
شمس: کسی قهرمانی اینستاپرطور!
را به ما تبریک نگفت

 فواید خواندنی 
سبزی خوردن

برنامه آمریکا برای 
اعزام نیرو به سوریه 

 علی آقا، 
مرد پرحاشیه!

 آمار جدید رتبه
سرعت اینترنت ایران 

همکاری زاکربرگ و 
گیتس برای انرژی پاک

چند واقعیتی که در 
مورد قهوه نمی دانید

بررسی رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی نشان 
می دهد آینده از آن شبکه های عکس محور و ویدئو 
محور اســت. هر چند امروز فیس بوک، بزرگ ترین 
شبکه اجتماعی محسوب می شود و بیشترین کاربر 
را بین شبکه های اجتماعی دارد اما رشد شبکه های 
اجتماعی نشــان دهنده آینده درخشان اینستاگرام 
در بازاریابی و توسعه کسب و کارهاست. این شبکه 

اجتماعی که امروز بیش از  ...

سرمربی ســابق تیم  ملی فوتســال ایران با انتقاد از 
پخش نشــدن فینال رقابت های فوتسال ناشنوایان 
جهان از تلویزیون ایران، گفت: توقع داشتیم روسای 
جمهور و مجلس قهرمانی را بــه ما تبریک بگویند. 
مدیرفنی تیم ناشــنوایان ایران درباره احتمال تغییر 
رییس کمیته  فنی فوتسال، اظها ر کرد: اگر مجمع 

فدراسیون تصمیم بگیرد  ...

متخصص طب ســنتی در خراســان جنوبی گفت: 
سبزی های خوش  مزه و اشــتها آوری که پای ثابت 
سفره بسیاری از خانواده های ایرانی است، هر کدام 
ویژگی های تغذیه ای و درمانی خاص خودشــان را 
دارند و مصرفشــان به دالیلی توصیه می شود. مریم 
نواب زاده، با اشاره به اینکه تره ســاقه ندارد و از نظر 

خواص تغذیه ای شبیه به  ...

آمریــکا در حال آماده ســازی فرودگاه تــل حجر در 
نزدیکی شهر رمیالن در شمال شرقی سوریه برای 
پیاده کردن نیروهای نظامی در این کشــور اســت. 
پایگاه خبری »رای الیوم« لندن با درج این مطلب به 
نقل از رسانه های محلی افزود کارشناسان آمریکایی 
در حال اتمام کار تجهیز و آماده سازی فرودگاهی در 

تل حجر استان ریف حسکه  ...

فوتبال پرحاشیه ایران هر روز با حاشیه ای جدید مواجه 
می شــود و جالب اینجا اســت علی کفاشیان رئیس 
همیشه خندان این فدراسیون، نفر اول این حاشیه ها 
است. حاشیه های این روزهای آقای رئیس، عکس 
های منشــوری او اســت. دو تصویر متفاوت از علی 
کفاشیان در دو هفته گذشــته منتشر شده است که 

واکنش هایی را در فضای  ...

 )ITU( اتحادیــه بین  المللی مخابرات یــا آی تی یو
با نزدیک شــدن به روزهــای پایانی ســال ۲۰۱۵، 
فهرستی از کشورهای پیشگام در سرعت اینترنت را 
منتشــر کرده که قابل توجه است. در این رده بندی، 
کره جنوبی با رتبه نخست در صدر جدول قرار گرفت. 
رتبه های بعدی این جدول نیز به ترتیب به دانمارک، 

ایسلند، انگلیس و سوئد  ...

 Breakthrough به تازگــی گروهی موســوم بــه
از  نفــر   ۳۰ شــامل   Energy Coalition
ســرمایه گذاران عالــی رتبــه ی دنیا به درخواســت 
بیــل گیتس گــرد هــم آمده انــد. هدف ایــن گروه 
ســرمایه گذاری روی توســعه ی انرژی های پاک و 
کاهش هزینه های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر 

است. در بین لیست اعضای ...

تبیــان- آیا جــزو افــرادی هســتید که زیــاد قهوه 
می نوشــید و حتی یک روز را هم نمی توانید بدون آن 
به شب برســانید؟ باید بدانید که واقعیت های جالب 
و قابل توجهی در خصوص این نوشــیدنی پرطرفدار 
وجود دارد که باید بدانید. در این مطلب شما را با ۱۰ 
واقعیت جالب در خصوص قهوه آشنا می کنیم.  اگر 
مشغول مصرف آنتی بیوتیک هستید در مصرف قهوه 

احتیاط کنید. این نوشیدنی ...
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عوارض مصرف 
قطره های چشمی

فارس- حیدر امینی چشم پزشــک گفت: مصرف 
خودســرانه برخــی داروها به خصــوص قطره های 
چشــمی حاوی کورتون، ســبب بیماری آب ســیاه 
)گلوکوم( می شــود کــه در صورت ادامــه مصرف و 
مراجعــه نکردن به موقع به چشم پزشــک، منجر به 
نابینایی فرد خواهد شــد. بیمــاری گلوکوم اغلب بر 
اثر باال بودن فشــار داخل چشم ایجادشده، تخریب 

صفحه 6عصب بینایی را به دنبال دارد  ... صفحه 6

 العبادی 
 و چهل دزد 

بغداد! 
مخالفت شدید دولت عراق با حضور 

نیروهای خارجی در این کشور

ادامه فعالیت کمیسیون 
ویژه غیرقانونی است

معاون قوانین مجلس شورای اسالمی گفت: ادامه 
برگزاری جلســات کمیســیون ویژه برجام مجلس 
غیرقانونی است. امیدوار رضایی با تاکید بر این که بر 
اساس مصوبه مجلس، نظارت بر برجام به کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس واگذار شده 
است، افزود: مجلس شورای اسالمی ادامه بررسی 

صفحه 3موضوع برجام را به  ...

غرامت سنگین سامسونگ برای کپی آیفون!
حدود پنج سال پیش اپل برای اولین بار از سامسونگ برای نقض پتنت هایش در خصوص طراحی آیفون 
شکایت کرد و توانست در یکی از دادگاه های کالیفرنیا نیز پیروز شود و حاال باالخره شرکت کره ای این 
موضوع را پذیرفته و تصمیم به پرداخت جریمه جهت کپی برداری از آیفون و آیپد نماید. اگرچه پیش از این 
اپل تقاضای جریمه یک میلیارد دالری را نموده بود اما کره ای ها پیشنهاد پرداخت نصف این مبلغ را داده اند. 

صفحه 5گفته می شود سامسونگ مدارکی را به دادگاه ارائه داده که بر اساس آن، توافق نموده مبلغی  ...
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حضور پررنگ مسئوالن و فعاالن سیاسی در دانشگاه هانگرانی چهل ساله

همه منتظر »روز دانشجو« هستند
امسال نیز بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه ها با دعوت از چهره های سیاسی برای سخنرانی یا 

مناظره انجام می شود. اما تفاوت روز دانشجوی امسال، در پیش رو بودن انتخابات مجلس دهم در 
اسفندماه است. موضوعی که قطعا باعث خواهد شد رنگ و بوی این مراسم ها نیز انتخاباتی و بیش 

از همیشه جناحی باشد. کمااینکه احزاب و گروه ها و ضخصیت های مختلف سیاسی نیز نهایت 
تالش خود را کرده اند که برنامه هایی، به ویژه در دانشگاه های مهم، داشته باشند.  حسن روحانی 

روز دانشجوی امسال در دانشگاه صنعتی شریف حضور خواهد داشت، هرچند پیش تر گفته شده بود 
صفحه 3صفحه 2صفحه 3او به دانشگاه تهران می رود. اما سخنرانی امسال روحانی از سخنرانی های دو سال  ... صفحه 7

محمد خاکپور این روزها با بازیکنان تیم امید 
در اردوی ترکیه به سر می برد. او که همچنان 
تیم اش با بی مهری هایی 
مواجه است معتقد است 
نگاه ها بــه تیم امید در 
طول این چهل ســال 
تغییــر نکــرده و برای 

همین نباید  ...

جداشدن از اصولگرایی، تحت تأثیر نفوذ است

اصولگرایان در آرزوی »وحــدت حداکثری«
صفحه 3

صفحه 2

دبیــرکل حزب مؤتلفه اســالمی 
تأکید کــرد: برگزاری جلســات 

3جانبه حضرات  ...

نماینده ایران در آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی گفت کــه گزارش 

مدیرکل آژانس از ...

نایــب رئیــس جبهه پیــروان با 
بیان اینکــه اصالح طلبان بدنبال 

یارگیری ...

جلسات 3جانبه 
خواست همه 
اصولگرایان

نکات منفی 
گزارش آژانس 

مردود است

حسن خمینی 
فریب 

نمی خورد
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یک دل سیر خندیدم
عباس جدیدی عضو ورزشکار شورای شهر گفت:  وقتی با شایعه ضرب و شتم راننده شخصی توسط عضو ورزشکار شورای 
شهر تهران مواجه شدم، یک دل سیر خندیدم و متوجه شدم؛ این توطئه خزنده ای نسبت به حضور ورزشکاران در فضای 
سیاســی است. عباس جدیدی در واکنش به شایعه ای مبنی براینکه یکی از اعضای ورزشکار شورای شهر راننده خود را  
مورد ضرب و  شتم قرارداده است، با بیان اینکه در رسانه ها اسم کسی را نبرده اند و من از این ماجرا خبر ندارم؛ گفت: این 
شــایعات آسیب رسان است و حتی پی گیری و دامن زدن به آن هم بد است و بهتر است؛ راجع به این موضوعات صحبت 
نکنیم.  وی ضمن رد کامل موضوع مورد ضرب و شتم قرار دادن راننده خود ادامه داد:  این جور شایعات به کیان شورای 

شهر که نهادی مردمی است، آسیب می زند. اصال موضوع ورزشکاران  مطرح نیست، بلکه این شایعات ورزش را در جامعه به چالش می کشد. جدیدی با 
تاکید براینکه ورزشکاران شورای شهر افتخارآفرینان کشور و کسانی بوده اند که به پیشنهادهای میلیاردی کشورهای بیگانه پشت کرده اند، افزود: من 
از خودم نمی گویم، من همیشــه گفته ام یک ورزشکار ته جدولی هستم، اما ورزشکاران شورا واقعا عرق وطن پرستی دارند و به رغم گرفتاری ها و حرف و 
حدیث ها اینجا ایستاده اند و دارند به مسائل  شهر و محالت رسیدگی می کنند. وی با بیان اینکه نباید از فضای مجازی در جهت تخریب افرادی که بی ادعا 
در یک نهاد مردمی خدمت می کنند و پشت به بسیاری از موضوعات مادی کرده اند؛ استفاده کرد، گفت: مدتی پیش فضایی حاکم شده بود، در خصوص 
عملکرد ورزشکاران شورای شهر و روزنامه ها عملکرد آنان را نقد کرده بودند. این چهار ورزشکار گزارش عملکردشان را کناری بگذارند و مابقی اعضا هم 
گزارش عملکردشان را به میان بیاورند، بعد تطبیق دهند ببینند آیا قابل قیاس هست؟ من حاضرم هر کسی دوست دارد بیاید و گزارش عملکردم را ببیند.

لیستی که منتشر کردیم درست بود
هفته نامه صدا به رغم شــدت گرفتن انتقادات اصالح طلبان از لیســت منتشر شده توســط این نشریه، از اقدام خود و 
همچنین "اعتبار" لیست منتشر شده دفاع کرد. پس از شدت گرفتن انتقادات اصالح طلبان به لیست منتشر شده توسط 
هفته نامه صدا)ارگان رسانه ای حزب کارگزاران( با عنوان لیست انتخاباتی اصالح طلبان در انتخابات مجلس شورای 
اسالمی، این هفته در شماره امروز خود به این موضوع پرداخته است. در لیست ۵۰ نفره ای که هفته نامه صدا منتشر کرده 
بود، اکثریت حاضرین از عناصر نزدیک به حزب کارگزاران بودند و همین مسئله موجب اعتراض اصالح طلبان شده بود.
هفته نامه صدا در شــماره این هفته خود با نوعی تاکید بر "معتبر" بودن لیست مذکور نوشته است: "فهرستی که اخیرا 

به عنوان نامزدهای پیشنهادی اصالح طلبان برای شهر تهران در رسانه های منتشر شد، فهرست پیشنهادی جمع هایی از اصالح طلبان بود که در 
محافل و مجالس اصالح طلب طرح و بحث بر سر آنها اغاز شده است و در واقع معیارها و مالک های انتخاب نامزدهای اصالح طلب را نشان می د هد."

این هفته نامه تاکید کرده است که "لیست صدا، حاصل گفتگوی برخی از اصالح طلبان موثر بود که در برخی محافل بیان شده بود."
رضا امراللهی عضو شــورای مرکزی حزب  کارگزاران نیز گفته است که "گزینه های کارگزاران برای ورود به مجلس همان چهره هایی هستند که هفته 

گذشته معرفی کرد. بنابراین کارگزاران برای سرلیستی گزینه ای ندارد به عالوه قرار نیست کارگزاران خارج از شورای هماهنگی عمل کند."
اصالح طلبان طی روزهای گذشــته در ضمن انتقادات خود به لیســت هفته نامه صدا، آن را نوعی "ســهم خواهی" کارگزاران با بهره گیری از تاکتیک 

انتشار لیست های احتمالی توصیف کرده بودند.

برای دولت توانایی ها 
مهم است نه جنسیت

رییس جمهوری در دیدار شماری از سفیران جدید 
جمهوری اســالمی ایران در کشــورهای مختلف 
جهــان تصریح کــرد: ایران اســالمی بــه دنبال 
ایجاد ثبات و توســعه در منطقه و تقویت همدلی و 

وحدت، در جهان اسالم است.
حجت االســالم والمســلمین دکتر حسن روحانی 
روز شــنبه در دیــدار ســفیران جدیــد ایــران در 
بلژیــک، تایلند، پاکســتان، دانمــارک، فیلیپین، 
یونان، ســنگال و ســریالنکا، با تأکید بر ضرورت 
پســابرجام  فضــای  از  مناســب  بهره بــرداری 
اظهارداشــت:باید از فرصــت کنونــی در جهــت 
توســعه روابــط سیاســی ، اقتصــادی و فرهنگی 
بــا ســایر کشــورها و همچنیــن بهره بــرداری از 
استعدادها در مسیر همکاری و حداکثری نمودن 
منافع ملی در مناســبات بین المللی استفاده کرد.
رییــس جمهوری بــا تاکیــد بــر اینکه"جمهوری 
اســالمی ایران به دنبــال ایجاد ثبــات، امنیت و 
توســعه در منطقه اســت"، به نقش مهم سفرا در 
تبییــن و ارتقــاء جایــگاه مهم کشــور در منطقه و 
جهان پرداخــت و گفت:اکنون در مرحله ای قرار 
داریم که می توانیم با توســعه روابــط اقتصادی، 
سیاســی ، علمی و فنــاوری در زمــان کمتری به 
پیشرفت و توســعه ای متوازن و پایدار دست یابیم 
و ســفرا و نماینــدگان کشــورمان در اقصی نقاط 
جهان، نقــش عمــده ای در تحقق ایــن امر ایفا 

می کنند.
رییس شــورای عالی امنیت ملــی تاکید کرد: بعد 
از برجــام و فرصتی کــه برای همــکاری و تفاهم 
ایجاد شــد، ایران هم اکنون به عنــوان پرچمدار 
مبارزه عملی با تروریســم شناخته می شود و برای 

ملتهای منطقه نیز پیام آور ثبات و امنیت اســت.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور 
میلیونها دوســتدار خاندان اهل بیــت عصمت و 
طهارت )ع( در مراســم عظیم اربعین حسینی)ع 
( را قدرت نمایــی جهان اســالم و عاشــقان اهل 
بیــت)ع( برشــمرد و بــا قدردانی از همه دســت 
انــدرکاران اجرای مراســم اربعین گفت:عشــق 
بــه امام حســین)ع( منحصر به شــیعه و اســالم 
نیســت بلکه متعلق به همه ادیان الهی و آزادگان 

جهان است.
وی بــا تاکید بر اینکــه جمهوری اســالمی ایران 
همواره در جهان اســالم به دنبال ایجاد و تقویت 
همدلی و وحدت میان مســلمانان اســت، گفت: 
امروز مهم ترین اولویت، اخوت و همبســتگی در 
جهان اســالم اســت و لذا برای توســعه و تعمیق 
روابط با کشورهای اسالمی اولویت قائل هستیم.
رییس جمهــوری در ادامه با اشــاره بــه انتصاب 
ســرکار خانم افخم بــه عنوان اولین ســفیر خانم 
بعد از انقالب اســالمی برای تصدی ســفارت در 
کشــور مالزی افزود: حضــور بانــوان در عرصه 
هــای مختلــف اجتماعــی ، ورزشــی و مدیریتی 
همواره مثبت و با موفقیت همراه بوده است و این 
انتخاب هم نشــان می دهد که در مســوولیت ها 
جنسیت مالک نیست و توانمندی ها و شایستگی 

ها بایستی مدنظر قرار بگیرد.
روحانــی بــرای ســفرای کشــورمان در انجــام 

مأموریت های محوله آرزوی موفقیت کرد.
در این دیدار ســفیران جدید جمهوری اســالمی 
ایــران در ســنگال، تایلنــد، فیلیپیــن، بلژیــک، 
پاکســتان، دانمارک، یونان، سریالنکا و مالزی، 
بر تالش خود در جهت ارتقاء ســطح روابط ایران 

با این کشورها تأکید کردند.

همه منتظر »روز دانشجو« هستند
حضور پررنگ مسئوالن و فعاالن سیاسی در دانشگاه ها

امسال نیز بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه ها با دعوت از چهره های سیاسی 
برای ســخنرانی یا مناظره انجام می شود. اما تفاوت روز دانشجوی امسال، در 
پیش رو بودن انتخابات مجلس دهم در اســفندماه است. موضوعی که قطعا 
باعث خواهد شــد رنگ و بوی این مراســم ها نیز انتخاباتی و بیش از همیشــه 
جناحی باشــد. کمااینکه احزاب و گروه ها و ضخصیت های مختلف سیاسی 
نیــز نهایت تالش خــود را کرده اند که برنامه هایی، به ویژه در دانشــگاه های 

مهم، داشته باشند. 

