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خواننده گرامی برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را به مشاغل و  آگهی دهندگان  معتبر معرفی نمائید.
به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی دهندگان معتبر و حامی فرهنگ ایرانی  تامین می شود .

تب مدارک تقلبی دوباره باال گرفت
وبالگ متعلق به نشریه معتبر علمی نیچر )Nature(در گزارشی نوشته است که کامران دانشجو، 
وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری در دولت ایران، در سال 2009 مقاله ای را در یک نشریه علمی 
به نام خود و فرد دیگری به نام مجید شهراوی منتشر کرد که شباهت زیادی به مقاله ای دارد که 

هفت سال پیش از آن، چند پژوهشگر کره ای در یک مقاله علمی دیگر به چاپ رسانده بودند.
براساس این گزارش، بخش های عمده ای از مقاله منتشر شده توسط آقایان دانشجو و شهراوی 
در نشریه “مهندسی با کامپیوتر” )Engineering with Computer(عمال از مقاله ای رونویسی 

شده که سه محقق کره ای در سال 2002 در نشریه “ژورنال فیزیک دی” 
)Journal of Physics D( منتشر کردند و در یک نشست علمی در سال بعد ارائه دادند.

در ادامه این گزارش مدارک علمی کامران دانشجو، که به سمت وزیر علوم ایران منصوب شده، 
بحث برانگیز توصیف شده و آمده است که در مورد صحت مدرک دکترای وی سئواالتی مطرح 
است.کامران دانشجو در پائیز سال گذشته به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور ایران منصوب 
او سپرده شد و در  به  این وزارتخانه  از استیضاح علی کردان، وزیر وقت، سرپرستی  و پس 

انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری، سرپرست ستاد انتخابات کشور بود.
در مورد مدارک تحصیلی آقای دانشجو، که در کابینه دوره دوم 
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با شاعران معاصر

شهریار
محمدحسين  سيد 
تبريزی  بهجت 
 )۱۲۸۵-۱3۶۷ (
به  متخلص 
)پيش  شهريار 
بهجت(  آن  از 
اهل  ايرانی  شاعر 
بود  آذربايجان 
زبان های  به  که 
ترکی  و  فارسی 

تبريز  در  وی  سروده است.  شعر  آذربايجانی 
به دنيا آمد و بنا به وصيتش در مقبرة الشعرای 
همين شهر به خاک سپرده شد. در ايران روز 
و  »روز شعر  را  معاصر  اين شاعر  درگذشت 

ادب فارسی« نام گذاری کرده اند.

مهم ترين اثر شهريار منظومهٔ حيدربابايه سالم 
شاهکارهای  از  که  است  حيدربابا(  به  )سالم 
و  می رود  به شمار  آذربايجانی  ترکی  ادبيات 
روستا  زيبايی های  و  اصالت  از  آن  در  شاعر 

ياد کرده است.

شعر  گونه های  انواع  سرودن  در  شهريار 
قطعه،  غزل،  مثنوی،  قصيده،  -مانند  فارسی 
رباعی و شعر نيمايی- نيز تبحر داشته است. از 
جملهٔ غزل های معروف او می توان به علی ای 
همای رحمت و »آمدی جانم به قربانت« اشاره 
کرد. شهريار نسبت به علی بن ابی طالب ارادتی 
ويژه داشت و همچنين شيفتگی بسياری نسبت 

به حافظ داشته است.

مجموعهٔ تلويزيونی شهريار که به کارگردانی 
کمال تبريزی در سال ۱3۸۴ ساخته شده و در 
به تصوير  اين شاعر  از زندگی  آن جلوه هايی 
طريق  از   ۱3۸۶ سال  در  شده است،  کشيده 
شبکهٔ دوم سيما به نمايش درآمد و از جانب 

مردم مورد استقبال فراوان قرار گرفت.

آمدي جانم به قربانت ولي حاال چرا ؟
بي وفا، بي وفا حاال که من افتاده ام از پا چرا ؟

نوشدارويي و بعد از مرگ سهراب آمدي
سنگدل اين زودتر مي خواستي حاال چرا ؟

عمر ما ار مهلت امروز و فرداي تو نيست
من که يک امروز مهمان توام فردا چرا ؟

نازنينا ما به ناز تو جواني داده ايم
ديگر اکنون با جوانان نازکن با ما چرا ؟

وه که با اين عمر هاي کوته بي اعتبار
اين همه غافل شدن از چون مني شيدا چرا ؟
آسمان چون جمع مشتاقان ، پريشان مي کند

درشگفتم من نمي پاشد ز هم دنيا چرا ؟

شهريارا بي حبيب خود نمي کردي سفر
راه عشق است اين يکي بي مونس و تنها چرا ؟

بي مونس و تنها چرا ؟
تنها چرا ؟ حاال چرا

 

ISSN دریافت شماره
برای هفته نامه پرشین

ماه گذشته با تالش بی وقفه آقای نجفی 
موفق  پرشين  نامه  هفته  نشريه  مديريت 
از   ISSN يا  شاپا  شماره  دريافت  به 
کتابخانه بريتانيا گرديد . الزم به توضيح 
 ISSN )International شماره  است 
پيايند   )Standard Serial Number
که  است  غيرچاپي  يا  چاپي  اي  نشريه 
زماني  فواصل  در  و  مسلسل  طور  به 
معين يا نامعين منتشر مي شود پيايندها 
ها  سالنامه   ها ،  روزنامه  مجالت ،  شامل  
سالنماها(،  راهنماها،  گزارشها،  )مثل  
صورت   سازمانها،  مذاکرات   خالصه  
جلسات  همايشهاي  دنباله دار، گزارشهاي  
فروستهاي   نيز  و  علمي   انجمن هاي  
شامل   تعريف   اين   است .  تک نگاشتي  
منتشر  جداگانه   قسمتهاي   در  که   آثاري  
مي شود ولي  انتهاي  آن  از قبل  مشخص  

شده  است  نمي شود. 

براي حضور در جايزه هنر معاصر »جادوي ايران«  
 

آثار عکاسان ایراني در رویال 
کالج سلطنتي لندن 

 
نمايشگاه آثار هنري شش هنرمند جوان ايراني طي دو 
روز از ۲3 مهرماه در کالج سلطنتي هنر لندن برپا مي 
اهرارنيا،  فرهاد  توکليان،  نيوشا  کوثري،  عباس  شود. 
و سهند حساميان  چماني  وحيد  موخر،  بخشي  محمود 
هنرمندان ايراني هستند که براي شرکت در بخش نهايي 
جايزه هنر معاصر »جادوي ايران« در رويال کالج لندن 
توسط هيات داوري اين جايزه انتخاب شده اند. آثار اين 
آيد.  نمايش در مي  به  لندن  هنرمندان در کالج سلطنتي 
اين نخستين جايزه جهاني خاص هنرمندان ايراني است 
و پيش از اعالم برنده نهايي اين جايزه، آثار هنرمندان 
مي  گذاشته  مزايده  به  کريستي  در حراج  کننده  شرکت 
به هنرمند  متعلق  از آن  از درآمد حاصل  نيمي  و  شود 
خواهد بود و نيم ديگر آن براي برنامه آموزشي موسسه 

»جادوي ايران« و اقامت آنها هزينه خواهد شد.

هاي  حراج  در  پيشتر  هنرمندان  اين  از  بعضي  آثار   
به  و  خورده  چکش  بونامز  و  کريستي  چون  معتبري 
فروش رسيده است. به گزارش ايسنا اين شش هنرمند 
از ميان ۱۲0 هنرمند ايراني و بيش از ۵00 اثر هنري در 
زمينه نقاشي، مجسمه، عکس و رسانه هاي جديد براي 
نمايشگاه  و  اند  برگزيده شده  اين جايزه  از  اين مرحله 
آثار آنها از ۱۵ تا ۱۷ اکتبر )۲3 تا ۲۵ مهرماه( در اين 

گالري معتبر جهاني برپاست.
 

رفتی و رفتن تو، آتش نهاد بر دل ...
پائيز پشت ديوار فصل به انتظار نشسته است و هنوز باد خزان از راه نرسيده اما 

خزانی اندوهگين بر عرصه موسيقی ايران وزيدن گرفت.
ايران  هنری  زده  جامعه سياست  از  و  کرد  کوچ  ابدی  ديار  به  مشکاتيان  پرويز 
ما خداحافظی نمود . از توانايی های استاد گفتنی ها بسيار است اما بدون شک 
وی يکی از ارکان موسيقی ايران در 30 سال اخير بود و به گفته خيلی از اهالی 
موسيقی و عالقمندانش وی دارای نبوغ ذاتی و توانايی بينظيری در شکل دادن بر 

نت ها و ريتمها داشت.

اما هنر استاد در گرو وادی چنگها و خطوط حامل نبود وی همراه با مردم نيز 
در طول جريانات اخير سياسی نامه ای هم به يکی از کانديداها نوشت و گفت ” 
ما خيال کرديم قدرت در اعداد است و گرفتار ميان مايگی شده ايم هر چند عده 
ای رای دهندگان بيشتر باشد برگزيده آنان از حيثيت کيفيت و صفت، عادی تر 
و معمول تر خواهد بود . روی سخن من با آن عده از مردم است که دل در گرو 

دموکراسی دارند و برای آبادی و آزادی دريافته اند که بی دغدغه نيستند “
به هر روی استاد دارای آثار و تاليفات متعددی در عرصه موسيقی می باشد که 
اکثر آثار وی در نواهای موسيقی سنتی ايران بديع و دلنشين است . پيش درآمدهای 

وی در چهار مضراب و ترانه های ملی و عاشقانه ها مثال زدنی است.

تجلی عشق همايونی استاد  بر مضراب سنتور  بر کسی پوشيده نيست اما استاد 
رفت و رفتن او آتشی نهاد بر دل تمامی دوستداران و عالقمندانش. مرگ استاد 
ضايعه ای بزرگ بر بدنه موسيقی سنتی ايران است و ما " هفته نامه پرشين" نيز 
در گذشت اين نابغه موسيقی ايران را به اهل فرهنگ و هنر و تمامی دوستدارانش 

تسليت می گوئيم.
 عباس نجفی
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هموطن گرامی: به یاد داشته باشید فقط 
از صرافی های معتبر جهت نقل و انتقال 

پول خود استفاده نمائید.

امارات برای فردوسی هم 
خط و نشان کشید

 
 محمد صادقي

روز دوشنبه 30 شهريور مانند هميشه مشغول مرور اخبار رسانه ها بودم که در يکي از خبرگزاري ها 
با خبر عجيب و غريبي مواجه شدم. در اين خبرگزاري آمده بود يک روزنامه اماراتي ادعا کرده است؛ 
»شاهنامه را فردوسي به تنهايي نسروده است،« در اين خبر همچنين آمده بود روزنامه االتحاد بر پايه 
کتاب جديدي که به تازگي منتشر شده، مدعي شده فردوسي با الهام از پنج نفر از حماسه سرايان پيش 
از خود شاهنامه را تدوين کرده است، از نام کتاب مورد استناد هم سخني به ميان نيامده بود. روزنامه 
اماراتي افزوده بايد نام پنج نفر ديگر هم روي جلد شاهنامه نوشته شود و ديگر اينکه ايرانيان را به 

نژادپرستي و برتري جويي متهم ساخته است.
به  نياز  و  است  روشن  همگان  براي 
ابتداي  در  فردوسي  که  ندارد  توضيح 
اين  آوردن  فراهم  چگونگي  شاهنامه 
کتاب و داستان ها را شرح داده است؛

يکي نامه بود از گه باستان
فراوان بدو اندرون داستان

پراگنده در دست هر موبدي
از او بهره يي نزد هر بخردي

يکي پهلوان بود دهقان نژاد
دلير و بزرگ و خردمند و راد

پژوهنده روزگار نخست
گذشته سخن ها همه باز جست

بيندازيم،  نگاهي  شاهنامه  متن  به  اگر 
از  آنچه  توس  حکيم  که  يابيم  مي  در 
است  بوده  مانده  جا  به  قديم  دوران 
از  و  درآورده  خويش  گفتار  به  را 
است.  کرده  سپاسگزاري  نيز  راويان 
شاهنامه  نظم  به  نخست  که  دقيقي  از 
برده  نام  بوده  پرداخته  ابومنصوري 
نفر،  پنج  آن  از  مقصود  اگر  و  است 

آزادسرو، شادان برزين، ماخ پير خراساني، بهرام و شاهوي باشد که آنان راويان شفاهي بوده اند و 
به نظر نمي آيد هم دوره فردوسي بوده باشند و اگر هم چنين بوده باشد، در به نظم درآوردن شاهنامه 

و سرودن آن تنها هنر فردوسي است که مي درخشد و در اين باره ترديدي وجود ندارد. 

اما اينکه روزنامه اماراتي بدون ارائه دليل و مدرک و کمترين آگاهي از متن شاهنامه، دست به اين 
خبرسازي زده است پرسش برانگيز است و نمي توان از آن به سادگي گذشت. اگر در کشور ترکيه 
بزرگداشت باشکوه مولوي برگزار مي شود، در کشور تاجيکستان مقام ادبي رودکي پاس داشته مي 
شود و همسايگان ما )در قلمرو فرهنگي ايران( به اين کار دست مي زنند و کارگزاران فرهنگي ما هم 
دست روي دست مي گذارند و دوستداران فرهنگ و ادب ايران را مي آزارند، اکنون شايد نبايد از چنين 

خبرهايي که از يک کشور در حوزه خليج فارس به گوش مي رسد نيز چندان شگفت زده شد.
 

نشانه گرفتن فردوسي و هجوم به کتابي که بخش مهمي از هويت ما ايرانيان را بازگو مي کند، موضوع 
کوچکي نيست. مگر نه اينکه ما بارها از استادان زبان و ادبيات فارسي شنيده ايم که اگر فردوسي و 
کوشش هاي او نبود، ايرانيان زبان خود را از دست مي دادند و اوست که اين زبان را غنا بخشيده 
و زنده نگه داشته است؟ مصر نمونه يي آشکار از يک تمدن کهن است که امروز مردمانش به زبان 
عربي سخن مي گويند. با انديشيدن درباره اين موضوع است که مي توانيم به خدمت بزرگ و ارزشمند 
فردوسي پي ببريم و نسبت به آنچه در پيرامون ما مي گذرد غفلت نورزيم. شايسته است مسووالن و 
کارگزاران فرهنگي ايران اعتراض جدي خود را به اين اقدام ناپسند نشان دهند، دست از سهل انگاري 
برداشته و در مقابل اين هجوم ها، قله هاي فرهنگ و ادب اين سرزمين را پاس بدارند و فراموش نکنند 
که شاهنامه فردوسي نه تنها يک کتاب حماسي بزرگ در ايران و جهان است بلکه بي ترديد شناسنامه 

فرهنگ و تمدن ايران زمين به شمار مي آيد. 

تسلیت
را  گراميتان  پدر  درگذشت  بدينوسيله  احمدی  محمود  آقای  جناب 
تسليت عرض نموده و از خداوند منان طلب مغفرت برای آن مرحوم 

و بردباری را برای شما  و خانواده عزيزتان خواستاريم.
از طرف هفته نامه پرشین و دوستان

سخنرانی دکتر عباس میالنی 
در دانشگاه سوآس لندن

آدوم صابونچيان

سالن خليلی دانشکده مطالعات شرقی و آفريقايی دانشگاه سوآس شامگاه  ۱۴ سپتامبر شاهد 
سخنرانی دکتر عباس ميالنی ، پژوهشگر صاحب نام و استاد دانشگاه استمفورد آمريکا بود. 
دکتر ميالنی مدير موسسه پژوهش های ايرانی در دانشگاه استمفورد و استاد مدعو در بخش 
علوم سياسی دانشگاه مزبور می باشد. در کنار اشتغال و اعتبار آکادميک، دکتر ميالنی يکی 

لزوم  مناديان  ترين  شده  شناخته  از 
از  و  ايران  در  دموکراسی  برقراری 
کوشندگان فعال در اين زمينه می باشد. 
که  است  نظرانی  صاحب  از  ايشان 
بويژه پس از رويدادهای اخير به دنبال 
دفعات  به   ۱3۸۸ خرداد   ۲۲ انتخابات 
برای مصاحبه به رسانه های فارسی و 

غير فارسی زبان دعوت شده است.
در اين مصاحبه ها دکتر ميالنی در کنار 
سياست  عرصه  بر  خود  قوی  تسلط 
معاصر ايران احاطه ژرف و نکته بينانه 
خود را بر تاريخ و فرهنگ ايران نشان 
های  مصاحبه  دليل  همين  به  دهد.  می 
ايشان اطالعات با ارزشی را در اختيار 
می  قرار  خود  شنوندگان  و  بينندگان 

دهد .

سخنرانی وی در روز ۱۴ سپتامبر در 
و  اطالعات  ارزش  نظر  از  نيز   SOAS
راحتی انتقال آنها به مدعوين در سطح 
بااليی بود و از اين نظر بايد سپاسگذار 
های  پزوهش  مرکز  در  مينا  نيما  دکتر 
خاورميانه در SOAS بود که با ترتيب 

دادن اين سخنرانی فرصت مغتنی را برای عالقمندان به کارها و آثار دکتر ميالنی فراهم آورد.
ای کاش البته  گستردگی اطالع رسانی در مورد اين سخنرانی از آنچه بوده است بيشتر می بود 

تا شمار بيشتری از عالقمندان در جلسات اين دانشگاه شرکت می کردند. 

عنوان سخنرانی انگليسی دکتر ميالنی را می توان بصورت “ کاراکتر بمثابه سرنوشت: شاه و 
انقالب” ترجمه نمود . اين موضوع سخنرانی تا جائيکه نگارنده اطالع دارد در ارتباط با موضوع 

کتاب جديد ايشان درباره شاه فقيد ايران است.

ترجمه فارسی کتاب قبلی دکتر ميالنی معمای هويدا نخست وزير شاه برای حدود ۱۵ سال در 
ايران يکی از باالترين رکوردهای تجديد چاپ را از آن خود کرده است و به رقم مجموعا باالی 

۱00 هزار نسخه البته با معيارهای ايرانی رسيده است.

موضوع هايی که دکتر ميالنی در اين سخنرانی به آنها پرداخت فهرست وار عبارت بودند از : آيا 
شاه فقيد عدم تمايل به پادشاهی داشت؟ چه جنبه از شخصيت های او رفتار سياسی او را تعيين 
می کرد و در سرنوشت انقالب ۱3۵۷ دخيل بود؟ بعنوان يک انسان شاه چطور آدمی بوده است 
و گرايش های شخصی او آيا نقاط ضعف و يا ارزش های سياسی بوده اند؟ اعتقادات مذهبی 
او چه بود و چگونه در نتيجه انقالب تاثير گذاشت؟ ديدگاه های او درباره دموکراسی، زنان، و 
نوع ايده ال حکومت چه بود؟ پس از سخنرانی ايشان در قسمت پرسش و پاسخ مباحث بسيار با 
ارزش و جالبی مطرح شد که به غنای اين برنامه افزود و مسلما به طور اجتناب ناپذيری شرايط 

آن دوران و شرايط کنونی ايران را مورد مقايسه قرار داد.

عکس: دکتر نيما مينا
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com
ایران در یک نگاه

ذره بین
»مهدي  مطبوعاتي؛  و  سیاسي  فعال  چند  بازداشت   
شيرزاد« و »حسين نعيمي پور« فرزندان احمد شيرزاد و 
محمد نعيمي پور دو عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت 
بازداشت  افطاري  مراسم  يک  در  دو  اين  شدند.  دستگير 
 ۲3 روز  از  نگار  روزنامه  نياکي«  »مهدي  همچنين  شدند. 
شهريور دستگير شده است. پايگاه اطالع رساني سازمان 
مجاهدين انقالب نيز اعالم کرد سيداحمد حسيني مسوول 

شاخه گيالن اين حزب نيز عصر پنجشنبه بازداشت شد.

 چند دستگیري در قم؛ شنيديم چند نفر از ديگر بستگان 
قم دستگير  راهپيمايي روز قدس در  اهلل منتظري در  آيت 
و  منتظري  ناصر  همسرش،  و  منتظري  حامد  شدند. 
فرزندش  و  املشي  رباني  لعيا  منتظري،  هاجر  همسرش، 
و محمدحسين رباني املشي اين بازداشت شدگان هستند. 
اداره اطالعات قم  همچنين طي چند روز گذشته ماموران 
با مراجعه به منازل موسوي تبريزي، حجت االسالم متقي، 
منازل  و  دستگير  را  آنها  دختران  چاووشي  و  دردکشان 
محمدرضا  نيز  اين  از  پيش  کردند.  بازرسي  نيز  را  شان 
موسوي تبريزي، علي ناظم زاده، وحيد احمدي بندرعباسي، 

دل آذر و چند نفر ديگر بازداشت شده بودند.

 لغو مراسم هیات ایراني در نیویورک؛ در خبرها آمده 
است مشاوران اوباما از مسووالن هتل اينترکانتيننتال در 
بارکلي نيويورک به دليل ميزباني احمدي نژاد در نيويورک 
داد  نيز گزارش  اند. شبکه خبر صدا و سيما  انتقاد کرده 
تحت اين فشارها هتل هلمزلي مراسم شام هيات ايراني را 

لغو کرده است.

اعالم  منتظري  اهلل  آيت  خبري  پايگاه  منتظري؛  اطالعیه   
امامت  به  فطر  عيد  نماز  برگزاري  ها  سال  از  »پس  کرد؛ 
اين مرجع تقليد که به خاطر کثرت جمعيت و ضيق مکان 
نمازگزاران دچار مشکل مي شدند، امسال به دليل محدود 
بودن مکان، پلمب بودن حسينيه معظم له و شرايط سني 

ايشان اين نماز اقامه نخواهد شد.«

معاون  منصوري  آذر  مشارکت؛  عضو  دو  بازداشت 
هنگام  شب  شنبه  سه  مشارکت  جبهه  دبيرکل  سياسي 
»مجيد  همچنين  شد.  بازداشت  خواهرش  منزل  از  خروج 
جبهه  عضو  و  شمالي  خراسان   ۸۸ ستاد  رئيس  جزمي« 

مشارکت نيز دستگير شده است.

اصفهان  دانشگاه  رئيس  دانشجو؛   50 خانواده  به  تذکر   
از ارسال تذکر براي خانواده هاي ۵0 نفر از دانشجويان 
اين دانشگاه خبر داد. عليرضا قرباني به مهر گفت اين نامه 
هاي تذکر در پي تصميم دانشگاه براي مهر ورزي و رافت 

اسالمي با دانشجويان ارسال شده است.

 جشن تولد عرب سرخي و قوچاني؛ خانواده هاي فيض 
اهلل عرب سرخي و محمد قوچاني به همراه جمعي از چهره 
سالروز  شب  شنبه  سه  مطبوعات  اهالي  و  سياسي  هاي 
تولد اين دو نفر را مقابل زندان اوين جشن گرفتند. خانواده 
هاي اين دو فعال سياسي و مطبوعاتي شمع هاي تولد را 

به نيابت از آنها فوت کردند.

 قرآن هاي چیني در ایران؛ بعد از ورود محصوالت متنوع 
چيني، اين بار نوبت به »قرآن هاي ديجيتالي« چيني رسيده 
است تا بازار ايران را به دست گيرد. حسين تفکري رئيس 
انتشارات تالوت سازمان دارالقرآن کريم گفته است قيمت 
اين قرآن ها بين ۸0 تا ۱۵0 هزار تومان است و با صداي 
مجوز  با  ها  قرآن  اين  شوند.  مي  عرضه  ايراني  قاريان 

وزارت بازرگاني وارد مي شوند.

آمده است  در خبرها  ایران و فرانسه؛  مذاکرات پنهاني   
خروج کلوتيلد ريس از ايران در گرو فرستادن علي وکيلي 
فيگارو در مطلبي  ايران است.  به  بختيار  قاتل شاپور  راد 
و  ايران  محرمانه  مذاکرات  پي  در  تصميم  اين  مدعي شد 

فرانسه اتخاذ شده است.

گزینه هاي روي میز اسرائیل  
معاون نخست وزير اسرائيل اظهارات اخير رئيس جمهور روسيه 
را مبني بر اينکه اين رژيم گزينه اتخاذ اقدام نظامي عليه ايران را 
کنار گذاشته است، رد کرد. به گزارش ايسنا، ديميتري مدودوف 
رئيس جمهور روسيه اخيراً در گفت وگو با شبکه تلويزيوني سي 
ان ان گفته بود که شيمون پرز، اقدام نظامي عليه ايران را منتفي 
دني  رويترز،  گزارش خبرگزاري  به  همين حال  در  است.  دانسته 
اين  آيا  اينکه  به  پاسخ  در  اسرائيل  وزير  نخست  معاون  يعالون 
ايران  به  اسرائيل  که  است  اين  براي  تضميني  مدودوف  اظهارات 
حمله نخواهد کرد، گفت؛ با نهايت احترام بايد بگويم فکر نمي کنم 
رئيس جمهور روسيه حق اين را داشته باشد که به جاي اسرائيل 
صحبت کند و ما هيچ گزينه يي را از روي ميز برنداشته ايم. گبي 
اين  تکرار  با  نيز  اسرائيل  مسلح  نيروهاي  دفتر  رئيس  اشکنازي 
موضع در پاسخ به سوال راديو ارتش مبني بر اينکه آيا اسرائيل 
به ايران حمله خواهد کرد، مدعي شد؛ اسرائيل حق دفاع از خود را 

دارد و همه گزينه ها روي ميز قرار دارد.  
 

قرائتي؛ پرستش وطن شرک است  
  

را  پرستش وطن  نماز کشور  اقامه  رئيس ستاد  قرائتي«  »محسن 
شرک دانست. به گزارش فارس، وي در يک برنامه تلويزيوني به 
مناسبت عيد فطر گفت؛ »شنيديم يک عده يي شعار داده اند که »نه 
غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران«، اگر اين طور است پس نمازتان را 
هم تغيير دهيد و بگوييد »اسالم علينا و علي ايرانيان«. »نه غزه،نه 
لبنان« مي داني يعني چه؟ يعني »نه قرآن«.« وي افزود؛ »ما ايران را 
دوست داريم اما ايران پرست نيستيم. ما نه پدر مي پرستيم، نه آيت 
اهلل، نه حزب، نه سياست، نه عمامه، نه لباس و نه کت و شلواري. ما 

فقط خداپرست هستيم و وطن مان را هم دوست داريم.«

وزیر علوم ایران، 
نتیجه تحقیقات 

دیگران را به نام 
خود منتشر کرد

 بی بی سی فارسی خبر داده است که يک نشريه علمی ادعا کرد 
وزير علوم ايران مقاله تحقيقی ديگران را رونويسی کرده و به نام 

خود به چاپ رسانده است.

بی.بی.سی فارسی نوشت:
وبالگ متعلق به نشريه معتبر علمی نيچر )Nature(در گزارشی 
نوشته است که کامران دانشجو، وزير علوم، تحقيقات و فن آوری 
در دولت ايران، در سال ۲009 مقاله ای را در يک نشريه علمی به 
نام خود و فرد ديگری به نام مجيد شهراوی منتشر کرد که شباهت 
زيادی به مقاله ای دارد که هفت سال پيش از آن، چند پژوهشگر 

کره ای در يک مقاله علمی ديگر به چاپ رسانده بودند.
منتشر  مقاله  از  ای  عمده  های  بخش  گزارش،  اين  براساس 
با  “مهندسی  نشريه  در  دانشجو و شهراوی  آقايان  توسط  شده 
ای  مقاله  از  )Engineering with Computer(عمال  کامپيوتر” 
رونويسی شده که سه محقق کره ای در سال ۲00۲ در نشريه 
“ژورنال فيزيک دی” )Journal of Physics D( منتشر کردند و 

در يک نشست علمی در سال بعد ارائه دادند.
در ادامه اين گزارش مدارک علمی کامران دانشجو، که به سمت 
و  شده  توصيف  برانگيز  بحث  شده،  منصوب  ايران  علوم  وزير 
آمده است که در مورد صحت مدرک دکترای وی سئواالتی مطرح 

است.

پائيز سال گذشته به عنوان معاون سياسی  کامران دانشجو در 
کردان،  علی  استيضاح  از  پس  و  منصوب  ايران  کشور  وزارت 
در  و  شد  سپرده  او  به  وزارتخانه  اين  سرپرستی  وقت،  وزير 
انتخابات بحث برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری، سرپرست 

ستاد انتخابات کشور بود.
در مورد مدارک تحصيلی آقای دانشجو، که در کابينه دوره دوم 
محمود احمدی نژاد سمت وزارت علوم را در دست دارد، ابهاماتی 

وجود داشته است.

خاتمه  از  قبل  و  بريتانيا  در  تحصيل  هنگام  دانشجو  کامران 
ارتباط  در  کتابخانه  يک  زدن  آتش  اتهام  به  خود،  تحصيالت 
هفت  با  همراه   ۱9۸9 سال  در  رشدی،  سلمان  تکفير  ماجرای  با 
گفته  دليل،  همين  به  و  اخراج شد  کشور  آن  از  ديگر  دانشجوی 
شده است که وی نمی توانسته از اين کشور مدرک دکترا گرفته 
دانشگاه  از  دارا بودن چنين مدرکی  باشد در حاليکه وی مدعی 

های بريتانياست.

برخی منابع به نقل از نزديکان آقای دانشجو هم گفته اند که وی 
مدارک خود را از دانشگاه های ايران به دست آورده است که بر 

ابهامات موجود افزوده است.
کامران دانشجو در دانشگاه های ايران تدريس کرده و وبسايت 
از مقاالتی  از تعداد قابل مالحظه ای  شخصی او شامل فهرست 

است که ظاهرا به عنوان آثار تحقيقی او منتشر شده است.

اين نخستين باری نيست که نزديکان و افراد مورد نظر محمود 
احمدی نژاد برای تصدی سمت های مهم دولتی با مشکالت ناشی 
به کسب مدارک عالی دانشگاهی مواجه می  ادعاهای مربوط  از 

شوند.
سال گذشته، ادعای کذب علی کردان، وزير وقت کشور، در مورد 
اخذ مدرک دکترا از يک دانشگاه معتبر به استيضاح و برکناری 

او منجر شد.
آقای احمدی نژاد اخيرا داشتن مدرک علمی را برای تصدی سمت 

های دولتی را مهم و الزم ندانسته است.

اول اکتبر آغاز گفت وگوهاي 
ایران و 1»5 

براي گفت وگوها  ما  اينکه  بيان  با  اتمي  انرژي  ؛ رئيس سازمان 
آماده هستيم از آغاز گفت وگوهاي ايران با ۱»۵ براي اول اکتبر 
خبر داد.به گزارش فارس علي اکبر صالحي در مصاحبه با هفته 
دريافت  را  ما  پاسخ  آقاي سوالنا  به هر حال  اشپيگل گفت؛  نامه 
کرد.وي ادامه داد؛ ما براي گفت وگو آماده هستيم، اما بدون پيش 

شرط. 

 دیدار تاج زاده با خانواده 

با خانواده  بازداشت  از گذشت ۱03 روز  بعد  تاج زاده  مصطفي 
محتشمي  فخرالسادات  نيوز  پارلمان  گزارش  کرد.به  ديدار  خود 
پور با بيان اين مطلب اظهار داشت؛ صبح روز گذشته به همراه 
دخترم پس از صد و چند روز توانستيم با همسرم مالقات کنيم.

