســتان 
نشــده، اما در خانه تحت مراقبــت و درمان قرار 
گرفته است. مشــاور بالتر گفت او تحت درمان 
پزشــکی اســت و انتظار می رود ظــرف چند روز 

آینده بهتر شود.

ماتئوس »اسطوره 
ورزش« آلمان شد

لوتــار ماتئوس بازیکن مشــهور فوتبــال آلمان، 
امروز بعدازظهر )شــنبه( نشان »اسطوره ورزش« 
را دریافت می کند. امروز بعدازظهر از این بازیکن 
پرافتخــار آلمان، در فرانکفورت با اهدای نشــان 

»اسطوره ورزش« تقدیر می شود. 
این بازیکن 54 ســاله از ســال 1990 با حضور در 
150 بــازی ملی برای آلمان، جایــگاه ویژه ای در 
فوتبال کشورش دارد.   مایکل شوماخر، فرانتس 
بکن باوئر، الیــور کان، بوریس بکر، کاتارینا ویت 
و هاینــر براند دیگر ورزشــکاران آلمانی هســتند 
که پیش از این لقب اســطوره ورزش را به دســت 

آورده اند. 
برگزاری این مراسم امسال برای سی و چهارمین 
ســال اســت که انجام مــی شــود و در حالی که 
یک ســال دیگر بــه بازی های المپیــک 2016 
باقی مانده، شــعار »به افتخار پگاسوس)اســب 
افسانه ای(- شب اســطوره ها« برای این مراسم 
انتخاب شده اســت. این مراسم در حضور 2500 
میهمــان برگزار می شــود کــه 150 نفــر از آنها 
چهره های ورزشــی هســتند. هلموت سندراک 
دبیرکل اتحادیه فوتبال آلمان میزبان این مراسم 

است.  

خلعت در استقالل!
محمدرضا خلعتبری از رفتن حســین فرکی شــاکی است و با تغییرات انجام شده 
در ســپاهان ، دیگــر جایگاه قبلــی اش را نخواهد داشــت. محمدرضا خلعتبری 
بعــد از 2.5 فصــل حضــور در اصفهان ، بــه احتمال فــراوان در تعطیالت نیم 
فصــل از این تیم اصفهانی جدا می شــود. محمدرضا که رابطــه ای صمیمی با 
حســین فرکی داشــت ، پیشــتر از هواداران و بازیکنان این تیم کا باعث جدایی 
حســین آقا از ســپاهان شــدند، انتقاد کرده بود. حســین فرکی مربی با اخالق و 
موفــق ســپاهان درحالی که هنــوز تیمش یکی از 4 تیم باالی جدول اســت ف 
به خاطر فشــارهایی که خودش ناشــی از رفتارهای محــرم نویدکیا می داند ، از 
ایــن تیم جدا شــد. خلعتبری هــم که خیلی علنی از فرکــی حمایت و از منتقدان 

بــود ، با شــرایط ایجاد شــده ، تصمیم بــه جدایی فرکی انتقاد کرده 
دارد. مقصــد بعدی مهاجمی کــه با دلخوری از در نیم فصل 
جدا شــده و نامــش در تاریخ این تیــم ، خیلی پرسپولیس 

 خوشــنام نیست ، به احتمال فراوان تیم رقیب 
خواهد بود.

ازتغییراتغیرقانونیتاکمکاریفدراسیون
مصائب بانوان فوتبالیست!

مدیرعامل پیشین باشگاه پرســپولیس می گوید علی 
کفاشــیان از ســوی افرادی تحت فشــار است که در 
انتخابــات بعدی فدراســیون فوتبال شــرکت نکند. 
عابدینی همچنین می گوید کفاشــیان نباید باج بدهد 

و تکلیفش را با خودش روشن کند.
امیر عابدینی درباره اشتباهات داوری در فوتبال که این 
روزها اعتراض تیم پرســپولیس و هوادارانش را در پی 
داشته اســت، اظهار کرد: خوشحال بودیم که امسال 
داوری ها درست می شــود نظم و انضباط پیدا می کند 
ولی بی برنامگی در سیســتم داوری و عدم تشویق آنها 
باعث شده است تا اعتماد به نفس داوران از بین برود. 

سیستم داوری فقط داوران ما را تنبیه می کند.