روحانی چه خواهد گفت؟
حســن روحانی روز دانشــجوی امســال در دانشگاه صنعتی شــریف حضور 
خواهد داشــت، هرچند پیش تر گفته شده بود او به دانشگاه تهران می رود. اما 
ســخنرانی امسال روحانی از سخنرانی های دو سال گذشته او متفاوت است. 
او که در این دو ســال محور اصلی تنها دغدغه سخنرانی هایش، البته دغدغه 
به حقش، موضوع به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای بود و مسائل سیاسی 
و اقتصادی داخلی را به بعد از توافق و برداشته شدن تحریم ها موکول می کرد، 
امسال باید سخنرانی متفاوتی را آماده کند. سخنرانی که پاسخگوی مطالبات 
دانشجویان درخصوص فضای سیاسی و نیز وعده هایی باشد که او در جریان 

تبلیغات انتخاباتی اش به دانشجویان داده بود. 
موضوع دیگری که به ویژه هدف انتقاد منتقدان روحانی اســت، نبود پرسش و 
پاسخ است. آن ها می گویند پرسش و پاسخ رسم معمول سخنرانی هاست، ولی 
روحانی در سه سخنرانی که تاکنون در دانشگاه ها و بین دانشجویان داشته، به 
جز یک بار، حاضر به شــنیدن سوال های دانشجویان و پاسخ به آن ها نشده و 
بعد از ســخنرانی اش سالن را ترک کرده است. آن ها امیدوارند امسال روحانی 

بماند و پرسش و پاسخ برگزار شود. 
گفتنی اســت روحانی روز دانشجوی ســال 9۲ در دانشگاه شهید بهشتی بود، 
روز دانشجوی سال 9۳ در دانشگاه علوم پزشکی ایران و به مناسبت آغاز سال 

تحصیلی جدید 9۳ در دانشگاه تهران حضور یافته و سخنرانی کرده است.

دانشگاه ها در انتظار لیست بلندباالی سخنران ها
اما به جز روحانی، ســخنران های دیگر نیز درخور توجه هستند. این هفته، در 
روز ۱6 آذر و همچنین پیش و پس از ۱6 آذر، شخصیت ها و نمایندگان احزاب 
مختلف بسیاری در دانشگاه های مختلف تهران و دیگر شهرها سخنرانی می 
کنند. ســخنرانی هایی که با نام روز دانشجو است، ولی قطعا اهداف انتخاباتی 

در آن کمرنگ نخواهد بود. 
از اصالح طلبان، محمدرضا عارف که به نظر می رسد سرلیست انتخاباتی تهران 
یا یکی از مهم ترین کاندیداهای این جریان برای انتخابات مجلس باشــد، در 
دانشگاه صنعتی شریف سخنرانی خواهد کرد. میهمانان روز دانشجوی دانشگاه 
شهید بهشتی، محمدرضا خاتمی نائب رئیس مجلس ششم و از فعاالن اصالح 
طلب، به همراه علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس که برخی گمانه زنی 

ها می گویند، در لیست انتخاباتی اصالح طلبان برای مجلس خواهد بود. 
ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه دولت موقت بازرگان، سخنران مراسم دانشکده 
ادبیات و علوم انســانی دانشگاه تهران است. محمدعلی نجفی، مشاور رئیس 
جمهوری و محسن مهرعلیزاده، رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت اصالحات 
نیز به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه خواهند رفت. مصطفی 
معیــن وزیر علوم دولت اصالحات به دعوت مجمع دانش آموختگان اســتان 
مرکــزی به اراک ســفر می کند. آذر منصــوری، عضو شــورای مرکزی حزب 
اتحاد ملت ایران اسالمی و جهانبخش خانجانی، عضو شورای مرکزی حزب 
کارگزاران، در دانشگاه شــهید چمران اهواز سخنرانی  می کنند. سید حسین 
مرعشی، عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران، به دانشگاه آزاد یزد می رود. 
جعفــر توفیقی، وزیر علــوم و تحقیقات در دولت اصالحات به دانشــگاه علوم 
پزشکی ارومیه و مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزات کشور در دولت اصالحات 

نیز به دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد می روند.

اصولگرایان نیز میهمان تشــکل های بســیج و انجمن اسالمی دانشجویان 
مســتقل در دانشگاه های مختلف هستند. ســعید جلیلی به دانشگاه صنعتی 
شــریف می رود تا این دانشــگاه بیشــترین و مهم ترین میهمان ها را برای روز 
دانشجو داشته باشد. سخنرانی جلیلی قرار است با محوریت جنش دانشجویی، 
مقابله با سازش، مقابله با نفوذ باشد. علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس 
پانزدهم آذر در مراسم روزدانشجوی بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس 
سخنرانی می کند و بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر نیز حسن عباسی را به 
مناسبت روز دانشجو دعوت کرده است. همچنین احتمال می رود سردار قاسم 

سلیمانی نیز یکی از میهمانان دانشگاه شهید بهشتی باشد. 

محکی برای وعده وزارت کشور و قوه قضاییه
اما قطعا مهم ترین و شاید نگران کننده ترین موضوع در برگزاری این سخنرانی 
ها به ویژه از سوی اصالح طلبان، تامین امنیت آن ها باشد. مخصوصا اینکه 
در ماه گذشــته چندین ســخنرانی اصالح طلبان به تشــنج کشیده و تعطیل 
شــد. ســخنرانی هایی که مجوز داشــت ولی با حمله کالمی و فیزیکی افراد 
خودسر، برگزار نشــد. اتفاقاتی که بعد از دوره اصالحات کمتر شاهد آن بوده 
ایم و حاال با گرم تر شــدن فضای سیاســی کشور و حضور اصالح طلبان، باز 
هم افراد خودســر و لباس شــخصی ها و گروه های فشار به صحنه سیاست 
ایران بازگشته اند. موضوعی که باتوجه به نزدیک شدن به انتخابات و افزایش 
تعداد سخنرانی ها، باعث نگرانی از تالش عده ای برای ایجاد تنش در فضای 
سیاســی و انتخاباتی کشور شده اســت. همین نگرانی است که وزیر کشور و 
فرمانــداراران و اســتانداران و همچنین قوه قضاییه را به واکنش واداشــت و 
آن هــا گفتند که با هرگونه بی قانونی از این دســت برخورد خواهند کرد. حاال 
سخنرانی های روز دانشجو می تواند بهترین محک باشد برای سنجش اینکه 
آیا وعده وزارت کشور و قوه قضاییه در برخورد با برهم زنندگان سخنرانی های 

قانونی، تحقق خواهد یافت یا نه. 

پیگیری روزواکنش روز

نکات منفی گزارش آژانس مردود است
نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که گزارش مدیرکل آژانس از برنامه هسته ای ایران برخی نقاط منفی دارد که از نظر ما مردود است, از جمله در بخش جمع بندی نهایی گزارش که ادعاهایی 
مبنی بر انجام »برخی مطالعات مرتبط« عنوان شده است. رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به مباحث مندرج در گزارش ارزیابی آژانس از مسائل باقی مانده 
گذشته و حال برنامه هسته ای ایران گفت: »جمهوری اسالمی ایران بر اساس بند 9 نقشه راه، در آینده نزدیک به صورت کتبی ارزیابی جامع خود را درباره گزارش مدیرکل ارائه خواهد کرد؛ همان گونه که 
معاون وزیر امور خارجه کشــورمان نیز تأکید کرد گزارش، برخی نقاط منفی دارد که از نظر ما مردود است, از جمله در بخش جمع بندی نهایی گزارش که ادعاهایی مبنی بر انجام "برخی مطالعات مرتبط" 
عنوان شــده است«. وی در ادامه افزود: »اگر چه گزارش درکل حاکی از عدم انحراف در برنامه هســته ای ایران و بطالنی بر همه ادعاهای ١٢ سال گذشته مبنی بر وجود یک برنامه سالح هسته ای در 
ایران اســت، ولی حتی برخی ادعاها در همان حد نیز مورد تأیید نیست. ما هم اکنون در حال بررسی دقیق گزارش و تدوین ارزیابی کتبی خود هستیم و بر اساس بند 9 نقشه راه آن را ارائه خواهیم کرد، البته 

در حال حاضر تمرکز ما معطوف به قطعنامه پیشنهادی ۱+۵ و بستن موضوع در شورای حکام است«.

سیاسی
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اصولگرایان در آرزوی »وحدت حداکثری«
جداشدن از اصولگرایی، تحت تأثیر نفوذ است

با اینکه هفته گذشــته رهروان والیت گفتند که دارند حزب خودشــان را تشکیل 
می دهند و محمدرضا باهنر احتمال رســیدن به وحــدت صددرصدی را تقریبا 
منتفی اعالم کرده بود، به نظر می رسد اصولگرایان همچنان از آرمان »وحدت 
حداکثری« دست نکشــیده اند. وحدتی که قرار است از جلیلی تا الریجانی را در 
یک جبهه قرار دهد و ماه هاست که اصولگرایان با تشکیل جلسات متعدد در پی 
آن هستند. جلساتی که جدیدا گاهی نام شورای هماهنگی اصولگرایان از سوی 

برخی به آن داده می شود، هرچند هنوز ساختارش مشخص نیست.
اصولگرایان خاطره بدی از نرسیدن به وحدت و از هم گسیختگی دارند؛ چراکه به 
گمان آن ها همین عامل بود که باعث شکستشان در انتخابات ریاست جمهوری 
یازدهم شد. حاال و به ویژه با گمانه زنی هایی که درخصوص ائتالف دوباره اصالح 
طلبان و  اعتدالگرایان برای انتخابات مجلس شنیده می شود و باتوجه به احتمال 
جدا شدن پایگاه قدرتمندی مثل الریجانی، اصولگرایان بار دیگر خطر شکست 
را بیخ گوش خود می بینند و روزی نیســت که درباره لزوم رسیدن به وحدت، آن 

هم وحدت حداکثــری، اظهار نظر جدیدی نکننــد. تعدادی از 
شــخصیت های اصولگرا بار دیگر امروز بــر وحدت حداکثری 
زیر ســایه آیات موحدی کرمانی،محمد یــزدی و مصباح یزدی 

تاکید کرده اند.

جداشدن از جبهه اصولگرایی، مصداق نفوذ است
امروز حسین فدایی، دبیرکل جمعیت ایثارگران با اشاره به اینکه 
دشمن به دنبال تفرقه در اصولگرایی است، سخن از جداشدن 
برخــی از چهره هــا از اردوگاه اصولگرایی را مصــداق »نفوذ« یا 
»تسویه حساب شــخصی« و از جانب »ساده اندیشان« خواند. 
فدایی در این اظهــارات ضمن تبیین مفهوم نفوذ گفت: یکی از 
رفتارهای نفوذ برای تحقق اهداف نظام سلطه اختالف افکنی 
در درون جبهه اصولگرایی است؛ لذا راهبرد ما وحدت حداکثری 
است که بیشتر از ۲ سال در حال تالشیم تا مانع از تصمیم نظام 
سلطه شده و به وحدت حداکثری برسیم. وی بدون اینکه نامی از 

فرد یا گروه خاصی ببرد،  تاکید کرد: اینکه برخی بگویند می توانیم مستقل از بقیه 
اصولگرایان در صحنه سیاسی حضور پیدا کنیم، تحلیل غلطی است که شبکه 

های نفوذی یا ساده اندیشان و غافالن به آن دامن می زنند. 
فدایی با بیان اینکه باید همه مراقب ترفندهای شبکه نفوذ برای آسیب به جبهه 
واحد اصولگرایی باشند، یادآور شد: ضربه زدن به جبهه واحد اصولگرایی تحقق 
اهداف دشمن اســت و باید مراقب بود. وی تصریح کرد: اگر کسی به این جمع 
بندی برسد که پرچم تفرقه بلند کرده و مسیری مستقل از اصولگرایان را طی کند، 
یا تحت تاثیر نفوذ است و یا به دنبال تسویه حساب شخصی بوده و ضعف تحلیل 

از فضای سیاسی کشور دارد و یا در غفلت جدی است.

بعید می دانم الریجانی حزب تشکیل دهد
فدایی در ادامه اما تشــکیل حزب از ســوی الریجانی را بعید خواند. با اینکه علی 
الریجانی روز چهارشنبه صراحتا گفته بود که فراکسیون رهروان والیت در مجلس 

به دنبال تشکل هســتند، فدایی گفت: بعید می دانم آقای الریجانی یا حضرت 
آقای مقتدایی پرچمدار اختالف در بین نیروهای اصولگرایی باشند. آنچه در اخبار 
منتشر شــده این است که عده ای می خواهند حزب سیاسی ایجاد کرده و مسیر 

دیگری را طی کنند، اما من بعید می دانم.
دبیر کل جمعیت ایثارگران با بیان این مطلب تاکید کرد: به هر حال در کشور بحث 
آزادی است، اما ما وحدت حداکثری را درست می دانیم، با هرگونه تفرقه افکنی 
که وحدت را با مشــکل مواجه کند، مخالفیم و امیدواریم اخباری که از تشکیل 
حزب جدید سیاســی در جبهه اصولگرایی شــنیده می شــود، که می خواهد راه 
دیگری را برود درست نباشد. وی وحدت حداکثری را با حکمت سه نفر از فقهای 
برجسته امکان پذیر و درست خواند و درخصوص تاکیدش بر وحدت حداکثری 
تصریح کرد: چون با مقدمات تحلیلی مسأله اصلی را مسائل داخلی اصولگرایان 
نمی دانیم بلکه مسأله اصلی را نظام سلطه و در داخل نیز حل مشکالت اقتصادی 
مردم می دانیم. بنابراین پرداختن به موضوعات و مسائل فرعی که بخواهد مسأله 

اصلی باشد را هم درست نمی دانیم. این فعال سیاسی همچنین گفت: به کسانی 
که با هر اقدام و مواضعی کاری کنند که مســائل فرعی، اصلی شود، هشدار می 

دهیم و توصیه می کنیم که مراقبت کنند.

وحدت نکردیم، مجهول الهویه ها سر کار آمدند
حجت االسالم جعفر شجونی، عضو جامعه روحانیت مبارز نیز امروز تاکید کرد که 
اصولگرایان باید زیر سایه سه ضلع )آیات موحدی کرمانی،محمد یزدی و مصباح 
یزدی( به وحدت برسند. وی تصریح کرد: اگر اصولگرایان به وحدت نرسند و از 
انتخابات عقب نشینی کنند آدم های مجهول الهویه ای سر کار می آیند که امروز 

می بینیم لذا باید همه اصولگرایان به وحدت برسند. 
شجونی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 9۲ و خاطره شکست اصولگرایان 
در آن نیز گفت: در انتخابات ریاست جمهوری 9۲ سه نفری که به آقای مهدوی 
کنی قول داده بودند تا آخر پایبند، نماندنــد و فقط آقای حداد عادل به قول خود 

عمل کرد به همین دلیل هم اصولگرایان شکست خوردند. البته ما امیدواریم در 
انتخابات امسال اصولگرایان اینگونه عمل نکنند و به وحدت برسند. به گفته او 
جامعه روحانیت مبارز هیات ۵نفره ای دارد که درباره مســائل سیاسی جلساتی 
برگزار می کننــد و تصمیات الزم را اتخاذ می کنند.  شــجونی اما درباره  وحدت 
اصولگرایان با جبهه پایداری، اظهار داشت: جبهه پایداری اگرچه اصولگراست 
اما هنوز در جلسات ما شرکت نکرده است البته آقای مصباح حتما در جلسات ما 
حضور دارند اما ما نمی دانیم که ایشان خودش را رهبر جبهه پایداری می داند یا نه .

شورای هماهنگی، تصمیم گیرنده است
حمیدرضا ترقی،عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه اســالمی و احمد کریمی 
اصفهانی دبیرکل جمعیت اصنــاف و بازار نیز امروز در ســخنانی درباره وحدت 
اصولگرایان و همچنین شــورای هماهنگی اصولگرایان سخن گفته اند. ترقی 
درخصوص ادامه جلسات شــورای هماهنگی گفت که اگر هیات 8نفره ای که 
آیات محمــد یزدی،موحدی کرمانی و مصبــاح یزدی انتخاب 
کرده اند تشخیص بدهند که باید جلسات آیات برگزار شود، قطعا 

جلسات آنها ادامه خواهد یافت. 
ترقی بــا بیان اینکه قــرار اســت اصولگرایان زیر چتر شــورای 
هماهنگی اصولگرایان به وحدت برسند، تاکید کرد: از اول هم 
قرار نبود سه ضلع )آیات محمد یزدی،مصباح یزدی و موحدی 
کرمانی( محوریت اصولگرایان را برعهده گیرند. به گفته او درواقع 
این آیــات فصل الخطاب و داوری این جریان را برعهده خواهند 
داشت تا اگر اختالفاتی پیش آید این حضرات مرجع داوری باشند 
البته شورای هماهنگی تصمیم گیر خواهد بود و لیست انتخاباتی 
را این شورا تعیین خواهد کرد. هرچند آن گونه که ترقی گفت هنوز 
درباره ریاســت شــورای هماهنگی اصولگرایان تصمیم گیری 
نشــده اســت. احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جمعیت اصناف 
و بازار نیز با تاکید براین مطلب که تشــکیل شــورای هماهنگی 
اصولگرایان منتفی نیســت، گفت:در جلســه ای که قرار است 
شورای هماهنگی اصولگرایان تشکیل شود تمامی اصولگرایان حضور خواهند 
داشت. وی همچنین تاکید کرد: قطعا آقای الریجانی از جمله اصولگرایانی است 

که در جمع شورای هماهنگی اصولگرایان حضور خواهند داشت. 
محســن کوهکن قائم مقام جبهه پیروان خط امام)ره( و رهبری هم با اشــاره به 
شــکل گیری گروه 8 نفره در جبهه اصولگرایان اظهار داشت: این 8 نفر، بحث 
همگرایی را تبیین نمی کنند بلکه با دعوت از افراد حقیقی و حقوقی در پی تدارک 
پوشــش حداکثری در مجموعه اصولگرایی هســتند.  کوهکن درباره دعوت از 
علی الریجانی برای حضور در این جمع 8 نفره ابراز کرد: چنانچه اصولگرایان با 
فراخ نظر برای رسیدن به همگرایی تدبیر کنند، قطعا تالش ها طوری خواهد بود 
که کســی بیرون از چتر وحدت قرار نگیرد چرا که ما در پی همگرایی حداکثری 
هستیم. قائم مقام جبهه پیروان در پاسخ به این سوال که الریجانی در نهایت چه 
تصمیمی برای آینده سیاسی خود می گیرد تصریح کرد: الریجانی فرد معقول و 

آینده نگری است و قطعا در جهت صیانت از اصولگرایی تصمیم خواهد گرفت.