اينکه در مدت ۱03 روز بازداشت تاج زاده، تنها دو  وي با بيان 
بار به ايشان اجازه تلفن به خانواده داده شده بود، گفت؛ »با تغيير 
دادستان، درخواست رسمي براي مالقات با همسرم را دادم که 
مورد موافقت قرار گرفت و امروز موفق به ديدار ايشان شديم.«   

نامه عمادالدین باقي به آنگ سان سوکي  
 

عماد الدين باقي در نامه يي به آنگ سان سوکي فعاليت هاي او در 
زمينه دفاع از حقوق بشر و دموکراسي را ستود.باقي در نامه خود 
به رهبر مخالفان و چهره دموکراسي خواه برمه گفت؛ پيشتازي 
شما در راه دفاع از حقوق بشر يادآور الهه خوبي ها در اساطير 
باستاني است که نشان مي دهد زنان نماد رحمت اند.در اين نامه 
آمده است؛ از سرزميني کهن و دردمند به نام ايران و به عنوان 
کسي که تجربه زندان را دارد با شما احساس همدردي کرده و 
حکم دادگاه فرمايشي نظاميان برمه را عليه شما محکوم مي کنم 
زيرا هر جا که مبارزه با ظلم باشد ما نيز آنجا هستيم. با اين نامه 
مي خواهم بگويم شما تنها نيستيد و دل هاي همه آزاديخواهان 
جهان با شما و همه کساني است که در گوشه و کنار گيتي براي 
آزادي و کرامت انسان ها تالش مي کنند و هزينه مي دهند. زنداني 
واقعي کساني هستند که شما را محکوم مي کنند. آنها اسير زندان 
خودخواهي، هوس و قدرت و جاه طلبي اند و شما در درون زندان 
هم آزاد هستيد چون روح و جان تان از اسارت ظلم و جاه طلبي 

آزاد است؛ چون شرافت و احترام داريد. 
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اختالف فاحش آمار فروش نفت بين بانک مرکزي و وزارت نفت 

 پیدا کنید 25 میلیارد دالر را  
 

 با انتشار آمارهاي بانک مرکزي درباره وضعيت صادرات و واردات ايران در سال هاي گذشته 
شکاف آمار رسمي در درون دولت بازتر شد. اين شکاف در کسب درآمدهاي نفتي به اوج مي 
رسد به طوري که تفاوت آماري اعالم شده از سوي بانک مرکزي و وزارت نفت در چهار ساله 
از ۲۷ ميليارد دالر مي رسد؛ تفاوت رقمي باال و عجيب و غريب در  فعاليت دولت نهم به بيش 
انتشار آمار از سوي دو منبع رسمي.بنا بر گزارش بانک مرکزي که مرجع اصلي آمار درخصوص 
حوزه هاي کالن اقتصاد به حساب مي آيد ايران در سال هاي ۸۴ تا ۸۷ حدود ۲۷9 ميليارد دالر 
درآمد از محل فروش نفت و گاز به دست آورده است در حالي که اين رقم از سوي وزارت نفت 
گاز  فروش  آمار  نفت  در محاسبات وزارت  البته  است.  اعالم شده  ميليارد دالر  به ۲۵۶  نزديک 
محاسبه نشده اما کيست که نداند فروش گاز در چهارساله گذشته در بهترين شرايط به دو ميليارد 
دالر مي رسد زيرا حداکثر توانايي ايران در شرايط کنوني صادرات گاز به ارزش ۵00 ميليون دالر 
در سال است. با اين حساب اگر دو ميليارد دالر درآمد حاصله از فروش گاز از رقم کلي کاسته 
شود تفاوت آمار در فروش نفت ايران از سوي بانک مرکزي و وزارت نفت به ۲۵ ميليارد دالر مي 
رسد. مسووالن پاسخ مي دهند چرا دو مرجع اصلي که يکي متولي فروش نفت ايران و ديگري که 
مسوول خزانه است در اعالم اصلي ترين منبع درآمدي کشور چنين اختالف فاحشي با هم دارند. 
برابر قانون وزارت نفت بايد درآمدهاي حاصل از فروش نفت را به خزانه بانک مرکزي واريز کند، 
بنابراين به طور طبيعي نبايد چنين تفاوت آماري وجود داشته باشد اما مقايسه آمارهاي اعالم 
شده از سوي دو مرجع نشان مي دهد درآمدهاي اعالم شده از طرف وزارت نفت ۲۵ ميليارد دالر 
کمتر از بانک مرکزي است. آمارهاي منتشرشده از سوي اين دو مرجع در جزييات ساالنه به 
خوبي اين تفاوت آماري را آشکار مي کند. در آمار اعالم شده از سوي بانک مرکزي درآمدهاي 
نفتي در سال ۸۴ برابر ۵3 ميليارد و ۸۲0 ميليون دالر بوده اما وزارت نفت براي همين سال رقم 
۵۱ ميليارد دالر را براي فروش نفت اعالم کرده است. در واقع آمار اعالم شده از سوي بانک 
مرکزي بيشتر از وزارت نفت است. در سال ۸۵ اين رابطه معکوس شده و بانک مرکزي درآمد 
نفتي ايران را ۶۲ ميليارد دالر گزارش کرده اما وزارت نفت اين رقم را ۶۵ ميليارد و ۶00 ميليون 
دالر اعالم کرده است. بنابراين در سال دوم رقم وزارت نفت از بانک مرکزي بيشتر است. از سال 
۸۶ به بعد شکاف رقمي اعالم شده از سوي دو مرجع عمق بيشتري مي يابد، به طوري که بانک 
مرکزي در گزارش خود از درآمد ۸۱ ميليارد و ۵۶۷ ميليون دالري نفت سخن مي گويد اما وزارت 
نفت درآمد نفت را ۶۶ ميليارد دالر عنوان مي کند. در سال ۸۶ تفاوت رقمي يکباره به عددي نزديک 
به ۱۵ ميليارد دالر مي رسد که تفاوت قابل مالحظه يي است. سال ۸۷ هم بر همين قاعده ادامه 
يافته است. وزارت نفت از طريق مجراي رسمي خود درآمد نفت را ۷3 ميليارد دالر اعالم کرده 
اما بانک مرکزي از رقمي نزديک به ۸۲ ميليارد دالر خبر مي دهد. به اين ترتيب در سال ۸۷ هم 
شکاف رقمي معادل هشت ميليارد دالر را شاهد هستيم؛ شکافي که فعاًل کسي نمي داند ريشه آن 

در چيست؟ 

سخنرانی
 احمدی نژاد در مجمع 

عمومی انجام شد
به نقل از وب سايت بی بی سی فارسی  محمود احمدی نژاد رئيس 
جمهوری ايران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد.

بود،  جريان  در  ايران  جمهوری  رييس  سخنرانی  که  حالی  در 
او شعار  عليه  متحد  ملل  سازمان  اطراف ساختمان  در  معترضان 

می دادند.
نطق آقای احمدی نژاد که چيزی حدود ۴0 دقيقه طول کشيد بعد از 

ساعت هفت بعد از ظهر به وقت محلی در نيويورک شروع شد.
در جريان اين نطق بسياری از کرسی های مجمع عمومی خالی بود 
و نمايندگان برخی از کشورهای غربی همچون کانادا و فرانسه نيز 

در جريان نطق او جلسه را ترک کردند.
رئيس جمهور ايران در اين سخنرانی يک جا با اشاره به انتخابات 
اخير رياست جمهوری ايران ، آن را "بسيار باشکوه و کامال آزاد" 
توصيف کرد و گفت مردم طی آن "فصل نوينی را برای شکوفايی 
ملی و تعامالت گسترده تر جهانی رقم زده اند." بسياری از مخالفان 

در ايران معتقدند او با تقلب در اين انتخابات برنده شده است.
های  حکومت  ترين  مردمی  از  "يکی  را  اسالمی  جمهوری  نظام  او 
که  مخالفان  اعتراضات  به  ای  اشاره  هيچ  و  خواند  جهان"  مترقی 
آخرين مورد از تظاهرات گسترده خيابانی را جمعه گذشته در روز 

"قدس" ترتيب دادند نکرد.
و  جهان  اقتصادی  آرايش  از  شديد  انتقاد  با  نژاد  احمدی  آقای 
"ماشين  که  کند  می  بينی  پيش  گفت  ليبراليستی  انديشه  همچنين 

اقتصاد سرمايه داری" از کار بيافتد.
تعبير  او جهانی سازی را بهانه ای برای "توسعه سلطه بر جهان" 
کرد و گفت: "امروز ديگر دوران تحقير ملت ها و اعمال سياست های 

دوگانه و معيارهای چندگانه سپری شده است."

آقای احمدی نژاد با انتقاد تلويحی از غرب گفت که اين کشورها 
"خود  و  کنند  تعريف  را  آزادی  و  توانند دموکراسی  نمی  ديگر 
معيار آن باشند" و با دولت های متکی بر "مردم ساالری واقعی 

و حقيقی مبارزه کنند."
اسرائيل  و  پرداخت  ها  فلسطينی  مساله  به  ديگر  بار  او سپس 
را "متجاوز" و "اشغالگر" خواند و اين کشور را به نسل کشی 
متهم کرد.او گفت: "ديگر قابل قبول نيست که يک اقليت محض با 
يک شبکه پيچيده و طراحی غيرانسانی، بر اقتصاد و سياست و 
فرهنگ بخش های مهمی از جهان حاکم شود، برده داری نوين 
اندازی کند و تمام حيثيت ملت ها، حتی ملت های اروپا و  راه 

آمريکا را قربانی مطامع نژاد پرستانه خود کند."
افغانستان  و  عراق  اشغال  آنچه  از  قبل،  سال  نطق  همچون  او 
خواند شديدا انتقاد کرد و نظام حاکم بر سازمان ملل را ناعادالنه 
خواند و گفت: "اين قابل قبول نيست که اين سازمان تحت سلطه 

چند دولت و در خدمت منافع و خواست آنها باشد."
رئيس جمهوری ايران خواستار قيام جمعی کشورهای جهان در 
برابر وضع موجود شد و راه نجات بشر را راه پيامبران الهی 
دانست چرا که همه انبياء آمده اند کاری کنند که "جنگ نباشد، 
تبعيض و فقر ريشه کن شود، جهل نابود شده و خوشبختی بر 

تمام انسان ها و جوامع حاکم شود."

وی در پايان سخنرانی اش گفت که جهان برای رسيدن به آزادی، 
کمال، رشد، امنيت و آرامش و صلح بايد در انتظار ظهور امام 

دوازدهم شيعيان )مهدی( و پيامبر مسيحيان )مسيح( باشد.
نژاد  احمدی  آقای  نطق  آغاز  با  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
کاستاريکا،  بريتانيا،  استراليا،  آرژانتين،  نمايندگی  های  هيات 
آمريکا  و  زالندنو  ايتاليا،  مجارستان،  آلمان،  فرانسه،  دانمارک، 
نمايندگی  های  هيات  از  ديگری  شمار  و  کردند  ترک  را  جلسه 

ديگر هم در جلسه حضور نداشتند.

مارک کورنبال، سخنگوی دفتر نمايندگی آمريکا در سازمان ملل، 
در بيانيه ای گفت: "اينکه آقای احمدی نژاد بار ديگر شعارهای 
مايه  است،  برگزيده  را  آميز و ضديهودی  توهين  نفرت،  از  پر 

تاسف است."

تجمع ایرانیان مقیم لندن در مقابل 
سفارت انگلستان همزمان با روز 
سخنرانی رئیس جمهوری ایران

به   از ظهر  بعد   ۶ روز چهارشنبه ساعت  پرشين  گزارش خبرنگار  به 
نماد رنگ  با  لندن  ايرانی مقيم  از هموطنان  نفر  لندن حدود 300  وقت 
سبز در مقابل سفارت ايران تجمع و به شعارهايی عليه وضعيت بعد از 
انتخاب دادند . در اين اجتماع که نسبت به اجتماعات قبلی کاهش قابل 

توجه ای داشت تعدادی از هموطنان شعار اهلل اکبر سر دادند که باعث 
نارضايتی تعدادی  اين تجمع کنندگان شد و اين باعث گرديد که تعدادی 
اين  در  که   ياد آوريست  به  نمايند. الزم  ترک  را  از هموطنان صحنه 
روزها با توجه به تعدد جناحهای  سياسی تظاهر کننده و عدم هماهنگی 
بين آنها  اغلب شعارها بدون هماهنگی بوده و در مجموع صحنه هايی 
مناسبی برای هموطنانی که برای دفاع از آرا خود آمده بودند بوجود 
نمی آيد که به گفته بسيار ی از حاضرين  اين موضوع خود يکی از 

داليل کاهش جمعيت دارد.
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آغاز به کار شصت و 
چهارمین مجمع عمومي 

سازمان ملل  
 

بان کي مون دبيرکل سازمان ملل در سخنراني افتتاحيه نشست 
از  واقعي  اقدام جمعي  يک  ملل خواستار  مجمع عمومي سازمان 
فقر جهاني  و  تغييرات جوي  کردن  کم  براي  سوي سران جهان 
شد. دبيرکل سازمان ملل در سخناني گفت؛ اگر قرار باشد فرصتي 
براي اقدام در يک چارچوب چندجانبه و لحظه يي براي اقدام جمعي 

واقعي سازمان ملل وجود داشته باشد، همين حاال است.
اما آنچه محتمل است اين است که تمام چشم ها به باراک اوباما 
رئيس جمهور امريکا خواهد بود که انتظار مي رود تعهد تازه يي 
را براي همکاري نزديک با جامعه جهاني و در تعارض شديد با 
جرج بوش رئيس جمهور سابق امريکا اعالم کند. بنا بر گزارش 
هاي اعالم شده برخي از سران ۱9۲ کشور عضو مجمع عمومي 
و  برزيل، چين  ايران،  ليبي،  امريکا،  از جمله سران  ملل  سازمان 
روسيه جزء سخنرانان نخستين روز شصت و چهارمين نشست 
سران مجمع عمومي سازمان ملل هستند. معمر قذافي رهبر ليبي 
که به خاطر سخنراني هاي طوالني در مورد تاريخ اعراب معروف 
است، براي اولين بار در طول حکومت چهار دهه يي در ليبي، در 
شود. مي  حاضر  ملل  سازمان  عمومي  مجمع  سکوي سخنراني 

در خبر ديگر خبرگزاري هاي رسمي گزارش دادند که نيروهاي 
امنيتي نيويورک مانع از استقرار چادر اقامتي قذافي در اطراف اين 
شهر شدند. سخنراني قذافي که پس از اوباما صورت مي گيرد نيز 
با دقت بررسي و موشکافي خواهد شد زيرا مقام هاي امريکايي 
سر  بر  جنجال  درخصوص  سازي  شفاف  به  وي  که  اميدوارند 
آزادي عامل بمبگذاري الکربي بپردازد. قذافي همانند ديگر سران 
کشورها و دولت ها که در شصت و چهارمين نشست مجمع ۱9۲ 
عضوي سازمان ملل طي چند روز آينده سخنراني خواهد کرد و به 
لحاظ وقت خود را محدود خواهد ديد اما با توجه به اينکه ديپلمات 
هاي برجسته جهان به دنبال حل برخي از مهم ترين مسائل جهان 
و  يي  هسته  تسليحات  گسترش  تا  زمين  تدريجي  شدن  گرم  از 
بحران مالي هستند، سخنان آنها احتمااًل مشتاقانه تحليل و بررسي 
خواهد شد. لوئيس ايناسيو لوال داسيلوا رئيس جمهور برزيل که 
متعهد شده قهرمان آرمان دموکراسي هاي در حال ظهور باشد، 
رئيس  نژاد  احمدي  محمود  و  چين  جمهور  رئيس  تائو،  هوجين 
جزء  روسيه  جمهور  رئيس  مدودوف  ديميتري  و  ايران  جمهور 
موضوع  هستند.همچنين  عمومي  مجمع  روز  نخستين  سخنرانان 
منع گسترش سالح هاي هسته يي محور اصلي گفت وگوي بي 
سابقه امروز به رياست باراک اوباما در شوراي امنيت سازمان 
ملل خواهد بود. در همين حال شبکه خبري سي بي اس گزارش 
داد؛ مقام هاي مبارزه با تروريسم امريکا هشدار داده اند استاديوم 
ها، مجموعه هاي تفريحي، هتل ها و مراکز حمل و نقل همگي مي 
ضدتروريسم  هاي  مقام  باشند.  تروريستي  حمالت  هدف  توانند 
حال  در  همچنان  تروريستي  هاي  هشدار  اينکه  اعالم  با  امريکا 
ورزشگاه  در  و  کرده  اتخاذ  امنيتي سختي  تدابير  است،  افزايش 
ها تماشاچيان را بازرسي بدني مي کنند و کيف هاي آنها را مي 
گردند. از نکات قابل توجه اين نشست عدم حضور حامد کرزي 
رئيس جمهور افغانستان و هوگو چاوس رئيس جمهور ونزوئال 
است. به گزارش تلويزيون راشاتودي اين دو رهبر داليل متفاوتي 
براي حضور نيافتن در نشست دارند. حامد کرزي نگران اوضاع 
سياسي کشورش است. کارشناس اين تلويزيون درباره علت عدم 
حضور هوگو چاوس نيز گفت وي احساس مي کند از او استقبال 
شايسته يي به عمل نخواهد آمد از اين رو تصميم گرفته است به 

نيويورک نيايد. 

تداوم درگیري ها در یمن 
در حالي که چند روز از پيشنهاد آتش بس دولت علي عبداهلل 
صالح در يمن مي گذرد هنوز اين درگيري ها ادامه دارد و هر 
الحوثي در  از کشته هايي بيشتر مي رسد. جنبش  روز خبر 
مناطق  روز سه شنبه  دولتي  نيروهاي  کرد؛  اعالم  يي  بيانيه 
»مران«، »المجازين«، »الخميس«، »الشرفه« و »الرقه« را هدف 
حمله هوايي خود قرار داده که منجر به کشته شدن غيرنظاميان 
و  منازل  به  نيز  هايي  خسارت  و  شد  »مجازين«  منطقه  در 
همچنين  الحوثي  آمد.  عمل  به  منطقه  اين  کشاورزي  مزارع 
در بيانيه خود تاکيد کرد نيروهاي دولتي در مناطق »سحار« 
گفته مي  اند.  کرده  هوايي  بمباران  به  اقدام  نيز  و »ضحيان« 
شود نيروهاي دولتي روز سه شنبه اقدام به پيشروي زميني 
کردند  شرق  سمت  از  عمران  استان  در  »سفيان«  منطقه  در 
براي  و  مواجه  الحوثي  نيروهاي  سرسختانه  مقاومت  با  که 
بيانيه  در  الحوثي  شدند.  نشيني  عقب  به  مجبور  بار  چندين 
يي ديگر نيز با اعالم اسامي هفت اسير جديد خود، دولت را 
عامل شايعات و خبرسازي در خصوص پيروزي در نبرد با 

ادامه درگيري ها در صعده در شرايطي  اين جنبش دانست. 
صورت مي گيرد که سازمان هاي بين المللي نسبت به وقوع 
ايجاد  خواستار  و  داده  هشدار  منطقه  اين  در  انساني  فجايع 
کانال هاي ارتباطي براي کمک رساني به آسيب ديدگان شده 
اند. به گزارش پايگاه خبري »الجزيره«، سازمان امداد رساني 
بين المللي »اکسفام« که مقرش در لندن قرار دارد، اعالم کرد؛ 
به دنبال افزايش درگيري ها ميان ارتش يمن و گروه الحوثي 
بحران  يک  شاهد  يمن  زودي  به  تاکنون،  گذشته  آگوست  از 
انساني خواهد بود. اين سازمان با صدور بيانيه يي خواستار 
حفظ امنيت آوارگان يمني در مناطق کوهستاني و تردد آنان 
درگيري  افزايش  سايه  در  کرد؛  تاکيد  و  شد  مناطق  اين  در 
ها در مناطق شمالي يمن، انتظار مي رود يک بحران انساني 
شديد در يمن به وجود آيد. در اين بيانيه از تمامي طرف هاي 
مسوول خواسته شده هرچه سريع تر درگيري ها در يمن را 
متوقف کنند و از جامعه بين الملل نيز درخواست شده با اتخاذ 
سازوکارهاي ديپلماتيک از به وجود آمدن بحران انساني در 
يمن جلوگيري کنند. بر اساس گزارش سازمان ملل، از ابتداي 
درگيري ميان گروه الحوثي و نظام حاکم بر يمن از سال ۲00۴ 
تاکنون، ۱۵0هزار نفر آواره شده اند و هم اکنون هزاران يمني 

در اردوگاه هاي موقت و دائمي به سر مي برند. 

برزيل خواستار دخالت شوراي امنيت در بحران هندوراس شد 
 

زالیا و حامیانش در 
محاصره نیروهاي امنیتي  
 سربازان باتوم به دست دولت موقت هندوراس براي متفرق کردن 
و  آور  اشک  گاز  از  برزيل  سفارت  مقابل  در  تظاهرکننده  هزاران 
ماشين آب پاش استفاده کردند و مانوئل زاليا رئيس جمهور مخلوع 
از دوستان و خويشاوندانش بدون  به همراه ۷0 تن  را  هندوراس 
آب، برق و تلفن در داخل سفارت به حال خود رها کردند. مانوئل 
زاليا رئيس جمهور عزل شده هندوراس در پي کودتاي ۲۸ ژوئن در 
مصاحبه با رسانه هاي مختلف گفت؛ ما مي دانيم در خطر هستيم اما 
حاضريم هر چيزي را فدا کنيم. سربازان تا دندان مسلح دولت موقت 
در پشت بام هاي اطراف سفارت مستقر بودند و هلي کوپترها بر 
فراز آسمان پرواز مي کردند. زاليا که ۲۸ ژوئن از کشورش اخراج 
به حاميان خود  و  کرد  پيدا  پايتخت حضور  در  شد روز دوشنبه 
گفت پس از سه ماه تبعيد بين المللي و ۱۵ ساعت حضور مخفيانه 
اينک در سفارت برزيل در  در کشور آماده شروع مجدد است.او 
البته پاسخ روبرتو ميچلتي رئيس جمهور  هندوراس مستقر است. 
موقت هندوراس به اين سخنان کوتاه و صريح بود. روبرتو ميچلتي 
رئيس دولت موقت هندوراس در بيانيه يي که کارلوس لوپز وزير 
خارجه دولت وي در کنفرانس خبري سه شنبه شب آن را قرائت 
کرد، اعالم کرد در صورتي که مانوئل زاليا با برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري در موعد مقرر يعني ماه نوامبر موافقت کند، آماده 
است باب مذاکرات را با وي بگشايد. از طرف ديگر وي به برزيل 
بر  مبني  دادگاه عالي هندوراس  به حکم  بنا  فشار آورده است که 
هندوراس  دولت  به  را  وي  قدرت،  از  زاليا  و سوءاستفاده  خيانت 
تحويل دهد. برخي مقام ها گفتند حتي سفارت برزيل نيز مکان امني 
براي رئيس جمهور برکنارشده هندوراس نخواهد بود. فرانسيسکو 
کاتوندا رزنده مسوول امور سفارت گفت آب، برق و تلفن سفارت 
برزيل قطع شده و هيات برزيلي با يک ژنراتور ديزلي برق سفارت 
را تامين کرده و اين سرويس ها ظهر سه شنبه مجدداً وصل شده 
اند. يک خودرو سازمان ملل نيز با حضور در سفارت بين حاميان 
تنها  اين  کرد.  توزيع  داگ  هات  کارکنان سفارت ساندويچ  و  زاليا 

غذايي بود که کارکنان سازمان ملل در پايتخت تقريبًا تعطيل شده 
هندوراس پيدا کرده بودند.در يک خبر ديگر برزيل از شوراي امنيت 
خواست براي حل بحران هندوراس وارد عمل شود. از طرف ديگر 
گفت؛  ميچلتي  دولت  خارجه  امور  وزارت  مشاور  فورتنيته  ماريو 
مصونيت هيات هاي ديپلماتيک به معني حفاظت از مجرمان و فراري 
ها در برابر عدالت نيست. پليس و سربازان هندوراس يک حلقه امنيتي 
در پنج کيلومتري اطراف سفارت تشکيل داده اند و دستگيري افراد 
قابل مشاهده است. دولت هندوراس  آنها در برخي مناطق  توسط 
طي بيانيه يي اعالم کرد نيروهاي امنيتي دستور دارند افرادي را که 
با هدف ايجاد ناآرامي براي مابقي مردم در اطراف سفارت تجمع 
مي کنند، دستگير کنند. در همين راستا پليس هندوراس اعالم کرد 
مقابل  در  امنيتي  نيروهاي  با  زاليا  طرفداران  درگيري  جريان  در 
نفر  تگوسيگالپا، دست کم ۱۸تن زخمي و ۱۴3  برزيل در  سفارت 
بازداشت شدند. ارلين سراتو سخنگوي وزارت امنيت هندوراس به 
آسوشيتدپرس گفت دو پليس مورد ضرب و شتم قرار گرفته و ۱۷۴ 
تن به اتهام ايجاد بي نظمي و خرابکاري دستگير شده اند. از طرف 
ديگر دولت موقت هندوراس عصر روز سه شنبه منع آمد و شد را 
به مدت ۱۲ ساعت و تا شش صبح ديروز تمديد کرد. حاميان زاليا 
حکومت نظامي را ناديده گرفته و در اطراف سفارت برزيل تجمع 
کرده و به جشن و شادي پرداختند. اما سربازان با زور باتوم و گاز 
اشک آور و ماشين آب پاش و ايجاد صداهاي بلند جمعيت را متفرق 
کردند. تعدادي کپسول هاي گاز اشک آور نيز داخل محوطه سفارت 
جايي که زاليا، همسر و فرزندانش، اعضاي کابينه و روزنامه نگاران 
هندوراس  در  اخير  اقدامات  شد.  پرتاب  بودند،  وگو  گفت  حال  در 
باعث شد ديپلمات هاي سراسر جهان از اتحاديه اروپا تا سازمان 
کشورهاي امريکايي ضمن درخواست حفظ آرامش، بر اين موضوع 
تاکيد ورزند که زاليا را به عنوان رئيس جمهور مشروع هندوراس 
به رسميت مي شناسند. اما ميچلتي که متعهد شده پس از انتخابات 
رياست جمهوري ماه نوامبر کنار مي رود، مجدداً گفت هيچ گونه 
کودتايي رخ نداده و صرفًا يک »جانشيني قانوني« به دستور دادگاه 
ها و تاييد کنگره صورت گرفته است. وي طي مقاله يي در واشنگتن 
آزادي  و  ندارد  آزادي  مجلس  کودتا  شرايط  در  نوشت؛  پست 
مطبوعات تضمين نمي شود چه رسد به احترام به حقوق بشر ولي 
در هندوراس اين آزادي ها دست نخورده و پرشور باقي مانده اند. 
در همين حال شينهوا گزارش داد روبرتو ميچلتي گفته است آماده 
تشکيل يک تيم براي شروع گفت وگو در جهت پايان دادن به بحران 
کشور است. ميچلتي اظهار داشت اين کارگروه شامل بخش هايي از 

جامعه مدني هندوراس و ديپلمات هاي بي طرف خارجي است. 

سفر خواهر همسر بلر و دخترش 
با دوچرخه به فلسطین  

 
با مشارکت در  به همراه دختر هشت ساله اش  بلر   خواهر همسر 
يک اقدام بين المللي جديد در حمايت از مساله فلسطين، قصد دارند 
کنند.  ديدار  باختري  کرانه  هاي  روستا  و  شهرها  از  دوچرخه  با 
و  انگليس  سابق  وزير  نخست  بلر  توني  همسر  خواهر  بوث  لورن 
نماينده ويژه کميته چهارجانبه صلح که چند ماه پيش به همراه تعداد 
ديگري از فعاالن صلح با يک کشتي جهت لغو محاصره نوار غزه به 
به  اکنون قصد دارد در طرح جديدي موسوم  بود،  اين منطقه رفته 
»دوچرخه صلح« شرکت کند. وي در اين طرح به همراه ۱۴ انگليسي، 
بلژيکي، ايرلندي، کانادايي، سوئدي و قبرسي و همچنين دختر هشت 
ساله اش الکس، با دوچرخه از امان پايتخت اردن به اراضي فلسطيني 

در کرانه باختري سفر مي کند.  

 انتخاب دبیرکل یونسکو  
امور  وزير  بوکووا  ايرينا  داد  گزارش  الجزيره  تلويزيوني  شبکه    
خارجه سابق بلغارستان در پنجمين و آخرين دور انتخابات رياست 
»فاروق حسني« وزير  با 3۱ راي بر حريف خود  توانست  يونسکو 
فرهنگ مصر که ۲۷ راي را کسب کرد، غلبه کند و به عنوان دبيرکل 
سازمان علمي - فرهنگي سازمان ملل »يونسکو« انتخاب شود. بنابر 
اين گزارش، در صورتي که انتخاب وي از سوي ۱93 عضو مجمع 
عمومي يونسکو در ماه آينده ميالدي تاييد شود وي به طور رسمي 
به اين سمت برگزيده مي شود. منابع عربي علت عدم انتخاب 

فاروق حسني را اظهارات ضداسرائيلي او مي دانند.  
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شبه کاری کلم آتور  
• عيسی مسيح گل مريم به سينه اش زده بود.

• با گل های اشکم خزان را بهار کردم.
•اين روزها برای خواب غفلت هم خوش خواب می خرند.

• نواز غزه هم جز نوارهای غير مجاز اعالم شد.
• بلبل ها واق واق کنان از بوی گند گلها فرار کردند.

• پائيز بهاری است که عاشق شده است.
•چون قلمم تير می کشيد آن را شکستم.

• چون سيم لخت بود، برق خجالت می کشيد که بيايد.

• روی سگم که باال می آيد، گربه ها هم فرار می کنند.
• عزرائيل هم از من رشوه می خواهد.

• لب ساحل را که بوسيم دريا خشمگين شد.
• از بس سردی و گرمی روزگار را چشيدم دندانی برايم باقی نماند.

• پنجره برای دزد روزنه اميد است.
• خيالش که تخت شد به فکر تاج افتاد.

• چه دنيای وحشتناکی است، خرس روسيه، شير انگلستان، گربه ايران.
• چون ختم روزگار بود لباس سياه می پوشيد.

• وقتی به موهايم چنگ می زنم، دلم شور می زند.
• به شيرين که می انديشم، اوقاتم تلخ می شود.

• چون دهانش بوی شير می داد، حيوانات از او می ترسيدند.
• زنبورهای عسل شيره گل محمدی را که نوشيدند، صلوات فرستادند.

تلنگر
صمد شکارچی 

کانون ایران
برای پاسداری از فرهنگ و هنر ایران

شروع ترم پاییزی آموزشگاه زبان فارسی کانون ایران
آموزشگاه زبان فارسی کانون ایران در لندن پس از پایان تعطیالت تابستانی روز 
شنبه 12 سپتامبر 2009 ترم پاییزی )ثلث اول( سال تحصیلی جدید را آغاز نمود.

آموزشگاه زبان فارسی کانون ايران با ۲۵ سال پيشينه آموزشی در لندن زير نظر مستقيم دکتر قاسمی 
مدير کانون اداره می شود و شخصًا تدريس کالسهای GCSE و A-level را بر عهده دارد.