 اگر سناریو نیست، 
پس چیست؟

وی افزود: اینها باعث شــده تا شــاهد اشــتباهات و 
عذرخواهی های تکــراری زیادی باشــیم ولی جالب 
اســت که این اشتباهات بیشــتر برای پرسپولیس رخ 
می دهد. من مانده ام اگر اینها یک ســناریو نیســت، 
پس چیســت؟ چرا این اشــتباهات راجع به تیم های 

دیگر رخ نمی دهد؟

 جهانبازی نه پولکی است 
نه مغرضانه سوت می زند

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: داور وقتی 
دروازه بان پرسپولیس را اخراج کرد که از صحنه خیلی دور بود. 
این نوع قضاوت خیلی بی منطق، بودار و عجوالنه بود. البته 
اگر یکی بگوید جهانبازی داوری بلد نیست یا مغرضانه سوت 
می زند و یا اینکه داور پولکی است، می گویم اشتباه می گوید.

دولت پرسپولیس را مصادره کرده است!
عابدینی با بیان اینکه اعتبار داوران ما ســوخته اســت، به 
اعتراض باشگاه پرسپولیس اشاره کرد و افزود: اول از همه 
باید بگویم پرسپولیس برای ملت است ولی دولت این تیم را 
مصادره کرده اســت. مردم ولی نعمت هستند و دولتمردان 

باید باور کنند که نوکر مردم هستند.

وزارتخانه نمی تواند دو تیم داشته باشد
وی افزود: سهم مدیریت وزارت ورزش در پرسپولیس طی 
دو ســال گذشته وحشتناک اســت. من اعتقاد دارم در این 
بخش سناریویی هستد. مگر می شود وزارت ورزش دو تیم 
داشته باشد و هر دو تیم بتوانند قهرمان شوند؟ چرا کسی فکر 

نمی کند که وزارتخانه نمی تواند دو تیم داشته باشد.

 مسئول داوران یار غار طاهری است 
نه کفاشیان

عابدینی در خصوص اینکه علی اکبر طاهری سرپرســت 
باشــگاه پرســپولیس اعالم کرده بود فدراســیون به خاطر 
مشکالتش با وزارت ورزش به نوعی با اشتباهات داوری در 
صدد انتقام اســت، گفت: در فدراسیون فوتبال مسئولیت 
داوری ها با علیرضا اســدی اســت. یعنی هم کمیته و هم 
دپارتمان داوری زیر نظر اســدی کار می کند. خب اسدی را 
چه کسی به فدراسیون آورده است؟ آقای طاهری که یار غار 
آقای اسدی و وزارتخانه اســت. االن باید باور کنیم که وزیر 

ورزش و اسدی علیه پرسپولیس هستند؟

اسدی چطور می خواهد مشکالت فوتبال را 
حل کند

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس ادامه داد: چه اتفاقاتی 
آنجا می افتد؟ آقای اسدی که نمی تواند مشکل داوری را حل 
کند، پس چطور می خواهد مشکل کل فوتبال را حل کند و 
چطور می خواهد برای ریاســت فدراسیون فوتبال ثبت نام 
کند؟ آیا می توان همه تقصیرات را بر گردن علی کفاشــیان 
انداخــت؟ مســئوالن وزارت ورزش از روزی که آمده اند چه 

حسن نیتی به فوتبال نشان داده اند؟

کفاشیان نباید به وزارت ورزش باج بدهد

ورزش
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عزیز دار محبت که خارزاِر جهان
گَرش گلی ست همانا محبت  است ای دوست

گرت به صحبت من روی رغبتی باشد
بیا که با تو مرا حق صحبت است ای دوست...

)سید محمدحسین بهجت تبریزی؛ شهریار/ غزلیات(

در نسبت ما با »نسبت به«
»نسبت به...«، یعنی در مقایســه با...، بنابراین کاربرد چنین جمله ای نادرست نیست:

ـ دماوند نسبت به الوند بلندتر است. 
اما بهتر اســت در این جمله به جای حرف اضافه مرکب »نســبت به« از حرف اضافه کوتاه تر و 

تمام فارسی »از« استفاده کنیم: 
ـ دماوند از الوند بلندتر است.