ادامه فعالیت کمیسیون ویژه برجام غیرقانونی است
معاون قوانین مجلس شــورای اسالمی گفت: ادامه برگزاری جلسات کمیسیون ویژه برجام مجلس غیرقانونی است. امیدوار رضایی با تاکید بر این که بر اساس مصوبه مجلس، نظارت بر برجام به کمیسیون امنیت 

ملی و سیاســت خارجی مجلس واگذار شده است، افزود: مجلس شورای اسالمی ادامه بررسی موضوع برجام را به کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی واگذار کرده است. وی افزود: ادامه برگزاری جلسات 
کمیسیون ویژه برجام مجلس غیرقانونی است و اگر اعضای این کمیسیون می خواهند جلساتشان قانونی شود، باید مصوبه مجلس را داشته باشند. علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام اخیرا در 

اظهار نظری اعالم کرد که کار یک کمیســیون ویژه زمانی پایان می یابد که دوره مجلس تمام شــده یا موضوعی که کمیسیون براساس آن فعالیت می کند، خاتمه یافته باشد؛ در حال حاضر، نه مجلس نهم 
تمام شده و نه موضوع برجام به پایان رسیده است. بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام که در مجلس مصوب شد، وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق را هر 6 ماه یک 

بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گزارش دهد. بر این اساس، آغاز نظارت عملی خانه ملت بر اجرای برجام از تاریخ هفتم آذرماه سال جاری آغاز شد و اعضای 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نخستین گام از تاسیسات نطنز بازدید کردند. اعضای این کمیسیون بناست که در طی هفته های آینده از خنداب اراک و فردو نیز بازدید کنند.

جلسات 3جانبه خواست همه اصولگرایان
دبیــرکل حزب مؤتلفه اســالمی تأکیــد کرد: 
برگزاری جلسات ۳جانبه حضرات آیات موحدی 
کرمانی، مصباح و یزدی در راستای وحدت بین 
اصولگرایان امیدوارکننده اســت. محمد نبی 
حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره 
به تأثیرات برگزاری جلسات ۳جانبه )حضرات 

آیات موحدی کرمانی، مصباح و یزدی( اظهار داشت: جلساتی که ۳ مرتبه توسط 
حضرات آیات موحدی کرمانی، مصباح و یزدی برگزار شد یک امیدواری بزرگ در 
سراسر کشور برای اصولگرایان و وفاداران انقالب فراهم کرده است. وی ادامه 
داد:  برگزاری جلسات در راستای وحدت بین اصولگرایان امیدوارکننده است و 
برای جمع اصولگرایان کشور اثرات مفیدی به جای گذاشته است. دبیر کل حزب 
مؤتلفه اسالمی تصریح کرد: معتقدیم اگر تفاوت سلیقه ای بین اصولگرایان وجود 

داشته باشد، همه اصولگرایان فصل الخطاب بودن این بزرگواران را قبول دارند.

اصالح طلبان در شهرستان ها سر و سامان ندارند
عضو شورای سیاست گذاری اصالح طلبان 
گفت: جوانان ما در شهرستان ها و استان ها 
به هم ریخته و بی سر و سامان هستند و چون 
شناسنامه حزبی ندارند اجازه تشکیل جلسه 
به آنها داده نمی شود. علی صوفی در همایش 
اصالح طلبان شهرســتان کهگیلویه که در 

سال سینما دهناد دهدشت برگزار شد، اظهار داشت: مومن ذلت نمی پذیرد 
و امام حسین)ع( با قیام خود درس عزت و آزادگی را به ما یاد داد.استاندار سابق 
استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه از همان ابتدا مخالفت هایی بین 
جناح های مختلف وجود داشت، افزود: امام تمام تاکیدش بر جمهوریت به 
این دلیل بود که میزان رای ملت است و همیشه این را به عنوان یک درد مطرح 
می کرد که در زمان شاه به مردم اجازه نمی دادند نمایندگان خود را انتخاب و 

هر کس را که دوست داشتند از صندوق ها بیرون می آوردند.

حسن خمینی فریب نمی خورد
نایب رئیس جبهه پیروان با بیان اینکه اصالح 
طلبان بدنبال یارگیری از چهره هایی همچون 
نوه امام)ره(،ناطق نوری و الریجانی هستند، 
گفت: سید حسن خمینی زیرک تر از آن است 
که متوجه بازی سیاسی اصالح طلبان نشود. 
اسدالله بادامچیان در مورد جلسات چهارجانبه 

الریجانی، مقتدایی، ناطق نوری و والیتی گفت: همیشه و در آستانه انتخابات 
چنین جلساتی هست؛ چراکه انتخابات یک امر عام و تکلیف شرعی است که 
همه باید در آن حضور پیدا کنند لذا جلسات، دیدارها و بحث های گوناگون نیز 
پیرامون آن شکل می گیرد. وی افزود: موتلفه با ایثارگران و پایداری نیز جلسانی 
دارند که این جلســات منحصر به خودمان نیست بلکه هدفمان این است که 
بتوانیم برنامه شورای ائتالف هماهنگی اصولگرایان را راه بیاندازیم تا شعار »یک 
صدا و یک فهرست واحد با محوریت روحانیت و در خط والیت« را محقق کنیم.

 حقوق شهروندی 
 از مسائل اساسی 

کشور است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: مسئله حقوق 
شهروندی یکی از مســائل اساسی کشور است که 
در قانــون اساســی و منابع دینی مــورد توجه ویژه 

واقع شده است.
علی جنتی در نشست شــورای هماهنگی حقوقی 
دســتگاه های اجرایی با موضوع حقوق شهروندی 
افزود: در قــرآن کریم 897 بــار و در نهج البالغه 
نیز 6۳ خطبه در رابطه با انســان، امنیت، آرامش، 
مســئولیت و حقوق انســان صحبت شده است که 
بارزترین آن را می توان به نامه حضرت علی )ع( به 
مالک اشــتر درخصوص حقوق متقابل شهروندان 

و حاکم نام برد.
وی یکی از شــعارهای اساســی آقــای روحانی را 
در مبــارزات انتخاباتــی موضــوع احیــای حقوق 
شــهروندی برشمرد که به گفته وی ســایر نامزدها 

خیلی بر روی آن تاکید نداشتند.
وزیر ارشــاد گفــت: بعــد از انتخاب شــدن آقای 
روحانی، معاون حقوقی وی مسئول پیگیری جدی 

این موضوع شد.
جنتی حقوق شهروندی را جزیی از حقوق اساسی 
برای کســانی که تحت یک حکومت واحد زندگی 
مــی کنند برشــمرد و افــزود: به نظر مــن در این 
زمینه نارســایی های زیادی داریم چرا که بسیاری 
از قوانین منــدرج در قانون اساســی در این حوزه 
در عمــل یا اجرا نمی شــود یــا بســیار ناقص اجرا 

می شود.
وی بــا بیان اینکه در دولت یازدهم توجه بیشــتری 
به اقلیت های دینی و مذهبی شده است گفت: به 
عنوان مثال امسال برای اولین بار یک سفیر از اهل 

سنت به خارج اعزام شده است.
جنتی با اشــاره به نقش دســتگاه قضاء در موضوع 
حقوق شــهروندی افزود: قوه قضائیه مســئولیت 
ویژه ای دارد که بایســتی برابری حقوق شهروندی 

را به اجرا بگذارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه به اقدامات 
صورت گرفتــه درخصوص حقوق شــهروندی در 
وزارتخانه مطبوعش پرداخت و گفت: قانون انتشار 
و دسترسی آزاد به اطالعات در این دولت به عنوان 
الیحه به مجلس داده شــد و هــم اکنون آئین نامه 

اجرایی آن به همه دستگاه ها داده شده است.
جنتی ادامه داد: براساس این قانون همه دستگاه 
ها موظفند طی ســه ســال آینده تمــام اطالعات 
درون سیســتمی شــان را در پایگاه هــای اطالع 

رسانی خود قرار دهند.
وی افــزود: از دیگــر اقدامات صــورت گرفته این 
است که در طول بیســت و چند ماه از شروع به کار 
دولت یازدهم حدود 4 هزار نشــریه و پایگاه خبری 
از مــا مجوز گرفته اند که این تعداد بیشــتر از تعداد 
مجوزهایی است که از ابتدای انقالب تا قبل از این 

دولت داده شده است.
جنتی گفت:  ســعی ما این اســت کــه مجوز کتاب 
را ظرف دو تا ســه ماه به درخواســت کننده تحویل 
دهیم و صدور مجوز موسسه فرهنگی هنری را نیز 
دو ماه پیش بینی کرده ایم در حالی که پیش از این 
نویسندگان و هنرمندان دو سال برای دریافت این 

مجوز انتظار می کشیدند.
وی افزود: ما دستگاهی هســتیم که کمتر در این 
وزارتخانه فساد وجود دارد اما برخی دستگاه های 
دولتی که برای انجام یــک کار مردم باید ۱۰ بار به 
یک کارمند رجوع کنند باید خیلی مراقب باشــند تا 

فساد گسترش نیابد.

روز نو نوشت: »اصالح طلبان وگام های رو به جلو«
اگر تندروهای رقیب نسبت به افق انتخابات و فرداي خویش نگران نباشند نشست هاي سیاسي قانون مند و مجوزدار اصالح طلبان را در 

حوزه هاي انتخابیه شهرستان ها و حتی تهران به هم نریخته و لغو نمی کنند.

 نامه نیوز نوشت: »پایان داستان سه آیت الله«
ورود »جامعیتن« به انتخابات یعنی پایان کار تندروی در جریان اصول گرایی. حضور جریان اعتدال در زمین بازی اصول گرایان می تواند 

این امید را در اصول گرایان ایجاد کند که بتوانند کرسی های بیتشری را در پارلمان دهم به خود اختصاص دهند.

 خبر آنالین نوشت: »برخورد رسانه ای دلواپسان با گزارش آمانو«
اغلب این رسانه ها به نوعی در تحلیل های خود متفاوت با آنچه در فضای واقعی در حال رخ دادن است، دست به نوعی پیش بینی و پیش 

گویی از شرایط آینده زده تا بوسیله آن به تیم دیپلماسی کشورمان و همچنین دولت یازدهم حمله کنند.

 تسنیم نوشت: »دولتی ها در اندیشه عبور از اصالح طلبان«
به نظر می رسد هنگامه عمل آپاندیسیت دولت فرا رسیده و دولت بر مبنای یک احساس استغنا نسبت به اصالح طلبان در انتخابات آتی که 

پس از توافق هسته ای شدت گرفته است، در پی نواختن سرود جدایی است.

 صراط نیوز نوشت: »آیا پاسخ دولت تدبیر و امید همتراز توهین اردوغان بود؟«
اظهارات کنایه آمیز اردوغان درباره آزادی مطبوعات در ایران به شدت توهین آمیز است. در مقابل این توهین، دولت صرفا "کشورهای 

همسایه" را به رعایت نزاکت فراخوانده است.

عکس روزسایت نگار

مراسم تشییع پیکر 
عبدالحمید ساالری 
اولین شهید مدافع حرم 
استان هرمزگان صبح 
امروز شنبه با حضور 
پرشور مردم بندرعباس 
برگزار شد.

خبرنامه
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رصدخانه

العبادی و چهل دزد بغداد! 
مخالفت شدید دولت عراق با حضور نیروهای خارجی در این کشور

ورود شماری از نیروهای نظامی ترکیه به خاک عراق با هدف آنچه آموزش 
نیروهای پیشمرگه کرد خوانده شده، چشــم اندازهای بحران جدیدی را 
در منطقه مطرح ســاخته که بار دیگر، یک سر آن دولت آنکارا قرار دارد. 
هرچند اقدام ترکیه با واکنش شــدید دولت عراق مواجه شــده، اما هنوز 
نشــانه ای از منصرف شــدن آنکارا از این تصمیم و خروج نیروها به چشم 
نمی خورد. ماجرا از آنجا آغاز شد که شب گذشته، منابع خبری اعالم کردند 
شماری از نیروهای نظامی ترکیه با عبور از مرز عراق وارد خاک این کشور 
و در نزدیکی موصل مستقر شده اند. با این حال، در ساعات اولیه، درباره 
تعداد دقیق این نیروها و مأموریت آن ها خبری قطعی منتشر نشد و اخبار 

در این زمینه ضد و نقیض بودند.
روزنامــه گاردین به نقل از منابع امنیتی ترک نوشــت »چند صد« ســرباز 
ارتش ترکیه برای »آموزش نیروهای عراقی« در منطقه ای نزدیک موصل 
)شهری که تحت کنترل داعش قرار دارد( مستقر شده اند. همزمان، یک 
منبع دیگر به رویترز گفته بود ورود این سربازان به خاک عراق، در چارچوب 
یک »برنامه آموزشی روتین« انجام می گیرد. وی با تأیید عبور یک گردان 
از این سربازان از مرز عراق، به تعداد دقیق آن ها اشاره ای نکرده بود. این 
منبع امنیتی ضمن اشــاره به اینکه نیروهای نظامی ترکیه پس از ورود به 
منطقه کردستان، به محل فعلی خود در نزدیکی موصل رفته اند، مدعی 
شد کشورهای عضو ائتالف بین المللی ضد داعش از این موضوع با خبر 
بوده اند. این در حالی اســت که دولت آمریکا ضمن تأیید اطالع از اقدام 
مذکور، تأکید کرد در این زمینه با واشنگتن هماهنگی نشده و اعزام این 

سربازان بخشی از فعالیت های ائتالف بین المللی ضد داعش نیست. 
یک مقام نظامی ارشــد منطقه کردستان عراقـ  که در جبهه »باشقه« در 
شمال موصل مستقر استـ  تأیید کرد نیروهای ترکیه شبانه وارد اردوگاهی 
در این منطقه شــده اند و نیروهــای محافظ ویژه این کشــور نیز آن ها را 
اسکورت می کرده اند. با این حال، وی نیز مدعی شد از تعداد دقیق آن ها 
اطالعی ندارد. اردوگاه مذکور، در اختیار نیروهای »حشد وطنی« است 
که اعضای آن را عمدتًا نیروهای عرب ســنی که سابقًا عضو پلیس عراق 

بوده اند و همچنیــن داوطلبانی از موصل تشــکیل می دهند. این اردگاه 
توســط اثیل النجیفی، استاندار سابق )برکنار شــده( موصل ایجاد شده 
که روابط نزدیکی با ترکیه دارد. گفته می شود پیش از ورود این نیروها نیز 
شــمار اندکی از نیروهای نظامی ترکیه در اردوگاه مذکور حضور داشتند. 
این در حالی بود که دو مقام دولت ترکیه، مدعی شــدند، اعزام نیروهای 
جدید با هدف آموزش نیروهای پیشــمرگه کرد انجام گرفته است. اندکی 
بعد، شبکه خبری »سی ان ان« تعداد دقیق نیروهای نظامی اعزام شده 

به عراق را فاش و اعالم کرد این سربازان، ۱۳۰ نفر بوده اند. 
اما این اقدام ترکیه در شــرایطی انجام گرفت که دولت عراق پیش از آن و 
در ساعات اولیه شب گذشته، با انتشار بیانیه ای نسبت به اعزام هر گونه 
نیروی خارجی به عراق هشــدار داده بود؛ هشــداری کــه در ابتدا به نظر 

می رســید با توجه به برنامه آمریکا برای اعزام نیروهای ویژه جهت مبارزه 
با داعش، مخاطب آن واشنگتن باشد، اما در پی اعالم خبر ورود نیروهای 
ترک، برداشت ها از آن نیز تغییر کرد. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، در 
این بیانیه تأکید کرده بود از هیچ کشوری درخواست اعزام نیروی زمینی 
نکرده و به همین دلیل، هرگونه حرکتی را در این راستا، اقدامی خصمانه 
در نظر خواهد گرفت. در بیانیه منتشره از سوی دفتر نخست وزیری عراق 
آمده بود: »عراق، اعزام نیروی زمینی از ســوی هر کشــوری را اقدامی 
خصمانه تلقی کرده و بر همین اســاس، با آن برخورد خواهد کرد. دولت 
عراق متعهد اســت به نیروی زمینی هیچ کشوری اجازه حضور در خاک 

عراق را ندهد«. 
ساعاتی پس از انتشــار اخبار مربوط به ورود نیروهای ترکیه، دولت عراق 

در بیانیه ای شدیداللحن تر، اقدام ترکیه را »تجاوز« به خاک عراق دانسته 
و خواســتار خروج این نیروها شــد. در این بیانیه تأکید شده بود که اقدام 
ترکیه، به معنای نقض حاکمیت عراق است. در این بیانیه آمده: »مقامات 
عراقی از ترکیه می خواهند به اصول همسایگی خوب احترام گذاشته و فورًا 
از قلمرو عراق عقب نشینی کند«. در بیانیه مذکور همچنین تأکید شده که 
ورود این نیروها بدون درخواست یا اجازه دولت فدرال عراق انجام گرفته و 

به همین دلیل، به معنای نقض جدی حاکمیت عراق است. 
به هر حال، به نظر می رســد دولت آنکارا با این اقدام، اندکی پس از ایجاد 
بحران در روابط خود با روســیه به دلیل سرنگونی یک فروند »سوخو ۲4« 
روسی، دســت به یک ماجراجویی جدید در منطقه زده که می تواند برای 
خود این کشــور و منطقه تبعاتی به همراه داشته باشد. در این میان، نباید 
مجموعــه این اقدامات ترکیه را از یکدیگر جدا دانســت؛ بلکه همه آن ها 
در واقع در پیوســتگی با یکدیگر قابل تفسیر هســتند. بنابراین، می توان 
گفت ترکیه که به ســبب هدف قرار گرفتن گروه های تروریستی متحدش 
در سوریه توســط روس ها تحت فشــار قرار گرفته، در ابتدا تالش دارد با 
اقداماتی نظیر آنچه درباره جنگنده روسی انجام شد، مسکو را در عملیات 
خود دچار تردید سازد. اما اکنون که مشخص شده این اقدام نه تنها سبب 
توقف عملیات روس ها نشده، بلکه به آن شــدت بخشیده، آنکارا تمرکز 
خود را متوجه یک حلقه کم و بیش ضعیف تــر زنجیره ائتالف منطقه ای 
کرده که با محوریت روسیه و ایران و مشارکت عراق، لبنان و سوریه علیه 

تروریست ها شکل گرفته و فعالیت می کند.
دولت آنکارا تالش دارد با حمایت از گروه های وابســته به خود در عراق، 
زمینه ای را فراهم کند که حتی پس از کسب پیروزی نهایی بر داعش نیز 
دولــت مرکزی عراق نتواند کنترل خود را بر تمامی مناطق این کشــور به 
صورت کامل برقرار کند و بــه این ترتیب، حتی در صورتی که آنکارا نتواند 
طرح هــای دیرپای خــود مبنی بر تجزیــه عراق را عملی کند، دســتکم 
می توانــد تا مدت زمانی طوالنی، نفوذ خود را در این کشــور حفظ کرده و 

جلوی تشکیل دولتی یکپارچه را که بر خالف منافع ترکیه است، بگیرد.