 OCRفارسی )مجاز از سوی مرکز  A-levelو GCSE  آموزشگاه کانون ايران مرکز رسمی آزمونهای
( است. و در تمام کالسهای ۱۲ گانه از سطح مبتدی تا پيش دانشگاهی و کالسهای ويژه بزگساالن و 
خارجيان از وجود معلمان با تجربه که بيش از چندين دهه پيشينه تدريس در ايران و انگلستان را دارند 

استفاده می کند.
و سالهای   در سال جاری  آموزشگاه  اين  آزمونهای شاگردان  در صد  قبولی صد  و  درخشان  نتايج 

پيشين نشانه بارز برتری روش آموزشی در اين مرکز فرهنگی با سابقه است.
شهريه آموزشگاه مانند سال گذشته همچنان هفتاد پوند )۷0£( در يک ترم سه ماهه ) ۱۲ هفته( است.  
برای دريافت اطالعات بيشتر و ثبت نام در ترم جديد با تلفن دفتر کانون ايران )0۲0۸۷۴۶3۲۶9( و از 
روز شنبه ۱۲ سپتامبر و شنبه های بعدی )فقط روزهای شنبه( با تلفن آموزشگاه )0۲0۸۷۴۸۶۶۶۵( 

تماس گرفته شود.
          Active Learning School, 4A King Street, London W6 0QA:نشانی آموزشگاه

 Hammersmith نزديک ترين ايستگاه قطار

آخرین نظرسنجي ها در 
مورد انتخابات آلمان 

 
گروه بين الملل؛ نتيجه جديدترين نظرسنجي ها حاکي از آن است که 
به عقيده اکثر آلماني ها، مرکل نسبت به اشتاين ماير داراي شايستگي 
بيشتري جهت احراز پست صدراعظمي است. نتيجه نظرسنجي پايگاه 
هاي اينترنتي »اشترن« و »آرتي ال« حاکي از آن است که اکثر آلماني 

ها با توجه به مناظره تلويزيوني قبلي اشتاين ماير و مرکل،

صدر اعظم فعلي را داراي شايستگي و لياقت بيشتري براي کسب 
مقام صدراعظمي آلمان مي دانند. عالوه بر اين، شرکت کنندگان در 
اين نظرسنجي مرکل را دوست داشتني تر از اشتاين ماير مي دانند. 
به گزارش پايگاه اينترنتي اشترن، آ نگال مرکل صدر اعظم آلمان و 
کانديداي حزب دموکرات مسيحي )CDU( در بسياري از ويژگي ها 
و خصايص بسيار قوي تر از رقيب خود يعني اشتاين ماير است. 
به طرز  مرکل  مديريت«  و  هدايت  »قدرت،  معيار  مورد  در  ويژه  به 
چشمگيري پيشتاز است. ۷۶ درصد سوال شوندگان اين صفات را 
اين زمينه ۴9 درصد آرا  اند. اشتاين ماير در  به مرکل نسبت داده 
آلماني  اکثر  اين نظرسنجي،  اين طبق  بر  از آن خود کرد. عالوه  را 
ها مرکل را دوست داشتني تر، منصف و شايسته تر مي بينند. ۶۶ 
دموکرات  سوسيال  کانديداي  معتقدند  نيز  شوندگان  سوال  درصد 
ها داراي چشم اندازهايي براي آينده است. مرکل در اين مورد ۵۸ 

درصد کسب کرده است.

 در همين حال يک نظرسنجي ديگر که از سوي نشريه هندلزبالت 
انجام شده است، نشان مي دهد براي اولين بار ميزان محبوبيت ائتالف 
ليبرال دموکرات به  احزاب دموکرات مسيحي، سوسيال مسيحي و 
۴۶درصد کاهش يافته است در حالي که سه حزب سوسيال دموکرات 
ها، سبزها و چپ ها داراي ۴9درصد محبوبيت هستند. نظرسنجي ها 
در روزهاي اخير در آلمان بيشتر درباره ائتالف هايي صورت مي 
ها  نظرسنجي  بگيرند.  انتخابات شکل  از  بعد  دارد  احتمال  که  گيرد 
در اين کشور نشان مي دهند فراکسيون احزاب دموکرات مسيحي 
و سوسيال مسيحي قادر به کسب اکثريت آرا خواهند بود، ولي مهم 
اين است که حزب يادشده با کدام حزب ديگر قادر به تشکيل دولت 
خواهد بود. آنگال مرکل رهبر حزب دموکرات مسيحي عنوان کرده 
ترجيح مي دهد با حزب دموکرات هاي آزاد ائتالف کند در حالي که 
نظرسنجي ها بيانگر کافي نبودن ميزان آراي اين احزاب براي تشکيل 
دولت است. از سوي ديگر حزب سوسيال دموکرات ها ديگر حزب 
حاضر در ائتالف حاکم نيز بر تشکيل ائتالفي با شرکت چپ ها و 

سبزها تاکيد مي کند. 

 

واکنش به هشدارهاي فرمانده 
نیروهاي امریکا در افغانستان  

 
گروه بين الملل؛ يک روز پس از هشدارهاي فرمانده نيروهاي 
رئيس  کرزي  حامد  که  حالي  در  افغانستان  در  امريکا  نظامي 
جمهور اين کشور از اين سخنان حمايت کرده است کشورهاي 
اعزام نيروي بيشتر ترديد دارند. حامد کرزي  اروپايي بر سر 
با  ان  ان  سي  شبکه  با  مصاحبه  در  افغانستان  جمهور  رئيس 
اشاره به گزارش مک کريستال گفت؛ نکات بسيار مهمي در اين 
گزارش که از آن به طور کامل حمايت مي کنم، يافتم. در گزارش 
که  بود  کرده  اشاره  موضوع  اين  به  وي  کريستال  مک  ژنرال 
نيروهاي امريکايي بيشتري براي مقابله با فعاليت افراطيون در 
افغانستان  به  بيشتر  نيروهاي  اين  اگر  و  است  نياز  افغانستان 
با  است  ممکن  افغانستان  در  طالبان  عليه  جنگ  نشوند،  اعزام 
ميدان  امريکا  رئيس جمهور  گزارش  اين  مواجه شود.  شکست 
سياسي مخاطره آميزي ميان ارتش و افکار عمومي قرار داده 
کلينتون  هيالري  فرانسه،  خبرگزاري  گزارش  براساس  است. 
وزير خارجه امريکا نسبت به ارزيابي ژنرال مک کريستال ابراز 
احترام کرد، اما اظهار داشت؛ من تنها مي توانم بگويم ارزيابي 
هاي ديگري از سوي ساير تحليلگران نظامي وجود دارد که در 
عمليات هاي ضدشورشي شرکت داشته اند و تحليل آنها دقيقًا 
مغاير با ارزيابي اعالم شده از سوي ژنرال مک کريستال است. 
در همين رابطه سناتور کارل لوين رئيس کميته نيروهاي مسلح 
سناي امريکا در بيانيه يي اعالم کرد وي با نظر ژنرال استنلي 
افغانستان موافق  مک کريستال فرمانده نيروهاي امريکايي در 
است. با اين حال يک مقام سازمان آتالنتيک شمالي )ناتو( ديروز 
نيروي جديدي  فرانسه  انگليس و  آلمان،  اعالم کرد کشورهاي 
را به افغانستان اعزام نمي کنند. ژنرال »استنلي مک کريستال« 
بايد  کم  دست  است  معتقد  ايساف  نيروهاي  فرمانده  امريکايي 
افغانستان مرکب از سربازان و  30 هزار نيروي تازه نفس به 

مربيان نظامي اعزام کرد. در يک خبر ديگر روزنامه وال استريت 
ژورنال نوشت؛ وزارت دفاع امريکا به مک کريستال اعالم کرده 
درخواست اعزام نيروهاي کمکي به افغانستان را از سوي دولت 

اوباما به تاخير بيندازد. 

درخواست میلیبند براي پیوستن اسرائیل 
هند و پاکستان به ان پي تي  

  
را  تي  پي  ان  به  اسرائيل  پيوستن  انگليس  خارجه  امور  وزير 
خواستار شد. ديويد ميليبند وزير امور خارجه انگليس در مقاله 
يي که در روزنامه گاردين به چاپ رسيد، از اسرائيل خواست 
همراه پاکستان و هند به پيمان منع توليد و گسترش سالح هاي 
هسته يي )NPT( بپيوندند. وي نسبت به فاجعه ناشي از شکست 
در دستيابي به اجماع در خصوص عاري سازي جهان از سالح 
اوباما  باراک  رياست  به  است  قرار  که  نشستي  در  يي  هسته 
برگزار  امنيت  در شوراي  پنجشنبه  روز  امريکا  رئيس جمهور 

شود، هشدار داد.   

حمله پلیس فرانسه به اردوگاه 
مهاجران  

  
پليس ضد شورش فرانسه ديروز )سه شنبه( دست کم ۱۵0 مرد 
و پسر افغاني را از يک اردوگاه موقتي مهاجران واقع در يکي 
از جنگل هاي اين کشور اخراج کرد. پليس ضدشورش فرانسه 
با  همزمان  کااليس  منطقه  در  شهر  از  خارج  در  صبح  ديروز 
سوي  از  مراقبت  و  پناهگاه  درخواست  براي  مهاجران  تجمع 
گروه  اولين  ورود  با  همزمان  شد.  مستقر  دولتي،  هاي  مقام 
از فعاالن حقوق  پليس ضد شورش، گروه کوچکي  افسران  از 
بشر براي جلوگيري از دسترسي پليس به مهاجران ، دست به 
تشکيل زنجيره انساني زدند و شعار دادند »مرزي وجود ندارد، 
کشوري وجود ندارد، اخراج مهاجران را متوقف کنيد.« پليس در 
را  مهاجران  معترضان خشمگين،  و  مقابل چشمان خبرنگاران 

يک به يک از اين اردوگاه خارج کرد.  
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آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

تولید در دومین میدان 
بزرگ نفتی جهان با 

مشکل مواجه شد 
مقام شورای رتبه عالی نفت کويت هشدار داد، اين کشور برای جلوگيری 
المللی نياز  از کاهش توليد ميدان نفتی بورگان به کمک شرکت های بين 

خواهد داشت. 
به نقل از بلومبرگ، عماد العتيقی تصريح کرد، ممکن است ميزان توليد نفت 
ميدان بورگان کويت، دومين ميدان بزرگ نفتی جهان، بدون کمک شرکت 
های بين المللی نفتی، با کاهش رو برو شود. کويت که روزانه حدود ۲.۲ 
ميليون بشکه نفت توليد می کند، نتوانسته است توافقنامه های مربوط به 
از  المللی  اين کشور را با چند شرکت بين  ارائه خدمات ميدان های نفتی 
جمله شرکت بريتيش پتروليوم و شورون آمريکا تمديد کند؛ به همين علت 
افزايش  به  اين کشور رو  نفتی  توليد بزرگ ترين ميدان  در مورد کاهش 
است. ميدان نفتی بورگان بعد از ميدان نفتی قوار عربستان ، دومين ميدان 
اين  نفت  توليد  از  ای  به شمار می رود و بخش عمده  نفتی جهان  بزرگ 
کشور را به خود اختصاص داده است. بسياری از ميدان های نفتی کويت 

برای مدت ۶0 سال است که عمليات برداشت از آنها صورت می گيرد. 
وی افزود : ظرفيت توليد ميدان نفتی بورگان کويت در حدود ۱.۴ تا ۱.۵ 
ميليون بشکه در روز تخمين زده شده است که پيش بينی می شود با کمک 
شرکت های نفتی بين المللی اين ميزان برای مدت بيش از ۱0 سال حفظ 
شود. اما در شرايط کنونی بدون کمک شرکت های بين المللی، ميزان توليد 
کنونی ميدان نفتی بورگان تا پنج سال آينده در همين سطح باقی نخواهد 
ميليون   ۲.۷ از  بيش  کويت  نفت  کنونی  توليد  گفت: ظرفيت  العتيقی   . ماند 
بشکه در روز است؛ در حالی که ديگر مقام های رسمی کويت معتقدند که 
اين ميزان نزديک به سه ميليون بشکه در روز است. کويت در نظر دارد 
ظرفيت توليد خود را تا سال ۲0۲0 به چهار ميليون بشکه در روز افزايش 
دهد، اما به دنبال مخالفت برخی نمايندگان پارلمان اين کشور با واگذاری 
قراردادهای توسعه ميدان های نفتی اين کشور به شرکت های بين المللی 

نفتی، طرح ها توسعه اين ميدان ها با تاخير رو به رو شده است. 
به علت عدم امضای توافقنامه با شرکت های بين المللی نفتی، کويت برای 
حفظ ميزان توليد کنونی خود به کمک شرکت های داخلی خدمات ميدان 

های نفتی چشم دوخته است. 

قیمت نفت 71.13 دالر شد 
از  انرژی آمريکا و نگرانی ها  افزايش ذخاير  انتشار گزارشی مبنی بر  در پی 
کاهش تقاضای انرژی اين کشور ، قيمت جهانی نفت امروز چهارشنبه کاهش 

يافت. 
بلومبرگ  از  نقل  به 
آمريکن  موسسه   ،
داد  گزارش  پتروليوم 
بنزين  ذخاير  ميزان   ،
هفته  طی  کشور  اين 
گذشته به باالترين حد 
ژانويه  ابتدای  از  خود 
 . است  رسيده   ۲009
شود  می  بينی  پيش 
انرژی  اطالعات  اداره 
آمريکا نيز در گزارش 
امروز خود بر افزايش 
انرژی  ذخاير  سطح 
هفته  طی  کشور  اين 

گذشته تاکيد خواهد کرد . 
توبی هاسال کارشناس ارشد انرژی استراليا در اين باره گفت ، گرچه تقاضای 
جهانی نفت اندکی بهبود يافته ولی نيروهای عرضه و تقاضا در بازار همچنان 
برای  نيويورک  بازار  در  آمريکا  سبک  نفت  بشکه  هر  قيمت   . هستند  ضعيف 
تحويل در ماه نوامبر با ۶3 سنت کاهش به ۷۱.۱3 دالر رسيد . قيمت نفت از 

ابتدای امسال تا کنون ۶0 درصد رشد داشته است . 
 3.۸ با  گذشته  هفته  طی  آمريکا  بنزين  ذخاير  ميزان   ، گزارش  اين  اساس  بر 
ميليون بشکه افزايش به بيش از ۲۱۲.۶ ميليون بشکه رسيده است . ميزان ذخاير 
نفت خام آمريکا نيز در اين مدت با ۲۷۶ هزار بشکه افزايش به بيش از 33۷.۲ 

ميليون بشکه رسيده است . 
تقاضای   . است  باال  بسيار  آمريکا  انرژی  ذخاير  ، سطح  کرد  هاسال تصريح 
انرژی در آمريکا هنوز به اندازه ای رشد نداشته تا ذخاير استراتژيک انرژی 
اين کشور کاهش يابد . هر بشکه نفت برنت دريای شمال در بازار لندن نيز با 

۶3 سنت کاهش به کمتر از ۶9.90 دالر رسيد . 

صندوق بین المللی 
پول: نتایج بحران تا 7 
سال دیگر ادامه دارد

 

ترين  تازه  در  پول  المللی  بين  صندوق 
گزارش خود پيش بينی کرد ، بران مالی 
آينده رشد  تا هفت سال  جهان می تواند 
اقتصادی را با چالشهای جدی روبرو کند 
و تنها اصالحات ساختاری می تواند آثار 
منفی اين بحران و رکود را محدود کند . 

به نقل از خبرگزاری فرانسه، صندوق بين 
المللی پول در ادامه افزود ، بحران مالی 
و اقتصادی می تواند تاثير بلند مدتی بر 
سطح توليد و رشد اقتصادی جهان داشته 
باشد . کاهش اشتغال ، سرمايه گذاری و 
بهره وری بر کل توليد در اقتصاد جهان 

تاثير منفی خواهد داشت . 

اقتصادی  انداز  گزارش چشم  است  قرار 
صندوق  سوی  از   ۲009 سال  در  جهان 
اين  ساليانه  نشست  در  پول  المللی  بين 
صندوق اوايل اکتبر در استانبول منتشر 

شود . 
در اين گزارش کارشناسان صندوق بين 
بانکی  بحران   ۸۸ بررسی  به  پول  المللی 

طی چهار دهه اخير پرداخته اند . 

بر اساس اين گزارش ، بحران های بانکی 
توليد  کاهش شديد سطح  موجب  معموال 
در ميان مدت می شود . هفت سال پس از 
از ۱0  بيش  توليد جهانی  ميانگين  بحران 
. روال عادی  داشته است  درصد کاهش 
اين  به  بانکی  های  بحران  کليه  طبيعی  و 
اقتصادی  توليد  کاهش  که  است  صورت 
موجب کاهش سرمايه گذاری و در نتيجه 

افزايش چشمگير بيکاری خواهد شد . 
بر اساس اين گزارش ، توليد سرانه هيچ 
گاه به سطح پيش از آغاز بحران نخواهد 
 ، گذاری  سرمايه  کاهش  که  چرا  رسيد 
نرخ بيکاری و افت بهره وری اين اجازه 
را نخواهد داد تا هفت سال پس از بحران 
بحران  از  قبل  ميزان  به  توليد  سطح  نيز 

برسد . 
پول  المللی  بين  ساليانه صندوق  نشست 
اکتبر در  قرار است طی روزهای ۶ و ۷ 

شهر استانبول ترکيه برگزار شود . 
اقتصادی صندوق  اعتقاد کارشناسان  به 
سياستهای  اجرای   ، پول  المللی  بين 
محرک مالی در کوتاه مدت می تواند آثار 
زيان بار کاهش توليد اقتصادی در ميان 

مدت را تا حدی از بين ببرد . 
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کاهش 70درصدی 
قیمت جهانی گاز

کشورهای  مجمع  در  ايران  نماينده 
 ۷0 کاهش  به  اشاره  با  گاز  صادرکننده 
درصدی قيمت های جهانی گاز اعالم کرد؛ 
از ابتدای سال آينده ميالدی الجزاير رياست 
کنفرانس مجمع کشورهای صادرکننده گاز 

را بر عهده خواهد داشت.
از  يکی  را  گاز  قيمت  جهانی  کاهش  وی 
نگرانی کشورهای توليدکننده و صادرکننده 
گاز در دنيا عنوان کرد و افزود؛ اين موضوع 
بررسی  مورد  دقت  به  آينده  نشست  در 
قرار خواهد گرفت. نماينده ايران در مجمع 
به  اشاره  با  گاز  صادرکننده  کشورهای 
اجالس  ميزبانی  برای  الجزاير  درخواست 
مصوبه  از  ديگر  يکی  کرد؛  بيان  بعدی 
نشست  در  مجمع  عضو  وزيران  های 
الجزاير مبنی  با درخواست  دوحه موافقت 
آينده مجمع در  برگزاری اجالس سال  بر 
بوده  الجزاير  اوران  در  آينده  سال  بهار 
ابتدای  از  مسوول  مقام  اين  گفته  است.به 
الجزاير  نفت  وزير  ميالدی   ۲0۱0 سال 
کشورهای  مجمع  کنفرانس  رياست  رسمًا 
گردش  اساس  بر  را  گاز  صادرکننده 
الفبايی بر عهده خواهد داشت.پيش از اين 
نيز محمدعلی خطيبی با بيان اينکه نشست 
وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز 
9 دسامبر سال ۲009 ميالدی )۱۸ آذر( به 
بود  گفته  شود،  می  برگزار  قطر  ميزبانی 
پيش از برگزاری اجالس وزارتی، نشست 
عضو  نمايندگان  حضور  با  اجرايی  کميته 

تشکيل خواهد شد. 

حجم نقدينگي از مرز ۲00 هزار ميليارد تومان گذشت  
 

دولت نهم در نقدینگي 
رکورد شکست 

 
رئيس کل بانک مرکزي اعالم کرد حجم نقدينگي کشور از مرز ۲00 
در چهار  نقدينگي  اين حساب حجم  با  گذشت.  تومان  ميليارد  هزار 
سال فعاليت دولت نهم ۱9۸ درصد نسبت به سال ۸3 افزايش داشته 
است. حجم نقدينگي از پيدايش پول در ايران تا پايان سال ۸3 معادل 

۶۸ هزار ميليارد و ۵۸۶ ميليون تومان بود. در برنامه چهارم قرار 
کنترل  در حد ۲0 درصد  نقدينگي  تورم رشد  کنترل  منظور  به  شد 
شود اما با ظهور احمدي نژاد در مديريت اجرايي و شکل گيري دولت 
رسيد.  تومان  ميليارد  هزار   9۲ به  درصد   3۴ رشد  با  نقدينگي  نهم 
اين روند در سال ۸۵ به دليل اتخاذ سياست هاي انبساطي پولي و 
مالي شدت بيشتري گرفت. طهماسب مظاهري دومين رئيس کل بانک 
هاي  متمم  بر  انگشت  نقدينگي  بيان رشد  در  نهم  دولت  در  مرکزي 
دولت در اين سال و اعتبارات بانکي گذاشت. دولت در اين سال در 
قالب پرداخت وام به بنگاه هاي زودبازده حجم عظيمي از منابع را به 
اقتصاد پمپاژ کرد. نتيجه چنين سياستي رشد ۴0 درصد نقدينگي و 
رسيدن حجم آن به ۱۲۸ هزار ميليارد تومان بود. در واقع دولت نهم 
در عرض زماني کمتر از دو سال به اندازه کل تاريخ پول کشور بر 
حجم نقدينگي افزود. اقدامي که تنها مي توان گفت از دست احمدي 

هشداردهنده  و  رشد  به  رو  روند  آيد.  مي  بر  او  همراه  تيم  و  نژاد 
نقدينگي آثار خود را در تورم نشان داد و با افزايش قيمت ها دولت 
که مست از افزايش قيمت نفت به پيش مي رفت دچار سرگيجه شد. 
در سال ۸۶ مظاهري جايگزين شيباني در بانک مرکزي شد. اولين 
اقدام او سه قفله کردن خزانه بانک مرکزي بود. هدف او ممنوعيت 
افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي بود زيرا در دو سال قبل از 
آن بانک ها بيش از توان خود اقدام به پرداخت تسهيالت کرده بودند 
و منبع اصلي تامين وام ها به جاي سپرده هاي مردمي خزانه بانک 
و  نقدينگي  تنور  بر  پول  چاپ  طريق  از  که  يي  خزانه  بود؛  مرکزي 
افزايش حرارت تورم مي دميد. در پس اين سياست حجم نقدينگي با 
رشد ۲۷ درصدي به ۱۶۴ هزار ميليارد تومان رسيد. اين روند در 
سال ۸۷ هم ادامه يافت. گرچه رئيس کل بانک مرکزي به دليل برخي 
تعارضات با رئيس دولت از بغض او در امان نماند و برکنار شد اما 

کنترل سياست هاي پولي انبساطي رشد نقدينگي را به ۱۵/9 درصد 
هزار   ۱90 عدد  به  نقدينگي  رقم   ۸۷ سال  پايان  در  تا  کرد  محدود 

ميليارد تومان برسد. 
اما آخرين آمارها از حجم نقدينگي در سال جديد و در پايان دولت 
نهم حاکي از آن است که رشد نقدينگي به بيش از ۲00 هزار ميليارد 
سال  چهار  عرض  در  نقدينگي  حجم  واقع  در  است.  رسيده  تومان 
اگر  که  رکوردي  يافت.  افزايش  برابر  سه  حدود  نهم  دولت  فعاليت 
بررسي شود مي تواند به نام دولت احمدي نژاد در ايران ثبت شود 
به  حجمي  چنين  نتوانسته  دولتي  هيچ  ايران  تاريخ  طول  در  زيرا 
نقدينگي کشور اضافه کند. بر اساس تعريف بانک مرکزي پايه پولي 
يکي از متغيرهاي بسيار مهم پولي است که به آن پول پرقدرت هم 
مي گويند و هرگونه افزايش در پايه پولي منجر به افزايش چند برابر 
آن )معادل ضريب فزاينده نقدينگي ( در نقدينگي مي شود. پايه پولي 

دو وجه  داراي  تهيه مي شود  بانک مرکزي  ترازنامه  اساس  بر  که 
است که عبارتند از منابع و مصارف. به طور کلي عوامل موثر بر 
عرضه نقدينگي عبارتند از؛ خالص دارايي هاي خارجي نظام بانکي 
بدهي  نيز  و  ها  بانک  و  مرکزي  بانک  خارجي  هاي  دارايي  )شامل 
ارزي آنها(، خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانکي )شامل بدهي و 
سپرده آنها نزد بانک ها( و نيز بدهي بخش غيردولتي به نظام بانکي. 
همچنين پول )شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده 
هاي ديداري نزد بانک ها و موسسات اعتباري( و شبه پول )سپرده 
هاي غير ديداري بانک ها و موسسات اعتباري( اجزاي تشکيل دهنده 
نقدينگي به شمار مي رود. گزارش بانک مرکزي نشان مي دهد در 
سال گذشته سياست هاي کنترلي پايه پولي در کاهش روند جهنده 

آن تاثير داشته است. 
 ،۱3۸۶ سال  پايان  به  نسبت   ۱3۸۷ سال  پايان  در  پولي  پايه  رشد 
معادل ۴۸درصد بوده که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل 
)۵/30درصد( به ميزان ۵/۱۷واحد درصد افزايش را نشان مي دهد. 
طي دوره مذکور خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي با سهمي 
معادل 3/3۴ واحد درصد بيشترين سهم را در رشد پايه پولي داشته 
است که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل )۱/۲۴واحد درصد( 
بانک  مطالبات  دهد.  مي  نشان  را  افزايش  درصد  ۲/۱0واحد  معادل 
مرکزي از بانک ها نيز سهم قابل توجهي در رشد پايه پولي داشته 
و منجر به افزايش معادل 9/۲۷ واحد درصد در رشد پايه پولي شده 
درصد(  واحد   ۶/۲9( قبل  سال  مشابه  رقم  با  مقايسه  در  که  است 
بانک  است. خالص مطالبات  داشته  ۷/۱ واحد درصد  معادل  کاهش 
مرکزي از بخش دولتي با سهمي معادل ۸/۱۷ واحد درصد بيشترين 
سهم را در کاهش پايه پولي داشته است که مهم ترين دليل اين امر 

افزايش سپرده هاي بخش دولتي نزد بانک مرکزي بوده است. 
کاهش ضريب فزاينده نقدينگي

ضريب فزاينده نقدينگي نيز که نقش عمده يي در رشد نقدينگي دارد 
در پايان سال ۱3۸۷ نسبت به پايان سال ۱3۸۶ با ۷/۲۱درصد کاهش 
به ۵۱۶/3 رسيد که در مقايسه با رشد مدت مشابه سال قبل)-۲/۲ 
دليل  ترين  مهم  دهد.  مي  نشان  را  يي  قابل مالحظه  کاهش  درصد( 
نقدينگي، رشد نسبت ذخاير اضافي به  کاهش رشد ضريب فزاينده 
۷/۱۸3درصد  قبل  اسفند سال  با  مقايسه  در  که  بود  ها  کل سپرده 
امر  اين  علت  مرکزي  بانک  گزارش  به  دهد.  مي  نشان  را  افزايش 
بانک مرکزي و اسکناس  نزد  ها  بانک  ديداري  افزايش سپرده هاي 
و مسکوک نزد بانک ها بود که در پايان اسفند ۱3۸۷ نسبت به پايان 
سال قبل به ترتيب معادل ۷/۶۷ و ۵/۴0 هزار ميليارد ريال )۶/۱۶۲ و 

۱/۴9۷ درصد( رشد داشته است. 
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شهره آغداشلو جایزه 
نقش مکمل زن »امی« 

را ربود 
 

مکمل  نقش  ايفای  برای  »امی«  معتبر  جايزه 

ايرانی سينما  زن به شهره آغداشلو، بازيگر 
آغداشلو  خانم  رسيد.  آمريکا،  تلويزيون  و 
ايفای نقش همسر صدام حسين در  به دليل 
نامزد  صدام«  »خانه  تلويزيونی  مجموعه 
کسب اين جايزه شده بود.اين جايزه به همراه 
ديگر جوايز اين دوره »امی« که جايزه اسکار 
تلويزيون به شمار می رود روز يک شنبه در 
سالن »نوکيا« در لس آنجلس و مطابق معمول 
تلويزيونی  علوم  و  هنرها  آکادمی  توسط 

آمريکا اهدا شد. 
سال  در  اين  از  پيش  که  آغداشلو  شهره 
شن  از  »خانه ای  فيلم  در  بازی  برای   ۲00۴
و مه« نامزد جايزه اسکار شده بود، نخستين 
امی می شود. وی  نامزد جايزه  بار است که 
از  شب  يک شنبه  مراسم  در  را  خود  جايزه 
سينمای  برجسته  بازيگر  بيکن،  کوين  دست 
به  که  جايزه  اين  کرد.کسب  دريافت  آمريکا، 
نشاط،  شيرين  موفقيت  از  روز  چند  فاصله 

ايتاليا  ونيز  جشنواره  در  ايرانی،  کارگردان 
در  ايرانی  زنان  موفقيت  دومين  افتاد،  اتفاق 
عرصه های هنری بين المللی در روزهای اخير 

بود.
ساخته  تازه ترين  مردان«  بدون  »زنان  فيلم 
همين  به  رمانی  اساس  بر  که  نشاط  خانم 
با  شد،  ساخته  پارسی پور  از شهرنوش  نام 
روبه رو  ونيز  جشنواره  در  خوبی  استقبال 
شد و نهايتًا شير نقره ای بهترين کارگردانی 

به شيرين نشاط تعلق يافت.
مجموعه چهار قسمتی »خانه صدام« که خانم 
آغداشلو در آن نقش همسر صدام حسين را 
 ۲00۸ سال  محصوالت  از  است،  کرده  ايفا 
او«  بی.  »اچ.  پرطرفدار  و  پرتماشاگر  شبکه 
صدام  حضور  روزهای  واپسين  و  است 
حسين ديکتاتور عراق را بر مسند قدرت به 

تصوير کشيده است.
جايزه  دريافت  از  پس  خود  آغداشلو  خانم 
اميدوار  که  است  گفته  خبرنگاران  به  »امی« 
است اين موفقيت باعث شود فيلم های ديگری 
که »بی عدالتی ها را نه تنها در خاورميانه، بلکه 
در سراسر جهان و از جمله ايران به نمايش 
که  آغداشلو  شوند.شهره  ساخته  می گذارد« 
جنبش  با  خود  همبستگی  دادن  نشان  برای 
سبز ايران دستبند سبزی به مچ دست خود 
بسته بود همچنين گفت که جوانان ايرانی »دنيا 

را با نافرمانی مدنی خود تکان داده اند«.
در  گذشته  سال  چند  در  آغداشلو  خانم 
متعدد  فيلم های  و  تلويزيونی  مجموعه های 
سينمايی ظاهر شده است و از معروف ترين 
فيلم های  مجموعه  از  می توان  فيلم ها  اين 
پرطرفدار »اکس من« و سريال تلويزيونی ۲۴ 

نام برد.
نيز  آغداشلو  خانم  سينمايی  کار  تازه ترين 
بازی در نقش اول فيلم »سنگسار ثريا ميم« 

ساخته سيروس نورسته است.

Hurt locker، نفس عميق، شوکران، و مراسم امسال اسکار 
 

واکنش ما و جهان ارزش هاي زیبا  
 

امير قادري

از معاونت  يي  کننده  اميدوار  و  انتظاريم و خبرهاي کم و بيش خوب  در  اين روزهايي که همه  در 
به گوش مي رسد،  سينمايي جديد 
و  است  کردن  صبر  کار  بهترين 
خوبي  هاي  فيلم  درباره  صحبت 
يي  تازه  هاي  بهانه  روزها  اين  که 
براي حرف زدن درباره شان فراهم 
بريم  مي  را  شان  اسم  است.  شده 
تا معاونت جديد حساب کار دستش 
ازش  هايي  فيلم  چه  توقع  که  بيايد 

داريم. در اين دوران تازه. 
البته يک فيلم فرنگي است که  اولي 
قطعًا در پايان سال، به عنوان يکي 
اواخر  سينمايي  آثار  ترين  مهم  از 
۲00۸ و سال ۲009 از آن ياد خواهد 
 hurt«بيگلو کاترين  تازه  فيلم  شد. 
locker« يک تريلر جديد در زمينه 
يک  عراق،  به  امريکا  نظامي  هجوم 
است.  امروزي  و  مدرن  جنگ  ضد 
از  روزها  اين  که  توقعي  نهايت 
فيلم  اين  به  داريم.  ضدجنگ  اثري 
را  تماشايش  بپردازيم.  بيشتر  بايد 
توصيه مي کنم. نظام ارزشي کهنه 
»راه  از  جنگ،  ضد  هاي  فيلم  شده 
هاي افتخار« و »از اينجا تا ابديت« 
مثل  متاخرش  هاي  نمونه  تا  گرفته 
»غالف تمام فلزي«، در قالب اين اثر 
اند.  گرفته  يي  تازه  روح  پرهيجان، 

انگيزي، سرانجامي  به شکل شگفت  بمب،  عمليات خنثي کردن  پايه چند  بر  فيلم،  اپيزوديک  ساختار 
هستي شناسانه مي يابد. پيچيدگي که اليق اثري ضدجنگ در جهان اخالقيات پيچيده امروز است. 