هم اصل ســادگی و هم اصل گفتار عام، کاربرد »از« به جای »نسبت به« را برتری می بخشد. 
2. آنچه گفتیم، توصیه ای استحســانی و انتخاب میان درســت و درســت تر بود. اما کاربرد 
»نســبت به« گاه خطای محرز اســت و باید از آن پرهیز کامل کرد. امروزه در گونه ی اداری 
زبان نوشــتار، »نســبت به« را به طور نامحدود و به جای هر حرف اضاه ای به کار می برند. 
چنین کاربردهایی با دو اصل اساســِی سادگی و گفتار عام در تناقض  است؛ موجب از میان 
رفتن تمایز معنایی »نســبت بــه« و دیگر حروف اضافه می شــود؛ باعث ابهــام و پیچیدگی 

معنایی جمله می شــود و دیگر اینکه به ســبب تبدیل شدن »نســبت به« به کلیشه و کاربرد 
نامحــدود آن به جــای دیگر حــروف اضافه، تنوع و دقــت معنایی را در زبان فارســی نابود 
می کند، زیرا هریک از حرف های اضافه، بار معنایی ویژه ی خود را دارند و برای بیان دقیق 
گر قرار باشــد که »نســبت به« به جای همه ی آنها به کار رود،  یک مفهوم به کار می روند و ا
آرام آرام دقت و تنوع معنا در زبان فارســی نابود می شــود. پس هرگاه به ذهنتان رســید که 
»نســبت به« را به کار ببرید، لحظه ای دقت کنید که آیا می توانید معادل فارســی ساده تری 
به جایش به کار ببرید،  دیگر اینکه در هنگام گفتار، چه چیزی را به جای آن به کار می برید. 
به نمونه های زیر که در ســمت راســت، جمله نادرست و در ســمت چپ، برابرهای درست 
آمده اســت، توجه کنیــد و ببینید که کدام ســاده تر و به لحاظ معنایی، دقیق تر اســت و نیز 

کدام جمله در گفتار به کار می رود:
ـ من نســبت به او بدگمانم       من به او بدگمانم. 

مشــکل جمله نخست این اســت که پیچیده تر از جمله دوم است؛ نازیباســت؛ در گفتار هیچ 
فارســی زبان متعارفی به کار نمی رود و معنای دقیق و درســتی هم ندارد زیرا اگر بخواهیم در 
معنای آن دقت کنیم به چنین چیزی می رســیم که اصال منظور گوینده نبوده است: اگر مرا 
با او مقایســه کنید، او آدم بدگمانی نیســت، اما من آدمی بدگمانم. نمونه های دیگری نیز که 

در ادامه می آوریم همین مشکالت را دارند: 
ـ نســبت به او موضع خصمانه دارد       درباره او موضع خصمانه دارد/ با او دشمن است.

ـ نســبت به او بی اعتناست        به او بی اعتناست. 
ـ نســبت به این کار اقدام فرمایید       به این کار اقدام فرمایید/ این کار را شروع کنید.

ـ بی توجهــی نســبت به افزایش جرایــم اجتماعی         بــی توجهی/ توجه نکــردن به افزایش 
جرایم اجتماعی.

)منبع: آیین نگارش و ویرایش/ ابراهیم واشقانی فراهانی(  

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

سهم زنان از شهرهای ما چقدر است؟
کتاب »شهر و جنسیت« نوشته اوال ترلیندن به بازار کتاب آمد

اوال ترلیندن در کتاب »شــهر و جنســیت« به بحث غنی ســاختن ادبیات معماری و شهرسازی با 
دیدگاه های جنسیتی یا ادبیات جنســیتی موجود با موضوعات مربوط به شهر و معماری پرداخته 
است. این کتاب را مینوش صدوقیان زاده ترجمه کرده و انتشارات کالغ آن را روانه بازار کتاب کرده 
است. آنچه در سال های اخیر با توجه به گسترش شهرها و اهمیت مطالعه زندگی شهری مورد توجه 
بیشتری قرار گرفته است، نابرابری های موجود در عرصه عمومی شهر است. فضای شهری جای 
کمتری برای زندگی روزمره زنان نسبت به مردان در نظر گرفته است؛ به طوری که فضای عمومی 
به اعتقاد برخی متفکران شــهری به عنوان فضای تاخت و تاز مردان طبقه متوسط به باال است. 
این بدان معناست که در بیشتر جوامع از جمله جامعه ایران، زنان به خصوص زمانی که تنها باشند، 
نمی توانند از فضاهای عمومی شــهر، مانند پارک ها و خیابان ها به راحتی اســتفاده کنند. چراکه 
تصور می شود آنان به قلمرو فضای خصوصی تعلق دارند. همین مساله باعث شده است احساس 
تعلق به شهر نیز در زنان کمتر باشــد. مقاالت 10گانه »شهر و جنسیت« از دیدگاهی جنسیتی به 
بررسی جنبه های متفاوت اجتماعی، اقتصادی،  فرهنگی و کالبدی شهر می پردازد. مقاالت کتاب 
حاضر، در قالب چهار فصل با عناوین جنبش زنان و فضاهای عمومی، نمادها و فضای شهری، 