برنامه آمریکا برای اعزام نیروی زمینی به سوریه 
آمریکا در حال آماده ســازی فرودگاه تل حجر در نزدیکی شــهر رمیالن در شمال شرقی ســوریه برای پیاده کردن نیروهای نظامی در این کشور اســت. پایگاه خبری »رای الیوم« لندن با درج این مطلب به نقل از رسانه های محلی افزود 
کارشناســان آمریکایی در حال اتمام کار تجهیز و آماده ســازی فرودگاهی در تل حجر استان ریف حسکه شرقی سوریه هســتند تا بتوانند از این طریق، نیروهای نظامی خود را وارد خاک سوریه کنند. این فرودگاه که در منطقه تحت تسلط 
گروه های مقاومت مردمی کرد واقع شده، پیش از این برای پروازهای کشاورزی مورد استفاده قرار می گرفت. بر اساس این گزارش، کارشناسان آمریکایی بیش از 4۵ روز وقت صرف کرده اند تا این فرودگاه را توسعه داده و باندهای مخصوص 
پروازهای جنگی به طول ۲۵۰۰ متر و عرض ۲۵۰ در آن ایجاد کنند.   فرودگاه تل حجر در جنوب شــرقی شــهر رمیالن واقع شــده و محل ذخیره اصلی مهمات گروه های مقاومت مردمی کرد به شمار می رود و بزرگترین انبارهای سالح و 
مهمات این گروه ها در نزدیگی آن قرار دارد. این فرودگاه پیش از این برای پرواز بالگردهای ســمپاش مزارع مورد استفاده قرار می گرفت، ولی فعالیت آن از حدود پنج سال پیش با آغاز بحران سوریه متوقف شد. تجهیز و تغییر کاربری این 
فرودگاه به ایجاد یک نقطه امن برای پیاده کردن نیروهای در پی مذاکرات گروه هایی از عشــایر با گروه های تروریســتی برای عقب نشینی از منطقه بدون خونریزی، جبهه الشدادی که مقر اصلی گروه تروریستی داعش در حسکه جنوبی 

می باشد، در حال حاضر شاهد نوعی آرامش است. از سوی دیگر، نیروهای ارتش سوریه کنترل تنب و مریمین در ریف عفرین را از عناصر وابسته به جبهه النصره و احرار الشام بازپس گرفته اند. 

 تیرانــدازی دو نفر به ســوی همکاران مرد که در یک میهمانی در ســن برناردینوی 
کالیفرنیا شرکت داشتند، ۱4 کشته و ۱7 زخمی بر جای گذاشت.

 تصویــر هوایی از کربال 
در اربعین حسینی.

 فعــاالن ضــد جنــگ در لنــدن علیه پیوســتن دولــت انگلیس به ائتــالف ضد داعــش و بمباران خاک ســوریه دســت به 
تظاهرات زدند.

روس ها جنازه خلبان هواپیمای ســاقط شــده به دست 
نیروهای هوایی ترکیه را هچون یک قهرمان تشییع کردند.

 افشای جزئیاتی جدید از 
علت مرگ یاسر عرفات

ســازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی )موســاد( یاسر عرفات، 
رئیس سابق تشــکیالت خودگردان فلسطینی را با شیر نسکافه 
آغشته به پلوتونیوم به قتل رساند. موساد این سم پلوتونیومی را به 
واسطه یکی از محافظان یاسر عرفات به وی خورانده بود. موساد 
نسکافه را در داخل یک قوطی که مملو از پلوتونیوم بود ریخته بود. 
یاسر عرفات همینکه شیرنسکافه را به مدت یک هفته استفاده 
کرد، آثار مسمومیت در دستگاه گوارش وی ظاهر شد و بدنش رو 
به ضعیف شدن رفت و پزشکان در بیمارستان فرانسوی در پاریس 

به بیماری و سم پلوتونیوم پی بردند، اما نتیجه را اعالم نکردند. 

 آنکارا تنها خریدار نفت 
داعش نیست

آنکارا تنها خریدار نفت داعش نیست. بخش عظیمی از نفت تولید 
شده،  تحت عنوان محصوالت نفتی مســتقیمًا در مناطق تحت 
کنترل تروریست ها مصرف می شود. بین سه تا پنج میلیون نفر در این 
مناطق زندگی می کنند و نفت اندکی برای صادرات می ماند. با این 
حال، داعش بخش عظیمی را طریق خط لوله انتقال نفت کرکوک- 
جیحان، شاهراه اصلی صادرات در شــمال عراق از سال ۱97۰، 
صادر می کند. این خط لوله عملی ترین گزینه برای خریدارانی است 
که آماده کار با نفت افراط گرایان هســتند؛  زیرا این نفت وارد پایانه 

بین المللی جیحان شده و با نفت قانونی عراق مخلوط می شود.

 گزارش اخیر آژانس، تالشی 
برای حفظ وجهه بود

گزارش نهایی آژانــس بین المللی انرژی اتمی درباره ابعاد نظامی 
فعالیت های هسته ای گذشته ایران، سازوکاری برای حفظ وجهه 
آژانس بود. جدا کردن موضــوع »پی ام دی« از متن اصلی توافق 
هسته ای، از سیاسی کردن موضوعی جلوگیری کرد که هدف اولیه 
از مطرح کردن آن، یعنی راه اندازی جنگ، تحقق نیافته و به ضرر 
کسانی تمام شده بود که دیگر به دنبال راه حلی مسالمت آمیز نبودند. 
»گزارش نهایی« آژانس بیشتر یک اقدام سیاسی برای حفظ آبروی 
آژانس بوده تا گزارشی فنی. خوشبختانه، منطق پیروز شد و پرونده 

»پی ام دی« علیه ایران توسط حامیان آن مختومه شد.

 تأیید تروریستی بودن واقعه 
کشتار »سن برناردینو«

پلیس فدرال آمریکا )اف بی آی( اعالم کرد، کشــتار سن برناردینو 
اقدامی تروریســتی بوده اســت و در حال حاضر، بازرسان مشغول 
بررسی آثار دیجیتالی بر جای مانده از زن و شوهر تروریست عامل 
واقعه مذکور هستند تا دریابند که احتمااًل چه کسانی از قبل در جریان 
نقشه این اقدام بوده اند. اف بی آی اعالم کرده شواهدی که تاکنون به 
دست آمده، از وجود تمایالت افراطی در قاتالن و همچنین انگیزش 
احتمالی آن ها از سوی سازمان های تروریستی خارجی حکایت دارد. 
این در حالی است که تا پیش از این، اف بی آی از تأیید این موضوع که 

کشتار مذکور یک واقعه تروریستی بوده، خودداری می کرد.

بین الملل



5 شنبه 14 آذرماه 1394

اینستاپرطور!
اینستاگرام، امپراطوری که در راه است

بررســی رفتار کاربران در شــبکه های اجتماعی نشان 
می دهد آینده از آن شــبکه های عکس محــور و ویدئو 
محور است. هر چند امروز فیس بوک، بزرگ ترین شبکه 
اجتماعی محســوب می شــود و بیشــترین کاربر را بین 
شبکه های اجتماعی دارد اما رشد شبکه های اجتماعی 
نشان دهنده آینده درخشان اینســتاگرام در بازاریابی و 
توسعه کسب و کارهاست. این شبکه اجتماعی که امروز 
بیش از 4۰۰ میلیون کاربر فعال در ماه دارد طی دو سال 
آینده تبدیل به یکی از مهم ترین ابزارهای حوزه دیجیتال 

مارکتینگ و کسب و کار خواهد شد.
این موضوعی اســت که نشریه فناوران اطالعات به آن 
پرداخته اســت. تا چندی پیش بیشــتر ما از اینستاگرام 
برای به اشتراک گذاشتن عکس هایی از حیوان خانگی، 
میز، غذا، دوستان و ســفرهای مان استفاده می کردیم 
اما امروز بســیاری از ما پیگیر برندهای مورد عالقه مان 
در این شــبکه اجتماعی هســتیم. حتی بعضــی از ما به 
دنبال برندهــای نوپــا می گردیم تــا محصوالتی جدید 
و متفــاوت بخریم. نمونــه این جســت وجو و پیگیری، 
دنبــال کــردن صفحات محصــوالت دست ســاز مانند 
کیف و کفش و زیورآالت از سوی کاربران است؛ کسب 
و کارهایــی که بــه غیر از اینســتاگرام صفحــه دیگری 
در دنیــای مجازی ندارنــد و تنها از همین شــبکه برای 
پیدا کردن مشــتری و فروش محصوالت خود استفاده 

می کنند. توئیتر
بین شــبکه های اجتماعی، اینســتاگرام با سرعتی باور 
نکردنی رو به رشــد است. این شــبکه اجتماعی عکس 
محور که ماهانه 4۰۰ میلیــون کاربر فعال دارد، روزانه 
میزبان 8۰ میلیون عکس و ۲ و نیم میلیارد الیک است. 
رشد کاربران اینســتاگرام طی دو ســال گذشته 4 برابر 
شده اســت و این نشان دهنده آینده درخشان این شبکه 
اجتماعی اســت که چندان هم دور نیســت. پیش بینی  
شده شــبکه اجتماعی اینستاگرام در سال ۲۰۱6 حدود 
۱۵ درصد و در سال ۲۰۱7 حدود ۱۱ درصد رشد خواهد 

داشت.
یکی از دالیلی که باعث می شود کارشناسان اینستاگرام 
را شبکه موفق دو سال آینده بدانند، کاربران این شبکه 
اجتماعــی اســت. بین شــبکه های اجتماعــی پرکاربر 
امروز، شــبکه اجتماعی اینســتاگرام یکی از جوان ترین 

شبکه های اجتماعی از نظر سن کاربران است.
حدود ۵۳ درصد از کاربران اینستاگرام زیر ۲9 سال سن 
دارند و حــدود 6۲ درصد از کل کاربــران آمریکایی بین 
۱۲ تا ۱7 ساله عضو اینستاگرام هستند. البته آمار نشان 
می دهد 7۵ درصد از کاربران اینستاگرام خارج از آمریکا 
هســتند. آماری کــه از کاربــران آمریکایی این شــبکه 
محبوب منتشر شده است نشــان می دهد ۲6 درصد از 
کاربران بزرگســال آمریکایی عضو اینستاگرام هستند و 
۳۲ درصد از نوجوانــان آمریکایی معتقدند اینســتاگرام 

مهم ترین شبکه اجتماعی است.
هر چند تعداد کاربران آمریکایی در اینستاگرام کم است 

اما کارشناسان می گویند در سال ۲۰۱9 حدود ۳۳ درصد 
از کاربران بزرگ ســال آمریکایی از این پلت فرم استفاده 
خواهنــد کرد. نگاهی بــه آمار بیــش از ۲ میلیارد الیک 
در روز در شــبکه اینســتاگرام بیندازید و حساب و کتاب 
کنید کاربران هر روز چقدر عکــس نگاه می کنند. طبق 
تحقیقات انجام شــده از سوی شــرکت ها و سایت های 
مختلف، 49 درصــد از کاربران اینســتاگرم هر روز این 

شبکه اجتماعی را چک می کنند.
7۳ درصد از آنها نیز هفته ای یک بار به اینســتاگرام سر 
می زنند. قضیه وقتی جالب تر می شود که بدانیم به طور 
متوســط میزان تعامل کاربران در اینســتاگرام ۵8 برابر 
فیس بوک و ۱۲۰ برابر توئیتر ارزیابی شــده است. آنچه 
می تواند برندها را نســبت به آینده روشــن اینســتاگرام 
مطمئن کند آمارهای مربوط به برندهای فعال در حال 

حاضر است.
ســایت های مختلفی در جدیدتریــن گزارش ها برآورد 
کرده  اند برندهای برتر در اینســتاگرام برای هر پســت 
خود به صورت متوسط بیش از 48۰۰ الیک می گیرند. 
منابــع مختلفــی پیش بینــی کره انــد درآمــد تبلیغات 
موبایلی اینســتاگرام در ســال ۲۰۱7 بــه ۲.8 میلیارد 
دالر برسد. این در حالی است که برندها در سال ۲۰۱۵ 
حدود 6۰۰ میلیون دالر صرف تبلیغات در اینســتاگرام 
کردند. گفته می شــود تا پایان ســال ۲۰۱۵ حدود ۲۵ 
میلیارد دالر هزینــه تبلیغات در رســانه های اجتماعی 

خواهد شد.
در دنیــای امــروز حــدود ۳6 درصــد از بازاریابــان از 
اینســتاگرام اســتفاده می کنند. هــر چند ایــن رقم در 

فیس بوک حدود 9۳ درصد اســت با این حال گزارشات 
منتشر شده نشان دهنده این است که در فیس بوک هر 
برندی در هر پست به 6 درصد از پیروانش دسترسی دارد 
اما در اینســتاگرام ۱۰۰ درصد پیروان یک برند، پســت 
منتشر شــده را می بینند. همچنین تعداد پیروان متعهد 
و وفــادار به برندها در اینســتاگرام بیشــتر از فیس بوک 
است. از بین هر ۱۰ کاربر اینســتاگرام، 7 نفر برندهای 

مورد عالقه خود را دنبال می کنند.
یعنی به صورت متوســط 6۵ درصــد از پیروان برندها در 
اینســتاگرام به برند مورد عالقه شان وفادار هستند. این 

رقم در فیس  بوک به ۵۵ درصد می رسد.

 فیس بوک بزرگ تر است اما اینستاگرام 
در حال رشد است

شــگفت زده خواهید شــد اگــر بدانیــد اینســتاگرام با 
این ظرفیت و رشــد، از نظــر کاربرد در حــوزه دیجیتال 
مارکتینــگ پنجمین شــبکه اجتماعی بین ۲۰ شــبکه 

اجتماعی فعال در دنیاست. 
گزارش های منتشــر شده نشــان می دهد فیس بوک 
بــا 8۱ درصد، یوتیــوب و گوگل پالس بــا 6۰ درصد، 
توئیتر با ۵۳ درصد ســهم، پرکاربردترین شــبکه های 
اجتماعــی در دنیــا در حــوزه دیجیتــال مارکتینــگ 
گرام با ۲9 درصد  هســتند.  بعد از این شبکه ها، اینستا
محبوبیــت دارد. بــه طور کلــی فیس بــوک، توئیتر و 
پینترست از محبوب ترین شــبکه های اجتماعی برای 
به اشــتراک گــذاری محتوا از نظــر برندها هســتند. 
اما میزان رشــد و گســترش ایــن شــبکه اجتماعی با 

هیچ کدام از شــبکه های دیگر قابل مقایســه نیست.

 رابطه مستقیم رشد اینستاگرام با 
رشد و نفوذ تلفن همراه

همانطــور کــه بســیاری از رســانه ها و کارشناســان 
گرام دو ســال طالیی پیش  پیش بینی می کنند اینســتا
رو دارد، موسســان این شــبکه اجتماعی نیز با بررسی 
رفتار و احتماالت و آینده رســانه های اجتماعی برای 
تحقــق چنین پیش بینی سیاســتگذاری و برنامه ریزی 
می کننــد. این شــبکه اجتماعی کــه تبدیل به بســتر 
مناسبی برای انتشار محتوای ویدیویی شده است صد 
در صد ترافیک خود را از گوشــی های هوشمند دارد. 
گرام  یکی از دالیل پیش بینی رشــد چشــمگیر اینســتا
طی دو سال آینده میزان اســتفاده کاربران از موبایل 
خود برای دسترســی بــه شــبکه های اجتماعی برای 
ارســال یا دریافت محتواست. آمارهایی که از کاربری 
گوشــی های هوشــمند منتشر شده است شــاید کمی 
مــا را از میزان وابســتگی به ایــن وســیله کوچک به 
وحشــت بینــدازد؛ 87 درصــد از نســل هزاره ســوم 
)millennials( گوشــی هوشــمند خود را همیشــه 
همراه دارند، 78 درصد از آنها روزی دو ساعت صرف 
استفاده از گوشی هوشــمند خود می کنند، 9۱ درصد 
از موبایــل برای بازاریابــی اســتفاده می کنند. آنها در 
گرام اســتفاده می کنند. جالب  ماه 7 ســاعت از اینستا
اســت بدانیــد به طــور کلــی 46 درصــد از دارندگان 
گوشــی های هوشــمند اظهار می کنند بدون دستگاه 

خود نمی توانند زندگی کنند.