دو فيلم ديگر مورد اشاره ام هم با چنين نظام رواني و اخالقي پيچيده يي دست به گريبان هستند. 
اما در جامعه خودمان. يک بار ديگر و پس از سال ها ياد دو فيلم درجه يک دهه اخير سينماي ايران 
افتاده ام؛ »نفس عميق« و »شوکران«، به مناسبت نمايش اخيرشان در جشن خانه سينما. ضيافتي براي 
هواداراني که توانستند اين دو فيلم کالت را، پس از چند سال، در نسخه هاي 3۵ ميليمتري و بر پرده 
سالن هاي سينماي تهران ببينند. سينماي ايران، با اين دو فيلم، چارچوب هاي اخالقي تازه و پيچيده 
يي را کشف و مطرح کرد. هر دو فيلم از زمانه خودشان به اين لحاظ پيش بودند. نمي دانم آن سال 
ها را يادتان هست يا نه. دوراني نزديک به ۱0 سال قبل که جامعه ايران به شخصيت هديه تهراني در 
فيلم شوکران، يعني سيما رياحي، همان واکنشي را نشان داد که محمود بصيرت در همان فيلم. هم 
جامعه و هم شخصيت مرد اصلي فيلم مي خواستند چيزي را که دوست داشتند، آنچه که زيبا بود، 
بکشند. »نفس عميق« اما داستان ديگري داشت. ماجراي نفس حبس شده نسلي که فيلم را در شرايطي 
تجربه کرد که انگار همه اش را دارد زير آب و در حالت خفگي تماشا مي کند. آن روزها سد معناي 
ديگري داشت و آب متراکم جمع شده پشت آن، حال و هواي ديگري. بهروز افخمي و پرويز شهبازي، 
سال ها قبل، فيلم هايي ساختند که حاال روز به روز دارد هواداران بيشتري پيدا مي کند و تعبيرات 
و نشانه هاي افشا شده تازه يي. به نظرم گذر زمان نشان داده درباره شان اشتباه نکرده بوديم، و 
چطور مي شود فيلمي که به لحاظ مضموني پيچيده و درجه يک است، اجرا و ساختار خيلي خوبي 

نداشته باشد. 

فيلم چهارم اما جهان اخالقي پيچيده اش را در قالب امروزي تري مطرح مي کند. باز از درباره الي 
حرف مي زنم، به مناسبت خبر خوبي که ديروز شنيديم، مبني بر اينکه قرار است از طرف سينماي 
ايران به مراسم اسکار معرفي شود. درباره جهان ارزش هاي نيک و بد درهم سرشته اين فيلم اصغر 
فرهادي پيش از اين زياد نوشته ايم. ادامه دهنده خلف راه شوکران و نفس عميق در دهه جديد. اين 
بار اما مي خواهم به اين نکته هم اشاره کنم که مسووالن و اهالي سينماي ايران در اين چهار ماه 
باقيمانده به مراسم اسکار، به اين فيلم و سازندگانش براي حضور هر چه بهتر کمک کنند. اين فيلم 
لياقت و امکان حضور در ميان پنج فيلم نهايي بخش خارجي زبان اسکار را دارد. اجازه ندهيم غريب 
به دل بيگانه برود و افتخاري اگر هست، در غربت کسب کند. در اين مسير همراه سازندگان فيلم قدم 

برداريم تا پس از آن، در افتخار آينده سهيم باشيم. 

داشتم hurt locker کاترين بيگلو را مي ديدم و به نظرم مي رسيد دنياي ارزشي پيچيده اين ضد جنگ 
مدرن، تفاوت چنداني با آنچه در کنار درياي ظاهراً آرام درباره الي مي بينيم، ندارد. هر دو داستان 
آدم هايي است که بايد با نتيجه انتخاب شان در دنيايي کنار بيايند که هيچ قرباني ديگري جز »وجود« 
خود شخصيت ها را از آنها قبول نمي کند. درباره الي يک محصول جهاني است. براي کسب افتخار 
الزم نيست در مرتبه يک ساده دل يا معترض جهان سومي قرار بگيرد. از دوران قرباني شدن سيما 
رياحي فيلم شوکران سال ها گذشته. بايد پيشرفت کنيم. قرار است با چيزهاي زيبا کمتر سر جنگ 

داشته باشيم.  
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چهار فیلمساز ایراني در 
جشنواره »ریودوژانیرو« 

 
چهار فيلم از کارگردانان ايراني به يازدهمين جشنواره بين 
بخش  در  دعوت شدند.  برزيل  »ريودوژانيرو«  فيلم  المللي 
»چشم انداز جهان« که ۷۸ فيلم در آن حضور دارند، فيلم 
»سه زن« ساخته »منيژه حکمت« و فيلم »وگاس؛ براساس 
يک داستان واقعي« به کارگرداني »امير نادري« دو فيلم از 
کارگردانان ايراني خواهند بود. در اين بخش آثار برجسته 
از  که  دارند  حضور  سينما  سرشناس  کارگردانان  از  يي 
ميخالکوف«،  »نيکيتا  ساخته   »۱۲« به  توان  مي  آنها  جمله 
»آغوش  تارانتينو،  کوئنتين  ساخته  آبرو«  بي  هاي  »لعنتي 
ساخته  »مارادونا«  آلمادوار،  پدرو  ساخته  شکسته«  هاي 
و  وايدا  آندره  ساخته  شيرين«  »حمله  کاستاريکا،  امير 
کن  نخل طالي  برنده  هانکه  مايکل  ساخته  سفيد«  »روبان 
از اسکرين ديلي، در  نقل  به  ايسنا  به گزارش  اشاره کرد. 
بخش »انتظارها«، جشنواره ريودوژانيرو از ۴۱ فيلم دعوت 
کرده است که فيلم »درباره الي« ساخته »اصغر فرهادي« 
و فيلم »مردي که گيالس هايش را خورد« ساخته »پيمان 
بخش  اين  در  هستند.  ايران  سينماي  نماينده  دو  حقاني« 
»سرگئي  ساخته  »الله«  شده  تحسين  و  سرشناس  فيلم 
تسويه  و  ای  رسانه  تباه  دارد.  حضور  نيز  دورتسووي« 

حساب شخصی دانست.  

فیلم هاي ایراني در راه 
جشنواره هاي ژاپن و امریکا 

 
هاي  فيلم  از  امريکا  و  برزيل  ژاپن،  فيلم  هاي  جشنواره 
ايراني براي حضور در جشنواره هاي فيلم دعوت کردند. 
بر اين اساس فيلم »هفت فيلمساز زن نابينا« ساخته »محمد 
مستند  هاي  فيلم  جشنواره  ويژه  نمايش  در  شيرواني« 
از  اين جشنواره  نمايش درخواهد آمد.  به  »ياماگاتا« ژاپن 
فيلم  شود.  مي  برگزار  مهرماه  وسوم  بيست  تا  شانزدهم 
پنجم  و  سوم  روزهاي  در  نعمتي  نقي  ساخته  سه«  »آن 
خواهد  نمايش  امريکا  در  اورالندو  هنر  موزه  در  مهرماه 
منيژه  هاي »سه زن« ساخته  فيلم  ايسنا  گزارش  به  يافت. 
حکمت و »آرام باش و تا هفت بشمار« ساخته رامتين لوافي 
پور در بيست ويکمين جشنواره بين المللي فيلم »ريو« به 
نمايش درخواهند آمد. اين جشنواره غيررقابتي از دوم تا 

شانزدهم مهرماه در برزيل برگزار خواهد شد. 

 برد پیت در دنباله فیلم 
»شرلوک هلمز« 

 
تهيه کنندگان دنباله فيلم »شرلوک هلمز« روز گذشته اعالم 
کردند مذاکرات با »برد پيت« براي ايفاي نقش در اين فيلم 
توافقي در  اگرچه هنوز  را مي گذراند.  نهايي خود  مراحل 
اين زمينه حاصل نشده است، اما عوامل اين فيلم اميدوارند 
اکران گسترده آن براي روز کريسمس انجام شود. اين فيلم 
به کارگرداني گاي ريچي محصول کمپاني »برادران وارنر« 
است و رابرت دووني نقش »شرلوک هلمز« را بازي خواهد 
تاکنون حضور  رويترز،  از  نقل  به  ايسنا  گزارش  به  کرد. 
بازيگراني چون »جود ال« و »راچل مک آدامز« در اين فيلم 
حتمي شده است. برد پيت در حال حاضر فيلم »لعنتي هاي 
پرده  روي  را  تارانتينو  کوئنتين  کارگرداني  به  آبرو«  بي 

سينماهاي جهان دارد. 

ایران یک نماینده در جشنواره 
سینماي نوین مونترال دارد  

 
به  نداره«  خبر  ايراني  هاي  گربه  از  »کسي  سينمايي  فيلم 
کارگرداني بهمن قبادي در بخش نمايش هاي ويژه سي و 
هشتمين جشنواره بين المللي سينماي نوين مونترال روي 
نداره« در  ايراني خبر  از گربه هاي  پرده مي رود. »کسي 
از  اين بخش روي پرده مي رود. آثاري  کنار ۱۶ فيلم در 
مي  اکران  بخش  اين  در  جهان  سينماي  بزرگ  فيلمسازان 
شود. فيلم هايي از الرس فن ترير، کاترين بريا، مانوئل دي 
اليورا، پدرو آلمودوار، آلن کاواليه، ميکا کوريسماکي و اليا 

سليمان در اين بخش نمايش داده مي شود. در بخش هاي 
مونترال  نوين  سينماي  جشنواره  هشتمين  و  مختلف سي 
۲۵0 فيلم از ۴۸ کشور اکران مي شود. فيلم سينمايي »بانوان 
آبي پوش« به کارگرداني کلود دمرس محصول کانادا در 
مراسم افتتاحيه و فيلم »پايان خوش« به کارگرداني آرنو و 
ژان ماري الريو در اختتاميه روي پرده مي رود. به گزارش 
مهر در بخش بين الملل اين دوره از جشنواره ۱۸ فيلم به 
نمايش درمي آيد و سه فيلم برگزيده معرفي مي شوند. در 
اهدا مي شود. برندگان  اين بخش يک جايزه بازيگري هم 

اين بخش جايزه ۱۵ هزار دالري دريافت مي کنند. 

فروش باالی »باال«  در سطح 
بین المللی ادامه دارد

»باال« حدود چهار هفته قبل نمايش بين المللی خود را آغاز 
کرد.نکته جالب در ارتباط با موفقيت کالن انيميشن »باال« 
در سطح بين المللی اين است که فقط ۲3 کشور جهان آن را 

به نمايش گذاشته اند. 
فيلم را نمايش  اين کشورها  تعداد ۲۷۱۸ سالن نمايش در 
می دهند.کمپانی »والت ديزنی« که فيلم را با همکاری شرکت 
تدريج آن  به  دارد  تهيه کرده، قصد  »پيکسار«  کامپيوتری 
را در بقيه کشورهای جهان هم به نمايش عمومی بگذارد.

فيلم سازی  کمپانی های  بقيه  برخالف  ديزنی  والت  کمپانی 
که از سياست همزمانی اکران عمومی محصوالت خود در 
فيلم های  می کنند،  پيروی  جهان  کشورهای  بقيه  و  آمريکا 
پرده  روی  به  آن  آمريکايی  اکرن  از  ديرتر  کمی  را  خود 
سينماها می فرستد.در عين حال، توزيع بين المللی محصوالت 
ديزنی  والت  و  نيست  همزمان  به صورت  هم  کمپانی  اين 
فيلم های خود را با وقفه و به تدريج در کشورهای مختلف 
به نمايش عمومی  می گذارد.به همين دليل، ميزان فروش کلی 
بين المللی فيلم های کمپانی والت ديزنی با تأخير و در يک 
پروسه زمانی طوالنی اعالم می شود.تحليل گران اقتصادی 
 ۴00 بين  المللی  فروش  يک  پيش بينی  »باال«  برای  سينما 
»عصر  کامپيوتری  می کنند.انيميشن  دالری  ميليون  تا۶00 
قرن  »فوکس  کمپانی  محصول  دايناسورها«  ظهور  يخی: 
بيستم« با يک فروش ۶۸0 ميليون دالری، موفق  ترين فيلم 
است. بين المللی  سطح  در  سينما  صنعت  امسال  انيميشن 

شمالی  آمريکای  در  خود  عمومی  نمايش  در  فيلم  اين  اما 
فقط ۱9۸ ميليون دالر فروش کرد.اهل فن می گويند احتمال 
بين المللی  فروش  به  بتواند  »باال«  که  دارد  وجود  زيادی 
»عصر يخی: ظهور دايناسورها« دست پيدا کند.تماشاگران 
سينما در آمريکا و کانادا بيش از 300 ميليون دالر پرداخت 
کردند تا »باال« را تماشا کنند. اين فيلم پس از »تغيير شکل 
دهندگان۲«  و »هری پاتر و شاهزاده نيمه اصيل« سومين 
فيلم 300 ميليون دالری جدول گيشه سال ۲009 سينماهای 
آمريکای شمالی است.»باال« بيشترين فروش بين المللی خود 
را با يک رقم فروش 33 ميليون دالری در کشور اسپانيا 

داشته است

معرفي نمایندگان بوسني و هند 
در اسکار 2010 

 
اعالم  گذشته  روز  وهرزگوين  بوسني  فيلمسازان  انجمن 
کرد فيلم »نگهبانان شب« ساخته »ناميک کابيل« نماينده اين 
کشور در بخش بهترين فيلم غيرانگليسي آکادمي اسکار در 
سال ۲0۱0 خواهد بود. اين فيلم سال گذشته در جشنواره 
ونيز اکران جهاني شد. همچنين فدراسيون فيلم هند ديروز 
به اسکار معرفي  اين کشور  از  فيلم »کارخانه«  اعالم کرد 
فيلم  اين  ورايتي،  از  نقل  به  ايسنا  گزارش  به  است.  شده 
با کنار زدن ۱۵ نامزد ديگر موفق شد نماينده باليوود در 
اسکار نام بگيرد. اين براي دومين بار پس از سال ۲00۴ 
فرستاده  اسکار  به  هند  از  زبان  ماراتي  فيلم  يک  که  است 
کرده  کارگرداني  را  فيلم  اين  موکاشي«  »پارش  مي شود. 
مهلت  اکتبر  دوم  روز  اسکار  آکادمي  اعالم  طبق  است. 
پاياني کشورها براي معرفي نماينده شان به بخش بهترين 
فيلم غيرانگليسي خواهد بود. تاکنون ۱9 کشور قزاقستان، 
روماني، آلمان، کره جنوبي، هنگ کنگ، تايوان، ژاپن، سوئد، 
برزيل،  سوئيس،  فنالند،  اسلووني،  ايران،  بلژيک،  فرانسه، 
ليتواني، ارمنستان، بلغارستان و صربستان فيلم هاي مورد 

نظرشان را به آکادمي اسکار معرفي کرده اند. 
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Tax Return و
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ده ها سال انتظار 
براي اعدام شدن 

 
مينا شرفي

زنداني هاي ژاپني که در انتظار اعدام هستند، هر روزشان را با 

اين ترس که آن روز آخرين روز زندگي شان خواهد بود، آغاز 
مي کنند. آنها که نمي دانند چه زماني اعدام خواهند شد تنها چند 
براي مرگ آماده کنند. ساکائه مندا  دقيقه فرصت دارند خود را 
يکي از اين زنداني هاي محکوم به اعدام بود. او که ۸3 سال دارد، 
خيلي خوش شانس است که مي تواند در دنياي آزاد بميرد. اما او 
هرگز نمي تواند سيستم قضايي ژاپن را به خاطر آنکه 3۴ سال از 
زندگي اش را دزديده، ببخشد. مندا بدون آنکه جرمي مرتکب شده 
باشد، همه اين سال ها را پشت ميله هاي زندان سپري کرد. اين 
در حالي بود که او در ۱۲۴۱0 روز در شرايطي از خواب برمي 
خاست که در انتظار اجراي حکم اعدام خود بود. مندا در اين باره 
شکنجه  انواع  بدترين  از  يکي  بودن  مرگ  انتظار  »در  گويد؛  مي 
است. مردن از تحمل اين مساله براي يک محکوم به اعدام آسان 

تر است.« 

اعدامي  مجازات  از  توانسته  که  است  ژاپن  در  فردي  اولين  مندا 
در  اين  ببرد.  در  به  جان سالم  بودند،  گرفته  نظر  در  برايش  که 
حالي است که پس از چاپ گزارش اخير سازمان عفو بين الملل 
درخصوص شرايط اعدامي هاي ژاپني انتقاد فراواني از سيستم 
قضايي ژاپن شده است. به گفته يکي از فعاالن حقوق بشر بسياري 
از محکوم هاي اعدامي در شرايطي که هر روز در انتظار مرگ 
ها  زنداني  اين  از  بسياري  در  و  مي شوند.  ديوانه  هستند،  خود 
بيماري هاي رواني ديده مي شود. حتي در مواردي، محکومان در 
انتظار تاييد يا رد حکم خود تا چند دهه در زندان مانده و در سنين 
کهولت به مرگ طبيعي مرده اند. البته با توجه به سختگيري هاي 
شديد دولت ژاپن در دستيابي به اطالعات درخصوص اعدامي ها 
آمار دقيقي در اين زمينه در دسترس نيست. در گزارش سازمان 
عفو بين الملل آمده است؛ »دولت سياستي دارد که اجازه تماس 
با زنداني هاي محکوم به اعدام را به کسي نمي دهد. آنها تمامي 
اند که واقعًا جاي  را رد کرده  اين زمينه  ما در  درخواست هاي 

تاسف دارد.«

مي  محکوم  نهايت  در  پرونده  يک  مظنونان  درصد   99 ژاپن  در 
شوند و به گفته فعاالن حقوق بشر اين مساله به اين معناست که 

افراد زيادي مثل مندا در زندان هاي ژاپن محبوس هستند. 

تماس  در  خارج  جهان  با  توانند  نمي  ژاپني  اعدامي  هاي  زنداني 
اجراي حکم  انتظار  در  بايد هفت سال  ميانگين  به طور  و  باشند 
خود بنشينند که اين زمان در بعضي از موارد حتي دهه ها طول 
مي کشد. آنها تمامي اين سال ها را بايد در سلولي که مساحت آن 
به اندازه يک دستشويي است، سپري کنند و زماني هم که وقت 
اجراي حکم شان فرا مي رسد، تنها چند دقيقه براي خداحافظي از 
زندگي خود فرصت دارند. مندا که به دليل کشتن دو نفر زنداني 
شده بود، با به ياد آوردن روزهاي زندانش مي گويد هر روز مي 

مرده و دوباره زنده مي شده است. 

در 30 دسامبر ۱9۴۸ يک قاتل يک کشيش و همسرش را که 
منزل شان نزديک خانه مندا بود با چاقو و تبر به قتل رساند. 
هويت آن قاتل هرگز فاش نشد اما پليس مندا را که در بدترين 
زمان در بدترين مکان ممکن حضور داشت، به جرم قتل دو 
نفر دستگير کرد. او در حالي که مي خواست از خانه کشيش 
مقداري برنج بدزدد، دستگير شد. پليس به مدت سه هفته مندا 
و  کرد  زنداني  بگيرد،  تماس  وکيلي  با  بتواند  آنکه  بدون  را 
در نهايت توانستند از اين مرد نگون بخت براي ارتکاب قتل 
اقرار بگيرند. او در سال ۱9۵۱ به اعدام محکوم شد و تا سال 
۱9۸3 که بي گناهي اش ثابت شد، نتوانست رنگ دنياي آزاد 

را ببيند. 

سيستم  بدون  متري  پنج  سلول  يک  به  زندان  در  او  زندگي 
تهويه محدود بود. زماني که يکي از هم بندي هاي مندا را به 
پاي چوبه دار بردند، او ضجه هاي اين مرد را مي شنيد. مندا 
در اين باره مي گويد؛ »اين اتفاق من را ديوانه کرد به طوري 
که براي مدتي طوالني نعره مي کشيدم. پس از آن مسووالن 
زندان براي دو ماه در سلولم دست هايم را بستند بنابراين 
از  بخورم.« هر صبح پس  غذا  يک حيوان  مثل  بودم  مجبور 
از زندانيان مي  يکي  بردن  براي  اعدام  صبحانه که ماموران 
آمدند، دلهره مرگ زندانيان را تا مرز جنون مي رساند. مندا 
که شاهد اعدام شدن بسياري از هم بندي هاي خود بوده در 
اين باره مي گويد؛ »ماموران ممکن بود پشت در هر سلولي 
توقف کنند. در اين لحظه از ترس تا دم مرگ پيش مي رفتيم 
بکشيم.  نفس  توانستيم  مي  دوباره  رفتند  مي  آنها  وقتي  اما 
فردا سراغ شما  فرياد مي کشيدند  رفتند  وقتي مي  ماموران 
خواهيم آمد.« تامائه همسر مندا اينکه همسرش در اين مدت 
گويد؛ »ساکائه خيلي  و مي  داند  را معجزه مي  نشده  ديوانه 
زود عصباني مي شد و لجباز بود. فکر مي کنم او براي اين ديوانه 
نشد که سواد نداشت و نمي توانست آنچه در اطرافش مي گذرد 

را تحليل کند.«

فراواني  هاي  تالش  الملل  بين  عفو  سازمان  که  شرايطي  در 
اين  اکثر مردم  اعدام در ژاپن مي کند  تغيير قوانين  درخصوص 
در سال  که  نظرسنجي  يک  در  موافقند.  اعدام  با مجازات  کشور 
مجازات  نفع  به  ژاپن  مردم  از  درصد   ۸0 گرفت،  ۲00۵ صورت 
اعدام راي دادند که اين ميزان نسبت به اواسط دهه ۷0 ميالدي 
۲3 درصد افزايش يافته است. ژاپن از معدود کشورهاي پيشرفته 
نکرده است هر چند  لغو  را  اعدام  که هنوز مجازات  است  جهان 
معمواًل اين حکم براي کساني صادر مي شود که مرتکب چندين 
مورد قتل عمد، قتل همراه با تجاوز و قتل عمد در جريان سرقت 
کار  با روي  اميدوارند  فعاالن حقوق بشر  باشند.  مسلحانه شده 
در  اعدام  مجازات  بتوانند  هاتوياما  يوکيو  دموکرات  دولت  آمدن 
خوشبين  باره  اين  در  وجه  هيچ  به  مندا  اما  کنند.  لغو  را  ژاپن 
مردم  شدم  آزاد  زندان  از  من  که  »زماني  گويد؛  مي  او  نيست. 
براي لغو مجازات اعدام تمايالتي از خود نشان مي دادند اما اين 
 ۶0 تنها  ژاپن  دموکراسي  عمر  شد.  کمتر  زمان  مرور  به  مساله 
راه  کامل هنوز  به دموکراسي  براي رسيدن  بنابراين  سال است 
گويد؛  مي  هم  است  وکيل  که  نوگوچي  داريم.«  رو  پيش  درازي 
»اوضاع سيستم قضايي ژاپن در 30 سال گذشته بدتر شده است. 
قوانين درخصوص ارتباط زندانيان با دنياي خارج از قبل محدود 
تر شده. پيش از اين زنداني ها ۲۴ ساعت قبل از اجراي حکم خود 
مطلع مي شدند اما اکنون آنها ساعاتي قبل از اعدام شان از اين 

مساله آگاه مي شوند.«
از  ماه پس  بايد حداکثر شش  اعدام  ژاپن، حکم  قوانين  براساس 
تاييد آن در آخرين مرحله فرجام خواهي به اجرا گذاشته شود اما 
در عمل، به دليل رسيدگي توسط دادستان کل و لزوم تاييد حکم 
اعدام از سوي وزير دادگستري، در اکثر موارد اين ضرب االجل 

شش ماهه ناديده گرفته مي شود. 
منبع؛ اينديپندنت

 

برمال شدن راز دو هواپیماي 
ناپدیدشده در برمودا 

 
يک  در  هواپيما  و  کشتي  زيادي  تعداد  ها  سال  طول  در  سي؛  بي  بي 
منطقه مثلثي شکل در اقيانوس اطلس در ميان مناطق برمودا، فلوريدا و 
پورتوريکو ناپديد شدند. اکنون محققان به داليل ناپديد شدن دو هواپيما 
ناپديد  منطقه  اين  در  ممکن  مرموزترين شکل  به   ۴0 دهه  اواخر  در  که 
شدند پي برده اند. تحقيقات جديد داليل ناپديد شدن دو هواپيماي تجاري 
بريتانيا با ۵۱ مسافر و خدمه آنها در اين منطقه را برمال ساخته است. 
يکي از اين هواپيماها احتمااًل به دليل مشکالت فني که در نتيجه طراحي 
ضعيف بوده سقوط کرده و ديگري هم به احتمال زياد به دليل تمام شدن 

سوختش نتوانسته هرگز به مقصد برسد. 

۶0 سال پيش پروازهاي تجاري از لندن به برمودا بسيار کم و به ندرت 
منطقه  در  بايد  هواپيما  پروازي  چنين  انجام  براي  گرفت.  مي  صورت 
هزار  دو  مسير  سپس  و  کرد  مي  توقف  گيري  سوخت  براي   Azores
ترين  طوالني  خود  زمان  در  پرواز  اين  پيمود.  مي  را  برمودا  تا  مايلي 
پرواز بدون توقف در جهان محسوب مي شد. اما امروزه هواپيماهايي که 
راهي اين منطقه مي شوند مي توانند در جزاير کوچک واقع در اقيانوس 
در صورت  و  دهند  ادامه  خود  مسير  به  و  کرده  گيري  اطلس سوخت 
اضطرار در مناطقي که براي اين کار در نظر گرفته شده هم فرود بيايند. 
در  هم  را  زمان  آن  هواپيماهاي  تکنولوژي  بايد  که  است  حالي  در  اين 
مقايسه با هواپيماهاي امروزي در نظر گرفت. »بريتيش ساوت امريکن 
ايرويز«)BSAA( که پروازهاي اين مسير را برعهده داشت رکورد بسيار 
بدي در زمينه ايمني دارد. در طول سه سال اين کمپاني ۱۱ سانحه شديد 
هوايي داشت که در نتيجه آن پنج هواپيما از بين رفتند و ۷3 مسافر و ۲۲ 

خدمه پرواز هم جان خود را از دست دادند. 

آنکه هيچ  بدون   Tudor BSAA Avro در 30 ژانويه ۱9۴۸ هواپيماي 
و  مسافر   ۲۵ شد.  ناپديد  برمودا  منطقه  در  بگذارد  برجا  خود  از  اثري 
شش خدمه در اين هواپيما حضور داشتند که اجساد هيچ يک از آنها در 
الشه هواپيما يافت نشد. مسووالني که اين حادثه را پيگيري مي کردند 
نکرده  پيدا  حادثه  اين  براي  توضيحي  هيچ  کردند؛»ما  اعالم  نهايت  در 
ايم. آنچه براي اين هواپيما اتفاق افتاد براي هميشه يک راز باقي خواهد 
ماند.« اما تعدادي مدرک در گزارش اين گروه وجود دارد که اين هواپيما 
پيش از رسيدن به Azores با مشکالتي مواجه بوده. سيستم گرمايش 
اشکال  ايجاد  با  احتمااًل  است.  داشته  نوع هواپيما هميشه مشکالتي  اين 
و  شده  گرم  حد  از  بيش  آن  دماي  هواپيما  اين  گرمايشي  سيستم  در 
خلبان براي مواجهه با اين مشکل ارتفاعش را کم کرده در نتيجه هواپيما 
سوخت بيشتري مصرف مي کرده است. هنگام نزديک شدن به برمودا 
اين هواپيما نسبت به وقت معمول يک ساعت از برنامه عقب بوده است. 
هر آنچه براي اين هواپيما اتفاق افتاده بسيار سريع و ناگهاني بوده به 
کند.  ارسال  مراقبت  برج  براي  سيگنالي  نشده  موفق  خلبان  که  طوري 
Avro Tudor به دليل ايمني اندک اش به هواپيماي جنگي تبديل شده اما 
BSAA همچنان از آن در خطوط هوايي اش استفاده مي کرد. گوردون 
استور يکي از خلبانان Avro Tudor مي گويد موتورهاي اين هواپيما 
به هيچ وجه قابل اطمينان نبوده اند و سيستم گرمايش آن هم هميشه با 

مشکل مواجه بوده است. 

تقريبًا يک سال پس از اين حادثه يک هواپيماي ديگر Avro Tudorمتعلق 
هواپيما  اين  شد.  ناپديد  جامائيکا  برمودا  درمسير  هوايي  خط  همان  به 
درست يک ساعت پس از ترک برمودا در ۱۷ ژانويه ۱9۴9 در ارتفاع ۱۸ 
هزار پايي بدون اينکه هيچ اثري از خود به جا بگذارد، ناپديد شد. در اين 
مورد هم هيچ جنازه يا قطعه يي از هواپيما يافت نشد. با توجه به خوب 
تمام شدن  گزينه  ترين  محتمل  خلبان  اشتباه  بودن  منتفي  و  هوا  بودن 

سوخت هواپيما به نظر مي رسد. 
از  بسياري  براي  احتمااًل  عجيب  حادثه  دو  اين  راز  شدن  فاش  با 
هواپيماهايي که در برمودا ناپديد شده اند داليل منطقي وجود دارد و از 

آن داليل خارق العاده يي که هميشه سخن از آن بوده خبري نيست.
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مافیاي ایتالیا یک کشتي 
را با زباله هاي اتمي به 

قعر دریا فرستاد  
 

اين  پليس  بازرسان  و  ايتاليا  مرکزي  پليس  مقامات 
کشور اعالم کردند ماموران پليس دريايي اين کشور 
يک کشتي را در حالي که حامل زباله هاي اتمي بوده 
است، طي کاوش هاي خود در آب هاي جنوبي اين 
کشور يافتند. »برونو جيوردانو«- رئيس پليس منطقه 
خبرگزاري  با  يي  مصاحبه  در  ايتاليا-  در  »پائوال« 
اين  پليس  ماموران  کرد؛  تصريح  آسوشيتدپرس 
کشتي ۱۱0 متري را روز شنبه در عمق ۵00 متري 
ادامه  يافتند. وي  »کاالبريا«  منطقه  آب هاي سواحل 
داد؛ پس از اينکه محموله اين کشتي غرق شده توسط 
شد،  فرستاده  آزمايشگاه  به  منطقه  پليس  ماموران 
کارشناسان آزمايشگاه موفق شدند به اين موضوع 
پي ببرند که محموله اين کشتي زباله هاي اتمي بوده 
است. همچنين در بررسي هاي دقيق تر اين موضوع 
از گروه هاي  احتمال زياد يکي  به  مشخص شد که 
که  کشتي  اين  شدن  غرق  در  ايتاليا  مافيايي  بزرگ 
حامل زباله هاي اتمي و راديواکتيو بوده است، دست 
داشتند. »سباستيانو ونري«- معاون دپارتمان محيط 
زيست ايتاليا- نيز اضافه کرد؛ اين موضوع عالوه بر 
اينکه يک مساله پليسي است، از طرفي هم بر محيط 
تاثير منفي گذاشته است، چرا  ايتاليا  زيست دريايي 
که نشت اين مواد راديواکتيو باعث آلوده شدن دريا 

و از بين رفتن جانداران و آبزيان مي شود.  