تفاوت های اجتماعی و توسعه شهری و توسعه پایدار و برنامه ریزی منتشر شده است.
مقاالت این مجموعه را نویسندگانی از کشورها و جوامع مختلف )از آمریکا گرفته تا ترکیه( نوشته اند. 
ناگفته پیداست معماری و شهرسازی به عنوان یک مقوله متأثر از متن اجتماعی پیوندی گسترده با 
فرهنگ، باورها و شیوه زندگی جوامع بشری دارد و نظریه های علمی قابل گرته برداری یک به یک 
برای همه جوامع و از جمله کشــور ما با باورها،  ارزش ها و مناسبات ویژه اش نیست. پژوهشگران 
در این عرصه این تجارب جهانی را باید با اتکا بــر داده های بومی به کار گیرند. به گفته مترجم این 

اثر در پیشــگفتار کتاب، به طور کلی در ایران، ادبیات و 
متونی که از چشــم انداز جنسیت به تحلیل موضوعات 
تخصصی شهر و معماری پرداخته باشند،  بسیار اندک 
اســت. تالش برای غنی ســاختن ادبیــات معماری و 
شهرســازی با دیدگاه های جنسیتی یا ادبیات جنسیتی 
موجود با موضوعات مربوط به شهر و معماری، انگیزه 
اصلی ترجمه این کتاب اســت. این مقاالت را استادان 
دانشگاهی کشورهای مختلف، با زمینه های تخصصی 
متفاوت از جمله معماری، شهرسازی،  جامعه شناسی، 
جغرافیا و محیط زیســت نوشته اند؛ به رغم این، آنان در 
دیدگاه جنسیتی خود نســبت به موضوعات تخصصی 
شهر مشــترک هســتند. صدوقیان زاده در ادامه یادآور 
می شــود که زمینه  گردآوری این مقاله هــا را یک دوره 
کوتاه مدت دانشگاهی فراهم ساخت که به مدت سه ماه 
در تابستان سال 2000 در چند شهر آلمان، زیر عنوان 

گاهی زنان دانشگاهی  »دانشگاه بین  المللی زنان« برگزار شد. هدف از این دوره،  رشد و بهبود خودآ
و کمک به گسترش موضوعات جنسیتی در عرصه علمی بود. این دوره با دعوت از زنان دانش جو 
یا دانش آموخته از سراســر جهان و شرکت آنان در کارگاه ها و ســمینارها در چندین موضوع کلی 
سازمان دهی شد. »شهر و جنسیت« یکی از این عنوان  رشته های کلی بود که در شهر کاسل برگزار 
شــد. مقاالت این کتاب در پیوند با موضوعات مطرح شده در سمینارها و کارگاه های گروه »شهر 
و جنســیت« و توسط استادان این گروه نوشته شده است. پروفسور اوال ترلیندن که ریاست گروه« 
شهر و جنسیت« را به عهده داشتند،  ویراستاری کتاب را انجام داده و خود در تألیف آن دست دارد.

مرد سیاست، تاریخ و ترجمه
کریم کشاورز، سال 1279 در رشت متولد شد. او اهل 
گیالن و از اعضای حزب کمونیست و سپس حزب توده 
بود. کریم کشاورز فرزند حاج محمد وکیل التجار یزدی 
)تاجــر ابریشــم و نماینده رشــت در دوره اول مجلس 
شــورای ملی( و برادر بزرگ تر دکتر فریدون کشــاورز 
)پزشک متخصص اطفال و از سران حزب توده ایران 
و نماینده بندر انزلی در دوره 14 مجلس شورای ملی( 
و نیز برادر جمشید کشاورز )نوازنده و موسیقیدان( بود. 

وی در ســال 1332 به جزیره خارک تبعید شــد. او در دوره تبعید خاطرات روزانه خود را تالیف 
کرد که حاصل آن کتاب »چهارده ماه در خارک« بود. کشــاورز پس از رفع تبعید، دیگر حق کار 
دولتی نداشت، به همین دلیل در کنار مشاغل گوناگونی که اختیار کرد، به کار ترجمه و تألیف 
کتاب ادامه داد. در 1345، برنده جایزه بهترین کتاب ســال شــد. از جمله آثاری که در زمینه 
تاریخ ترجمه کرده می توان به این عناوین اشــاره کرد: نهضت ســربداران در خراسان، تاریخ 
ماد، تاریخ ایران از عهد باستان تا قرن 18، و تاریخ اشکانیان. برخی از ترجمه های او در حیطة 
ادبیات داســتانی نیز عبارتند از: قهرمان دوران اثر لرمانتف، دوران کودکی نوشــته ماکسیم 