رتبه جهانی سرعت اینترنت ایران در جدیدترین آمار
اتحادیــه بیــن  المللی مخابــرات یا 
آی تــی یو )ITU( با نزدیک شــدن 
بــه روزهــای پایانی ســال ۲۰۱۵، 
فهرستی از کشــورهای پیشگام در 
ســرعت اینترنت را منتشر کرده که 
قابل توجه اســت. در این رده بندی، 
کره جنوبی با رتبه نخســت در صدر 

جدول قــرار گرفت. رتبه های بعدی ایــن جدول نیز به 
ترتیب به دانمارک، ایسلند، انگلیس و سوئد تعلق گرفت. 
انگلیس در حالی امسال رتبه چهارم را به خود اختصاص 
داد که در سال ۲۰۱۰ میالدی در رتبه دهم این جدول 
قرار داشــت.اما در انتهای این جدول و کشورهایی که 
بدترین ســرعت اینترنت را به خود اختصاص داده اند، 
کشور افریقایی چاد از کندترین سرعت اینترنت و پس از 
آن نیز کشورهایی مانند ماالوی، ماداگاسکار، اتیوپی 
و اریتره قرار گرفتــه اند. ایران نیز در رتبه 9۱ این جدول 

قرار گرفته و پایین تر از کشــورهایی 
مانند سورینام، سنت لوسیا)کشوری 
در دریــای کارائیــب در آمریــکای 
جنوبی(، سیشل، آفریقای جنوبی، 
پاناما و اکوادور قرار گرفته است.رتبه 
9۱ ایــران در ســال ۲۰۱۵ در حالی 
اســت که در ســال ۲۰۱۰ میالدی 
این رتبه 99 بوده و نشان از بهبود سرعت اینترنت دارد. 
این گزارش هر ساله وضعیتی از توسعه ICT جهان را 
بر اساس شــاخص هایی مانند سرعت اینترنت، تعداد 
کاربران یا میزان نفوذ اینترنت در هر کشــور را ارائه می 
 IDI کند. با توجه به ارزیابی ها شاخص توسعه اینترنت یا
کره جنوبی با کسب 8.9۳ از ۱۰ توانست در باالترین رتبه 
این رده بندی قرار بگیرد. دسترســی به سرعتی باال در 
هر نقطه از این کشور باعث شده تا از نظر تکنولوژی نیز 

قابل توجه باشد.

غرامت سنگین سامسونگ برای کپی آیفون!
حــدود پنج ســال پیش اپــل برای 
اولین بار از سامسونگ برای نقض 
پتنت هایــش در خصوص طراحی 
آیفون شــکایت کرد و توانســت در 
یکــی از دادگاه هــای کالیفرنیا نیز 
پیروز شــود و حاال باالخره شرکت 
کــره ای ایــن موضــوع را پذیرفته 

و تصمیم بــه پرداخت جریمه جهــت کپی برداری از 
آیفون و آیپد نماید. اگرچه پیــش از این اپل تقاضای 
جریمه یک میلیارد دالری را نموده بود اما کره ای ها 
پیشــنهاد پرداخت نصف این مبلــغ را داده اند. گفته 
می شود سامســونگ مدارکی را به دادگاه ارائه داده 
که بر اســاس آن، توافق نمــوده مبلغی معادل ۵48 
میلیــون دالر را به اپــل پرداخت نماید تــا این پرونده 
بســته شــود. در این میان اپل تا پایــان هفته فرصت 
دارد تا این پیشــنهاد را قبول کنــد و در صورت دادن 

چراغ سبز، کره ای ها در مدت ۱۰ 
روز پرداخــت را انجام خواهند داد. 
پرداخت این مبلغ بــه معنای پایان 
یافتن این اختالف حقوقی ۵ ساله 
نیست. سامســونگ در اسناد خود 
این حــق را برای خود نگه داشــته 
که اگر در آینده دادگاه تشــخیص 
دهد که این شــرکت پتنت های اپل را نقض نکرده، 
شرکت ساکن کوپرتینو باید مبلغ نیم میلیارد دالری را 
برگرداند.  در ابتدای کار و در سال ۲۰۱۱، زمانی که اپل 
شــکایات مختلفی تسلیم دادگاه کرد، رقم درخواستی 
حدود ۲.۵ میلیارد بود که با گذشــت زمان، کره ای ها 
قادر شده اند آن را به کمی بیشتر از نیم میلیارد برسانند. 
البته هنوز سرنوشت این پرونده مشخص نیست و اپل 
تا تاریخ ۱4 دسامبر فرصت دارد تا به این پیشنهاد پاسخ 

مثبت یا منفی دهد.

 همکاری گیتس و 
زاکربرگ برای انرژی پاک

 Breakthrough Energy به تازگی گروهی موسوم به
Coalition شــامل ۳۰ نفر از ســرمایه گذاران عالی 
رتبه ی دنیا به درخواســت بیل گیتس گرد هم آمده اند. 
هدف این گروه سرمایه گذاری روی توسعه ی انرژی های 
پــاک و کاهــش هزینه هــای مربوط بــه انرژی های 
تجدیدپذیر است. در بین لیســت اعضای اولیه ی این 
گــروه نام افرادی چــون مارک زاکربــرگ، مدیرعامل 
فیسبوک، جک با، مدیرعامل علی بابا و ریچارد برانسون، 
بنیان گذار گروه ویرجین به چشم می خورد. همانطور که 
در کنفرانس تغییرات آب و هوایی سال ۲۰۱۵ سازمان 
ملــل در پاریس اعالم شــد، هدف گروه یاد شــده گرد 
هم آوردن دولت ها، دانشگاه ها، کارآفرینان، سرمایه 
گذاران و مدیران حوزه ی فناوری برای سرمایه گذاری 
در زمینه ی جایگزین ســاختن سوخت های فسیلی با 
انواع مختلــف انرژی های تجدیدپذیــر و ارزان قیمت 
اســت. پیش بینی می شود که تا ســال ۲۰۵۰ میزان 
انرژی مصرفی در دنیا نسبت به حال حاضر ۵۰ درصد 
افزایش یابد. بیل گیتس در وبالگ خود می نویسد: من 
بر این باور هستم که می توانیم با ابداع ابزارهایی برای 
تولید انرژی های پاک، ارزان قیمت و قابل اطمینان به 
بهبود شرایط زندگی مردم فقیر سراسر دنیا کمک کرده 
و موجب متوقف شــدن تغییرات آب و هوایی شــویم. 
امیدوارم روز به روز دولت ها و سرمایه گذاران بیش تری به 
ما ملحق شوند. اگرچه هدف این گروه بسیار خیرخواهانه 
به نظرمی رســد، اما جذب شــدن چندین میلیارد دالر 
سرمایه تنها به خاطر کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی 
و فراهم کردن انــرژی برای ۱ میلیارد جمعیت محروم 
از الکتریسیته ی دنیا نیست. طبق گفته ی بیل گیتس 
هدف ایــن گروه عالوه بر ســرعت بخشــیدن به روند 
توســعه ی انرژی های پاک، ســودآوری برای سرمایه 
گذاران نیز است. بنابراین انرژی های تجدیدپذیر عالوه 
بر ســودمند بودن برای محیط زیست، زمینه ی بسیار 
مناسبی نیز برای ســرمایه گذاری به شــمار می روند. 
سرمایه ی جمع آوری شده صرف ابداعاتی از موسسات 
تحقیقاتی سراسر دنیا خواهد شد که بهبود قابل توجهی 
را در سطح کارایی انرژی های خورشیدی، بادی، آبی و 
سوخت های زیستی داشته باشند. در حقیقت عملکرد 
محققان تا به اینجــا در زمینه ی فناوری های مرتبط با 
انرژی های پاک بسیار عالی بوده است اما برای اینکه 
این فناوری ها قابلیت رقابت با ســوخت های فســیلی 
را نیز داشته باشــند، نیاز به جذب سرمایه ی هنگفتی 
وجــود دارد. مارک زاکربرگ طی پســتی در صفحه ی 
شــخصی خود در فیسبوک می گوید: روند پیشروی به 
سمت بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر بسیار کند 
است و ســاز و کار سیســتم حاکم به گونه ای است که 
باعث ترغیب بیش تر محققان بــرای ابداع ابزارهایی 
جهت دستیابی ســریع تر به آینده ی فاقد انرژی های 
فســیلی نمی شــود. ما در حال حاضر برای استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر در بخش های مختلف فیسبوک 
ســرمایه گذاری کــرده ایم، اما بر این باور هســتیم که 
ســاخت آینده ای بهتر برای نســل های بعد مستلزم 
ســرمایه گذاری بر روی پروژه های بلندمدتی است که 
دولت ها و کمپانی های مختلف از آن ها چشم پوشــی 
کرده اند. طبق اعالم لین گروه، تمرکز این گروه بر روی 
فناوری هایی خواهد بــود که مرتبط با ۵ بخش کلیدی 
تولید و ذخیره سازی الکتریسیته، حمل و نقل، مصارف 
صنعتی، کشاورزی و بهره وری باالتر باشد. همزمان با 
این گروه، گروه دیگری نیز متشکل از ۱9 کشور شامل 
 Mission ایاالت متحده، چین و هند، موســوم بــه
 Innovation با هدف سرمایه گذاری بیشتر در زمینه ی 

انرژی های پاک تشکیل شده است. 

رصدخانه

جاسوسی رسمی دولت قزاقستان از کاربران اینترنت
کمتر از یــک ماه به اجرای 
قانونی جدید در قزاقستان 
مانده اســت که بر اســاس 
آن هــر کاربــر اینترنت در 
این کشور باید تعریف شده 
توســط حکومــت را روی 
سیســتم خود نصب کند. 

بکدور تعریف شده دولتی، اجازه مانیتور کردن 
کاربران را به مقامات می دهد و قزاق تله کام، 
بزرگ ترین شــرکت مخابراتی این کشــور، از 
مردم خواسته تا بکدور موردنظر را که تحت نام 
تأییدیه امنیت ملی اســت، روی سیستم های 
متصل به اینترنت نصــب کنند. این بکدور به 
Man-in-the- ،دولت جنبه به اصطــالح

Middle attack می دهد 
تا بتواند ضمــن رهگیری 
هر نوع اتصــال اینترنتی، 
نــام کاربــری، آی پــی، 
کلمه عبور، خطوط تلفنی 
اتصال بــه اینترنت و حتی 
اتصال امــن HTTPS را 
نیز مانیتور کند. معمواًل با ارسال فایل پیوست 
آلوده اجازه دسترسی به حمله کننده به سیستم 
قربانی از طریق بکدور فراهم می شود و حاال 
دولت قزاقســتان، خــود به عنوان ســازنده و 
دارنده بکــدور می خواهد کاربــران را مانیتور 
کرده و از روش هــای منفی و مخفی کاربران 

را چک کند.

شروعی تازه برای پیام رسان محبوب اسنودن
نســخه ای  تازگــی  بــه 
آزمایشــی از برنامــه پیــام 
رســان رمزگــذاری شــده 
Signal بــرای رایانه های 
رومیزی عرضه شــده که با 
مرورگر کروم گوگل سازگار 
اســت. این برنامه که قبال 

برای تلفن هــای همراه عرضه شــده بود، به 
تازگی به روز شده تا با رایانه های شخصی هم 
سازگار شود. با اســتفاده از این برنامه، تبادل 
پیام به طور رمزگذاری شــده میــان رایانه ها، 
و رایانه ها بــا گوشــی های آندرویدی ممکن 
شــده و دسترســی به اطالعــات خصوصی 
کاربران غیرممکن می شود. برنامه سیگنال 

 Open شــرکت  توســط 
 Whisper Systems
طراحی شــده که قبال هم 
دو برنامــه Redphone و 
بــرای  را   TextSecure
مکالمه و گــپ زدن ایمن 
و رمزگذاری شــده عرضه 
کرده بود. امکانات این برنامه های آندرویدی 
هم اکنون به برنامه سیگنال اضافه شده اند. 
نســخه رومیــزی برنامه ســیگنال فعال قادر 
به همگام ســازی داده های رد وبدل شــده با 
گوشــی های آیفون نیســت. البته قرار است 
 iOS قابلیت همگام شــدن با سیستم عامل
در آینده نزدیک به برنامه سیگنال اضافه شود.

سبقت تبلتی مایکروسافت از اپل
اپل در زمان معرفی اولین 
آیپد توســط اســتیو جایز 
توانســت 9۵ درصد سهم 
بازار تبلت ها را در دســت 
بگیــرد امــا با گــذر زمان 
اندرویــدی  تبلت هــای 
توانســتند این ســهم اپل 

را کاهش دهند. هر چنــد در ابتدا تبلت های 
ارزان قیمت اندرویدی رقیب آیپدها به شــمار 
می رفتند اما مایکروسافت تواسنت با پخته تر 
کردن سری ســرفیس پرو خود به یک رقیب 
قدرتمندتــر تبدیل شــود. ســرفیس پرو ۳ در 
زمــان معرفی بســیاری را متعجب کرده بود. 
تبلتی متفاوت که توانست نظر منتقدان را به 

خود جلب کنــد. حاال بنابر 
گزارش جدید منتشــر شده 
توانسته در  مایکروســافت 
ماه اکتبر 4۵ درصد فروش 
تبلت ها در آمریــکا را از آن 
خــود کند. این عــدد برای 
اپل در حــدود ۱7 درصد و 
برای آمازون در حدود ۱۰ درصد اســت. بنابر 
دیگر داده های منتشر شــده، ردموندی ها با 
میانگین قیمتی 844 دالر گران ترین تبلت ها 
در بــازار را به فروش می رســانند. برای مثال 
نسخه ای از ســرفیس بوک با ۵۱۲ گیگابایت 
حافظه داخلــی باالتــر از ۲6۰۰ دالر قیمت 

دارد.

آی تی
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پنجره

فواید خواندنی سبزی خوردن
در گفتگو با یک متخصص طب سنتی مطرح شد

متخصص طب ســنتی در خراســان جنوبی گفت: ســبزی های خوش  مزه و 
اشتها آوری که پای ثابت سفره بســیاری از خانواده های ایرانی است، هر کدام 
ویژگی های تغذیه ای و درمانی خاص خودشــان را دارند و مصرفشان به دالیلی 

توصیه می شود.
مریم نواب زاده، با اشاره به اینکه تره ساقه ندارد و از نظر خواص تغذیه ای شبیه 

به ســیر و پیاز اســت، اما طعم و بوی مالیم تری دارد، افزود: تره دو نوع 
دارد؛ برگ های یکی کوتاه و نازک بوده و اغلب در بهار و تابستان می روید 
و دیگری تره فرنگی است که برگ های پهن، قوی و بلند داشته و پیاز آن 

مشخص است. تره به دلیل پتاسیم باالیی که دارد ادرارآور بوده و سموم 
را دفع و از فشار و کلسترول بد خون می کاهد.

متخصص طب سنتی در خراسان جنوبی تصریح کرد: منیزیم آن 
از بروز ســرطان روده و پروســتات جلوگیری کرده و اگر به همراه 

غذا میل شــود ســوءهاضمه را درمان کرده، از ســوزش معده 
کاسته و یبوست دائمی و بواسیر را بهبود می بخشد. همچنین 
ناراحتی هــای طحــال را برطرف کرده و بــرای نقرس و درد 

مفاصل مفید و تمایالت جنسی را افزایش می دهد.
وی یادآور شــد: تره نفاخ اســت، بر این اساس هر چقدر 
ظریف تر و جوان تر باشد قابلیت هضم بهتری داشته و مواد 

مغذی آن بهتر جذب می شود.
متخصص طب سنتی در خراسان 
جنوبی با اشــاره به اینکــه تربچه 
برگ های پهن و کرک دار داشــته 

و دارای انــواع ترب ســفید، ســیاه و 
قرمز اســت، گفت: تــرب طبیعت گرم 
دارد و کمــی نفــاخ اســت و بــه دلیل 
دارا بــودن مــواد گوگــرد دار خاصیت 

ضدعفونی کنندگی فراوانی دارد 
و همچنین اشــتهاآور خوبی 
است. ویتامین C فراوان آن 
در رفــع بیماری های دهان و 

پیوره موثر اســت و از پوسیدگی 
دندان ها می کاهد. این ویتامین در برگ 

تربچه چندین برابر بیشــتر است و اگر به همراه غذا خورده شود، به 
جذب آهن کمک می کند.

نواب زاده ادامه داد: براســاس تحقیقات انجام شــده، تربچه ســلول های 
ســرطانی بدن را از بیــن برده و در بهبود عوارض شــیمی درمانی موثر اســت. 
همچنین به دلیل دارا بــودن ید برای بیماران مبتال به گواتــر، مفید و با تنظیم 
سوخت و ســاز بدن، گردش خون را بهبود می بخشد و برای دفع سنگ کلیه و 

کیسه صفرا مفید است.
متخصص طب سنتی در خراسان جنوبی افزود: ریحان بسیار معطر و خوشبو، 
ضد یبوســت، ضدتشنج، رفع کننده ســردردهای عصبی )میگرن( و سرگیجه 
است و به دلیل ترکیبات آرامبخش برای رفع بی خوابی های اضطرابی موثر بوده 
و مســکن خوبی به شمار می رود. ریحان، شیر مادران شــیرده را زیاد می کند و 
برای رفع التهاب کلیه مفید است. این سبزی نفاخ نیست و اسپاسم های معده 

را برطرف می کند.
نــواب زاده ادامــه داد: شــاهی طبیعت معتدلــی دارد و بــه دلیــل دارا بودن 

ویتامین هایA و C جزء آنتی اکسیدان های قوی بوده و برای دفع رادیکال های 
مضر بدن مفید است. همچنین پایین آورنده قند خون بوده و لکه های قهوه ای 

و کک و مک ناشی از تماس مستقیم با نور خورشید را رفع می کند.
متخصص طب ســنتی در خراســان جنوبی اظهارکرد: شاهی چربی و 
کلسترول بد خون را کاهش می دهد و روغن های فرار آن برای مخاط تنفسی، 
آسم، برونشیت و ســرفه های مزمن مفید است. ترکیبات موجود در این سبزی 
محرک فعالیت کلیه ها بوده و دافع سنگ کیسه صفرا، مثانه و کلیه و فوق العاده 

برای دردهای مفصلی و نقرس مفید است.
وی تصریــح کرد: جعفری سرشــار از ویتامین و امالح معدنی آهن، کلســیم و 
فسفر است، عادت ماهانه را تنظیم و خون را تصفیه می کند، همچنین روده ها 
را ضدعفونی می کند. مصرف جعفری به دلیل دارا بودن آهن گیاهی در غذای 

روزانه افراد کم خون یا بچه هایی که روند رشد ضعیفی دارند توصیه می شود.
نواب زاده با اشاره به اینکه این سبزی بادشکن خوبی است و درد و پیچش شکم 
را رفع می کند، اظهار کرد: جعفــری بیماری های کبدی، تنگی نفس و عالئم 
یائسگی زودرس را رفع کرده و جویدن آن به رفع بوی بد دهان و گازهای تخمیری 

معده کمک می کند.