ارث میلیاردي براي یک 
سگ زشت و ارزان قیمت  

  
رسانه هاي دولتي چين اعالم کردند يک زن ميلياردر 
تمام ثروت خود را براي سگ زشت و ارزان قيمتش 
بر جاي گذاشت. خانم »وانگ« که يک پيرزن ۸۵ساله 

است  ميلياردر  زن  يک  است،  چين  غرب  اهل شمال 
که وصيت کرده پس از مرگش تمام ثروت ميلياردي 
اش به سگ محبوب، اما زشت و ارزان قيمتش برسد. 
خبرگزاري  با  يي  مصاحبه  در  ۸۵ساله  پيرزن  اين 
ام  زندگي  طول  تمام  در  من  کرد؛  تصريح  شينهوا 
هيچ دوست و آشنايي نداشته و ندارم. من سگم را 
هر چقدر زشت باشد، باز هم دوست دارم زيرا اين 
حيوان مرا به خاطر مال و ثروتم دوست ندارد. اين 
زن ميلياردر داراي شش خودروي مرسدس بنز، دو 
منزل قصرمانند در منطقه اعياني »شانگژي« و دارنده 
نيمي از سهام سه معدن زغال سنگ در چين است.  

مرد عنکبوت خوار، 
رکورددار گینس شد  

  
رسانه هاي دولتي هندوستان اعالم کردند يک مرد 
جوان در ايالت »آسام« به دليل اينکه مي تواند روزانه 
يک هزار عنکبوت سمي را بخورد، رکورددار کتاب 
رکوردهاي گينس شد. »راجو هنديکو« مرد جوان 30 
يک  طي  تواند  مي  اينکه  دليل  به  که  است  يي  ساله 
کتاب  نمايندگان  بخورد،  را  عنکبوت  هزار  يک  روز 
عنوان  با  کتاب  اين  در  را  او  نام  گينس  رکوردهاي 
»مرد عنکبوت خوار« به ثبت رساندند. اين مرد جوان 
در مصاحبه يي با خبرگزاري آسوشيتدپرس عنوان 
کرد؛ هنگامي که سال دوم دبيرستان بودم، يک روز 
يک عنکبوت مرا نيش زد و من از شدت عصبانيت آن 
را گرفته و خوردم و با کمال تعجب متوجه شدم پس 
از خوردن عنکبوت هيچ اتفاقي برايم نيفتاد. اين مرد 
»آسام«  ايالت  در  »جورهات«  منطقه  اهل  که  جوان 
هندوستان است، خاطرنشان کرد؛ پس از آن هر جا 
مي  و  انداختم  مي  دام  به  را  آن  ديدم،  مي  عنکبوت 
خوردم. من از هشت عنکبوت در روز شروع کردم، 
عنکبوت  هزار  يک  روزي  توانم  مي  امروز  اينکه  تا 
بخورم. اين مرد جوان گوشه و کنار منزل، البه الي 
شاخ و برگ درختان و حياط خانه اش را مي گردد 
انداخته و بخورد. گفته مي  تا عنکبوت ها را به دام 
مرد  اين  خانواده  و  آشنايان  دوستان،  تمامي  شود 
ترک  معمولش  غير  عادت  اين  دليل  به  را  او  جوان 
کرده اند. با اين حال او از اينکه عنکبوت خوار است، 

شروع مجدد پروژه بیزنس  و کاریابی
 در کانون ایرانیان لندن

www.iraniancc.com
بخش بیزنس کانون ایرانیان لندن  خدمات زیر را کماکان در اختیارایرانیانی 

قرار میدهد که مایل به شروع کار آزاد در انگلستان هستند: 
ٔراهنمايی حضوری برای اخذ کمک مالی و وام بدون بهره  جهت شروع کار آزاد.

)Business Plan(  ٔکمک در تهيه کردن طرح کار
)  قبل از آنکه کار خود را بطور عملی شروع کنيد(.

ٔ آشنا کردن افراد به راههای قانونی و سيستم مالياتی کشوربرای شروع و  توسعه کارقانونی.
ٔ مشاوره در امور بازاريابی.

ٔ تشکيل دوره های آموزشی کوتاه مدت و سمينارهای يکروزه برای نشان دادن راههای عملی 
شروع شغل آزاد.

ٔ راهنمايی جهت توسعه کار آزاد و .....
ٔ کالس ويژه جهت آموزش چگونگی کار آزاد. در اين کالس به شما آموزش داده ميشود که 

بتوانيد اولين و اساسی ترين قدمها را برای شروع  کار برداريد.
ٔ و ديگر کمکهای ضروری....

اين خدمات بطور توسط کانون در اختيار ايرانيان ، بخصوص پناهندگان قرار می گيرد 
وهمه افراد بيکار ميتوانند از اين امکانات استفاده نمايند بدون اينکه بيمه های اجتمايی از 

قبيلJob seekers allowance آنان قطع گردد.
در ضمن امکانات ويژه ای  برای زنان ، افراد  زيرسی سا ل  و نيز باالی پنجاه سا ل  
که در صدد شروع کار آزاد هستند قرار دارد. در زمينه های فوق ، ضمن  مال قاتهای 

حضوری درمحل کانون ايرانيان لندن ميتوانيم اطالعات بيشتری در اختيار شما بگذاريم.

سيما آزاد – مشاور امور بيزنس 

Iranian Community Centre, 266 Holloway Road, London N7 6NE :مکان

زمان:  روزهای دوشنبه و چهارشنبه  - مالقات حضوری  با وقت قبلی
ای ميل:sima@iraniancc.com   تلفن:  02077000477 
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 اینترنت در گرو 

دموکراسی یا 
دموکراسی در گرو 

اینترنت؟
تلگراف، ترجمه: مجيد جويا

برای سرکوب مخالفان  اينترنت  از  اقتدارگرا  استفاده دولت های   
خود، طرفداران آرمان گرای رسانه های اجتماعی را به تجديدنظر 

در مواضع خود مجبور کرده است.

تابستان امسال برای طرفداران آرمان گرای رسانه های اجتماعی 
اوليه  اميدواری های  بود.  کننده  نااميد  لحاظ سياسی  به  اينترنتی 
به يک انقالب توييتری در ايران )!( با يک سری درس های سخت 
تابستانی که در  در مورد سياست عملی ديجيتال جايگزين شد. 
خيابان های پر سر و صدای تهران شروع شد، اکنون در سکوت و 
دل مردگی در مقابل حمله سازمان يافته و هماهنگ اينترنتی به يک 

وبالگ نويس گرجستانی به پايان می رسد.

در تيرماه چنين به نظر می رسيد که شبکه های اجتماعی لحظه ای 
حرکات  سازماندهی  به  می توانند  فيس بوک  و  توييتر  مانند 
معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران کمک کنند. 
ولی امروز تنها اثر کمی از آن خوش بينی باقی مانده و چيزی جز 
کاربران  شده  سبز  سمبليک  عکس های  مانند  نمادين  حرکت های 
فيس بوک و توييتر و نوارهای سبز رنگ به دور دستان مخالفان 
غربی حکومت فعلی ايران که هنوز ادعا می کنند محل زندگی آنها 

در »تهران« است، باقی نمانده است.

توجه  و  گذشت  ايران  اينترنتی  جريان  روی  از  زندگی  هم زمان 
دليل  به  توانست  ايران  دولت  شد.  جلب  ديگری  جای  به  عموم 
مرگ نابهنگام مايکل جکسون، از صدر اخبار رسانه ها و توجهات 
کاربران توييتر پايين بيايد! بعد از آن هم با از کار افتادن شبکه های 
بهداشت  ملی  سازمان  لطف  به  هم  اخيرا  و  فيس بوک  و  توييتر 
بحث ها حول محور  اصلی  به موضوع  اين کشور  در  که  امريکا 
طرح جديد باراک اوباما برای سياست های خدمات درمانی تبديل 

شده، ديگر کسی عالقه ای به دنبال کردن اخبار آن ندارد.

اينترنتی  موج  به  دوباره  بخشيدن  تحرک  در  اوباما  شکست 
مقاومت های جمهوری خواهان  با  روبرو شدن  برای  طرفدارانش 
لجستيکی  مشکالت  دولتش،  بهداشتی  برنامه های  مقابل  در 
ولی  کرد.  نمودار  را  ديجيتالی  سياسی  حرکت  يک  نگهداری 
اينترنت که به شبکه های  خبرهای خيلی بدتر برای آرمان گرايان 
در  طبيعی  کارآمد  بسيار  سالح های  چشم  به  ديجيتال  اجتماعی 
و  توييتر  افتادن  کار  از  می نگريستند،  اقتدارگرا  دولت های  مقابل 

فيس بوک در روزهای ۶ و ۷ ماه آگوست / نيمه مرداد بود.

طرفداران  يا  الس وگاس  هکرهای  به  ابتدا  در  حادثه  اين 
رييس جمهور فعلی ايران نسبت داده شد، اما خيلی زود مشخص 
گروهی  توسط   DOS نوع  از  شده  سازماندهی  حمله ای  شد 
حرفه ای و با توانايی های مالی و فناوری باال جهت ساکت کردن 
يک وبالگ نويس گرجستانی به نام Cyxymu انجام گرفته بود 
)حمله DOS با ارسال درخواست های بسيار زياد به سايت هدف 
درخواست ها  زياد  بسيار  تعداد  دليل  به  و سايت  انجام می شود 
اجتماعی که پيش  ابزارهای شبکه ای رسانه های  از کار می افتد(. 
دولت های  خدمت  در  باشند،  دموکراتيک  می شد  فرض  اين  از 
اقتدارگرا قرار گرفتند. فناوری های ديجيتال به جای اين که صدای 

شهروندان عليه استبداد باشند، به ابزار دست دولت ها برای پايمال 
رسانه های  منزوی  فعال  يک  اذيت  و  آزار  و  بيان  آزادی  کردن 

اجتماعی تبديل شدند.

غربی  تحليل گران  از  خيلی  که   Cyxymu عليه  ديجيتال  جنگ 
اعتقاد دارند از مسکو سازماندهی شده، نشان دهنده اين است که 
دولت های اقتدارگرا چگونه از آخرين فناوری های شبکه برای خفه 
9 صفحه ای  گزارشی  می کنند.  استفاده  مخالفانشان  آزار  و  کردن 
که توسط يک گروه غير انتفاعی امريکايی منتشر شد، آشکار کرد 
سايت های  و  مايکروسافت  نرم افزارهای  از  روسی  هکرهای  که 
دادن  ترتيب  جهت  فيس بوک  و  توييتر  مانند  اجتماعی  شبکه های 
حمله های اينترنتی عليه دولت گرجستان در جريان جنگ روسيه و 
گرجستان در تابستان سال گذشته استفاده کردند. اين حمله ها به 
حدی موثر و هماهنگ بود که نه تنها توانست وبسايت های رياست 
اکثر  که  بيندازد،  کار  از  را  گرجستان  مرکزی  بانک  و  جمهوری 

شبکه های رسانه ای اين کشور را نيز قطع کند.

اين  مورد  در  پيوسته  که  اينترنتی  تحليل گران  معدود  از  يکی 
ماروزوف،  ايوگنی  بود،  داده  هشدار  ديجيتال  ناگوار  سناريوی 
در  پرکار  نويسنده  يک  و  نيويورک  باز  جامعه  انستيتوی  عضو 
حمله  کثيف  اداره  از  است.  خارجی(  )سياست  فارين پاليسی  مجله 
اينترنتی پوتين گرفته تا افراد چينی که توسط دولت پکن به انها پول 
کنند،  مخالفان شرکت  با  آنالين  بحث های  در  تا  می شود  پرداخت 
ماروزوف فکر می کند که دولت های اقتدارگرا توانسته اند با موفقيت 
از ابزارهای رسانه های اجتماعی برای اهداف ضد دموکراتيک خود 
استفاده کنند. ماروزوف که متولد بالروس است، می گويد اينترنت 
به خودی خود ماهيت آزادی بخش ندارد. مانند هر فناوری رسانه ای 
استفاده  تا  تلويزيون  از  استالين  پروپاگاندايی  استفاده  از  ديگر، 
نازی ها از راديو؛ اينترنت هم به راحتی می تواند توسط دولت های 

ديکتاتور استفاده شود.

»برادر  اندازه  به  اينترنت  نرم  فرهنگی  قدرت  از  ماروزوف  ولی 
بزرگ تر« می ترسد. ماروزوف با تعبير دنيای جديد هاکسلی به جای 
۱9۸۴ اورول، اعتقاد دارد که اينترنت در حال به وجود آوردن يک 
اقتدارگرا مانند عربستان  لذت جويانه مجازی« در کشورهای  »جو 
سعودی است که به حکومت اجازه می دهد با شهروندانشان معامله 
کنند و به جای آزادی های اساسی سياسی به آنها آزادی مجازی 

اجتماعی و يا مبتنی بر تمايالت جنسی را ارائه کنند.

پس چه کسی را بايد برای ايده آل پردازی در مورد طبيعت دموکراتيک 
اينترنت سرزنش کرد؟ فقط فعاالن اينترنتی مانند نيکالس نگروپونته 
از آزمايشگاه های رسانه ای ام.آی.تی نيستند که ماروزوف آنها را 
جهت اشتباه در ماهيت آزادی بخش و جهانی کننده اينترنت مقصر 
اصلی  متهمان  غربی،  سياست مداران  ماروزوف،  گفته  به  می داند. 
به  آنها  که  چرا  هستند،  ديجيتال  فناوری  به  ما  سياسی  عشق  در 
رسانه های اجتماعی به چشم جايگزين های کم خرج و کم خطر برای 

فعاليت های سياسی سنتی نگاه می کردند.

عنوان  به  انگلستان  نخست وزير  براون،  گوردون  به  ماروزوف 
شبکه های  می کند  فکر  که  می کند  اشاره  بی تجربه  سياستمداری 
او  اقتدارگرا هستند.  ايجاد شکاف در جوامع  برای  اجتماعی راهی 
در  کنفرانس  يک  او در جريان  پيش  ماه  دو  از سخنرانی  انتقاد  با 
دانشگاه آکسفورد با عنوان »شبکه ای برای نفع جهانی«، می گويد که 
اين عقيده براون که ما در يک »لحظه بی همتای« تاريخی هستيم که 
در آن شبکه های اجتماعی و وبالگ نويسی ما را در مقابل جناياتی 
عليه بشريت از قبيل نسل کشی رواندا مصون می کند، اشتباه است. 
شبکه های  دوران  در  عراق  جنگ  هم  و  کنگو  در  اخير  نسل کشی 

اجتماعی رخ داده اند.

گسترش  برای  اينترنت  از  بايد  چگونه  و  بکنيم،  چه  بايد  ما  پس 
دموکراسی استفاده کنيم؟ ماروزوف فکر می کند که اين کافی نيست 
که به يک گروه در فيس بوک در مورد آزادی در چين بپيونديم و 
مانند  هم  ما  می شود.  پديدار  دموکراسی  ناگهان  که  کنيم  فکر  بعد 
فعاالن سياسی بايد آرمانگرايی را کنار بگذاريم و تکاليفمان را به 
انجام  اقتدارگرا  طور منظم و جامع در مورد پيچيدگی های جوامع 

دهيم و درس های الزم را بياموزيم.

آرمان گرايی مبتنی بر فناوری فراگير، قطعا نقش مهمی در تابستان 
که  است  ماروزوف  با  حق  و  داشت  امسال  کننده  نااميد  سياسی 
کشورهای  در  اجتماعی  رسانه های  نقش  مورد  در  بايد  می گويد 
اقتدارگرا واقع بين بود. ولی شايد اين شاخه ديجيتال سياست عملی 
باشد که در نهايت موثرترين استراتژی را برای تبديل دنيا به يک 

جای دموکراتيک تر تدوين کند.

وجدان علمی اروپا 
رئيس کميسيون اروپا می خواهد پست جديد به عنوان مدير علمی 
به اين کميسيون اضافه کند که دانشمندان اميدوارند وجدان علمی 

اروپا گردد.
باروسو،   مانوئل  خوزه  اروپا،  کميسيون  رئيس  خرم روز:  بهنوش 

به وجود  اروپا  به عنوان مدير دانش  داده است که جايگاهی  قول 
آورد تا بر نحوه استفاده از توصيه های علمی در کميسيون نظارت 

کند. اين  حرکت با استقبال دانشمندان روبرو شده است.

افتتاح  مراسم  در  خود  سخنرانی  در  باروسو  نيچر،  گزارش  به 
در  می خواهم  من   » گفت:   و  داد  را  قول  اين  اروپا  جديد  پارلمان 
کميسيون آينده فردی را به عنوان مشاور علمی تعيين کنم که اين 
قدرت را داشته باشد که توصيه های علمی و پيشرفته را در تمام 

سطوح رشد و انتقال سياست گذاری ها به کار گيرد.«
باروسو همچنين گفته است که می خواهد نماينده ای برای فعاليت های 
آب وهوايی به کنفرانس تغيير آب وهوای سازمان ملل که قرار است 
در ماه دسامبر/ آذر در کپنهاک برگزار شود بفرستد. وی در مورد 
نقش اين کار می گويد: » با اين کار يک پيام مهم به دنيا می فرستيم؛ 
که جدا از بلندپروازی هايی که در کپنهاک اتفاق می افتد،  اروپا برای 
ايجاد سرعت و شتاب در به عمل در آوردن،  همچنان جدی است.«

اهميتی  بازتاب  مدير علمی،   ايجاد پستی تحت عنوان  گفته وی،  به 
ژانويه/  ماه  در  باروسو  می دهد.  ابداع  و  مطالعه  به  وی  که  است 
دی ماه رياست کمسيون جديد را در دست خواهد گرفت. دانشمندان 
اروپايی خيلی سريع اين خواسته باروسو را تائيد کردند اما می دانند 
پست  اين  در  که  فردی  آيا  که  شد  مطمئن  تا  بود  محتاط  بايد  که 
قرار می گيرد،  واقعا از قدرت و پايگاه الزم برای انجام اين وظيفه،  
آن  طور که بايد،  برخوردار است،  به دست آوردن چنين قدرت و 
جايگاهی در تشکيالت سياسی و اجرايی اتحاديه اروپا چندان کار 

ساده ای نيست.
اروپا  پژوهش  انجمن  سابق  کل  دبير  ويناکر،   لودوينگ  ارنست 
در  انسان  مرز،   علم،  برنامه  کل سازمان  دبير  در حال حاضر  که 
استراسبورگ فرانسه است، در اين باره می گويد: » مدير علمی بايد 
بتواند نه تنها با رئيس و اعضا کميسيون، بلکه با دبيرکل هايی که 
داشته  جلسه  دارند،   مجزا  مديريت هايی  در  توجهی  قابل  استقالل 
باشد. اگر اين پست چنان که بايد و شايد ايجاد شود،  واقعا برای 
اروپا بسيار مفيد خواهد بود. علم به تمام حوزه های سياست گذاری 
نياز دارد که مطمئن شود  نفوذ کرده و به شخصيتی بسيار قوی 

همه چيز هماهنگ است.«
همچنين قرار است که هيئت پژوهش حوزه ای اروپا )ERAB(  که يک 
کميته پيش بينی کننده تشکيل يافته از دانشمندان و سياست گذاران 
اکتبر/  شش ام  روز  در  که  خود  گزارش  اولين  باالست،  در  سطح 
علمی  مدير  برای  را  می شود،  جايگاهی  منتشر  مهرماه  چهاردهم 
پيشنهاد نمايد. رئيس اين هيئت،  جان وود، مدير گروه مهندسی کالج 
سلطنتی لندن،  معتقد است پيشنهاد باروسو واقعا لذت بخش است. 
به گفته وی،  اتحاديه اروپا به يک فرد قوی، سرشناس و با ذهنيت 
از علم را در  نمايندگی  به  نياز دارد که قدرت سخن گفتن  مستقل 
اروپا داشته باشد. چنين فردی بايد بتواند در زمان وقوع رويدادی 
ويروسی  بيماری  يک  شيوع  مانند  دارد،   اهميت  علمی  نظر  از  که 
مثل محصوالت اصالح شده  علمی  با محتوای  يا جلسه ای سياسی 
ژنتيکی، در تلويزيون ظاهر شود. وی می افزايد: » به يک معنا،  اين 

فرد وجدان علمی اروپا خواهد بود.«

فناوری
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دن براون رکورد فروش کتاب در یک 
روز را شکست 

 
و  او  ناشر  گفته  به  گمشده«  »نماد  نام  با  براون  دن  کتاب  آخرين 
کتابفروشان، رکورد فروش کتاب در يک روز را شکست. ناپف دبلدي 
کرد  اعالم  است،  هاوس«  »رندوم  هاي  شاخه  از  که  کتاب  اين  ناشر 
کانادا  امريکا،  هاي  کتابفروشي  در  کتاب  اين  عرضه  نخست  روز  در 
اين کتاب به فروش رسيد.  از  از يک ميليون نسخه  انگلستان، بيش  و 
اين ناشر تاکيد کرد با اين فروش رکورد تاريخي فروش کتاب در يک 
روز شکسته شده است. آمازون بزرگ ترين فروشنده اينترنتي کتاب 
در جهان نيز اين کتاب را بر مبناي پيش سفارش هايي که داده شده 
بود، پرفروش ترين کتاب بزرگساالن در روز نخست انتشار در طول 
تاريخ خواند. ناشران اميدوارند با انتشار اين کتاب که در چاپ نخست 
پنج ميليون نسخه آن منتشر شده، جان تازه يي به بازار کتاب دميده 

شود. 

 تونی هریسون جایزه قلم پینتر را

 از آن خود کرد
نخستين  انگليسی  برجسته  نمايشنامه نويس  و  شاعر  هريسون  تونی 

آن  از  را  پينتر  قلم  جايزه 
خود کرد.به نقل از گاردين، 
اين جايزه به خاطر پيروی 
هارولد  سياق  و  سبک  از 
پينتر در نويسندگی به وی 
اين  به  می شود.بنا  اعطاء 
يپنتر  قلم  جايزه  گزارش 
پر  "صدای  آنچه  خاطر  به 
ناميده  قاطع"  و  حرارت 
داده   هريسون  به  شده 

می شود.
به  سال  هر  جايزه  اين 
نويسنده ای اهدا خواهد شد 
که بهترين نمونه هايی را که 
در صدد بيان معنی واقعی 

زندگی و جامعه باشد ارائه کند.تام استوپارت، نمايشنامه نويس و يکی 
می گويد:  هريسون  درباره  يپنتر  قلم  جايزه  داوران  هيئت  اعضای  از 
وقتی نام تونی مطرح شد تقريبًا تمام مجادالت بر سر برنده اين جايزه 
خاتمه يافت. من فکر می کنم همه ما فوراً حس کرديم که او دقيقًا کسی 
هريسون  دارد.تونی  را  پينتر  قلم  جايزه  دريافت  شايستگی  که  است 
کنون جوايز  تا   ، برجسته  نويس و شاعر  نمايشنامه  انگلستان،  متولد 
به  وی  کرده  است.  کسب  ادبی  جايزه های  و  جشنواره ها  از  متعددی 
انگلستان( اشعارش را  ايالت يورکشاير )شمال  گويش بومی خود در 
می سرايد.هريسون جايزه ۱000 پوندی خود را ۱۴ اکتبر )۲۲ مهرماه( 
که  است  پينتر و کسی  بزرگ  کننده  دريافت خواهد کرد. وی تحسين 
الهام  من  به  ديگری  کس  هر  از  بيش  شما  بود:"  نوشته  او  به  زمانی 

می بخشيد."

تولد اکبر رادي با روخواني »لبخند 
باشکوه آقاي گیل«  

 
محمدامير ياراحمدي نمايشنامه »لبخند باشکوه آقاي گيل« نوشته اکبر 
نمايشنامه نويس روخواني مي  اين  تولد  با سالروز  رادي را همزمان 
کند. اين نمايشنامه با نقش خواني فريده سپاه منصور، مهدي سلطاني، 
فريبا متخصص، آشا محرابي، آيدا کيخايي، نوشين حسن زاده، ايوب 
آقاخاني، علي سرابي، نورالدين جواديان و رامين پورايمان در مراسم 
فرهنگسراي  در  مهرماه  که روز شنبه ۱۱  رادي  ياد  زنده  بزرگداشت 
يک  که  مراسم  اين  در  شد.  خواهد  روخواني  مي شود،  برگزار  بهمن 
نمايشنامه  اين  خانواده  با حضور  و  رادي  تولد  از سالروز  پس  روز 
اين  کرد.  ثميني سخنراني خواهد  نغمه  دکتر  مي شود،  برگزار  نويس 
مراسم ساعت 30/۱۶ روز يادشده برپا مي شود. محمدامير ياراحمدي 
دارد، درباره  بر عهده  را  نمايشنامه خواني  برنامه  اين  که کارگرداني 
شيوه نمايشنامه خواني اين متن توضيح داد؛ »مدت زمان متن را کمي 
شناساندن  خواني  نمايشنامه  هدف  که  آنجا  از  و  ام  ه  کرد  تر  کوتاه 
ويژگي هاي ادبي اثر است بنابراين ديدگاه خاصي را به کار تحميل نمي 

کنم و در اين رهگذر به دنبال يک نگاه مستقل نيستم.« 

 

کوتاه از ادبیات  سالروز درگذشت شهریار

مرگ پایان 
شاعر نیست

 
آذر مهاجر

آدميزاد  جسم  زخم های  بر  مرهمی  و  شود  پزشک  بود  قرار   
بگذارد اما شاعر شد و غزل های عاشقانه سرود. در شاعری و 

سرودن مدح و ثنا تا بدانجا مرتبت يافت 
که سالروز وفاتش را روز ملی شعر و 

ادب فارسی نام نهادند.
شهريار  که  بهجت تبريزی  محمد حسين 
می شناسيمش، در روستای خشگناب در 
بستان آباد  تيکمه داش شهرستان  بخش 
به  شرقی  آذربايجان  استان  شرق  در 
دنيا آمد و کودکی را در همانجا سپری 
کرد و بعدها هم به تبريز رفت. تصاوير 
در  می توان  را  شهريار  کودکی  زيبای 
منظومه  جمله  از  سروده هايش  پس 
حيدر بابا ديد. او که مولود سال ۱۲۸۵ 
بود، پس از پايان سيکل در سال ۱300 
مشغول  دارالفنون  در  و  تهران  راهی 
بود  مانده  ماه  شش  فقط  شد.  تحصيل 
و  افتاد  عشق  دام  به  که  شود  پزشک 

را هم  آينده  قيد  که  نه پزشکی  که  پريد  از سرش چنان  هوش 
زد. از آن پس بود که بهجت، شهريار شد و به دنيای شاعری 
می نالد  معشوق  آمدن  دير  از  که  عاشقی  ماجراهای  وارد شد. 
که »آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا« برای مردم ما خوب 
طبع  باب  را  اشعارش  موضوع  شهريار  هم  که  چرا  آشناست 
عامه انتخاب می کرد و هم سريالی درباره او از تلويزيون پخش 
البته به همت و  شده که مردم را با بهجت تبريزی آشنا کرده 

روايت کمال تبريزی. 
قصه پر نشيب و فراز زندگی شهريار با عشق ها و دل شکستن ها 
و شعر گفتن ها ادامه يافت و شهريار همراه و معمواًل همسو با 
اتفاقات زمانه خود زيست تا اينکه به شهريور سال ۶۷ رسيد و 
به روز بيست و هفتم اين ماه که لحظه وداع با دنيای فانی بود. 
شهريار در بيمارستان مهر از دار دنيا رفت و بنا به وصيت، در 

مقبره الشعرای تبريز به خاک سپرده شد. 

شعرها و شاعرانگی ها 
حس و حال حاکم بر زندگی شهريار و تجربه های گوناگونش 
که از حضور در مجلس احضار روح تا پيوست به جرگه فقر و 
درويشی، همه از آن رو بوده که اين شاعر آذری زبان، بدون 
الهام شعر نگفته و نمی گفته است. دوستان و شاگردان شهريار 
از جمله دکتر رحيم چاووش اکبری استاد زبان و ادبيات فارسی 
و عضو انستيتو ادبی نظامی در جمهوری آذربايجان، هم مانند 
بسياری ديگر معتقد است که الهام سرچشمه شعر شهريار بوده 
و اين اتفاقی است که برای هر شاعری رخ می دهد. دوستانش 
و  باشد  گفته  سفارشی  شعر  شهريار  ندارند  ياد  به  می گويند 
معمواًل يک الهام يا ايده باعث شده او کلمات را شاعرانه در کنار 
هم بچيند. با اين همه دکتر چاووش درباره اشعار به جا مانده 
از شهريار درباره شخصيت های فرهنگی، سياسی و... توضيح 
انيشتن  به  پيام  عنوان  با  که  شعری  ذکر  به  تنها  و  نمی دهد 
چنان  از  چاووش، شهريار  دکتر  برای  می کند.  اشاره  سروده، 
جايگاهی برخوردار است که او را حافظ ثانی می نامد و درباره 
الهام  منبع  من  برای  »شهريار  می گويد:  او  و شخصيت  اشعار 
الهام  با  را  داغ«  ديوان»دومانلی  که  می گويم  افتخار  با  و  بوده 
از حيدر بابا سرودم. برای من مايه مباهات است بگويم که در 
اولين ديدارمان، وقتی نوجوانی مشغول تحصيل در دبيرستان 
بودم، استاد بر پيشانی ام بوسه زد و مرا شهريار ثانی خواند.«

اين  تنها  نه  که  بود  شاعری  چاووش، شهريار  دکتر  اعتقاد  به 
از هر  بلکه می توانست  توانايی را داشت درباره عشق بسرايد 
چيزی که احساسش را با خود درگير می کرد، شعر بگويد. به 
عقيده دکتر چاووش اکبری، اين مهمترين ويژگی شهريار پس از 
اعتقادات و عقايد دينی و علقه های واليی اوست و انتخاب روزی 
منتسب به او به عنوان روز شعر و ادب فارسی، بهترين انتخاب 
از  به خاطره ای  باره  اين  در  باره است. دکتر چاووش  اين  در 

استاد شهريار اشاره می کند و می گويد: »استاد اولين شعرهايش 
را به زبان فارسی می سرود تا اينکه مادرش از او خواست به 
زبان ترکی شعر بگويد تا او هم بتواند مفهوم شعرهای پسرش 

را بفهمد و اينجا بود که نطفه منظومه حيدر بابا بسته شد.«
شاعری  وفات  روز  انتخاب  دليل  مسئله،  همين  راستی  به  اما 

آذری، به عنوان روز ملی شعر و ادب فارسی است؟

چهره ای برای شعر و ادب پارسی 
مهمترين مجموعه شعری شهريار که برايش شهرت بسيار پديد 
آورده، حيدربابا ست که به زبان آذری سروده شده و اين همان 
نکته ای است که سبب شد بعد از انتخاب روز وفاتش ۲۷ شهريور 
به نام روز شعر و ادب فارسی بسياری از اهالی فرهنگ و ادب 
و از جمله شاعران فارسی گو لب به اعتراض باز کنند. عده ای 
از انتخاب نه چندان به جا شکوه داشتند. مخالفان 
فردوسی، حافظ، موالنا، سعدی،  به  انتخاب  اين 
نظامی و رودکی اشاره می کردند و جايگاه آنها 
اعالم  هم  عده ای  و حتی  با شهريار  مقايسه  در 
کردند اگر خود شهريار زنده بود سالروز يکی 
از اين بزرگان را پيشنهاد می کرد. اما نکته ای که 
باعث اظهار نظرهای بسيار در اين باره می شود 
به  خرمشاهی  بها الدين  که  است  ترديدی  همان 
آن اشاره می کند: ترديد بين انتخاب يک مناسبت 
تاريخ  از  شاعری  يا  معاصر  شاعری  با  مرتبط 
ادبيات ايران. با اين همه رضا اميرخانی صراحتًا 
می گويد:  و  می داند  کم ذوقی  را  انتخاب  اين 
چهرمان  نمی تواند  شهريار  مرحوم  »معتقدم 
شعر و ادب فارسی باشد. امروز با اين انتخاب 
که  چرا  داده ايم  نشان  را  خودمان  کم ذوقی 
شخصيتی را برگزيده ايم که در مقايسه با ديگر 
شعرای بنام اين سرزمين، صاحب جايگاه برجسته تری نيست 
و در مقايسه با ديگر شاعران چيزی بيشتر ندارد که اين عنوان 

نصيبش شود.«
اميرخانی البته در اين مورد گوی اقبال را به سمت شاعری ديگر 
اشاره  تقويم  طبيعی  روزهای  از  يکی  به  او  نمی کند.  روانه  هم 
بی آنکه  می توانند  که  و...  يلدا  نوروز،  مانند  روزهايی  می کند، 
چهره ای در پس آنها به عنوان نماد شعر و ادب فارسی قلمداد 
در  اميرخانی  کنند.  ثبت  بر خود  را  ملی  عنوان يک روز  شود، 
حقيقت، به انتخاب يک چهره مشخص انتقاد می کند و معتقد است 
هر شاعری برای اين مناسبت انتخاب شود به نوعی سهم عده ای 
او  با  نيز  کاکايی  عبدالجبار  باره  اين  در  می شود.  ديگر ضايع 
هم آواز است. کاکايی اگر چه به انتخاب روز وفات شهريار به 
عنوان روز ملی شعر و ادب فارسی، صراحتًا خرده نمی گيرد اما 

به انتخابی از نوع سوم معتقد است.
کاکايی، ضمن ارزشمند شمردن جايگاه شهريار در عرصه شعر 
و ادب فارسی، در اين باره می گويد: »بی شک شاعران بسياری 
نامگذاری روز شعر  يا وفاتشان شايسته  داريم که روز ميالد 
برای  انتخاب روز وفات شهريار  احتمااًل  باشد.  ادب فارسی  و 
و  ايرانی  اقوام  بين  پيوند  جهت  در  بوده  اقدامی  مناسبت،  اين 
همبستگی ملی. اما با همه احترامی که برای شهريار و اشعارش 
ادب  و  شعر  سپهر  در  شاعر  اين  جايگاه  به  اذعان  با  و  قائلم 
فارسی، معتقدم بهتر است برای جلوگيری از قياس و قضاوت، 
يکی از روزهای سال که هيچ ارتباطی با هيچ شاعر و نويسنده ای 
انتخاب شود.  روز  اين  برای  ندارد،  تاريخی  يا  معاصر  از  اعم 
پيشنهاد من روزی از روزهای فصل بهار است که مناسب شعر 
و شاعرانگی است.« کاکايی معتقد است حافظ، سعدی، فردوسی 
و موالنا چهار ستون اصلی شعر فارسی هستند که نمی شود 
ارزشمند  همچنين شاعران  و  دانست  ارجح  ديگری  بر  را  يکی 
ديگری چون خيام و مولوی و بسطامی هم هستند که جايگاه 
ويژه خود را در دنيای شعر و ادب فارسی دارند از اينرو انتخاب 

روزی از روزهای طبيعت می تواند بهترين انتخاب باشد.