گورکی، زارع شــیکاگو به قلم مارک تواین، لبخند بخت اثر گی دوموپاسان و...
هزار ســال نثر پارســی نیز از تالیفات کشــاورز است. این کتاب گزیده ای اســت از منتخبات 
برجســته نثر فارســی در ســه جلد که جریان تکامل هزار ساله نثر فارســی را برای مخاطبان 
روشن می ســازد. او چند کتاب نیز برای نوجوانان نوشته است. کریم کشاورز 17 آبان 1365 

درگذشت.

اشد مجازات را جدی بگیریم
آرش خوزستانی

این بازی قرار اســت تا کی ادامه داشــته باشد؟ تعقیب و گریز شــکارچیان را عرض می کنم. جریمه 
نقدی و زندان اگر قرار بود موثر واقع شود البد تا حاال شده بود. هر روز خبری مبنی بر دستگیری یک 
یا چند شکارچی روی خروجی خبرگزاری ها قرار می گیرد. ممکن نیست شکارچیان از تبعات کارشان 
بی اطالع باشــند. آنها می دانند که اگر گیر بیفتند حداقل باید جریمه نقدی حیواناتی را که کشته اند 
بپردازند. با این حال به کارشان ادامه می دهند. نمونه اش خبری است که چند روز پیش در پایگاه خبری 
دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران خواندم: در رخدادی تاثر برانگیز، شکارچیان غیرمجاز با 
کشتار بی رحمانه 8 کل و بز و بزغاله وحشی تصویر زشتی را از رفتار غیر اخالقی انسان با حیات وحش 

به نمایش گذاشته و حادثه تلخی را برای محیط زیست کشور رقم زدند«.
آنطور که فرمانده حفاظت محیط زیســت خراســان جنوبی گفته صبــح روز 12 آبان نیروهای یگان 
محیط زیست شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی حین گشت زنی در منطقه شکار ممنوع 
خاردرجان در 5 کیلومتری مرز افغانستان متوجه صدای شلیک حدود پنج گلوله در ارتفاعات منطقه 
شده اند و به فاصله زمانی کوتاهی صدای شلیک چندین گلوله دیگر را نیز می شنوند. محیط بانان که 
سه نفر بوده اند به جست وجوی منطقه مشغول شده و پس از چندین ساعت دوربین کشی و ردزنی یک 
خودروی پژو پارس ســفید و یک خودروی پراید نقره ای رنگ بدون سرنشین را در گوشه ای از منطقه 
می بینند و کمی دورتر در تنها مسیری که خودروها قادر به حرکت در آن بوده اند به کمین می نشینند. 
در نهایت ماموران خودروها را تفتیش می کنند و در بازرســی از آنها الشه کامل و پوست کنده شده 8 
کل، بز و بزغاله وحشی به همراه یک اسلحه گلوله زنی برنو دوربین دار و یک اسلحه تک لول کمرشکن 

به همراه 7 عدد فشنگ گلوله زنی کشف و ضبط می شود.
فرمانده حفاظت محیط زیست خراســان جنوبی در این باره گفته است: در این رابطه پنج شکارچی 
متخلف بازداشت شــده و پس از تنظیم صورتجلسه و تشکیل پرونده برای رسیدگی به جرم به مراجع 
قضایی معرفی شدند. رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان سربیشه با عمیق توصیف نمودن این 

فاجعه از مقامات قضایی درخواست اشد مجازات برای متخلفان کرده است.
 اما اشد مجازات برای نابودگران تنوع زیستی حیات وحش ایران چیست؟ وقتی همه این شکارچیان 
می توانند به جای تحمل دوره زندان، جزای نقدی آن را بپردازند، دیگر ترسی از زندان نخواهند داشت. 
گیرم که این افراد جریمه نقدی کشــتار بی رحمانه حیوانات را هــم پرداخت کنند. آیا پرداخت جریمه 
آن جانوران را زنده می کند؟ به گمانم ســازمان محیط زیست و قوه قضاییه و نیروی انتظامی بهتر از 
هر کســی می دانند که جریمه و زندان به عنوان عامل بازدارنده چندان کارساز نیست. زندان را وقتی 
بشــود با پول خرید دیگر تهدید به حساب نمی آید. وقت آن رسیده که اشّد مجازات را جدی بگیریم و 
کســانی را که کمر به نابودی حیات وحش ایران زمین بســته اند با طعم اشد مجازات آشنا کنیم. این 

سخن البته نافی فرهنگ سازی برای مقابله با پدیده شوم غیر مجاز نیست. 