وی یادآور شد: ترخون عطر تندی دارد و کمی تلخ است. وجود چند برگ ترخون 
در بین سبزی های سفره، اشتها را تحریک و نفس را خوشبو می کند. بوی تند آن 

موجب مهار رشد میکروب های پوست و کاهش بوی بد بدن می شود.
ترخون به دلیل اسانس تندی که دارد جایگزین مناسب نمک بوده و مصرف 
آن به همراه غذا برای بیمــاران قلبی، افراد مبتال به 
فشار خون یا اشــخاصی که رژیم غذایی بی نمک 
دارنــد، توصیه می شــود. این ســبزی اعصاب را 
تقویت کرده و به هضم غذاهای پرچرب کمک 

می کند و یک آرامبخش مالیم است.
نواب زاده تاکید کرد: ترخون سم زدای 
خوبی است و موجب تسکین درد و رفع 
مشــکالت قاعدگی از جمله تهوع و 
ضعف می شــود. این سبزی قدرت 
دفاعی بدن را باال برده و از شــدت 

بیماری های ویروسی می کاهد.
متخصــص طب ســنتی در 
خراسان جنوبی بیان کرد: 
گشــنیز طبیعت سردی 
دارد و بــوی خوشــایندی 
ندارد. چینی ها این ســبزی را 
جعفری چینی می نامند. گشنیز 
فشــار و قند خــون را کاهش 
داده، عطــش و تهــوع را رفع 
می کند، تقویت کننده قلب، مغز 
و معده، ضد اسپاســم، معرق و محرک 

اشتها و بهترین داروی کبد و طحال است.
این سبزی، جوش های پوستی و دهانی ناشی از 
گرمی غذاها را رفع کرده و تمایالت جنســی را مالیم 
می کند. مقــدار زیاد آن خــواب را پریشــان، عادت 
ماهیانــه را نامنظم و مصــرف کننده را دچــار گیجی، 

بی حسی و خوابی عمیق می کند.

عوارض مصرف خودسرانه قطره های چشمی
فارس- حیدر امینی چشم پزشک گفت: مصرف خودسرانه برخی داروها به خصوص قطره های 
چشمی حاوی کورتون، سبب بیماری آب سیاه )گلوکوم( می شود که در صورت ادامه مصرف و 
مراجعه نکردن به موقع به چشم پزشک، منجر به نابینایی فرد خواهد شد. بیماری گلوکوم اغلب 
بر اثر باال بودن فشار داخل چشم ایجادشده، تخریب عصب بینایی را به دنبال دارد و از آنجا که 
فرآیند این تخریب، تدریجی صورت می گیرد در صورت مناسب نبودن درمان، سبب نابینایی فرد 
می شود.  وی با اشاره به اینکه گلوکوم، عمده ترین علت نابینایی غیرقابل برگشت در جهان است، 
یادآور شــد: از آنجا که احتمال ابتالی افرادی که پدر، مادر، خواهر و برادر آنان دچار گلوکوم 
هســتند به این بیماری ۵ تا 6 برابر دیگران اســت، ضرورت دارد، این افراد مورد معاینات منظم 
چشمی قرار گیرند.هرچند هیچ گروه سنی حتی کودکان از ابتال به این بیماری مصون نیستند، 
اما ضروری است، افراد باالی 6۰ سال به طور ساالنه مورد معاینات چشمی منظم قرار گیرند.

آیا تیروئیدتان سالم است؟
شــفا آنالین- دکتر موســوی متخصص غدد گفت: این غده وظیفه تنظیم ســوخت و ساز 
بدن را دارد که مشــکالت آن در مراحل مقدماتی با دارو و در حادترین مراحل با انجام اعمال 
جراحی قابل درمان اســت.پس از عالئم ظاهری باید بررسی هایی در خصوص تشخیص این 
اختالل انجام داد. این غده با همکاری دیگر غدد ســالمت پوست را حفظ می کند و همچنین 
تعادل هورمونی را نیز برقرار می کند که در صورت اختالل در عملکرد این غده و برهم خوردن 
هورمون هــای تیروئید می تــوان افزایش یا کاهش ناگهانی وزن را مشــاهده کرد. وی افزود: 
خانم های باردار نباید به هیچ وجه داروهای ضد تیروئید بدون نظر پزشــک قطع شــود، چرا که 
می تواند آسیب هایی جدی به جنین وارد کند و همچنین به دیگر افراد نیز تأکید کرد که با انجام 
آزمایش میزان هورمون تیروئید را کنترل کنند تا در مراحل اولیه با مصرف دارو درمان شود چرا 

که مراحل حادتر می تواند مشکالتی جدی ایجاد نماید.

تاثیر آسپیرین در پیشگیری از ابتال به سرطان روده
مهر- دانشــمندان مرکز ملی ســرطان ژاپن و مرکز بیماری های بزرگســاالن در اوســاکا، به 
سرپرســتی دکتر هیداکی ایشیکاوا، برای بررســی تاثیر آسپیرین در پیشگیری از سرطان روده 
بزرگ شــروع به انجام آزمایش بالینی با 7۰۰۰ بیمار نموده اند.رده ســنی شرکت کنندگان این 
مطالعه 4۰ تا 69 ســال اســت که قبال هم تحت عمل جراحی برداشتن پلیپ از روده، به خاطر 
داشتن خطر ابتال به سرطان، قرار گرفته اند. طبق گزارش تیم پزشکی، ۲۵ درصد از بیمارانی 
که قطر پلیپ برداشــته شــده شان بیش از یک سانتی متر بود، در معرض خطر باالی سرطان 
پیشــرفته روده قرار داشتند.پیش بینی می شود روند این مطالعه تا 7 سال به طول انجامد. این 
اولین بار است که از یک دارو برای درمان بیماری استفاده نمی شود، بلکه از آن برای پیشگیری 
از بیماری استفاده می شود.با این حال، برخی مطالعات قلبی هم نشان داده بودند که آسپیرین 

دارای مزایایی برای افراد مستعد به ابتال به سرطان است.

ضررهای مصرف بیش از حد کلسیم
تســنیم- ابراهیــم ایراندوســت 
محقق طب ســنتی گفت: ماست، 
شــیر، چای و غذاهایی با طبع سرد 
برای افرادی که طبع ســرد دارند، 
خوب نیست.افرادی که فشارشان 
ُافت پیــدا می کند، عمومــًا دارای 
دست و پای سردی هستند، هنگام 

خواب آب از دهانشــان به روی بالــش می ریزد،دچار 
کم خونــی، ترشــحات پشــت حلقــی و یبوســت نیز 
هســتند، بنابراین غذاهای با طبع سرد به آنها آسیب 
وارد می کنــد. وی افزود: بــه افراد جامعه القا شــده 
است که برای رفع کمبود کلسیم و پیشگیری از پوکی 

استخوان، شــیر و ماســت یا سایر 
لبنیات را مصرف کنند، این درحالی 
است که مصرف بیش از حد کلسیم 
موجب رسوب آن در مفاصل شده، 
دردهای مفصلی را ایجاد می کند.
وجود بیش از حد هــر نوع ماده ای 
مانند کلســیم در بدن باعث رسوب 
بیش از حد کلســیم در مفاصل و زانو می شود و تجمع 
آن در پاشــنه پا خار پاشنه را ایجاد می کند.بهترین راه 
بــرای درمان پوکی اســتخوان اســتفاده از غذاهای 
کشک دار است و بهتر است که از کشک های محلی 

استفاده شود.

میوه های ضدویروس  را بشناسید
باشــگاه خبرنگاران- اســالم 
درخشــان پور متخصص طب قرآنی 
و ســنتی گفــت: ســییب و مرکبات 
بهترین میوه های با خاصیت باالی 
ضدویروسی هســتند و برای درمان 
آنفلوآنزا مفید هســتند.خوردن روزی 
یک بار دو عدد سیب، مصرف روزانه ۲ 

یا ۳ عدد لیموترش تازه به ویژه در کنار وعده های غذایی، 
انواع مرکبات، پرتقال، نارنگی، نارنج، گریپ فروت، انار، 
انجیر، آلبالو، شربت عسل و لیموترش تازه، کاهو، کلم، 
هویج، لبو، شلغم، انواع ترب ها شامل ترب قرمز، سفید و 
سیاه به مقدار کم، پیاز ، سیر و... برای درمان آنفلوآنزا مفید 

است. وی افزود: اســتفاده از ساالد 
میوه ها و سبزیجات، میوه های پاییزی 
و زمستانی از جمله مرکبات و سیب، 
عصاره میوه ها، دمنوش ها، استراحت 
کافی، تغذیه سالم در وعده های غذایی 
مختلف از بهترین روش های درمان 
آنفلوآنزا است.مصرف دمنوش هایی 
شــامل پونه، پونه کوهی، بادرنج بویه، اســطوخودوس، 
آویشــن، گل گاوزبان،ویتامیــن C خاصیــت بــاالی 
ضدویروســی دارد و بهترین ویتامین و ماده غذایی برای 
درمان آنفلوآنزا است. میوه ها، سبزی ها و مواد غذای که 

حای مقادیر بسیاری از این ویتامین هستند.

چند واقعیتی که در مورد 
قهوه نمی دانید

تبیان- آیــا جزو افــرادی هســتید که زیــاد قهوه 
می نوشــید و حتی یک روز را هم نمی توانید بدون آن 
به شب برســانید؟ باید بدانید که واقعیت های جالب 
و قابل توجهی در خصوص این نوشــیدنی پرطرفدار 
وجود دارد که باید بدانید. در این مطلب شــما را با ۱۰ 

واقعیت جالب در خصوص قهوه آشنا می کنیم. 

مصرف قهوه با برخی از آنتی بیوتیک ها 
توصیه نمی شود

اگر مشغول مصرف آنتی بیوتیک هستید در مصرف 
قهــوه احتیاط کنید. این نوشــیدنی حــاوی کافئین 
اســت و نباید با آنتی بیوتیک هایی کــه برای درمان 
عفونت های ادراری مصرف می شوند نوشیده شود. 
همچنین توصیه می شــود قهوه به همراه داروهای 
آنتی هیستامین مصرف نشود چراکه آنتی بیوتیک ها 
در روند دفع کافئین اشــکال ایجــاد می کنند. البته 
این مســئله صرفــًا در خصوص قهوه نیســت و این 
مالحظــات در مصرف چای و نوشــابه های کوال نیز 

وجود دارد.

قهوه باعث کاهش وزوز گوش می شود
نتایج یــک پژوهــش آمریکایی نشــان می دهد که 
مصــرف کافئین می تواند باعــث کاهش وزوز گوش 
شود. محققان روی 6۵ هزار زن داوطلب بررسی هایی 
آغاز کردند. در طول این بررسی ها خانم  های شرکت 
کننــده روزانه ۳ تا 4 فنجان یعنی معادل 4۵۰ تا ۵۰۰ 
میلی گرم کافئین دریافت کردند. محققان مشاهده 
کردند که وزوز گــوش در این خانم ها بــه میزان ۱۵ 
درصد کمتر از افرادی شده اســت که روزانه کمتر از 
یک فنجان قهوه )معــادل ۱۵۰ میلی گرم کافئین( 

مصرف می کنند. 

1 فنجان قهوه باعث کاهش خطر ابتال به 
سرطان کبد می شود

محققان ۳4 پژوهش انجام شــده را بررســی مجدد 
کرده و در ســال ۲۰۱۵ اعالم کردنــد مصرف قهوه 
برای مقابله با سرطان کبد مفید است. به عقیده این 
محققان مصرف هر فنجان قهوه در روز خطر ابتال به 
سرطان کبد را به میزان ۱4 درصد کاهش می دهد. 
این خاصیت قهوه را مدیون وجود ترکیباتی می دانند 
که اثرات سموم و به  ویژه آفالتوکسین موجود در مواد 
غذایی که در ابتال به این سرطان نقش مهمی دارد را 

کاهش می  دهند.

آقایانی که قهوه مصرف می کنند عملکرد 
جنسی بهتری دارند

نتایج پژوهشی که در دانشگاه تگزاس ایاالت متحده 
آمریکا انجام شده، آقایانی که روزانه یک تا دو فنجان 
قهوه می نوشــند کمتر در معرض اختالالت نعوظی 
قرار می گیرند و این خطر متناســب با میزان مصرف 
می تواند تا 4۰ درصد کاهش پیدا کند. متخصصان بر 
این عقیده هستند که قهوه باعث بروز مجموعه ای از 
واکنش ها می شود که عروق خونی را در عضو تناسلی 
مردانه گشادتر می کند که به گردش خون مناسب در 

این عضو منجر می شود.

سالمت

نعناع یکی از ســبزی  های ُپرمصرف بوده و در ســبزی خــوردن نیز به 
وفور استفاده می  شود. نعناع یک گیاه بوته  ای چند ساله است که انواع 
متعددی دارد. از خصوصیات کلی آن می  شــود به این موارد اشاره کرد: 
ضد تهوع و استفراغ، ضد ویروس تبخال، ضد خارش، ضد تب، بازکننده 
ی برونش و رفع احتقان، صفرا  آور و خارج کننده سموم بدن. یکی دیگر 

از خواص نعناع، ضددرد و مسکن بودن آن است.
مرزه سبزی دیگری است از خانواده ی نعناع که بوی خیلی نافذی دارد 
و به دلیل تند و تیزی مزه  اش، کمتر به شــکل تازه استفاده می  شود ولی 
برخی خانواده  ها در سبزی خوردن  شان مقادیری مرزه می  گذارند. مرزه 
خاصیت ضدمیکروب باالیــی دارد، تعریق را کنترل می  کند و به همین 
دلیل به  عنوان گیاه ضدتشنگی برای افراد مبتال به مرض قند تجویز می 
 شود. این گیاه ضد ویروس تبخال، ضدانگل، خلط آور، محرک و تقویت 

 کننده ی معده است.
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فوتبال پرحاشــیه ایران هر روز با حاشیه ای جدید مواجه می شود و جالب اینجا 
است علی کفاشیان رئیس همیشه خندان این فدراسیون، نفر اول این حاشیه 
ها است. حاشیه های این روزهای آقای رئیس، عکس های منشوری او است. 
دو تصویر متفاوت از علی کفاشــیان در دو هفته گذشــته منتشر شده است که 

واکنش هایی را در فضای مجازی و توسط اهالی فوتبال در بر داشته است.

عکسی در فوتبال ساحلی
تصویری در هفته های گذشته از علی کفاشیان منتشر شد.تصویری منشوری 
که به جای مانده از افتتاحیه مســابقات فوتبال ساحلی است. در این خصوص 
رضا حســنی خو مدیرکل حراســت وزارت ورزش واکنش نشــان داده است. او 
گفت:» متاســفانه این عکس بازتاب مناسبی در فضای مجازی نداشته است. 
طبق پروتکل فدراســیون ها، روسا موظف هســتند تا در چنین شرایطی محل 
مســابقه را ترک کنند. در ورزش های ســاحلی ســخت گیری ما بیشتر است و 
حرفمان این است که رئیس فدراسیون باید فضا را ترک می کرده است.« حسنی 
خو خبر از برخورد هم داده است: ما همه چیز را بررسی می کنیم و اگر الزم باشد 

برخورد می کنیم.«

تصویری در هند!
هفته گذشته مراسم انتخاب برترین های فوتبال آسیا در هند برگزار شد. در این 
مراسم نیز علی کفاشــیان در کنار یکی از برنامه سازان رسانه های ایرانی زبان 
خارج از کشور عکســی به یادگار گرفته است. عکســی که البته در اواخر هفته 
گذشته بازتابی در فضای مجازی داشته و منتقدان رئیس فدراسیون از این مساله 
به عنوان نقطه تاریک دیگری در کارنامه وی یاد کرده اند. گفته شــده کفاشیان 
این بار برای اینکه مشکل مراسم افتتاحیه فوتبال ساحلی پیش نیاید، در حین 
مراســم منشوری در هند، چند مرتبه سالن را ترک کرده و مجددا برگشته است. 
خالصه کالم اینکه فدراســیون در زمان برگزاری هندی هــا، پروتکل داخلی 

فدراسیون ها با وزارت ورزش و جوانان را رعایت کرد.

شجاعی کیست؟
اما سوال اینجا است فردی که کفاشیان با وی عکس یادگاری گرفته چه کسی 
اســت. این فرد امیر شجاعی نام دارد. گفته می شود وی خواهرزاده محمدرضا 
شریفی نیا است که در مالزی سکونت دارد. وی که ظاهرا تحصیالتی در رشته 
مهندســی دارد ســالها قبل چند نقش کوتاه در فیلم یا سریال هایی که از رسانه 
ملی پخش شده داشته اســت. او حتی نقش روحانی را در رزومه هنری اش در 
ایران دارد و تصویر آن را در صفحه فیســبوک خود قرار داده است. شجاعی اما 
اولین مرتبه ای نیســت که در کنار یکی از اهالی فوتبال ایران عکسی به یادگار 
می گیرد. وی در ســال قبل همراه با نکونام و یا کی روش عکس گرفته اســت. 
او چندی قبل با تیم ملی فوتســال بانوان که قهرمان آسیا شد نیز عکس گرفته 
است. شجاعی با برخی از بزرگان فوتبال جهان نیز عکس هایی به یادگار دارد. 
در صفحه فیســبوک شــجاعی  می توان عکس های زیادی از دست پیدا کرد. 
او که البته در برپایی کنســرت های خوانندگان »آن طرف آبی« هم دستی دارد 
با چند تــن از آنان عکس های یادگاری گرفته و در فیســبوک خــود به نمایش 
گذاشته است. او حاال با شبکه های ماهواره ای  نیز همکاری می کند و در تهیه 
و تولید برنامه نیز دستی بر آتش دارد. بسیاری از اهالی رسانه کشور در فیسبوک 

با شجاعی دوست هستند و در سالهای قبل بعضا گزارش هایی توسط وی برای 
سایت ورزشی برخی دوستان ارسال شده اســت. نکته جالب ماجرا اینجا است 
دکتر عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان نیز جزو دوستان 

شجاعی در این فضای مجازی است.