در انحصار شهریار
که  همچنان  و  می گذرد  شهريار  رفتن  از  سال  بيست  از  بيش 
کـه   / کـار  نـيـست مـردنی در  ما شعـرا  »برای  گفته:  او خود 
شعـرا را ابـديـت نوشـته اند شعـار« ماندنی خواهد بود و هستند 
کسانی که با اشعار او خاطره ها و لحظه های زيبا ساخته باشند. 
حرف و حديث ها درباره روز ملی شعر و ادب به جای خود و 
شايد نيازمند رايزنی و پيگيری اما روشن است که شاعر مردنی 
نيست و چه شهريار، چه هر شاعر ديگری تصويری از خويش 
خواهد ساخت که اين تصوير از پس کلماتش قابل درک و بدين 
سبب ماندگار خواهد بود و تنها اين می ماند که آيا بايد روز ملی 

شعر و ادب فارسی را از انحصار در آورد يا نه!
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com فرهنگی 

جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کيا

 در قسمت بانکی بجز شما چه کسی اجازه مخصوص را داشت ؟ هيچکس 
ولی  ميکرد  گی  رسيد  اينکار  به  خانم  منتقل شوم  قسمت  بان  انکه  از  قبل 
بالفاصله کارها را از او تحويل گرفتم و اجازه مخصوص او لغو شد . در اين 
صورت شما تنها کسی بوديد که پرونده را به قسمت ديگر تحويل ميداديد 
اينطور نيست ؟ چرا بنظرم که اينکار را شخصا انجام ميدادم . پرونده را به 
چه کسی تحويل ميداديد ؟ درست بخاطر ندارم . فيدلر با لحن  تندی گفت 
بيشتر فکر کنيد ! گمان ميکنم که پرونده رابه معاون کنترول تحويل ميدادم 
چه کسی پرونده را بشما تحويل ميداد؟ ليماس سرخود را تکان داد و در 
جواب گفت : اين موضوع را بکلی فراموش کرده ام . بگذاريد بشما کمک کنم 
و درهر صورت معاون کنترول نبوده زيرا خودتان گفتيد که شما پرونده را 
باو تحويل ميداديد . بدين ترتيب کسانی که اجازه مخصوص داشتند قبل از 
کنترول پرونده مزبور را مطالعه ميکردند. بله حق با شماست . اين خانم بريم 
که درباره اش حرف زديد چطور ؟ او متصدی گاوصندوقها بود و پرونده 
های سری را در آنجا نگاه ميداشت در اينصورت حتما افراد ساتليتها اين 
پرونده را بشما تحويل ميداند . ممکن است . دايره ساتليتها در چه طبقه ای 
بود ؟ در طبقه سوم قسمت بانکی چطور ؟ در طبقه پنجم آيا بياد داريد که 
چه کسی پرونده را از پلها باال مياورد ؟ آيا شما به طبقه سوم ميرفتيد و 
پرونده را از آنها تحيول ميگرفتيد ؟ بله بله حاال کامال بخاطر مياورم . پيترز 
پرونده را بمن تحويل ميداد . حتی بياد دارم که روزی برای گرفتن پرونده 
بدفتر او رفتم و مدتی درباره نروژ باهم گفتگو کرديم . آخر من واو درزمان 
جنگ در نروژ فعاليت ميکرديم . آيا منظورتان پيش گيالم است ؟ بله او را 
کامال ازياد برده بودم او چندماه پيش از آنکارا مراجعت کرده بود و اجازه 
مخصوص را داشت . بله اسم رمزی او ساتليتها پی جی بود . همانطور که 
ميدانيد حروف اول نام و نام خانواده اوست . کسی قبل از او مسئول اينکار 
بوده که من درباره اش اطالعی ندارم. او مسئول چه ناحيه ای بود ؟ ناحيه 
آلمان شرقی او به اطالعات اقتصادی رسيدگی ميکرد و شغل مهمی نداشت . 
آيا درباره پرونده با پيتتر صحبت نکرديد ؟ بهيچوجه هيچکس اجازه نداشت 
که دراين باره کنجکاوی کند . ولی ازظواهر امر چنين برميايد که سازمان 
شما برای رولينگ استون اهميت زيادی قائل بوده و بعيد بنظر نميرسيد که 
پيتر شخصا مسئول کارهای مربوط باو بوده است . ليماس فرياد زد : من 
اين موضوع را به پيترز هم خاطر نشان کردم آخر من مدتی مسئول برلن 
بودم و امکان نداشت که از هويت اين شخص ناشناس آگاه نشوم چند دفعه 
! فيدلر بالحن  بايد اين حرف را تکرار کنم ؟ چنين چيزی غير ممکن است 

آرامی گفت : بله حق با شماست چنين چيزی واقعا غير ممکن است .
ادامه دارد

داستان )29(

بنیاد فر ایران 
به آگاهی دوستداران فرهنگ ايران زمين می رسانيم که بنياد فر ايران در راستای پاسداری و 

گسترش هر چه بيشتر اين فرهنگ کهن و زيبا بر آن شده تا جشن مهرگان را هر چه با شکوه تر در 
لندن برگزار نمايد.

جشن و شادی ريشه در فرهنگ کهن ايرانيان داشته پس ما نيز به همراهی شما ياران ارجمند با 
شادمانی اين جشن ملی ميهنی را ارج نهاده و با سرود ايران و يادمانی از روزگار با شکوه و پر 

افتخار ايران زمين اين جشن فرخنده را برگزار می نماييم.

هنگام: کیوان شید )شنبه( برابر با 2009/10/03
آغاز برنامه از ساعت 7:30 تا 12 نیمه شب

پذيرايی از ميهمانان ارجمند با شيرينی ايرانی، شام گرم و ساالد و نوشيدنی های گرم و سرد.
دست افشانی و پايکوبی همراه با گروه موزيک شاد ۸&۶ و دی جی اين شب فرخنده را جشن می گيريم.

                                                       Haverstock School, Haverstock hill, Chalk farm Hampstead, London NW3 ۲BQ ۲۴:آدرس
وروديه: ۱۵ پوند و برای خردساالن زير ۷ سال ۵ پوند و زير ۲ سال رايگان می باشد. 

برای آگاهی بيشتر و تهيه بليط با شماره 0۷9۵۶9۱330۷ کدبان نادر و يا با ايميلinfo@fariran.org  و يا تارنمای فر 
ايران www.fariran.org  پيوند بگيريد.

همچنين بليط خود را می توانيد از سوپر بيژن و فرهنگسرای لندن تهيه نمائيد.

موزه هنرهاي معاصر اعالم کرد 
 

بازدید از آثار هنرمندان ایراني در ونیز 
 

موزه هنرهاي معاصر اعالم کرد »با توجه به بارش شديد باران در چند روز اخير 
در شهر ونيز، هنرمندان و عالقه مندان بسياري از آثار هنرمندان ايراني در پنجاه و 
سومين دوره دوساالنه ونيز بازديد کردند.« پنجاه و سومين دوساالنه ونيز از روز 
۱۶ خردادماه ۱3۸۸ با عنوان ساختن دنياها با حضور ۷۷ کشور جهان در شهر ونيز 
افتتاح شده و تا اول آذرماه ۱3۸۸ ادامه دارد. در اين دوره سه هنرمند ايراني، ايرج 
اسکندري با هشت تابلو نقاشي به صورت يک مجموعه، حميدرضا آويشي هنرمند 
مجسمه ساز با سه اثر مجسمه و صداقت جباري هنرمند نقاش و خوشنويس با پنج 

اثر نقاشي خط در اين دوساالنه آثارشان به نمايش درآمد. 

ايران در دوساالنه ونيز  در همين راستا عليرضا کريمي صارمي مدير هنري غرفه 
ونيز،  در شهر  اخير  در چند روز  باران  بارش شديد  و  باراني  به رغم هواي  گفت؛ 
کردند.  بازديد  ايراني  هنرمندان  آثار  از  بسياري  مندان  عالقه  و  مهمانان  هنرمندان، 
کريمي صارمي همچنين در ادامه گفت؛ »از زمان افتتاح نمايشگاه تاکنون بيش از ۴0 
هزار نفر از آثار هنرمندان ايراني در پنجاه و سومين دوره از دوساالنه ونيز بازديد 
کردند. بازديدکنندگان غرفه ايران از کشورهاي ژاپن، امريکا، فرانسه، ايتاليا، آلمان، 
انگليس، هلند، فنالند، سوئيس، کانادا، چين، اتريش، روسيه ، دانمارک، مکزيک، زالندنو، 
يونان، بلژيک و چندين کشور ديگر بودند.« آثار هنرمندان کشورمان با تکيه بر هويت 
ملي و ريشه هاي فرهنگي، تاريخي و اعتقادي ايران اسالمي از سوي موزه هنرهاي 
معاصر تهران انتخاب شده و براي نمايش در پنجاه و سومين دوره از دوساالنه ونيز 
در معرض ديد عموم قرار گرفته است. غرفه ايران در شهر ونيز به مدت چهار سال از 
سوي دفتر امور هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اجاره شده است. 
اين محل براي نمايش آثار هنرمندان ايراني و برگزيدگان رشته هاي مختلف هنرهاي 

تجسمي ايران خواهد بود. 

افتتاح نمایشگاه نقاشی
  هنرمندان ایرانی در 
شهر بیرمنگهام بریتانیا

ايران « روز يکشنه  ۲۱ سپتامبر  نمايشگاه نقاشی » پنجره ای به 

بيرمنگهام طی مراسمی  ۲009برابربا ۲9 شهريور ۱3۸۸ در شهر 
افتتاح گرديد.در اين نمايشگاه که به همت رايزنی فرهنگی سفارت 
بيرمنگهام  هنرمندان  سلطنتی  انجمن  همکاری  با  و  لندن  در  ايران 
برگزار می شود 30 اثر از آثار برگزيده سه هنرمند ايرانی آقايان 
اصغر جوانی ،محسن کيانی ، و حبيب صادقی  در معرض ديد عموم 

عالقمندان قرار گرفت.
اين سه هنرمند در آثار خود بيشتر به حنبه های عرفانی و فلسفی 
فرهنگ ايرانی پرداخته اند و با  بکارگيری تکنيک های خاص بيننده 
ياد  به  و  ايرانی  کاماًل  نوع  از  روحانی  و  معنوی  ای  تجربه  با  را 

ماندنی آن آشنا می سازند. 
يکشنبه  روز   ۱9 ساعت  از  که  نمايشگاه  اين  افتتاحيه  مراسم  در   
حلمی  محمد  علی  دکتر  ابتدا  شد  برگزار    RBSA گالری  محل  در 
اظهار داشت:نقاشی  بريتانيا طی سخنانی  ايران در  رايزن فرهنگی 
ايرانی همنشين و شريک عظمت ادبيات فارسی بوده است. وی با 
اشاره به سابقه تاريخی و ويژگی های فرهنگی نقاشی ايرانی افزود 
نقاشی ايرانی همواره در طول تاريخ همراه با کتاب و کتابت بوده 
نقاشی  از  بسياری  است.  بوده  فارسی  ادبيات  همنشين  هميشه  و 
های سنتی ايرانی زينت بخش صفحات کتابهايی چون شاهنامه و 
بيان داشت بر خالف  اند. دکتر حلمی  خمسه نظامی گنجوی بوده 
تصور رايج در غرب که می پندارند فرهنگ ايرانی با تصويرگری 
و نقاشی بيگانه بوده است بايد اذعان داشت که شمار نقاشی های 
ايرانی بسيار بيش از آنچه که اکنون تصور می شود می باشد و به 
عنوان مثال تنها تعداد مينياتورهای مربوط به نسخ خطی شاهنامه 
که توسط »پروژه شاهنامه« دانشگاه کمبريج احصاء شده اند افزون 
فقط  تعداد  اين  که  بگيريم  نظر  در  اگر  است.  تابلو  هزار  هشت  بر 

مربوط به يک کتاب يعنی شاهنامه است آنگاه متوجه تعداد خيره 
کننده مينياتورهای ايرانی خواهيم شد. 

رايزن فرهنگی ايران در سخنان خود دو ويژگی اصلی نقاشی ايرانی 
را اخالق و ارزشهای انسانی معرفی کرد و با ذکر مثالی از نقاشان 
سبک »خيالی ساز« به اين نکته تاکيد ورزيد که اين نقاشان همواره 
سعی در ترسيم مروت و جوانمردی و خصال قهرمانی داشته اند و 
در عقيده ايشان هرگونه تصوير سازی به غير از نمايش اين خلقيات 

واال در واقع اتالف رنگ و بوم بوده است.  
دکترحلمی در ادامه افزود هنر ايرانی با وجود تمام غنا و عظمتی که 
دارد هيچ وقت خود را بی نياز از استفاده از ساير فرهنگها ندانسته 
و به عنوان مثال حداقل از زمان صفويه به بعد همواره در مراوده 
رايزن  است.  بوده  رنسانس  هنر  و  غربی  نقاشی  با  و ستد  داد  و 
فرهنگی ايران در بريتانيا همچنين گفت که به عقيده او فرهنگ تنها 
می تواند در محيطی آزاد و همراه با ارزشهای انسانی و در تعاطی 
آزاد با ساير فرهنگها رشد کند و ابراز اميدواری کرد اين نمايشگاه 
و موارد مشابه بتواند زمينه تماس فرهنگها را برقرار نموده و امکان 
يادگيری از فرهنگها ی دو طرف و ايجاد همدلی و احترام متقابل را 
ميسر کنند.در ادامه اين برنامه آقاي دکتر مالکوم ديک مدير مرکز 
تاريخ غرب ميانه انگليس در دانشگاه بيرمنگهام نيز سخناني ايراد 

نمود.
می  زندگی  بيرمنگهام  در  بسياری  ايرانيان  اينکه  عليرغم  گفت  او   
کنند اما ما تا کنون با هنر ايراني زياد آشنا نبوديم. اين نمايشگاه ما 
را با روش متفاوت هنرمندان ايرانی و سنتهاي آنها آشنا مي کند. 
اين نمايشگاه نقاشی عالوه بر اينکه پنجره ای به هنر ايران بر روی 
ما می گشايد دريچه ای بر گوناگوني فرهنگي در شهر بيرمنگهام 
وتنوع فرهنگي اي که مهاجران اين شهر با خود به ارمغان آورده 

اند هم می باشد.
تاريخ  انعکاس  پيش رو  نقاشي  نمايشگاه  افزود  مالکوم ديک  دکتر 
نقاشي  بينيد در  ايران است و همانطور که مي  بسيار بسيار کهن 
هاي محسن کياني ما شاهد نگاره هاي بسيار باستاني ايراني مانند 
اسب هستيم که به نقاشي هاي باستاني لرستان مربوط مي شوند.
همچنين حضور تخت جمشيد و نگاره هاي آن نيز با توجه به اينکه 
اين نقاش خود اهل شيراز است به خوبي دراين نقاشي ها ملموس 

هستند.
او همچنين به تاثير غرب و هنر رنسانس بر هنر ايراني نيز اشاره 
کرد ودر ادامه گفت آنچه براي من بسيار جالب است گوناگوني آثار 
اين سه هنرمند است که با وجود توجه به اصالت ايراني نقاشي هاي 

بسيار گوناگون و سبکهاي متفاوتي عرضه کرده اند.
پاره  به تشريح و توضيح  افتتاحيه محسن کياني  ادامه مراسم  در 
حبيب  هاي  نقاشي  وهمچنين  خود  هاي  نقاشي  درباره  موارد  اي 
حضار  سواالت  برخی  به  و  پرداخت  جواني  اصغر  و  صادقي  اهلل 

پاسخ داد. 
 انجمن سلطنتي نقاشان بيرمنگهام ياRBSA در سال ۱۸09 تاسيس 
است.  اين شهر  گالري هنري مستقل  ترين  قديمي  و  اولين  و  شده 
نقاشان بزرگي در تاريخ انگليس از اين انجمن برخاسته اند که مي 
توان از آن ميان به نقاش انگليسي قرن ۱9 ساموئل الين ، فردريک 

توماس الين، ادوراد برن جونز و ويليام موريس اشاره کرد.
درروزهای  اکتبر  سوم  تاريخ  تا  هفته  دو  مدت  به  نمايشگاه  اين 
دوشنبه تا جمعه از ساعت۱0:30 صبح تا ۵:30 بعد از ظهر و روز 

يکشنبه از ساعت ۱3 تا ۱۷ برقرار خواهد بود.



شروع ترم پائیزی مدرسه فارسی صمد بهرنگی
مدرسه زبان فارسی صمد بهرنگی ترم پائيزی خود را از روز شنبه ۵ 

سپتامبر ۲009 در محل جديد خود آغاز می کند.

آموزش زبان فارسی برای فارسی زبانان از سطح آمادگی   تا   
. A Level و   GCSE

 .  GCSE آموزش ریاضی در سطح
برنامه های متنوع  فرهنگی و ورزشی .

مدرسه صمد بهرنگی مرکز رسمی امتحانات جی سی اس اس 
)GCSE ( و A level  فارسی میباشد و این امتحانات زیر نظر 

سازمان OCR  توسط مدرسه بهرنگی و در مدرسه بهرنگی
 بر گزار می گردد.

مدرسه صمد بهرنگی دارای یک کادر آموزشی ماهر و با تجربه می 
باشد ) آموزگارانی با بیش از 15 سال تجربه آموزگاری در ایران و 

در انگلستان(. در این مدرسه از
 شیوه های پیشرفته آموزشی استفاده میشود.

آدرس جديد مدرسه:

Crowland Primary School, London N15 6UX
 Seven sisters Station :نزديکترين ايستگاه آندرگراند

South Tottenham:نزديکترين ايستگاه قطار رو زمينی
اتوبوسهای:

 ۷۶ ،۷3 ، ۲۴3، ۲۷9 ،  ۲۵3 ، ۲۵9 ، ۲۷9 ،۱۴9

تلفن مدیر مدرسه: 07840275265 )خانم براهنی(  
تلفن کانون: 02077000477               

جهت ثبت نام و اظالعات بيشتر با شماره تلفن 0۲0۷۷000۴۷۷  با کانون ايرانيان لندن و يا با مدير 
مدرسه خانم براهنی با شماره 0۷۸۴0۲۷۵۲۶۵ تماس بگيريد.
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... دیگر  نمی نوازد
و  دانشگاه  استاد  سنتور،  سرشناس  نوازنده  مشکاتيان،  پرويز 
قلبی در منزلش در تهران  ايست  به دليل  پژوهشگر، صبح ديروز 

درگذشت. او به هنگام مرگ ۵۴ سال داشت.

 از شش سالگی تا ۵۴ سالگی
مشکاتيان متولد ۲۴ ارديبهشت ۱33۴ خورشيدی در نيشابور است. 
حسن  مرحوم  پدرش،  با  سالگی  شش  در  را  خود  هنری  کار  او 
مشکاتيان که استاد سنتورنوازی و آشنا با ويولن و سه تار بود، 
آغاز کرد. وی با ادامه آموختن موسيقی در طول تحصيل، در سال 

۱3۵3 وارد دانشکده هنرهای زيبا در دانشگاه تهران شد.

مشکاتيان، رديف ميرزاعبداهلل را نزد استاد نورعلی برومند و دکتر 
چون  اساتيدی  نزد  را  ايرانی  موسيقی  مبانی  و  صفوت  داريوش 
دکتر محمدتقی مسعوديه، عبداهلل دوامی، سعيد هرمزی و يوسف 
فروتن فراگرفت. او کار سنتورنوازی خود را به شيوه رسمی در 
بسيار  زمينه  اين  در  و  کرد  آغاز  موسيقی  اشاعه  و  حفظ  مرکز 
موفق کار کرد و کارهای بزرگ فراوانی را در زمينه آهنگسازی و 
سنتورنوازی به ويژه تکنوازی انجام داد. وی در آزمون موسيقی 
باربد که به ابتکار استاد نورعلی برومند برگزار می شد، به همراه 

پشنگ کامکار مشترکًا جايگاه نخست را به دست آورد.

هوشنگ  نظر  زير  را  راديو  با  همکاری   ،۱3۵۶ سال  از  مشکاتيان 
راديو  از   ۱3۵۷ ۱۷شهريور  واقعه  از  پس  ولی  کرد  آغاز  ابتهاج 
استعفا داد و مؤسسه چاووش را با همکاری هنرمندان گروه عارف 
و شيدا تشکيل داد. سپس با همکاری شهرام ناظری، تصنيف »مرا 
عاشق« را بر روی شعر موالنا ساخت. از سال ۱3۵۸ تا سال ۱3۶۷ 
با محمدرضا شجريان همکاری داشت که نتيجه اين همکاری، آثار 
ماندگاری چون بيداد، آستان جانان، ِسّر عشق، نوا و دستان بود. 
وی در همه اين آثار، به عنوان آهنگ ساز و نوازنده سنتور )در ِسّر 

عشق به عنوان نوازنده سه تار( همکاری داشت.
او با افسانه شجريان دختر محمدرضا شجريان ازدواج کرد ولی 
در دهه ۱3۷0 از او جدا شد. او همچنين همکاری های بسياری با 

نوازندگانی چون حسين عليزاده و محمدرضا لطفی داشت.  
خوانندگانی  با  شجريان،  محمدرضا  با  همکاری  قطع  از  پس 
حميدرضا  افتخاری،  عليرضا  بسطامی،  ايرج  جهاندار،  علی  چون 
نوربخش، علی رستميان و شهرام ناظری همکاری کرد. او همچنين 
در فستيوال جهانی موسيقی »روح زمين« در انگلستان مقام نخست 

را به دست آورد.
او در سال های اخير کم کار بود ولی سرپرستی يک گروه موسيقی 
را برعهده داشت که ظاهراً کم کاری وی آن گروه را از هم پاشيد. 
يکی از واپسين کارهای مشکاتيان يک نوار تکنوازی بود که در سال 
۱3۸۴ نواخت و منتشر کرد. همچنين آذر ۱3۸۶ به عنوان سرپرست 

گروه عارف کنسرتی در تهران برگزار کرد که حميدرضا نوربخش 
کتاب های  همچنين  او  داشت.  شرکت  آن  در  خواننده  عنوان  به 

فراوانی در زمينه سنتور و موسيقی ايرانی تأليف کرده  است. 
 

حميدرضا نوربخش: او سنتور نوازی را متحول کرد
در  داشته  مشکاتيان  با  همکاری هايی  که  نوربخش  حميدرضا 
يکی  مشکاتيان  پرويز  گفت:  خبر  به  بود  متأثر  به شدت  که  حالی 
آهنگساز  او  بود.  اخير  دهه  سه  در  ما  موسيقی  تأثيرگذاران  از 
در  که  سنتور  توانمند  نوازنده  و  بود  برجسته ای  و  بزرگ  بسيار 
نوازندگی ساز سنتور منشأ ابداعات و شيوه و سبک خاصی شد 
و بسياری دنباله رو او شدند. شايد بتوان گفت مشکاتيان نوازندگی 
سنتور را تا حد زيادی متحول کرد. او در عرصه آهنگسازی هم، 
آهنگساز بسيار بزرگ و يکی از استوانه های موسيقی ايران بود و 
مشکاتيان  پرويز  بی نام  کشورمان  اخير  دهه  سه  موسيقی  تاريخ 
معنا ندارد. متأسفانه جامعه موسيقی ايشان را از دست داد. من به 
جامعه هنری و هنردوست و فرهنگ دوست ايران تسليت می گويم. 

فقدان ايشان جبران ناپذير است.

بود.  نابغه ای  نوربخش اضافه کرد: پرويز مشکاتيان در موسيقی 
کاری را کرد که هيچ کدام از استادانش نکرده بودند و در هيچ کدام 
از آثار گذشتگان نبود. سنتور در گذشته از نظر تکنيک به شيوه های 
خاصی نواخته می شد. در دوره قاجار مرحوم سماع حضور بود 
و بعد هم حبيب سماعی بود. پس از اين دوره استاد فرامرز پايور 
آمدند و سبک نوينی در سنتور ايجاد کردند. می شود گفت از نظر 
تصور  و  بود  تحول  يک  منشأ  پايور  استاد  سنتورنوازی  تکنيک 
ختم  پايور  فرامرز  استاد  به  سنتورنوازی  در  سبک  ابداع  می شد 
شود. اما پرويز مشکاتيان آمد و در سنتورنوازی تحولی ايجاد کرد 
که از نظر ويژگی ها، از نظر نوع مضراب و از نظر نوع جمله بندی 
موسيقايی شيوه خاص خودش را داشت که شباهتی به هيچ کدام 
از نوازندگان گذشته نداشت. او اين را مرهون نبوغش و استعداد 
موسيقی ای که در درونش نهفته بود و از کودکی با او همراه بود. 
پرويز مشکاتيان يکی از استعدادهای درجه يک موسيقی زمان ما 

بود.

موسیقی

آموزش زبان انگلیسی و حساب
 Edexcel  و یا City and Guilds کسب مدرک

سنجیدن سطح زبان انگلیسی و حساب بطور رایگان
باال بردن سطح خواندن و نوشتن و درک مطلب

آموزش در سطوح متوسطه و پیشرفته از طریق 
کامپیوترو اینترنت

کسب این مدرک به شما کمک می کند تا بتوانید:
درانگلستان ادامه تحصیل دهید 

شانس خود را در یافتن شغل مناسب افزایش دهید
مکاتبات با ادارات وارتباط با محیط پیرامون خود 

را بهبود ببخشید

به دانشجويانی که موفق به اخذ مدرک زبان و يا رياضی در سطوح متوسطه و يا پيشرفته شوند 
هزينه رفت و آمد پرداخت می شود.

چنانچه عالقمند به شرکت در دوره های فوق
 می باشيد لطفا با بخش آمـــــوزش جامعه ايرانيان 

با شماره  تلفن  ۲30۴ ۸۷۴۱ 0۲0  تماس بگيريد.
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مفهوم آبرو در روان شناسی
دکتر شيوا دولت آبادی
روانشناس و عضو هيات علمی دانشگاه طباطبايی

با سيلی«  نگه داشتن صورت  نظير »سرخ  اصطالحاتی 
افتاده و تقريبا همه ما  در زندگی ما ايرانی ها خيلی جا 

معنی اش را می دانيم.
اصطالحاتی نظير »سرخ نگه داشتن صورت با سيلی« در زندگی ما ايرانی ها خيلی جا افتاده و تقريبا 
همه ما معنی اش را می دانيم. ما و اکثر ساکنان کشورهای شرقی، معموال همان گونه که هستيم خود 
را نشان نمی دهيم، بلکه ويترينی زيبا از »من« می سازيم و برای ديگران به نمايش می گذاريم؛ چون 
غالبا نمی خواهيم کسی از پشت پرده شخصيت مان خبردار شود و ما و زندگی مان را دقيقا آن گونه 
که هست، ببيند؛ مثال با آنکه پولی در دست نداريم، قرض می کنيم و مبلمانی در خانه می چينيم تا 
به اصطالح نداشتن اين گونه ماديات، آبروی مان را نبرد! نمی گذاريم دخترمان از مردی که آزارش 
می دهد، جدا شود؛ چون می ترسيم آبروی مان جلوی فاميل برود يا ديگران را به گونه ای تنبيه می کنيم 
که آبروی شان برود و هزاران کار ديگر... برای آنکه با مفهوم آبرو و معنی صحيح آبرو که شايد اين 
روزها به شکل مبالغه آميزی گرفتار آن شده  باشيم، چندان آشنا نيستم. برای همين پای صحبت های 

دکتر شيوا دولت آبادی نشسته ايم تا ما را با اين مفهوم، بيشتر آشنا کند... 