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

راست و دروغ حرف های ضرغامی 
داود میرباقری که میهمان برنامه  »هفت« بود اظهار 
نظر عزت الله ضرغامــی درباره  نمایش چهره  حضرت 
عباس)ع( در ســریال »مختارنامــه« را تکذیب کرد. 
پیش از این ضرغامی در صفحه  اینستاگرامش نوشته 
بود زمان فیلم برداری صحنه های مربوط به حضرت 
عبــاس )ع( در ســریال »مختارنامه« بــه میرباقری 
گفته که این صحنه از تلویزیون پخش نخواهد شــد. 
میرباقری اما جمعه شب این حرف ها را رد کرد و گفت 

من این مطلب را اخیرا دیده ام و ای کاش آن موقع آقای ضرغامی به عنوان رئیس سازمان صدا و 
سیما چنین حرفی را به ما می زد تا فکر دیگری می کردیم. میرباقری گفت: »زمانی که ضرغامی سر 
صحنه  فیلمبرداری سریال »مختارنامه« آمد ما داشتیم صحنه های کربال را ضبط می کردیم، اما 
پیش از آن ما صحنه های مربوط به حضور حضرت عباس)ع( را ضبط کرده بودیم. من به عنوان 
اشانتیون صحنه های مربوط به حضرت عباس)ع( را برای آقای ضرغامی و همراهانشان پخش 
کردم و واکنش همه هم مثبت بود. انگار کسی منبر رفته بود و داشت در مورد آن حضرت حرف می زد 
و حاضران هم منقلب شده بودند.« ضرغامی این مطلب را زمانی نوشت که فیلم »رستاخیز« ساخته  
احمدرضا درویش یک روز پس از اکران توقیف شده بود. میرباقری حتی به حضور مهدی فخیم زاده 
بازیگر و کارگردان ســینما و تلویزیون در آن دیدار اشاره کرد و گفت که فخیم زاده به من گفت تو به 
نمایش آن اســطوره  مذهبی که در ذهن همه  ما حضور دارد نزدیک شده ای. عزت الله ضرغامی 

که این روزها حسابی در اینستاگرام فعال شده هنوز واکنشی به این حرف ها نشان نداده است.

مجید درخشانی در انتظار مجوز
مجید درخشــانی دربــاره تازه تریــن فعالیت های 
خود گفت: نزدیک به دو ســال روی آلبومی وقت 
گذاشتم که تصانیف 15 سال اخیرم در آن گنجانده 
شــده و فعال برای اخذ مجــوز در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به ســر می برد و بعد از اینکه شرکت 
فرهنگــی هنری »رهگذر هفت اقلیم« مجوز آن را 
دریافت کرد روانه بازار نشــر خواهد شد. درخشانی 
ادامه داد: در این اثر سعی کرده ام از حضور جوانان 

با اســتعداد بهره ببرم در نتیجه یک شاعر جوان و یک نوازنده  زهی از شهر همدان که با ساز 
»یس نای« که صدایی شــبیه »باالبان« دارد، با من در این اثر همکاری کرده و به دونوازی 
پرداخته است. در واقع می خواستم تالش بی وقفه این عزیزان تازه کار به گوش مردم برسد. 
در این آلبوم جواد بطحایی )سنتور، تکنواز(، شاهو عندلیبی )نی(، مجید درخشانی )سنتور( 
و مجتبی عســگری در خوانندگی با من همکاری دارند. وی افزود: این اثر شامل مجموعه 
تصانیفی اســت که طی 15 ســال اخیر ســاخته ام. هر یک از این تصنیف ها متعلق به یک 
بازه زمانی خاص است. او ادامه داد: متاســفانه این روزها شرایط موسیقی مناسب نیست و 
شــرکت ها از این هنر واال حمایت نمی کنند. آلبوم که ضبط شــد و به پایان رسید تازه مراحل 
اصلی کار شروع می شود. اما من خدا را شکر تواســنتم با شرکت »رهگذر هفت اقلیم« آشنا 
شــوم و آنها از اثر من همه جانبه حمایت کردند. حمید پازوکی نیز به لحاظ مالی حامی ما در 

امور ضبط و... بود.
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