سلفی گرفتن ممنوع!
این تصاویر در حالی از علی کفاشــیان منتشــر می شود که حدود یکسال قبل 
عکس سلفی گرفتن توسط بازیکنان ممنوع شده بود. در جریان جام ملتهای 
آسیا در اســترالیا و بعد از منتشر شــدن عکس های ملی پوشان با هواداران به 
صورت سلفی، از تهران به مسئوالن تیم ملی و حراست اعالم شد عکس سلفی 
ممنوع اســت! همچنین مقررات ســختی برای هواداران در نظر گرفته شد  و 
دیگر هیچ هواداری اجازه نداشت نزدیك تیم ملی در محل تمرین یا هتل شود. 
همچنین محمد زاده رئیس سابق کمیته اخالق سلفی گرفتن با هواداران خانم 
را برای بازیکنان لیگ برتر و دســته های پایین تر ممنوع کرده بود. خبرانالین 
در این خصوص نوشن:» اکثر رســانه های عربی از جمله رسانه های اماراتی 
و قطــر از نقل و قول های رئیس کمیته اخالق فدراســیون سواســتفاده کرده 

و به تمســخر ایرانی ها پرداخته اند. محمدزاده که پیــش از این بارها به خاطر 
مصاحبه بازیکنان برایش حکم بریده و تاکید داشــته: »باید همه مســایل در 
داخل خانواده حل شــود و به رسانه ها کشیده نشــود« این بار با مصاحبه اش، 
تمام دنیا را از این اتفاق مطلع کرده اســت.  روزنامه تلگراف استرالیا نقل و قولی 
از او منتشــر کرد با این محتوا: »بعضی از تصاویری که با بازیکنان می گیرند، 
سواستفاده می کنند.« او همچنین گفت که این عکس ها با موازین جمهوری 
اسالمی همخوانی ندارد. همین نقل و قول ها سوژه رسانه های عربی هم شد 
و به صورت تمســخر آمیز این موضوع توسط رسانه های نامبرده پررنگ شد.« 
ماجرای این قانون و عکس های این روزهای کفاشــیان همان داســتان یک 
بوم و دو هوایی اســت که در فوتبال ما به وفور دیده می شود. رئیس فدراسیون 
ایران که ظاهرا عزم خود را برای حضور در انتخابات اسفندماه، جزم کرده است 
هنوز متوجه نشده با چه کســی باید عکس بگیرد و با چه فردی نگیرد! کمیته 
اخالق هم با تغییراتی که مواجه شده این بار از این طرف پشت بام افتاده است 
و تذکری به آقای رئیس نمی دهد. باید دید حراســت وزارت ورزش و جوانان در 
این خصوص اقدامی می کند یا آنها نیز دســت روی دست می گذارند. فعال که 

ایام به کام آقای رئیس است!

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

 
یوونتوس با درخشش ستاره 
جوان و آماده آرژانتینی اش، 
دیباال، موفق شد از سد الزیو 
عبور کند. خیلی ها دیباال را 
ستاره سال های آینده یووه 
می دانند که می تواند جانشین 
خوبی برای دلپیرو باشد.

تیتر دو

 "هالیدی" پرسپولیس 
در جزیره!

در حالی که لیگ به خاطر برگزاری اردوی تیم ملی امید به 
اجبار چند روزی تعطیل شده است، تیم فوتبال پرسپولیس 
برای بهره بردن از این تعطیالت به کیش رفته تا با استفاده از 
امکانات تمرینی این جزیره، سطح آمادگی خود را باال ببرد 
اما در این میان امکاناتی که در کیش در اختیار شاگردان 
برانکو قرار گرفته است، چندان هم راضی کننده نیست به 
طوری که حتی برانکو از سرپرست تیم خواسته تا تیم را به 
تهران بازگرداند. زمانی که مشخص شد لیگ چند روزی 
تعطیل خواهد شد، برانکو درخواســت برگزاری اردوی 
یک هفته ای را در جزیره کیش ارائه کرد. قطعا سرمربی 
پرسپولیس به دنبال باال بردن سطح آمادگی تیمش بود 
و قصد داشــت از این تعطیالت اجباری، کمی هم سود 
نصیب تیمش کند اما به نظر می رســد این اردو بیش از 
آنکه جنبه تمرینی داشته باشــد به خاطر نبود امکانات 
تمرینی مناسب بیشتر جنبه تفریحی به خود گرفته است. 
شاگردان برانکو پس از ۲ روز تمرین، دیروز )جمعه( را به 
استراحت و تفریح گردش پرداختند و حتی بعضی بازیکنان 
این تیم عکس هایی سوار بر هواپیمای دو نفره انداختند. 
بر اساس اخباری که روز گذشته در برخی رسانه ها منتشر 
شد تمرین پرسپولیس دوشنبه و سه شنبه این هفته هم 
تعطیل خواهد بود. با این شــرایط پرسپولیس در اردوی 
کیش فقط 4 روز تمرین می کند! این در حالی اســت که 
این روزها باشگاه پرسپولیس به خاطر بدهی هایی که از 
قبل به ارث مانده درگیری های مالی جدی را با فیفا پیدا 
کرده اما گویا برای پرداخت هزینه های تفریح بازیکنان 
مشکلی وجود ندارد! البته امروز هم که بازیکنان به زمین 
محل تمرین رفتند، مســوالن مجموعه ورزشی به آنها 
اعالم کردند که برای انجام تمرین باید از زمین شــماره 
دو اســتفاده کنند؛ زمینی که همزمان احسان حدادی 
در آن به تمرین پرتاب وزنه می پرداخت. حدادی هم قتی 
پرسپولیسی ها را دید به آنها گفت: این زمین حتی برای 
انجام تمرینات من هم مناسب نیست چه برسد به انجام 
تمرینات فوتبال! مخابره چنین اخباری نشان می دهد، 
پرسپولیسی ها با برنامه ریزی مناسبی به کیش نرفته اند. 
برگزاری اردوی مناســب برای یک تیم نیازمند مدیریت 
درست و مناسب است تا وقتی هزینه ای برای برگزاری 
اردو پرداخت می شــود، تیم بهره الزم را از آن ببرد. اما به 
 نظر می رسد مدیریت مناســبی برای برگزاری این اردو 

انجام نشده است. 

 صعود تیم ملی فوتبال 
ساحلی در رنکینگ جهانی

بر اساس آخرین رنکینگ جهانی سال ۲۰۱۵، تیم ملی 
فوتبال ساحلی ایران در رده ششم جهان قرار گرفت. در 
تازه ترین رده بندی تیم های ملی فوتبال ساحلی جهان، 
تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان با یک پله صعود در 
رده ششــم جهان قرار گرفت. همچنین ساحلی بازان 
کشــورمان مانند ماه های گذشــته، با قرار گرفتن در 
صدر رده بندی آســیا، پیشــتازی خود در قاره کهن را 
حفظ کرده اند. تیم های روسیه، پرتغال، برزیل، ایتالیا 
و تاهیتی بــه ترتیب در رتبه هــای اول تا پنجم جهان 

قرار دارند.

تونی هم چنان بی تکلیف
تیم فوتبال تراکتورســازی تبریز که این روز ها به دلیل 
حاشیه های مربی پرتغالی اش در شرایط خاص و مبهم 
قرار دارد، در کمپ اختصاصی اش تمرین کرد. تمرین 
ظهر روز شــنبه ۱4 آذر تراکتورســازان تبریز برخالف 
روز های گذشته که پشــت درهای بسته بود از ساعت 
۱۳ در کمپ اختصاصی باشگاه آغاز شد و بازیکنان تیم 
زیر نظر کادر فنی به  مرور تمرینات تاکتیکی پرداختند. 
در این تمرین به دلیل هوای ســرد تبریز باعث شــد تا 
بازیکنان از گرم کن، کاله و دســتکش استفاده کنند. 
سینا عشــوری که به دلیل مصدومیت از تمرینات تیم 
دور بود امروز در تمرینات تیمش حاضر شد و به صورت 
انفرادی تمرین کرد. هنوز از سرنوشت ادامه همکاری 
تونی  اولیویرا و تراکتورســازی اطالع دقیقی در دست 
نیســت. هرچند این مربی اعالم کرده که مشکالتی 
دارد و شفاها نیز اســتعفا داده اما ادامه همکاری اش 
با سرخپوشــان تبریزی هم چنان در هاله ای از ابهام 

قرار دارد.

 بازیکنان نفت به اردوی 
تیم امید ملحق شدند

بازیکنان تیــم نفت تهران به اردوی آماده ســازی تیم 
فوتبال امید ایران در کشور ترکیه اضافه شدند. ارسالن 
مطهری، رضا علیاری و محمد دانشگر سه بازیکن نفت 
تهران همراه با حسین اخوت سرپرست تیم فوتبال امید 
که برای پیگیری وضعیت این ســه بازیکن در تهران 
حضور داشــت، ســاعت ۱4 به وقت محلی، به محل 
برپایی اردوی آماده سازی تیم امید در آنتالیا رسیدند و 
در هتل sense مستقر شدند. مسئوالن باشگاه نفت 
تهران روز پنجشنبه با حضور ارسالن مطهری، محمد 
دانشگر و رضا علیاری در اردوی آماده سازی تیم فوتبال 
امید ایران در کشــور ترکیه مخالفت کــرده و با صدور 
بیانیه ای دلیــل خود را برای صــدور چنین تصمیمی 
اعالم کردند. البته پس از هماهنگی بین مســئوالن 
این باشگاه با مسئوالن سازمان لیگ و تیم امید، اجازه 

حضور آنها در اردوی ترکیه صادر شد.

 پورعلی گنجی در تمرین 
تیم فوتبال نفت 

بازیکن تیــم ملی فوتبال ایــران در تمرین تیم فوتبال 
نفت حضور یافت و عملکرد همبازیان پیشین خود را به 
نظاره نشست. مرتضی پورعلی گنجی بازیکن پیشین 
تیم فوتبال نفت تهران که فصل پیش در تیم تیانجین 
تدا چین بازی می کرد، صبــح امروز در تمرین این تیم 
تهرانی حضور یافــت و با اعضای کادرفنی و بازیکنان 
این تیم دیدار و گفتگو کرد. بازیکن تیم ملی کشورمان 
که از تیم نفت به تیم تیاجین تدا پیوست، پس از پایان 
قراردادش با این تیم چینی، درحال حاضر در ایران به 

سر می برد تا تیم آینده اش را انتخاب کند.

نگرانی چهل ساله
محمــد خاکپور این روزها بــا بازیکنان 

تیــم امیــد در اردوی ترکیــه به ســر 
می بــرد. او کــه همچنــان تیم اش با 
معتقد  اســت  مواجه  بی مهری هایــی 
اســت نگاه ها بــه تیم امیــد در طول 
این چهل ســال تغییــر نکرده و برای 

همین نبایــد منتظر اتفاق ویژه ای در 
سرنوشت تیم امید باشیم. چند روز پیش 

باشــگاه نفت تهران با حضــور بازیکنانش 
در اردوی تیم ملــی امید مخالفت کرده 

بود کــه البته بــا وســاطت هایی این 
مســئله حل شــد. اما این اتفاق در 
تاریخ تیم امیــد در چند دهه اخیر 

است. تکراری  خیلی 

علی آقا، مرد پرحاشیه!
بعد از مسابقات ساحلی نوبت به تصویر حاشیه ساز هند رسید

سرمربی سابق تیم  ملی فوتسال ایران با انتقاد از پخش نشدن 
فینال رقابت های فوتسال ناشنوایان جهان از تلویزیون ایران، 
گفت: توقع داشتیم روسای جمهور و مجلس قهرمانی را به ما 
تبریک بگویند. مدیرفنی تیم ناشنوایان ایران درباره احتمال 
تغییر رییس کمیته  فنی فوتســال، اظها ر کرد: اگر مجمع 
فدراســیون تصمیم بگیرد افتخاری را کنار بگذارد، خدمت 
بزرگی به فوتســال کشور کرده و فوتســال را از این بن بست 
خارج کرده است. در حال  حاضر در لیگ فوتسال اتفاق های 
عجیب و غریبی می افتد، چطور داور اشتباه های فاحشی 
می کند که هیچ بچه ای این اشــتباه را مرتکب نمی شــود. 
فدراسیون نه در زمینه داوری نه آموزشی و نه در مورد لیگ 
موفق نبوده است. بنا بر این تعویض رضا افتخاری می تواند 
نوید خوبی برای فوتسال ایران باشد. امیدوار هستیم که این 
اتفاق رخ دهد. فوتسالی ها به داشتن یک فدراسیون جداگانه 
اعتقاد دارند و به دنبال این که نایب رییس باشند نیستند، ولی 
این که افتخاری از کمیته  فوتسال برود فکر می کنم که کمک 
زیادی می شود تا فوتسال به روزهای خوبش باز گردد. او در 
مورد رییس کمیته  فنی و توسعه فوتسال گفت: او هم نشان 
داد که اهل سازش است. ترابیان آبروی چندین ساله اش را 
با توافقاتی که با کمیته  فوتســال کرد بدجوری معامله کرد. 
کمیته  فنی فوتسال ســر انتخاب سرمربی تیم ملی معامله 

کرد. کمیته  فنی به ســرمربی انتخابی اعتقادی نداشتند و 
می خواستند شخص دیگری را به عنوان سرمربی انتخاب 
کنند ولی به یک باره شخصی در دوبی حرف هایی زد و ترابیان 
هم قبول کرد و اعتبارش را ســر این معامله خرج کرد. االن 
باید بگویم کمیته  فنی در حد همان کلمه مبارکی اســت که 
علی پروین سابقا به کار برده بود؛ کمیته  فنی "کشک" است! 
شــمس در مورد قهرمانی تیم فوتسال ناشــنوایان ایران در 
تایلند، اظها ر کرد: برای دومین بار ما توانستیم قهرمان جهان 
شویم ، ولی این بار فرقش با قبل این بود که میزبان به فینال 
آمد و پنج هزار تماشــاگر برای تماشای بازی به سالن آمدند 
که این موضوع نشان از افتخار فوتســال دارد. بازی فینال 
ناشنوایان برای همه جهان پخش مستقیم شد به جز ایران. 
متاسفانه ملت ایران "نامحرم" هستند و به همین خاطر رسانه 
ملی شان این بازی ها را برای ملتش، پخش نمی کند. همه 
دنیا این بازی را دیدند به جز مردم ایران که نامحرم هستند. 
سرمربی سابق تیم  ملی فوتسال ایران افزود: البته جا دارد از 
رادیو ورزش که به صورت مستقیم بازی را پخش کرد و شبکه 
خبر که حاشــیه بازی ها را پوشش داد تشکر کنم. این دیدار 
می توانست به صورت مستقیم از شبکه های صدا و سیمای 
ایران هم پخش شود و مردم ایران هم در شادی این پیروزی 
شریک باشند که متاسفانه پخش نشــد. وی ا دا مه  داد: از 

آنجایی که بازیکنان  تیم ناشنوایان نمی توانند حرفشان را به 
زبان بیاورند، من از طرف آنها می گویم که حق آنها فراموش 
نشــود. ما توقع داشتیم که ریاست محترم جمهور و ریاست 
محترم مجلس برای کسب این پیروزی پیام تبریکی بدهند 
که متاسفانه ندادند و این موضوع جای گله  دارد و البته هنوز 
هم از این پیروزی زمان زیادی نمی گذرد و دوستان می توانند 
این آب رفته را به جوی بازگردانند. در دوره قبل که ما در این 
مسابقات قهرمان شدیم رییس جمهور وقت و رییس مجلس 
شورای اسالمی پیام تبریکی به این مناسبت به تیم ناشنوایان 
دارند ولی متاسفانه در این دوره، از جانب این مقامات به تیم 

ناشنوایان تبریکی گفته نشد.
سرمربی سابق تیم  ملی فوتســال ایران ا دا مه  داد: ما توقع 
داریم که حق بچه های ناشــنوا فراموش نشــود. قهرمانی 
جهان چیزی بود که کشورهای زیادی مثل هلند، روسیه، 
ژاپن و تایلنــد به دنبالش بودنــد. حاال که ایــن قهرمانی را 
بچه های ما کســب کردنــد امیدوارم این افتخار به دســت 
فراموشی سپرده نشود. جا دارد از کیومرث هاشمی که نیمه 
شب برای استقبال از تیم ناشــنوایان به فرودگاه آمد تشکر 
کنم. او نشــان داد که اگر یک فرد ورزشی و فنی سرجایش 
قرار بگیــرد چقدر فرق می کند با این که یک شــخص غیر 

ورزشی سر کار باشد.