ٔ خانم دکتر! به عنوان اولين سوال،  لطفا آبرو را برای ما معنی کنيد. 
ـ واژه آبرو در ارتباط با ديگر مفاهيم روان شناسی نظير اعتماد به نفس،  عزت نفس و حرمت نفس 
مورد بررسی قرار می گيرد. وقتی به واژه آبرو توجه می کنيم، متوجه می شويم »رو« به ظاهر قضيه 
بازمی گردد و آبرو به معنی زمين نينداختن روی کسی، توهين نکردن يا خدشه  وارد نکردن به جهت 
ظاهری فرد است! در واقع آبرو پديده ای اجتماعی است که چهره بيرونی روابط اجتماعی را معلوم 
می کند. آبرو چيزی نيست که کسی با آن متولد شود بلکه مفهومی اکتسابی است که بر جريان رشد 
در گروی  آن  انسان شکل می گيرد و شکل گيری  اجتماعی  و  فردی  به همراه هويت های  شخصيت 
انجام  جذاب اند،  برايمان  گرچه  را  کارها  از  بسياری  ما  است.  اجتماعی  مقررات  و  رفتارها  پاره ای 
نمی دهيم چون نگران آبروی شخصی، خانوادگی، قومی و قبيله ای، ملی، گروهی، تيمی و... هستيم. 
آبرو پديده ای اجتماعی است که خود را در رفتارهای ما منعکس می کند و به عبارت ديگر در گروی 
ارزش ها، بينش ها و مسايل فرهنگی است که تعيين می کنند چه رفتاری ارزش مند و چه رفتارهايی 
پذيرفته نمی شوند. به همين دليل است که بسياری  قبيح هستند و  با ديگران  به ويژه در معاشرت 

از رفتارهايی که در يک جامعه آبروبر است در جوامع ديگر نيست! بايد فرهنگی به پشتوانه آبرو 
نگاه کرد و متاسفانه به دليل همين فرهنگی بودن آبروست که گاهی در آن بسيار مبالغه می شود 
و بسياری از زندگی ها در اثر حفظ آن به خطر می افتد. در نگاه اجتماعی ديده می شود که مردم به 
دنبال به دست آوردن ماديات برای کسب آبرو هستند که گاهی به بی راهه می روند و به عبارتی تا 
حدی به دنبال کسب ماديات برای حفظ آبرو از اين طريق می روند که مفهوم انسانی آبرو را فراموش 

می کنند. 

ٔ گفتيد آبرو اکتسابی است؛ خب، چگونه می توانيم »آبروداری« صحيح را به فرزندانمان آموزش 
بدهيم؟ 

ـ در جريان رشد کودکان مساله حمايت به جا و مناسب از اشتباهاتی که مرتکب می شوند، برمال 
نکردن برخی از خطاهای کوچک به منظور انتقال دادن اين موضوع به آنها که يک وجه بيرونی يا 

يک شخصيت بيرونی از آنها هست که تا آنجا ارزش دارد که حاضريم صبر کنيم و از خطاهای آنها 
بگذريم و آنها را جلوی ديگران بازگو نکنيم، می تواند به نوعی به فرآيند شکل گيری »آبروی« مثبت 
کمک کند. مدرسه نقش بسيار مهمی در اين ميان بازی می کند. اگر دانش آموز در آن فضا احساس 
شايستگی کند آبرو به عنوان جزو مهمی از شخصيتش شکل می گيرد اما اگر در مدرسه دانش آموز 
مدام تحقير شود، اين تصور بيرونی و حفظ حرمت در جامعه برای او بی ارزش شده و در کنار اين 
بی تفاوتی نسبت به آبرو، مسووليت پذيری هم از دست می رود. در واقع آبرو بر مسووليت پذيری 
فردی و نقش پذيری اجتماعی تاثير دارد. آبرو را می توان با رفتارهای غيراخالقی مثل شکستن حرمت 

ديگران و پايمال کردن حقوق آنها از دست داد و با رفتارهای مناسب اجتماعی کسب کرد! 

ٔ اين به اصطالح »سرخ نگه داشتن صورت با سيلی« تا کجا صحيح است؟ آيا مرزی برای حفظ آبرو 
وجود دارد؟ 

ـ مرزها را واقعيت ها تعيين می کنند. مساله بر سر حياتی بودن و مهم بودن يک مساله و عوارض 
جانبی آن است. اگر کوچک ترين مشکالت ارتباطی درون خانواده، بدون حفظ حريم به بيرون انتقال 
با  بايد  را  لطمه می زنند  به واقعيات زندگی  اما مشکالت بزرگی که  از دست می روند  يابد، حربه ها 
اطرافيان نزديک يا ريش سفيدانی که خوبی ما را می خواهند در ميان گذاشت و اگر نتيجه بخش نبود، 
به متخصص مراجعه کرد. در واقع بايد تا جايی حفظ آبرو کرد که لطمه ای به مسايل حياتی تر زندگی 
فردی،  کامال  و  ندارد  ديگران  به  ربطی  که  مسايل  از  بسياری  ما  جامعه  در  متاسفانه  نشود.  وارد 
خصوصی و خانوادگی است و حريم محدودی دارد، شکل اجتماعی و وسيع می گيرد و نظر ديگران 
برای ما اهميت پيدا می کند که در واقع اين شکل مبالغه آميز حفظ آبرو است و با پيشبرد کارها بر 

اساس نظر ديگران، خانواده شانس رسيدن به کارهای بسيار مهم را از دست می دهد! 

ٔ اگر آبروی کسی ريخته شود، در دنيای روح و روان او چه اتفاقی می افتد؟ 
ـ اگر فردی يک بار به دليل رفتار نامناسب شرمگين شود، مسلما در پی آن است که رفتار خود را 
تصحيح کند. شرمندگی عالمت خوبی است که نشان می دهد تغييری در فرد ايجاد شده و او انگيزه ای 
تکرار شود،  بار  از سوی يک فرد چند  نامناسب  اما وقتی رفتارهای  دارد.  آبرو  برای کسب مجدد 
به ويژه اگر آن فرد در جريان رشد شخصيت با مساله حفظ آبرو آشنا نشده باشد يا رفتارهای 
نامناسب سبب تحقير او و بی معنی شدن آبرو برای او شده باشند، جنبه اجتماعی حرمت نفس در او 

رنگ می بازد و جای خود را به الابالی گری و رفتارهای ضداجتماعی می دهد. 

ٔ آبرومندی افراد چه نفعی به حال آن جامعه دارد؟ 
ـ مسووليت پذيری، جامعه پذيری و آنچه سبب می شود ارتباطات اجتماعی بتواند به گونه ای مطلوب تر 

چرخش خود را داشته باشند، از محصوالت خوب حفظ آبرو در جوامع است. 

ٔ حرف آخر؟ 
يا محصوالت  )مثل صنايع دستی  توليد شده در يک فرهنگ  نگاه می کنيم که يک محصول  ـ وقتی 
پيچيده تکنولوژيک( چه طور عمل می کنند و چه قدر پشت توليد آنها مسووليت  خوابيده، موضوع 
آبروی ملی مطرح می شود؛ يعنی من به عنوان يک توليد کننده کوچک يا بزرگ، فکر کنم هرچه توليد 
می کنم، آبروی ملی من است. می بينيد که اين جنبه اجتماعی حرمت به خود که به آن آبرو می گوييم از 
کجا تا به کجا می تواند برای کيفيت، مسووليت و حتی سربلندی يک فرد يا مردم يک کشور تعيين کننده 

باشد!
 برگرفته از روزنامه سالمت



برای اولین بار سرویس ویژه خدمات ساختمانی
 جهت هموطنان عزیز

خدمات ساختمانی
 24 ساعته و هفت روز هفته

کلیه کارهای ساختمانی کلی و جزیی
کل شبانه روز و هفت روز هفته

رفع نشت آب و ترکیدگی لوله، کلیه کارهای برقی 
و نجاری، حتی تعویض المپ ،  کابینت، آشپزخانه، 
نقاشی، نصب گاز، هیتینگ و سیستم گرمایشی و ...

با مجهزترین ابزار و امکانات
فقط کافیست یکبار با ما تماس بگیرید .

هزينه دستتمزد بعد از رضايت کامل شما دريافت خواهد شد

078 0777 7732
079 6999 3789

said.ranjbar@yahoo.co.uk
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سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر( 
برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک از ایران 

شیرینی های سنتی قزوین ،تبریزو اصفهان 
کلیه آجیل و میوه جات خشک درجه یک از ایران ،

 ماهی دودی و دیگر مایحتاج خود را می توانید
 در تواضع بیابید

بستنی سنتی ایرانی و فالوده تازه فقط در تواضع



تابستان آمدو بستنی 
نونی به بازار آمد!

مژده به هموطنان گرامی
شرکت مواد غذایی ماهان برای اولین بار بستنی سنتی حصیری
 ) نونی( تولید کرده و از هم اکنون در کلیه سوپر مارکت های 

ایرانی در دسترس هموطنان عزیز می باشد
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com پزشکی
جلوگیری از خودکشی توسط 

پیشگویی های ژنتیک 
PHYSORG :مترجم: آتنا حسن آبادی  منبع

طبق آمارها هر ۱۶ دقيقه يک آمريکايی اقدام به خودکشی 
می کند و خودکشی يازدهمين علت مرگ ومير در آمريکا به 
شمار می رود. اين آمار و ارقام وحشتناک در واقع حقايقی 
مورد  گسترده ای  شکل  به  اخيرا  همايش های  در  که  است 

توجه قرار گرفته است. 
به  دقت  با  بيرمنگام  در  آالباما  دانشگاه  محققان  اکنون 
علل  تشخيص  برای  راهی  تا  پرداخته اند  مغز  در  جستجو 
اقدام افراد به خودکشی بيابند و به اين طريق افرادی را که 

بيشتر در خطر اقدام به خودکشی هستند، تشخيص دهند.
)بنياد   AFSP بنياد  طرف  از  شده  انجام  سرمايه گذاری  با 
به  شروع  محققان  خودکشی(   از  جلوگيری  آمريکايی 
بررسی پروتئينی به نام »سروتونينc«۲ کردند. اين يکی از 
پروتئين های سينگال دهی است که جهت عملکرد سروتونين 

الزم است.
سروتونين يک ترکيب شيميايی در مغز است که احساس 

خوشی و شادی در مغز را تنظيم می کند.
 prozac مانند  ضدپريشانی  داروهای  با   ۲c سروتونين 
واکنش انجام می دهد که گمان می رود باعث درمان افسردگی 

از طريق تقويت سيگنالينگ سروتونين می شود.
تحت تاثير  می زنند،  خودکشی  به  دست  که  کسانی  اغلب 
يا  دوقطبی  اختالالت  افسردگی،  مانند  روانی  بيماری های 
اسکيزوفرنی هستند. تصور می شود عدم توازن سروتونين، 
يکی از عوامل دخيل در اين گونه بيماری ها باشد. عدم توازن 
اين ترکيب شيميايی می تواند ناشی از توليد کم آن يا عدم 
در  مشکل  وجود  حتی  يا  آن  دريافت  در  سلول ها  توانايی 

گذرگاه عبور سيگنال سروتونين باشد.
در ادامه محققان متوجه شدند نوع دوم از پروتئين به نام 
 ۲c در غياب سروتونين مانع از فعاليت سروتونين ADAR
می شود و هرچه مقدار آن بيشتر شود، ميزان سينگال دهی 
مناطق حساس  ۲c کمتر می شود و در بعضی  سروتونين 
اين  شايد  می رود.  بين  از  سينگالدهی  موقت  طور  به  مغز 
تغيير باعث دگرگون شدن توانايی مغز در تعبير پيام های 
منجر  نهايت  در  و  شود  به زيستی  و  خوشحالی  شادی، 
اصلی  علل  از  يکی  که  افسردگی  مانند  روانی  اختالالت  به 

خودکشی است، شود. 
نفر در 3 گروه مجزا  بافت های مغزی ۵00  اين تحقيق  در 
کسانی  از  نفر   ۲00 اول  گرفت.گروه  قرار  بررسی  مورد 
اقدام به خودکشی نکرده و اختالل روانی  بودند که هرگز 
نداشتند. گروه دوم افرادی بودند که اختالل روانی داشتند، 
دسته سوم کسانی  و  بودند  نکرده  به خودکشی  اقدام  اما 

بودند که سابقه خودکشی داشتند. 
با اندازه گيری تغييرات درRNA پيام رسان محققان توانستند 
کنند.  را مشاهده   ۲c تغييراتADAR و سروتونين  ميزان 
افزايش  نشان دهنده   ADARدر جهش  و  تغييرات  وجود 
احتمال اقدام به خودکشی است. با استفاده از اين اطالعات 
بيشتر در معرض خطر  افرادی که  در آزمايش ها می توان 
هستند را تشخيص داد. دانش هرچه بيشتر در مورد نقش 
می تواند  روانی  بيماری های  پيشرفت  در  پروتئين  دو  اين 

باعث افزايش جلوگيری از خودکشی شود. 

مدیریت اختالفات زناشویي با حضور فرزندان 
 

صمیمیت در
 زمان بحران 

 
گيتي اسدي*

اختالف هاي زناشویي تاثیري عمیق بر سالمت جسماني و عاطفي 
کودکان و نیز توانایي آنها در سازگاري با همساالن شان مي گذارد. 
فرزندان خانواده هاي پراختالف مشکالت رفتاري بیشتري دارند و 
در روابط با همساالن شان بیشتر دچار مشکل مي شوند. پژوهش 
ها نشان مي دهند کودکان از کشمکش دائم بین پدر و مادر آسیب 
فکر  این  به  والدین  از  برخي  دلیل  به همین  بینند شاید  فراوان مي 
بیفتند که اختالف هاي زناشویي خود را ممنوع اعالم کنند یا دست 
کم اختالف هایشان را از فرزندان شان پنهان سازند. با صراحت مي 
این فکر نه تنها درست نیست بلکه غیرممکن نیز هست  توان گفت 
چرا که زوج هایي که قادرند آشکارا اختالف هایشان را ابراز و براي 
یافتن راه حل تالش کنند، در درازمدت روابط سالم و بانشاط تري 
مي  عصباني  شان  والدین  که  نبینند  گاه  هیچ  کودکان  اگر  دارند. 
شوند و با یکدیگر مخالفت و سپس اختالف هایشان را حل مي کنند، 
هرگز درس هاي مهمي را که براي هوش عاطفي آنان سازنده است، 

نمي آموزند.

که  کنند  مدیریت  چنان  را  خود  اختالفات  کنند  سعي  باید  والدین 
سرمشق مثبتي براي فرزندان شود، نه تجربه یي مخرب، همچنین از 
روش هایي استفاده کنند که فرزندان شان را از آثار منفي مشاجره 
هاي زناشویي حفظ کنند تا فرزندان شان دچار این احساس نشوند 
که آنها به نوعي مسوول این مشکالت هستند. بنابراین به منظور 

مدیریت بهتر اختالفات، به والدین پیشنهاد مي شود؛

در اختالفات زناشویي، از فرزندان تان سوءاستفاده نکنید

شايد به اين دليل که والدين به ارزش باالي رابطه با فرزند پي برده اند، 
گاه هنگام عصبانيت وسوسه مي شوند که با استفاده از اين رابطه، به 
همسر خود آزار برسانند. بيشتر فرزندان به عشق و حمايت هر دو والد 
نياز دارند، به ويژه هنگامي که مي کوشند با بحران اختالف هاي پدر و 
مادر بسازند. پس هنگامي که يک والد براي ضربه زدن به والد ديگر از 
فرزندش همچون توپ فوتبال استفاده مي کند، تنها بازنده در اين ميان 
فرزند است. چنين رفتارهايي مي تواند سرچشمه تضادي آزاردهنده 
براي فرزند بشود که هر دو والد را دوست دارد. شرکت دادن مداوم 
بچه ها در اختالف هاي زناشويي به فرزند اين احساس را مي دهد که 
شايد به نوعي مسوول اين شکاف در خانواده است. به ياد داشته باشيد 
که کودک نمي تواند و نبايد کاري براي حفظ زندگي مشترک شما انجام 
دهد. در واقع چنين انتظاري، به کودک احساس ناتواني و نااميدي مي 
دهد. والديني که اختالفات طوالني مدت دارند، بايد اين احساس را به 
فرزندان شان بدهند که هر دو والد دوست شان دارند و صادقانه جنبه 
هاي سازنده اختالف هايشان را براي فرزندان شان مطرح کنند و به 
آنان بگويند اين جر و بحث ها به مامان و بابا کمک مي کند تا اختالفات 

شان را حل کنند و به راه حل برسند.

اجازه ندهید فرزندان تان نقش میانجي را بازي کنند

بابا  و  مامان  بين  کوشند  مي  پراختالف  هاي  زندگي  فرزندان  معمواًل 
از اغتشاتش در خانواده مي  ميانجيگري کنند چرا که اصواًل کودکان 
عهده  بر  دعواها  در  را  داور  نقش  کنند  مي  نتيجه سعي  در  و  ترسند 
بگيرند. اما والدين از اين امر غافلند که حفظ انسجام خانواده براي هر 
کودکي بسيار طاقت فرساست و فقط باعث مشکالت بيشتر مي شود. 
آن  نشانه  همسرتان  و  شما  بين  کودکان  ميانجيگري  نکنيد،  فراموش 
است که سطح اختالفات در خانواده تان بيش از حد باالست پس صالح 
از  کنيد.  تر  را ماليم  تان  که جنگ و جدال  است  اين  در  تان  فرزندان 
فرزندان تان به عنوان پيام رسان استفاده نکنيد.همچنين يک والد نبايد 
از فرزندش بخواهد اطالعات مهمي را از والد ديگر پنهان کند چرا که 

چنين کاري سرمشق پنهانکاري و ريا در روابط خانوادگي مي شود.

هنگامي که اختالف ها حل مي شوند به فرزندان تان اطالع دهید

آرامش مي  اند،  تفاهم رسيده  به  مادر  پدر و  آنکه  دانستن  از  ها  بچه 
يابند. پژوهش ها حاکي از آن است که کودکان در واکنش به مشاهده 
مشاجره بزرگ ترها معمواًل ناراحت و پرخاشگر مي شوند، اما زماني 
که بفهمند والدين آنها اختالف هايشان را حل کرده اند، واکنش هايشان 
بسيار ماليم تر مي شود. همچنين بچه هايي که شاهد عذرخواهي بزرگ 
ترها از يکديگر براي رسيدن آنها به راه حل مشترک بوده اند، واکنش 
مثبت تري نشان داده اند. پس الزم است که والدين به فرزندان شان 

تفهيم کنند آنان به تفاهم رسيده اند و جاي نگراني نيست.

براي فرزندان تان پشتیبان عاطفي باشید

هنگامي که والدين دچار مشکالت و اختالفات زيادي در زندگي زناشويي 
خود هستند، معمواًل نوجوانان خود را از خانواده کنار مي کشند و در 
به خانواده هاي  دنبال حمايتگر عاطفي هستند. شايد  به  ديگر  جاهاي 
دوستان شان يا خويشاونداني که اين همه مشکل ندارند، رو بياورند. 
تاثير مثبتي بر زندگي  انتخاب مي کند،  او  اگر اشخاصي که  اينجا  در 
نوجوان داشته باشد، اين امر شايد بتواند روش مثبتي براي حل مشکل 
اما متاسفانه بسياري از نوجوانان چنين شانسي ندارند و  وي باشد. 
بياورند  رو  آنها  به  بتوانند  که  شناسند  نمي  را  مسوولي  بزرگساالن 
بنابراين معمواًل اين دسته از نوجوانان در معرض اين خطر قرار مي 
گيرند که به سمت گروه هاي منحرف و کارهاي خالف کشيده شوند. 
توجه  خانوادگي  پراختالف  هاي  دوره  در  حتي  کنيد  سعي  بنابراين 
والدين  با  باشيد.  داشته  فرزندتان  دوستان  و  ها  فعاليت  به  بيشتري 
انجام دهيد  توانيد  باشيد و هر کاري مي  تماس  دوست فرزندتان در 
تا بر کارهاي او نظارت و کنترل داشته باشيد و دقت کنيد فرزندتان 

چگونه و با چه کساني اوقات خود را مي گذراند.

درباره اختالف هاي زناشویي خود با فرزندان تان صحبت کنید

عصباني  يا  غمگين  همسر  با  اختالف  علت  به  که  والديني  براي  شايد 
کشمکش  و  اختالفات  درباره  خود  فرزندان  با  باشد  دشوار  هستند، 
اين کار براي فرزندان الزم است چرا که  اما  هاي خود صحبت کنند. 
فرزندان در اين زمان احساس بدي دارند و براي آنکه بتوانند از عهده 
به راهنمايي دارند. پس زماني را براي  نياز  بربيايند،  اين احساس ها 
ترسد  مي  شما  فرزند  شايد  دهيد.  اختصاص  فرزندتان  با  وگو  گفت 
مي  ناراحتي  و  گناه  احساس  و  باشد  منشاء مشکالت شما  داليلي  به 
کند يا ترس از آن دارد که اگر شما و همسرتان از يکديگر جدا شويد، 
اين  را مطمئن سازيد که درباره  او  نبيند.  را  از شما  يکي  ديگر هرگز 
مشکالت تقصيري ندارد. فرصت ابراز احساسات را به فرزندتان بدهيد. 
اگر درصدد جدايي يا طالق نيستيد، فرزندتان را مطمئن سازيد اما اگر 
در حال برنامه ريزي براي جدايي هستيد، در اين باره با وي صحبت 

کنيد.

در جریان جزییات زندگي هر روز فرزندتان باشید

اختالفات زناشويي، الزم  پيامدهاي منفي  از  براي حفظ کودکان خود 
است از نظر عاطفي در دسترس آنها باشيد و اين امر مستلزم آن است 
که به رويدادهاي معمولي هرروزه فرزندتان توجه داشته باشيد چرا 
که هنگامي که والدين حواس شان به مشکالت خودشان است، زندگي 

براي کودکان جريان دارد.
اگر والدين بتوانند به رغم فشارهاي بحران خانوادگي، براي فرزندان 
شان وقت و انرژي بگذارند، خدمت بزرگي به آنها کرده اند. والدين بايد 
بدانند بچه ها نياز به نزديکي عاطفي به والدين شان دارند به ويژه در 

زمان بحران خانوادگي بيشتر به صميميت آنها نيازمندند.

*کارشناس ارشد روان سنجي
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طراحی وب سایت

تجارت الکترونیکي 
جایگزین تجارت 
سنتي مي شود 

 

ورود تکنولوژي هاي روز به تمامي امور امروزه بسيار پيشرفت 
کرده است تا آنجا که رفته رفته تجارت الکترونيکي جاي خود را 
در داد و ستد هاي تجار باز مي کند. اين نوع تجارت به دليل سرعت 
عمل باال و صرف هزينه کم در جهان از جايگاه خوبي برخوردار 
کرده  افزوني  رشد  خود  ابعاد  تمام  در  الکترونيک  تجارت  است. 
است. در قرن ۱9 ميالدي براي اولين بار داد و ستد از طريق تلفن 
اعتباري  اواسط قرن ۲0 نخستين کارت هاي  صورت گرفت. در 
پست   ، يي  رايانه  هاي  شبکه  از   ۱9۶0 دهه  در  و  شدند  عرضه 
الکترونيکي و صندوق اتوماتيک بانکي استفاده شد. ظهور اينترنت 
در  شخصي  هاي  رايانه  از  گسترده  استفاده  و   ۱9۸9 سال  در 
سال ۱990 از جمله مهم ترين عوامل در تحول تجارت الکترونيک 
الکترونيک  تجارت  در  رکن  ترين  مهم  گفت  بايد  نوعي  به  بودند. 
با  فروشندگان  و  خريداران  که  چرا  است  پرداخت  مکانيسم  نوع 
توجه به ميل شخصي خود يکي از اين نوع روش هاي پرداخت را 
انتخاب مي کنند. انتخاب روش هاي پرداخت الکترونيکي و حذف 
واسطه گري ها در اين نوع پرداخت موجب شکوفايي اقتصادي و 
افزايش منافع شده است. اين نوع مکانيسم پرداخت تنها محدود به 
کشور خاصي نيست بلکه جنبه بين المللي دارد. نکته قابل توجه 
اين است که نوع مکانيسم پرداخت در تجارت الکترونيک داخلي با 
تجارت در سطح بين الملل متفاوت است. تجار در تجارت بين الملل 
تا مين شود.  از روش پرداختي استفاده مي کنند که منافع شان 
کارت هاي اعتباري، پول الکترونيکي، کارت هاي حافظه يي، کارت 
هاي هوشمند و چک هاي الکترونيکي در تجارت بين الملل کارايي 
ندارند بلکه در تجارت داخلي از اين نوع روش ها به جهت صرف 

هزينه و وقت کم مي توان استفاده کرد. 

کارت هاي اعتباري
در اين نوع سيستم پرداخت کارت به معناي واقعي و امضاي آن 
در عمل توسط دريافت کننده وجه رويت نمي شود. ميزان وجه 
وب  يا  الکترونيکي  پست  توسط  اينترنت  طريق  از  انقضا  روز  و 
نوع  اين  از  استفاده  داده مي شود. در حال حاضر  انتقال  سايت 
آنها  با  دليل صرف هزينه و وقت کم جهت آشنايي  به  ها  کارت 

بسيار رايج است.
)دارنده  خريدار  که  است  ترتيب  اين  به  اعتباري  کارت  مکانيسم 
را  فروشنده  درخواستي  وجه  دهد  مي  دستور  بانکي  به  کارت( 
هر  انتهاي  در  بپردازد.  است،  کرده  بانک  از  که  قرضي  محل  از 
ماه بانک براي صاحب کارت صورتحسابي مبني بر پرداخت هاي 
از طريق کارت  انجام گرفته، ارسال مي کند. در حقيقت مبادالت 
هاي اعتباري متضمن يک تعهد )دريافت وام( است. در صورتي که 
بين کشورها و بانک هاي آنها ارتباطات الزم وجود داشته باشد 
توسط اين کارت ها مي توان پول نقد را در خارج از کشور نيز 
دريافت کرد.بايد گفت اساس کار سيستم کارت اعتباري بر پايه 
اعتماد است و فروشنده مي تواند کاال را خريداري کند و پرداخت 
اعتباري  کارت  طريق  از  وجه  پرداخت  گيرد.  صورت  متعاقبًا 
تضمين شده است و تضمين کننده مسوول پرداخت صورتحساب 
مشتري  سنتي،  معامالت  در  است.  وجه  آوري  جمع  و  مشتري 
را  معامله  انعقاد  و  امضا  تاجر  دهد،  مي  ارائه  را  اعتباري  کارت 
که  زمان  هر  کند.  مي  تفويض  تاييدشده  رمز  به  دستيابي  جهت 
تاجر کارت اعتباري را از طريق تلفن، پست الکترونيکي و اينترنت 

تاييد کند در اين صورت تضمين کننده کارت ريسک عدم پرداخت 
ناشي  تاجر مسوول خسارات  قبول مي کند. در هر حال  نيز  را 
از استفاده کارت تقلبي است. به عنوان نمونه خريدار اگر مالک 
کارت نباشد و از کارت مزبور استفاده کند، در اين صورت هزينه 
بر  تجارت  توسعه  دليل  به  اعتباري  هاي  کارت  قبول  خسارات 
عهده تاجر است. به جهت جلوگيري از کارت هاي تقلبي و کاهش 
استانداردي  هاي  رويه  از  معمول  طور  به  آن  از  حاصل  جرائم 
تحت عنوان SET استفاده مي شود. هدف اين نوع پروتکل ايجاد 
کليد  يک  از   SET پروتکل  است.  کارتي  هاي  پرداخت  در  امنيت 
رمزنگاري و گواهينامه هاي ديجيتالي براي تاييد هويت تاجر و 
مصرف کنندگان استفاده مي کند. مهم ترين ويژگي اين پروتکل 

ايجاد امنيت و تاييد هويت کاربر است.

پول الکترونيکي
پول الکترونيکي يکي از مکانيسم هاي پرداخت الکترونيکي است 
که براي معامالت بي نام مورد استفاده قرار مي گيرد و موجب 
ابزار پرداخت  الکترونيک شده است. هيچ گونه  گسترش تجارت 
الکترونيکي  پول  کاغذي و سکه در مکانيسم  پول  قبيل  از  مادي 
به  اعتباري  کارت  سمت  به  گرايش  که  هنگامي  ندارد.  دخالتي 
عنوان يکي از مکانيسم هاي پرداخت افزايش يافت و سيستم هاي 
الکترونيکي  پول  شد  واقع  جوامع  قبول  مورد  اينترنتي  پرداخت 
يکي ديگر از انواع پرداخت الکترونيکي براي معامالت الکترونيکي 
طراحي شد. امروزه در بسياري موارد پول الکترونيکي در تجارت 
ديگر  هاي  است.مکانيسم  شده  نقد  پول  جايگزين  الکترونيک 
پرداخت از قبيل کارت هاي هوشمند و حتي چک هاي الکترونيکي 
مي توانند به عنوان اشکالي از پول الکترونيکي طبقه بندي شوند. 
پول الکترونيکي شکلي از بهاي اندوخته شده است که به آساني 
در ساختارهاي الکترونيکي قابل معامله است و در صورت حذف 
تعريف مشمول  اين  فوق  تعريف  از  الکترونيکي  عبارت ساختار 
پول کاغذي و سکه مي شود. پول الکترونيکي همانند پول کاغذي 
است با اين تفاوت که در مورد پول الکترونيکي در زمان وقوع 
معامله ارزش و بهاي کاال نيز انتقال داده مي شود اما وجه بعداً 
پرداخت مي شود. يکي از ويژگي هاي خاص پول الکترونيکي که 
منجر به تمايز آن با پول کاغذي مي شود بي نام بودن پرداخت 

کننده )مشتري( است. 
بانک Mark Twain در اياالت متحده از جمله بانک هايي به شمار 
مي رود که آغاز به صدور پول الکترونيکي کرد. اين نوع مکانيسم 
پرداخت مشتمل بر خريد اعتبارات از بانک با ارزش معين است 
که براي تجارت الکترونيک مورد استفاده قرار مي گيرد. بسياري 
اين  اينکه ضرر و زيان در  به دليل  از تجار و مصرف کنندگان 
را  الکترونيکي  پول  است  يافته  کاهش  پرداخت  مکانيسم  نوع 
جهت پرداخت وجه در معامالت خود انتخاب مي کند. اشخاصي 
داشتن  عدم  جهت  به  را  اعتباري  کارت  به  دستيابي  توانايي  که 
اعتبار کافي نداشته باشند مي توانند از پول الکترونيکي استفاده 
مي  خريداري  را  کااليي  کاغذي  پول  با  فردي  که  هنگامي  کنند. 
کند معمواًل تاجر در باب هويت وي سوالي نمي کند. گرايش به 
سمت معامالت پول الکترونيکي بي نام اينترنتي در امريکا نسبت 
به اروپا ناچيز است. البته شايان ذکر است که اروپاييان نخستين 
مصرف کنندگاني بودند که از اين نوع معامالت استفاده کردند. 
در  پرداخت  روش  نوع  اين  به  کنندگان  مصرف  اکثر  اروپا  در 
الکترونيکي  اينترنتي گرايش دارند. صحت و سقم پول  معامالت 
بايد مورد تاييد قرار گيرد. در اين صورت بايد سيستم تاييد کننده 
کاغذي  پول  همانند  کنند  عمل  اين  به  اقدام  که  باشد  موجود  يي 
را  کااليي  شخصي  که  هنگامي  است.  سريال  شماره  داراي  که 
خريداري مي کند و پول الکترونيکي را از حساب شخصي خود 
بانک مزبور  برداشت مي کند  داراي حساب است،  بانکي که  در 
هيچ گونه  اينکه  بدون  داراست  را  الکترونيکي  پول  تاييد  توانايي 
ارتباطي با اين معامله داشته باشد. جهت روشن شدن مطلب به 
بيان مثالي در اين باب مي پردازيم؛ مصرف کننده بانک توسط 
سخت افزار خاصي يک سکه سفيد طراحي مي کند. وي اين سکه 
را براي اينکه ارزش يک دالر يابد توسط پاکت نامه الکترونيکي 
براي بانک ارسال مي دارد. بانک يک دالر را از حساب وي کسر 
و در صورتي که امضاي وي معتبر باشد سکه و پاکت ديجيتالي 
ارسال شده توسط وي داراي ارزش مي شود. البته بانک مزبور 
تاييد مي کند. زماني که بانک سکه  با امضاي خود  نيز  سکه را 
باارزش يک دالر را براي مصرف کننده ارسال مي دارد وي سکه 
کند.  خرج  را  آن  تواند  مي  و  برداشته  پاکت  داخل  از  را  مزبور 
تاجر نيز در صورت دريافت سکه آن را جهت تاييد صحت براي 
بانک ارسال مي دارد. بانک مزبور با مشاهده امضاي خود صحت 
اين  از  تاييد خواهد کرد.گفتني است در کشور ما هنوز  سکه را 
نوع روش پرداخت استفاده نمي شود البته اميد است چنين روش 
الکترونيک  الکترونيکي تجارت  پرداخت  نيز در سيستم  پرداختي 
رايج شود. از جمله مهم ترين ويژگي هاي پول الکترونيکي صرفه 
احتمال  اگرچه  است  سيستم  نوع  اين  امنيت  و  زمان  در  جويي 
 SET کالهبرداري نيز وجود دارد اما با وجود پروتکل هاي امنيتي

و SSL اين نوع جرائم نيز کاهش پيدا کرده است. 