شمس: کسی قهرمانی جهان را به ما تبریک نگفت

ورزش
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فارسی را پاس بداریم
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عشاق به درگهت اسیرند بیا
بدخویی تو بر تو نگیرند بیا

هرجور و جفا که کرده ای معذوری
زان پیش که عذرت نپذیرند بیا

)شیخ اجّل سعدی شیرازی، قرن هفتم، رباعیات(

با احیای جاده ابریشم، زبان فارسی یک بار دیگر بین المللی می شود؟
رایزن فرهنگی سفارت افغانستان در ایران گفت: با احیای جاده  ابریشم در سطح گسترده و کامل 
آن می توان »زبان فارسی« را بین المللی کرده و آن را در فهرست یونسکو ثبت کنیم. محمد افسر 
رهبین، دانشمند افغانستانی که در نشســت »ظرفیت های فرهنگی در منطقه اکو و در راستای 
حفظ میراث فرهنگی مشترک« در موسسه فرهنگی اکو سخن می گفت، با تاکید بر اینکه موافق 
تقسیم زبان فارسی به سه بخش فارسی ایرانی، فارسی افغانستانی و فارسی تاجیک نیست،  ادامه 
داد: اگر بخواهیم فارسی را بین المللی کنیم، نباید بین این سه زبان تفاوت قائل شویم، در حالی 
که بیشترین بحث ها روی گویش ها ســت. او افزود: احیای جاده ابریشم می تواند بار دیگر زبان 
فارســی را در سطح بین المللی زنده کند. زبان فارسی در کشور هندوستان 8۰۰ گویش دارد، اگر 
ما با نگاه بسیار دقیق در جاده ابریشم این عملیات احیاسازی را انجام دهیم، می توانیم دوباره به 
زبان فارســی جان ببخشــیم. هنوز روی تابلوی برخی مغازه ها در دهلی زبان فارسی وجود دارد. 
بین المللی کردن زبان فارســی بسیار خوب است، اما اگر آن را دســت کم بتوانیم در اکو پذیرفته 

کنیم و زبان فارسی،  زبان عامل باشد ، اهمیت دارد. »میرزا مال احمد«، محقق برجسته تاجیک 
نیز در این نشست گفت: در قرن هشتم حافظ در شیراز و کمال خجندی در خجند بدون استفاده 
از هیچ کدام از وســایل ارتباطی امروزی در جواب حرف های یکدیگر شــعر می ســرودند و به آنها 
می رسید، اما حاال که این همه وسیله ارتباط فرهنگی وجود دارد، حتی اگر سال ها نیز بگذرد چنین 
اتفاقی رخ نمی دهد. نویسنده کتاب »دوران گفت وگو« فرهنگ نوروز را نشان از ارزش های زیاد آن 
برای جهانی شدن دانست و گفت: بازی چوگان نیز یک ارزش فرهنگی است. پیشنهاد می کنم 
زبان فارسی نیز مانند برخی آداب و رسوم مشترک کشــورهایمان به عنوان یک زبان بین المللی 
مطرح و نهادینه شود، چون زبان فارسی تا قرن نوزدهم و قبل از ورود انگلیسی ها و آمریکایی ها به 
دنیا زبانی بین المللی بود. اما متاسفانه امروز ما تقسیم شده ایم و یگانگی خود را از دست داده ایم.
مالاحمدتاکید کرد: از کشورهای عضو اکو می خواهم برای جهانی شدن زبان فارسی تالش کنند. 
محمدرضا حاجی کریم جباری ، مدیر اجرایی موسســه فرهنگی اکو نیز در سخنانی اظهار کرد: 

فرایند جهانی شدن پیچیدگی ها و معماهایی را در حوزه فرهنگ ایجاد کرده و ارتباطات مجازی از 
موانع زمان و مکان عبور کرده اســت که این باعث شده تا فرهنگ از وضعیت دولت - محوِر خود 
خارج شده و بازیگران غیردولتی به صورت فردی یا تشکل های مردمی نقشی تاثیرگذار در حوزه 
فرهنگ و هنر ادب ایفا کنند. وی افزود: اســالم در منطقه اکو عاملی زیربنایی و اصلی اســت، 
هر ۱۰ کشور عضو اکو عضو سازمان همکاری اسالمی )OIC( هستند. اسالم مهمترین عامل 
حفظ هویت این ملت ها علیرغم سلطه چند قرن روسیه تزاری و شوروی کمونیستی بوده و هست 
در فرآیند کمک به شکل گیری هویت مشترک منطقه ای نیز ، عنصر دین اسالم ، محوری کالن 
و بنیادین است ، خصوصا اینکه افراط گرایی به چالشی مشترک تبدیل شده است. او با بیان این که 
همواره بر این نکته تاکید و اصرار کرده ام که کمتر منطقه ای را در جهان می توان یافت که به اندازه 
منطقه اکو از مشــترکات تمدنی ، فرهنگی و دینی برخوردار باشــد، افزود: این واقعیت ، ظرفیت  
)منبع: ایسنا( بزرگی را برای همکاری ایجاد کرده است.  

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

نویسنده ای که از دربانِی تاجران عرب به 
جایزه قلم طالیی رسید

نگاهی به رمان »راهنمای کهکشان« نوشته داگالس آدامز

گاه خواندن برخی کتاب ها، به تجربه ای فراموش ناشدنی بدل می شود؛ شاید به دلیل تاثیری که 
بــر مخاطب می گذارند یا مضمون متفاوتی که دارند. »راهنمای کهکشــان« اثر داگالس آدامز 
یکی از همین کتاب هاست؛ نه فقط به دلیل مضمون متفاوتی که دارد بلکه به دلیل سبک طنازانه 
نویســنده و خلق جهانی بکر که سرشار از تخیل اســت. این رمان را کسی نوشته که زمانی از سر 
بی پولی مجبور بود به عنوان محافظ و خدمه ثروتمنداِن عربی که به انگلستان آمده بودند، پشِت 
در اتاقشــان در هتل، ساعت ها بایستد و هر بار آنها از در خارج شده یا داخل می روند، از سر ادای 
احترام نیمچه تعظیمی کند و مواظب باشد مبادا ســر وکله کسی پیدا شود که گزندی به آنها وارد 
ســازد! اما مقدر نبود داگالس آدامز تا همیشه برای اعراب سرمایه دار سر خم کند، او مدتی بعد 
از این شغل رهایی یافت و شــروع به نوشــتن آیتم های طنز برای رادیو کرد. استقبال مخاطبان 
از این نمایش های رادیویی او را به فکر انداخت که آنها را در قالب داســتان و به صورت کتاب نیز 
منتشر کند و این سرآغاز موفقیت او بود. کتاب راهنمای کهکشان سال ۱978 بر اساس همین 
نمایش هــا روی کاغذ آمد و با موفقیتی غیر منتظره روبه رو شــد. این توفیق باعث شــد داگالس 
آدامز در ســال ۱98۰جلد دوم کتاب را هم با عنوان »رستوران آخر دنیا«، براساس تعداد دیگری 
از همین نمایش ها بنویسد. او خیلی زود به عنوان نویسنده ای که تیراژ آثارش میلیونی شده جایزه 
قلم طالیی را به خود اختصاص داد. این توفیق ادامه دار به خلق سه جلد دیگر از همین مجموعه 
با عناوین: »زندگی، دنیا و همه چیز«، »خداحافظ و ممنون از اون همه ماهی« و »بیشترش چیز 
خاصی نیست« انجامید که آخرین آنها در سال ۱99۲ منتشر شد. حاال دیگر خود کتاب ها آنقدر 

معروف شده بودند که کمپانی ها به دنبال خرید حقوق 
آثار او برای اقتباس سینمایی یا حتی ساخت بازی های 

رایانه ای باشند.
داگالس آدامز عمری طوالنی نداشت و در 49 سالگی 
در گذشت و البته غیر از مجموعه »راهنمای کهکشان؛ 
برای اتو استاپ زن ها« سه اثر دیگر نیز منتشر کرد که از 
حال و هوای متفاوتی برخوردار بودند. با توجه به اینکه از 
کتاب حاضر یك نمایش، یك سریال تلویزیونی، یك بازی 
کامپیوتری، ســه جلد کتاب کمیك استریپ و یك فیلم 
ســینمایی اقتباس شــده و به بیش از ۳۰ زبان مختلف 
ترجمه شده، یکی از شــاخص ترین آثار ادبیات علمی ـ 

تخیلی به شمار می آید.
فکر کنیــد یک روز صبح کــه از خواب بلند می شــوید 
نامه ای به دســت شما برســد که باید خانه تان را تخلیه 
کنید، چراکه قرار است یک اتوبان درست از روی خانه 

شــما بگذرد. با کالفگی و عصبانیت به شــهرداری می روید تا ببینید این چــه تصمیم ناگهانی و 
احمقانه ای ست که گرفته شده اما در همین گیر و دار دوستی به سراغتان می آید و به شما می گوید 
بی خود حرص نخور، چون کل زمین سر راه سیاره دیگری قرار گرفته و همین روزهاست که آن را 
منهدم کنند! اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود این دوست که بعدا می فهمید یک آدم فضایی 
بوده که از سال ها پیش در زمین ساکن شده زمینه سفر شما را به کهکشان فراهم می کند که در 
آنجا با حوادثی عجیب وجالب روبه رو می شــوید. نقطه آغاز کتاب »راهنمای کهکشــان« چنین 
)منبع: الف( ماجرایی  اســت.  

سعدی سینمای ایران
علی حاتمی ۲۳ مرداد ســال ۱۳۲۳ در تهران متولد شــد. 
کم سن و سال بود که شــوق نمایشنامه نویسی پایش را به 
تماشــاخانه های الله زار باز  کرد و در آن جا مســحور بازی 
جعفر توکل  شد و آروز  کرد روزی برسد که توکل در نمایشی 
بــه کارگردانی خود او بازی کنــد. در کالس نهم تحصیل 
می کرد که برای آموختن اصول اولیه نمایشنامه نویســی 
به هنرستان هنرپیشگی تهران   و از آنجا به هنرستان آزاد 
هنرهای دراماتیک رفت. سختگیری مهدی نامور رئیس 

هنرســتان نسبت به نمایشنامه هایی که هنرجویان نوآموز می نوشــتند، حاتمی را بر آن داشت که در 
فراگیری فنون و شگردهای نمایشنامه نویسی حساســیت نشان دهد. نخستین نمایشنامه اش را با 
عنوان دیب )دیو( نوشت و اردیبهشت ۱۳44 در تاالر نمایش هنرهای دراماتیک اجرا کرد. سال ۱۳4۵ 
نمایشــنامه مدرنی با عنوان آدم و حوا یا برج زهر مار را نوشــت که همین نمایش موجب آشنایی او با 
مسئوالن تلویزیون شد که در آن ایام در کار جذب افراد مستعد بودند. سال ۱۳48 کیمیایی و مهرجویی 
و تقوایی فیلم های قیصر، گاو و آرامش در حضور دیگران را ســاختند. هدف مشترک این فیلمسازان 
دوری جســتن از بازار فیلم فارسی بود. حاتمی آثار بســیاری خلق کرد؛ آثاری که در یاد و خاطره همه 
ایرانیان باقی خواهد ماند. هیچ یک از ما »هزاردســتان« و »ســوته دالن« و »مادر« را از یاد نخواهیم 
برد. از دیگر آثار ماندگارش می توان به حسن کچل، طوقی، سلطان صاحبقران، دلشدگان و... اشاره 
کرد. ظرافت و دقت او در صحنه پردازی و دیالوگ های نابی که برای آثارش می نوشــت، سبب شد او 
را به »سعدی ســینمای ایران« ملقب کنند. لیال حاتمی بازیگر توانمند سینمای ایران فرزند اوست. 

علی حاتمی ۱۵ آذر ۱۳7۵ درگذشت.

ایران چهارمین کشور در خطر
پیش بینی ناسا: 4۵ کشــور جهان در معرض خشکسالی طی ۳۰ ســال آینده  ناسا گزارشی پیرامون 
گرمایش جهانی و خشکســالی در ۳۰ سال آینده منتشر کرده که نشــان می دهد 4۵ کشور جهان در 
معرض خشکسالی شدیدند. بر اساس این گزارش در فهرست 4۵ کشور در معرض خطر، ایران در رتبه 
چهارم قرار گرفته است. گزارش ناسا تاکید می کند که بعید نیست بین ۳۰ تا 4۰ سال آینده بخش های 
وسیعی از ایران به بیابان مطلق تبدیل شوند. تاثیرات گرمایش زمین و عواقب آن همچون خشکسالی 
به حدی جدی است که هشــدارها برای مهار گازهای گلخانه ای و جلوگیری از پیامدهای ناگوار مثل 
سیل جاری شده است. دانشمندان ناســا با مطالعه چندین مدل اقلیمی در فوریه ۲۰۱۵ مقاله ای در 
مجله ساینس به چاپ رساندند و هشدار دادند که مناطق جنوب غربی و مرکزی ایاالت متحده امریکا در 
آستانه خشکسالی شبیه دهه ۱9۳۰ هستند. خشکسالی۱9۳۰ فاجعه ای بود که بحران های اقتصادی 
شدیدی برای آمریکا به همراه داشت ولی این بار گمان می رود که این خشکسالی ۳۰ تا ۳۵ سال طول 
بکشد. بن کوک دانشمند آب و هوا در موسسه گودارد ناسا و نویسنده ارشد این مطالعه گفته است اگر 
افزایش گازهای گلخانه ای تا اواسط قرن ۲۱ متوقف نشود، مناطق جنوب غربی و مرکزی آمریکا به 
احتمال 8۰ درصد در طول سه دهه، بین سال های ۲۰۵۰ تا ۲۰99 میالدی خشکسالی بسیار شدیدی 
را تجربه خواهند کرد. مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی پیش بینی می کند که خاورمیانه و شمال آفریقا 
گرم تر و خشک تر از آنچه تا به حال بوده اند، خواهند شد. این موسسه تخمین می زند که حدود 8۰ تا ۱۰۰ 
میلیون نفر از ساکنان این مناطق تا سال ۲۰۵۰ میالدی در معرض تنش شدید آبی قرار خواهند گرفت. 
همچنین ناســا و مرکز هوا و فضای آلمان با ارزیابی آب جاری مصرفی بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰9 
میالدی نشــان داده اند که رودخانه های دجله و فرات )که بخش های از ترکیه، سوریه، عراق و غرب 
ایران را مشروب می کنند( بعد از هند بیش از هر جای دیگر در حال از دست دادن آب هستند. عده ای 
معتقدند که تغییرات آب و هوایی و اقلیمی و پیامدهای ناشــی از آن مســاله امنیت ملی نیز محسوب 
می شود و از آنجا که شرایط آب و هوایی در حال تغییر است عدم توجه به این موضوع می تواند پیامدهای 
کادمی ملی علوم  بسیار مخربی به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، بر اساس گزارش اقلیم شناسان آ
آمریکا بین سال ۲۰۰6 تا ۲۰۱۱ میالدی بخش های وسیعی از سوریه دچار خشکسالی شد و این فاجعه 
زیست محیطی نهایتا منجر به مهاجرت های اجباری روستاییان به مناطق شهری و بی ثباتی اقتصادی 
و اجتماعی شد که در ناآرامی های این کشور بی تاثیر نبوده. به گزارش مجله ساینس در سال ۲۰۱۳، 
دانشگاه برکلی پژوهشی در مورد رابطه خشونت با گرما در استرالیا، آمریکا، هند، تانزانیا، جنوب آسیا، 
اروپا و برزیل انجام داده و نتیجه گرفته است که تغییرات آب و هوایی و خشونت رابطه مستقیمی دارند. 
این پژوهش همچنین نشان داده است که افزایش متوسط دمای باالتر از ۲ درجه سانتیگراد، امکان 
بروز تنش های داخلی کشــورها را ۵۰ درصد افزایش خواهد داد. هدف از اعالم نتایج این مطالعات، 
روشنگری در مورد گرمایش زمین و پیامدهای آن بوده است، موضوعی که با نادیده گرفتن اهمیت آن 
)منبع: ایرنا( و عدم تالش برای همکاری بین المللی، سکونت در این کره خاکی را مشکل می کند.  

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

بنیامین و محمدرضا گلزار، برادر می شوند
مذاکرات اولیه بــرای حضور بنیامین بهادری در فیلم 
»سالم بمبئی« انجام شــده ولی حضور این خواننده 
پاپ به عنوان بازیگر این اثر ســینمایی قطعی نشــده 
است. سلیم احمدی مدیر برنامه های بنیامین بهادری 
خواننده موســیقی پاپ درباره حضــور این خواننده در 
فیلم سینمایی »سالم بمبئی« گفت: مدتی است در 
فضاهای مجازی مطرح شــده کــه بنیامین بهادری 
قرار است در فیلم سینمایی »سالم بمبئی« بازی کند و 

همچنین اخباری مبنی بر قطعیت حضور این خواننده در این فیلم سینمایی مطرح می شود که باید 
تاکید کنم این حضور هنوز قطعی نشده است. وی افزود: مذاکرات اولیه برای بازی بنیامین بهادری 
برای بازی در فیلم »سالم بمبئی« انجام شده اما حضور این خواننده هنوز به قطعیت نرسیده است 
و در صورت تحقق یافتن شرایط دو طرف، بنیامین بهادری در این فیلم سینمایی بازی خواهد کرد. 
مدیر برنامه های بنیامین بهادری یادآور شــد: در صورت فراهم شدن شرایط همکاری، بنیامین 
بهادری نخستین تجربه سینمایی خود را با این فیلم کسب خواهد کرد و در نقش برادر محمدرضا 
گلزار با او همبازی خواهد شد. احمدی در پایان تاکید کرد: بنابراین اخباری مبنی بر قطعیت حضور 
این خواننده در فیلم »سالم بمبئی« صحت ندارد و در صورت پذیرفته شدن شرایط دو طرف، حضور 
بهادری در این فیلم را رسما اعالم می کنیم. فیلم »سالم بمبئی« پروژه مشترک سینمای ایران و هند 
است و قربان محمدپور نویسندگی و کارگردانی این فیلم سینمایی را به عهده دارد .حضور محمدرضا 

گلزار، دیا میرزا و بهروز چاهل به عنوان بازیگر در این پروژه سینمایی قطعی است.

جرج کلونی در افتتاحیه جشنواره برلین
برگزارکنندگان جشــنواره فیلم برلین روز جمعه اعالم 
کردند شصت و ششــمین دوره این رویداد سینمایی با 
فیلم »درود بر ســزار« به کارگردانی جوئل و ایتن کوئن 
کلید می خورد. به گفته دیتر کاســلیک مدیر جشنواره 
برلین، فوق العاده است که جوئل و ایتن بار دیگر برلیناله 
را افتتــاح می کنند. شــوخ طبعی، شــخصیت های 
منحصــر به فرد و مهــارت روایی آنهــا تضمینی برای 
هیجان تماشــاگر اســت.  داســتان کمدی تاریخی 

»درود بر ســزار« در دهه ۱9۵۰ روی می دهد و درباره ادی منیکس رئیس یک استودیو هالیوودی 
)با بازی جاش برولین( است که بازیگر درجه یک او، برد ویتالک )با بازی جرج کلونی( هنگام تولید 
جدیدترین فیلم فاخر استودیو با نام »درود بر سزار« ربوده می شود. در این فیلم تیلدا سوئینتن نقش 
یک ستون نویس اخبار خاله زنکی، رالف فاینس نقش یک کارگردان مؤلف، فرانسیس مکدارمند 
نقش یک فیلمنامه نویس ازپاافتاده و جونا هیل نقش یک حسابدار به همان اندازه ازپاافتاده را بازی 
می کنند. چانینگ تیتم، اسکارلت جوهانسن و آلدن ارنرایک دیگر بازیگران این فیلم هستند که پنجم 
فوریه ۲۰۱6 )۱6 بهمن( اکران می شود. برادران کوئن فیلم جدید خود را با همکاری اریک فلنر و تیم 
بیوان از شرکت ورکینگ تایتل فیلمز تهیه کرده اند. فیلم های اخیر برادران کوئن همه در فصل جوایز 
سینمایی افتتاح شدند. »درون لوئین دیویس« فیلم قبلی آنها دسامبر ۲۰۱۳ اکران شد و »شهامت« 
دسامبر ۲۰۱۰ روی پرده رفت. برادران کوئن سال ۱997 برای »فارگو« برنده اسکار بهترین فیلمنامه 

غیراقتباسی شدند و سال ۲۰۰8 با »پیرمردها کشوری ندارند« سه جایزه اسکار را دریافت کردند. 

راهنمای کهکشان
)برای اتو استاپ زن ها(
نویسنده: داگالس آدامز
مترجم: آرش سرکوهی
نشر چشمه
قیمت: 14 هزار تومان
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