ورود به اینترنت بدون مرورگر  
 

هرگونه  فاقد  اگرچه  که  کرده  عرضه  را  جديدي  الکترونيک  ابزار   HP شرکت   
مرورگر است، اما قابليت اتصال به اينترنت و نمايش محتواي اينترنتي را دارد.اين 
DreamScreen نام گرفته مي تواند عکس يا موسيقي مورد  محصول جديد که 
نظر کاربر را به طور مستقيم از اينترنت دريافت کرده و براي وي پخش کند. اين 
محصول کوچک که ابعادي به اندازه يک قاب عکس ديجيتال دارد براي استفاده 
روي قفسه هاي آشپزخانه، ميز و به طور کلي به عنوان يک دکور مدرن مناسب 
است. تاکنون دو مدل ۲/۱0 و 3/۱3 اينچي از DreamScreen طراحي شده است. 
اين محصول براي اتصال به اينترنت از شبکه هاي بي سيم يا سيم استفاده مي 
کند. DreamScreen مجهز به رابط کاربري خاصي است که جايگزين مرورگر 
شده و دسترسي به سايت هايي مانند فيس بوک، سايت به اشتراک گذاري عکس 
اين  قيمت  کند.  مي  ممکن  را   Pandora اينترنتي  راديويي  ايستگاه  و   Snapfish

محصول ۲۴9 دالر است.  

 محبوب هاي گوگل در خاورمیانه  
  

موسسه تحقيقاتي comScore اسامي محبوب ترين سايت هاي اينترنتي وابسته به 
گوگل در خاورميانه را اعالم کرد.۲/۸۸ درصد از کاربران اينترنت در خاورميانه 
آن  از  پس  و  اند  کرده  اعالم  گوگل  به  وابسته  سايت  ترين  محبوب  را  يوتيوب 
سرويس به اشتراک گذاري عکس پيکاساي اين شرکت در رتبه دوم قرار دارد. از 
Google Maps و اورکات  سوي ديگر بالگر، جي ميل، سرويس نقشه گوگل يا 

رتبه هاي سوم تا ششم را به خود اختصاص داده اند. بر اساس اين بررسي 
۷/۷0 ميليون کاربر از خاورميانه و آفريقا در ماه جوالي از سايت هاي وابسته به 
گوگل بازديد کرده اند که از اين رقم ۷/۴0 ميليون نفر به يوتيوب سر زده اند. تعداد 
بازديدکنندگان بالگر و جي ميل هم به ترتيب ۲۱ و ۱0 ميليون نفر بوده است. ۸9 
درصد از جست وجوهاي اينترنتي در اين منطقه هم با استفاده از گوگل يا سايت 

هاي وابسته به آن انجام شده است.  

حفره امنیتي در اي میل یاهو  
  

يک شرکت امنيتي از شناسايي آسيب پذيري جديدي در سرويس پست الکترونيک 
کاربري  حساب  به  مخفيانه  طور  به  دهد  مي  امکان  هکرها  به  که  داد  خبر  ياهو 
افراد دسترسي پيدا کنند.Breach Security اعالم کرده اگرچه اين حفره به تازگي 
شناسايي شده، اما به نظر مي رسد آسيب پذيري مذکور از دو سال قبل تاکنون در 
سرويس پستي ياهو وجود داشته است. ظاهراً اين آسيب پذيري حاصل وجود يک 
برنامه کاربردي تحت وب است که براي تسهيل فرآيند ورود خودکار به اي ميل 
ياهو طراحي شده است. بنابراين استفاده از اين قابليت براي کاربران ياهو مشکل 
آفرين خواهد بود. ضعف هاي امنيتي اين برنامه مورد تاييد ياهو نيز قرار گرفته و 

قرار است اين شرکت براي رفع اين مشکل جدي وارد عمل شود.  

انجام نخستین تماس با فناوري نسل چهارم  
  

اعالم کرد نخستين تماس  سازنده تجهيزات مخابراتي نوکياسايمنس نت ورکس 
را با استفاده از فناوري تلفن همراه نسل جديد LTE در جهان انجام داده است. 
طبق اعالم اين شرکت، اين تماس در پايگاه توسعه و پژوهش اين شرکت در اولم 
آلمان و با استفاده از بيس استيشن تجاري و نرم افزار منطبق بر استاندارد کامل 
انجام گرفت. بنا بر اعالم اين شرکت، نخستين سرويس هاي LTE اواخر امسال 
راه اندازي خواهند شد و به کارگيري انبوه آنها در سال ۲0۱0 آغاز مي شود. با 
کند  دليل  به  قيمت و  ميانه رقابت شديد  بازار تجهيزات در  کوچک شدن مجموع 
شدن سرمايه گذاري اپراتورها، تمامي سازندگان تجهيزات مخابراتي براي فروش 
شبکه هاي LTE به اپراتورها شتاب دارند و شرکت هاي مخابراتي جهان که براي 
راه اندازي فناوري LTE با قابليت ارسال و دانلود سريع تر فيلم ها، آهنگ ها و 
ساير اطالعات دستگاه هاي قابل حمل آماده مي شوند، فروشندگان زيرساخت را 

به خط کرده اند.  

عبور کاربران فیس بوک از مرز
 300 میلیون نفر  

  
شبکه اجتماعي Facebook طي بيانيه يي اعالم کرد شمار مشترکان آن از 300 
ميليون نفر هم فراتر رفته و در زمينه کسب درآمد نيز به نتايج مثبت و قابل قبولي 
رسيده است.»مارک زوکربرگ« مديرعامل فيس بوک در وبالگ رسمي اين شرکت 
توضيح داد؛ »اين مساله براي ما اهميت زيادي دارد زيرا اين جريان فيس بوک را 
به يک مرکز سرويس دهنده مستقل و بزرگ تبديل مي کند. سايت فيس بوک با 
ارتباطات شما را  از حالت کنوني مي شود و تمام  گذشت زمان، بسيار قوي تر 
پوشش مي دهد.«يکي از سخنگويان اين شرکت در جريان توضيحات خود در اين 
زمينه، مطلبي را در مورد زمان رسيدن فيس بوک به سودآوري اعالم نکرد. الزم 
 Digital Sky به ذکر است در ماه مه سال جاري ميالدي شرکت سرمايه گذاري
Technologies با پرداخت ۲00 ميليون دالر، 9۶/۱ درصد از سهام فيس بوک را 
خريد. شرکت فيس بوک در ماه ژوئيه اعالم کرد تعداد مشترکان آن به ۲۵0 ميليون 
نفر رسيده است و اين تاريخ تنها سه ماه پس از آن بود که ۲00 ميليون کاربر در 
اين سايت مشترک شدند. زوکربرگ در ادامه مطلب خود گفت؛ »شرکت فيس بوک 
هم اکنون 300 ميليون مشترک در سراسر دنيا دارد. اين رقم بسيار بزرگي است، 
اما در نظر ما اين تازه آغاز راه محسوب مي شود و ما تالش مي کنيم بتوانيم همه 

مردم را تحت پوشش خود قرار دهيم و ارتباطات آنها را پوشش بدهيم.«  
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این حق شماست که به ازای کمترین پرداخت ممکن،
 بیشترین دریافت ممکن را داشته باشید.

چاپ آگهی در هفته نامه پرشین شما را به حق تان نزدیک تر می کند!

زناني که از غذا 
خوردن لذت مي برند 

کمتر چاق مي شوند
ترجمه: دکتر سيداحسان بيکايي

عادات غذا خوردن براي همه آدم ها یک جور 
تمام  اول  لقمه  همان  با  بعضي ها  نیست. 
را  آن  لذت  و  مي کنند  احساس  را  غذا  مزه 
مي چشند اما بعضي ها تا آخرین ذره غذا را 
هم مي خورند و با اینکه سیر شده اند، هنوز 
به دنبال لذت مزه غذا بشقاب دیگري را پر 
مي کنند. محققان ثابت کرده اند که این دسته 
هستند،  خانم ها  بین  از  هم  اغلب  که  دوم 

بیشتر مستعد چاقي هستند...
لحاظ  از  از خانم ها  بعضي  که  داد  نشان  مغزي  اسکن  از  استفاده 
با بيشتر غذا  دليل  به همين  از غذاها لذت مي برند و  ژنتيکي کمتر 

خوردن سعي مي کنند اين کمبود را جبران کنند.

براي محققان در زمينه چاقي هميشه اين سوال مطرح بود که آيا 
اين افراد به خاطر لذت زيادي که از غذا خوردن مي برند، غذاي زياد 
مي خورند يا خير؟ از نظر روان شناسي اين مساله کامال منطقي به 
به  است  ممکن  لذت بخش  عمل  يک  بيشتر  انجام  که  مي رسيد  نظر 
صورت عادت در بيايد اما تحقيقاتي که هفته گذشته نتايج آن اعالم 
شد باعث شد تا کارشناسان حالت مخالفي را هم براي خانم ها در 

نظر بگيرند.
از  اينکه  خاطر  به  خانم ها  از  بعضي  بررسي ها مشخص شد  طبق 
خوردن غذا لذت کمي مي برند دست به يک رفتار جبراني مي زنند و 
با بيشتر غذا خوردن خود را در معرض چاقي و اضافه وزن قرار 
ويژگي  يک  خانم ها  از  دسته  اين  در  توانستند  حتي  آنها  مي دهند. 
اين  بين  بيشتري  ارتباط  که  کنند  مشخص  هم  را  خاص  ژنتيکي 

سيستم پاداش دهي مغزي و رفتار جبراني را نشان مي دهد.

ابتدا به تعدادي از خانم هاي چاق و الغر  براي انجام اين تحقيق، 
آنها اسکن مغزي تهيه شد.  از  تصوير يک غذا نشان داده شد و 
از  بيشتر  تصوير  ديدن  با  چاق  افراد  مغزي  فعاليت  انتظار  طبق 
خانم هاي الغر بود و اين ميل شديد آنها را به خوردن نشان مي داد 
اما انجام اسکن مغزي موقع خوردن غذا، نتيجه کامال متفاوتي به 
دنبال داشت. برخالف تصور محققان، فعاليت سيستم پاداش مغز 
افراد  که در پاسخ به خوردن غذاي دلخواه به وجود مي آمد، در 
چاق بسيار کمتر از افراد الغر بود يعني اينکه افراد چاق از خوردن 
يک ليوان ميلک شيک توت فرنگي لذت کمتري را حس مي کردند و 

براي تجربه بيشتر اين لذت ليوان بعدي را هم سر مي کشيدند.

مغز،  لذت بخش  تجربه هاي  بقيه  مثل  هم  پاداش  سيستم  اين  در 
ام آر آي  انجام  و  دارد  را  اصلي  نقش  ناقل عصبي(  )يک  دوپامين 
از نواحي مرکز دوپامين نشان دهنده تجمع کمتر اين ماده در مغز 
بعضي از خانم ها بود که اتفاقا اغلب آنها چاق و داراي اضافه وزن 

بودند.

نکته ديگري که در نتايج اين تحقيقات عنوان شد، اين بود که در هر 
فردي با غذا خوردن بيشتر ميزان لذت کمتر مي شود. اين مساله 
در يک فردي که به اندازه طبيعي لذت را حس مي کند موجب سير 
شدن و دست کشيدن از غذا مي شود اما در کساني که اين ويژگي 
ژنتيکي خاص را دارند باعث مي شود تا بيشتر غذا بخورند. پيگيري 
دچار  آنها  از  بااليي  درصد  که  داد  نشان  خانم ها  اين  ساله  يک 
اضافه وزن شده اند. دکتر اريک استايس که مسوول اين تحقيقات 
بود، مي گويد: »مشکل اصلي اينجاست که بر اساس اين يافته وقتي 
الغري  مسير  به  بازگشت  مي گيرد  قرار  چاقي  مسير  در  خانمي 

بسيار مشکل تر خواهد بود.«

ژن Taq۱A۱ که مسوول اين مشکل شناخته شده است به عنوان 
ژن چاقي در خانم ها معرفي شده و دانشمندان مي گويند اين ژن 

ارتباط نزديکي با ميزان فعاليت هاي دوپامين در مغز دارد.

در واقع طبق نظر اين محققان پديده چاقي در خانم ها بسيار شبيه 
به اعتياد است و به همين دليل براي مبارزه با آن بايد به غير از 
نظر  در  هم  را  رواني  و  مشاوره اي  درمان هاي  الغري،  رژيم هاي 

گرفت.
نتايج اين تحقيق باعث شد تا بسياري از متخصصان تغذيه و الغري، 
آنها  بدهند.  تغيير  خانم هاي چاق  براي  را  درماني خود  روش هاي 
اميدوارند، آزمايش هاي ژنتيکي بسيار زودتر از زماني که يک فرد 
به مرز چاقي برگشت ناپذير يا سخت برسد، خانم هاي در معرض 
خطر را مشخص کند و همچنين نوعي از درمان هاي دارويي جديد 
هم براي اين افراد به وجود بيايد تا بتواند از طريق همان سيستم 

عصبي، اين اشتياق به غذا خوردن را در اين خانم ها سرکوب کند.
اما به عقيده همه محققان نکته اصلي اين تحقيق اين است که به طور 
کلي خانم ها بايد در هر حال از پرخوري پرهيز کنند چون حتي در 
ندارد، پرخوري  اين مشکل ژنتيکي وجود  از خانم ها که  آن دسته 

مي تواند عوارض بدي را به دنبال داشته باشد.
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 خانواده ایرانی 
سنتی یا مدرن؟

دکتر شهرام رحيمی*

آيا مساله تفاوت رفتارهای فرزندان خانواده با نسل قبل نگران 
از  بسياری  آنچه  سوال، برخالف  اين  به  من  پاسخ  است؟  کننده 
پدرومادرها باور دارند، منفی است. سعی می کنم در اين يادداشت 

اين مساله را توضيح دهم.

اولين نکته اينکه همانطور که 30 سال پيش نحوه رفتارها به شکل 
ديگری بوده، االن هم با عوض شدن زمانه، خيلی چيزها تغيير پيدا 
کرده است. آن زمان تلويزيون، راديو و کامپيوتر نبود اما حاال 
بچه ها دلشان می خواهد به جای آن که بروند در جمعی بنشينند 
کامپيوتر  پای  خانه  در  کنند،  رفتار  ساله  پنجاه  فرد  يک  مثل  و 
بنشينند يا جايی باشند که بتوانند مثل خودشان يعنی يک نوجوان 
يا جوان رفتار کنند؛ درست مثل اينکه همان افراد ميانسال حاضر 

نيستند در محافلی قرار بگيرند که باب ميل جوان هاست.

البته من معتقدم تا حدودی هم می توانيم به صورت بده و بستان 
رفتار کنيم؛ مثال به فرزندمان بگوييم تو اين مهمانی ها را با ما بيا، 
در مقابل فالن کاری که دوست داری را انجام بده. اما به هر حال 
مسلم است تا وقتی که يک جوان در خانه پدريش زندگی می کند، 
بايد تابع قوانين آن خانه باشد. يکی از قوانين اين خانه می تواند 
اين باشد که حداقل يک بار در روز همه افراد خانواده دور هم غذا 
بخورند و البته پيشنهاد ما هم اين است که در همان يک وعده، 
بدان  اين  بزنند.  هم حرف  با  کمی  و  کنند  خاموش  را  تلويزيون 
معنی نيست که همه گزارش بدهند و پدر خانواده فقط نصيحت 
کند بلکه بايد در حرف زدن برابری باشد و مثال پدر اجازه دهد 
پسر نوزده ساله اش راه حلی برای فالن مشکل پدر ارائه دهد. اگر 

اينگونه باشد، کم کم می شود به يک تفاهم رسيد.

با  قياس  در  را  ايرانی  امتياز خانواده  بخواهيم  اگر  کلی  به طور 
و  يکديگر  به  وابستگی  بگيريم،  نظر  در  ايرانی  غير  خانواده های 
قبيله ای بودن را می توانيم مطرح کنيم. اين امتياز از آن جهت که 
همه افراد خانواده حامی يکديگر هستند، خيلی خوب است اما يک 
جنبه منفی هم دارد و آن تقابلی است که معموال بعد از ازدواج بين 
دو نفری که از دو خانواده متفاوت در کنار هم قرار گرفته اند، رخ 
می دهد، ضمن اينکه هر کدام از اين خانواده ها به ابعاد بزرگتری 
در فاميل تبديل می شوند و فرهنگ وسيع تر خانوادگی را درست 
می کنند و معموال دخالت هايی هم در زندگی اين دو نفر صورت 

می گيرد و آنها فرديت خود را نمی توانند حفظ کنند.

نکته ديگر اينکه واضح ترين و شاخص ترين ايراد خانواده ايرانی، 
وابستگی به سنت هايی است که ممکن است حتی خود خانواده ها 
هم به آنها اعتقاد نداشته باشند؛ مثل سنت هايی که برای ازدواج ها 
به  ازدواج هايمان  اما  مدرن شده ايم  ظاهر  در  می گيريم.  نظر  در 
اندازه خودمان مدرن نشده اند و اگر اين مورد را بتوانيم مديريت 
کنيم، کار بزرگی کرده ايم. زندگی های مدرن مزايا و معايبی دارد. 
کمرنگ تر  کردن،  زندگی  مردم  خاطر  به  مدرن،  زندگی های  در 
است اما يک مقدار زيادی جوان ها در اين نوع زندگی، خودشان را 
از حمايت خانواده ها محروم می کنند. ضمن اينکه در زندگی های 
سنتی مباحثی مثل دوستی، وفا و ايثار تاثير بسياری دارد ولی در 

زندگی مدرن اينها کنار می روند و فردگرايی بيشتر می شود.

*مدرس دانشگاه و مشاور خانواده
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 چگونه خانه را براي درس خواندن بچه ها 
آماده کنیم؟

خانه 
باکالس
مژگان کريمي -

اين روزها در خانه هايي که دانش آموز دارند حال و 
کيف  و  التحرير  لوازم  خريد  برپاست.  خاصي  هواي 
از  دانش آموزي  لباس  آماده کردن  و  مدرسه  کفش  و 
اما  مي شود  انجام  روزها  اين  در  که  است  کارهايي 

موارد خالصه  اين  به  فقط  مدرسه  براي  آماده شدن 
نمي شود. آماده بودن شرايط خانه در پيشرفت تحصيلي 
دانش آموزان نقش بسيار مهمي دارد. با نزديک شدن به 
فصل مدرسه بهتر است در خانه تغييراتي انجام دهيد 
تا شرايط براي بهتر درس خواندن و رشد تحصيلي 

فرزندتان آماده شود...
سال  شروع  از  قبل  که  کارهايي  مهم ترين  از  يکي 
است.  خانه  نور  تنظيم  دهيد،  انجام  بايد  تحصيلي 
المپ هاي کم نور را تعويض کنيد يا چند المپ اضافه 
تميز  گاهي  کنيد.  نصب  مطالعه  مخصوص  محل  در 
کردن المپ ها و گرفتن گرد و خاک روي آن نور خانه 

را به مقدار قابل توجهي بيشتر مي کند.
نور  و  خورشيد  نور  مطالعه  براي  نور  مناسب ترين 
را  فرزندتان  است  بهتر  بنابراين  است.  روز  طبيعي 
ساعات  در  و  هوا  شدن  تاريک  از  قبل  کنيد  تشويق 
روشن روز مطالعه و تکاليف درسي اش را انجام دهد 
نيست،  پذير  امکان  کار هميشه  اين  که  آنجايي  از  اما 
کنيد.  فراهم  مطالعه  براي  هم  را  مصنوعي  نور  بايد 
براي  نياز  مورد  روشنايي  حداقل  استاندارد  طبق 
مطالعه ۴00 لوکس است که براي تامين آن بهتر است 

از ترکيب نور زرد و سفيد استفاده شود.

وقتي از چراغ مطالعه استفاده مي کنید...

مطالعه  چراغ  از  بيشتر  روشنايي  تامين  براي  اگر 
چراغ هاي  کنيد.  توجه  نکته  چند  به  مي کنيد،  استفاده 
مطالعه پايه بلند به دليل اينکه نور را از فاصله دورتري 
مي تابانند و موجب چشم زدگي نمي شوند، مناسب ترند. 

هنگام استفاده از چراغ مطالعه دقت داشته باشيد نور 
از سمت چپ بتابد تا سايه دست به سمت راست بيفتد 
و مزاحم نوشتن و مطالعه نشود. قاعدتا براي افرادي 
که با دست چپ مي نويسند، نور بايد از سمت راست 

بتابد.

جایي براي درس خواندن

بچه ها  خواندن  درس  براي  ثابتي  و  مشخص  جاي 
خانه  متراژ  و  فضا  اگر  بگيريد.  نظر  در  خانه  در 
مي دهد  شما  به  را  امکان  اين  خانواده  افراد  تعداد  و 
خواندن  درس  و  مطالعه  براي  جداگانه اي  اتاق  که 
غير  در  دهيد،  انجام  را  کار  اين  حتما  باشيد  داشته 
تهويه  نور،  نظر  از  که  از خانه  اين صورت گوشه اي 
منظور  اين  براي  دارد  مناسب تري  فضاي  آرامش  و 
هر  و  تلفن  تلويزيون،  از  دور  جايي  بگيريد.  نظر  در 
چيزي که آرامش و تمرکز را به هم بزند. اتاق مطالعه 
بهتر است چند پنجره داشته باشد تا عالوه بر تهويه 
طبيعي  نور  از  استفاده  امکان  هوا،  جريان  و  طبيعي 
روز هم وجود داشته باشد. بهتر است اسباب بازي ها، 
عروسک ها، قاب عکس ها و وسايلي که موجب کاهش 

تمرکز هنگام مطالعه مي شود از اطراف برداريد.

میز تحریر مهم است؟

فرزندتان را تشويق کنيد هنگام مطالعه و انجام تکاليف 
مدرسه از ميز و صندلي استفاده کند. عادت هاي غلطي 
فشار  مطالعه  هنگام  کشيدن  دراز  و  دادن  لم  مانند 
در  و  مي کند  وارد  کمر  و  گردن  شانه ها،  به  زيادي 
طوالني مدت ممکن است سبب ايجاد مشکالت اسکلتي 

عضالني شود.
سطح ميز تحرير بهتر است ۱0 تا ۱۵ درجه شيب داشته 
باشد تا دانش آموز مجبور نباشد هنگام مطالعه سر و 
گردنش را به سمت ميز خم کند. ميز تحرير بايد ارتفاع 
پاها داشته باشد. جنس  مناسب و فضاي کافي براي 
سطح ميزهم بهتر است مات باشد تا سبب انعکاس نور 

المپ و خستگي و آزردگي چشم ها نشود.

معیارهاي انتخاب صندلي مناسب

و  ابعاد  در  هم  آن  مناسب  صندلي  يک  انتخاب 
ماه  هر  و  رشدند  حال  در  که  دانش آموزاني  اندازه 
بهتر  نيست.  آساني  کار  مي کند،  تغيير  اندازه هايشان 
استفاده  ارتفاع  تنظيم  قابليت  با  صندلي هاي  از  است 
هنگام نشستن روي صندلي  فرزندتان  پاي  اگر  کنيد. 
به زمين نمي رسد، حتما از يک زير پايي استفاده کنيد. 
صندلي بايد تعادل داشته باشد. صندلي هايي که داراي 
دارند. وجود  بيشتري  تعادل  پايه هستند  يا  پنج چرخ 
دو دسته در کناره هاي صندلي براي تعادل بيشتر و 
پايين  قسمت  است.  الزم  دست ها  استراحت  همچنين 

پشتي صندلي بايد گودي کمر را پر کند.

۱۱ نکته ای  که آرايشگران به شما نمی گويند

قبل از 
کوتاه کردن 

موی تان 
بخوانید

دکتر گلرخ ثريا

می آيد...«  تو  به  چقدر  کوتاه  موهای  »به به، 
و کسی  کرده ايد  کوتاه  را  مو ی تان  تازگی ها 
برعکس،  يا  زده؟  شما  به  را  حرف ها  اين 

مو ی تان راضی  کوتاه کردن  نتيجه  از  اصال 
نيستيد؟ آرايشگران حرفه ای هميشه رازهايی 
درباره کوتاه کردن مو و آرايش مو می دانند 
که آن را به عنوان فوت آخر کوزه گری برای 
خودشان نگه می دارند. در اين مطلب ۱۱ نکته 
شما  به  آرايشگران  که  را  نکاتی  آن  از  مهم 

نمی گويند برايتان فاش می کنيم... 

● نبایدهای شش گانه 
۱( نبايد در زمان بحران های جسمی و روانی 

به آرايشگاه رفت 
دست  از  را  عشق تان  ناگهانی  طور  به  اگر 
داد ه ايد يا از کار اخراج شد ه ايد يا با نزديک ترين 
دوست تان دعوا کرده ايد، بدانيد که اصاًل وقت 
مدل  تغيير  و  سلمانی  به  رفتن  برای  خوبی 
موهايتان نيست چون احساسات تان می تواند 
روی تصميم گيری هايتان اثر بگذارد و مدلی 

انتخاب بکنيد که بعدها پشيمان شويد. 
۲( نبايد انتظار داشته باشيد که آرايشگرتان 

بتواند فکرتان را بخواند 
چه  که  بگويد  به شما  نمی تواند  آرايشگرتان 
می خواهيد. اگر واقعًا هيچ نظری نداريد، ابتدا 
برای مشاوره وقت بگذاريد نه برای سلمانی. 
و  مدل ها  ديدن  با  می توانيد  مشاوره  طی 
مدل  نيازهايتان،  بيان  و  مختلف  عکس های 

موی خود را انتخاب کنيد. 
مدل  تغيير  که  باشيد  داشته  انتظار  نبايد   )3

ناگهانی، موهای شما را به کلی تغيير دهد 
خوشايندتر  را  ظاهرتان  خوب  آرايشگر  يک 
موهای  طبيعی  بافت  می تواند  کرد.  خواهد 
درآورد  اش  ممکن  حالت  بهترين  به  را  شما 
اما هيچ گاه بافت مو، چهره يا زندگی تان را به 

کلی تغيير نخواهد داد. 
نبايد خودتان را درگير جزئياتی کنيد که   )۴

آرايشگر روی موهايتان انجام می دهد 
اگر شما فرق وسط باز می کنيد و اين مطلب 
معنی  اين  به  گفته ايد،  هم  آرايشگرتان  به  را 
از  هم  را  مويتان  اصالح  بايد  او  که  نيست 
اطمينان  آرايشگرتان  به  کند.  شروع  وسط 

مدل  وقتی  که  باشيد  داشته  ياد  به  و  کنيد 
موی موردنظرتان را به او اطالع داده ايد، بقيه 

کارها به عهده وی می باشد. 
۵( نبايد دير برويد آرايشگاه 

که  می گفت  آرايشگرها  بهترين  از  يکی 
همه  مشتری  رسيدن  دير  است  ممکن  چقدر 
برنامه های آرايشگر را به هم بريزد: »اگر ۱0 
دقيقه دير بياييد، ۱0 دقيقه ديگر هم الزم است 
که برای سلمانی آماده شويد، چای يا قهوه ای 
تنها  و  برويد  نظر  مورد  محل  به  و  بنوشيد 
استرس برای آرايشگر می ماند که چطور با 
زمانی کمتر بهترين اصالح مو را برای شما 

انجام دهد.« 
۶( نبايد دوستان تان را هم با خود ببريد 

برای  نه  شماست،  برای  آرايشگاه  وقت 
»اگر  می گفت:  آرايشگری  دوستان تان. 
آنجا  سلمانی  انجام  حين  در  فرد  دوستان 
باشند، کارها به هم خواهد ريخت.« همچنين 
تنها  نه  کند  فکر  آرايشگر  که  می شود  باعث 
بايد شما را راضی کند، بلکه بايد کاری کند 
واقعًا  اين  شوند.  راضی  هم  همراهانتان  که 

منصفانه نيست. 
ٔ بايدهای پنج گانه 

۱( بايد آرامش داشته باشيد 
خيلی بهتر است که در زمان اصالح مو آرام، 
راحت، خونسرد و خالی از استرس باشيد تا 
آرايشگرتان صحبت کرده و  با  بتوانيد  بهتر 
تشريح  او  برای  را  موردنظرتان  موی  مدل 

کنيد. 
از مدل موی موردنظرتان  بايد تصويری   )۲

را همراه داشته باشيد 
صحبت  آنها  با  ما  که  آرايشگرهايی  همه 
کرديم عقيده داشتند که آوردن عکس بهترين 
مدل  تشريح  و  مقصودتان  بيان  برای  راه 
موی دلخواهتان است. حتی بعضی می گفتند 
آوردن عکس مدل موهايی که بدتان می آيد و 
نمی خواهيد هم بسيار مفيد است. با اين کار 
خيلی واضح تر عاليقتان را بيان کرده و مدل 
موی موردنظرتان را به آرايشگر می فهمانيد. 
3( بايد بعد از آرايشگاه، نظر دوستان تان را 

بپرسيد 
هم  را  نظر دوستان تان  کار می توانيد  اين  با 
جويا شويد و اگر خواستيد، در دفعات بعدی، 

پيشنهادهای آنها را هم به کار بگيريد. 
در  مقرر  موعد  از  قبل  يا  موقع  سر  بايد   )۴

آرايشگاه حاضر شويد 
نشان  آرايشگرتان  به  تنها  نه  کار  اين  با 
می دهيد که به وقت او احترام می گذاريد بلکه 
می توانيد به او برای انجام کارش وقت کامل 
موی  مدل  به  را  شما  راحت تر  تا  بدهيد  را 

رويايی تان برساند. 
يک  به  موی تان  کردن  کوتاه  از  قبل  بايد   )۵

مدل خاص، نکات زير را در نظر بگيريد: 
ٔ در نظر گرفتن فرم صورت )بيضی، گرد، 
)مثلث  قلب  شکل  به  مثلث،  مستطيل،  مربع، 

معکوس( و يا لوزی. 
ٔ جنس مو و شکل ظاهری مو 

ٔ سن و موقعيت اجتماعی شخص 
ٔ توجه به پرپشتی و کم پشتی موها 

ٔ چاقی يا الغری شخص 
با  مشتری  خواسته  و  ميل  کردن  رعايت   ٔ

راهنمايی آرايشگر 
ٔ رعايت فاصله مناسب به نحوی که آرايشگر 
بتواند با تسلط کامل کار خود را انجام دهد. 

شکلی  به  آرايشگر  ايستادن  صحيح  طرز   ٔ
که از نظر بدنی حالت قائم استخوان بندی او 

تغيير نکند. 
کوپ،  هنگام  موها  بودن  نم دار  و  تميز   ٔ
تقسيم بندی صحيح مو برای کوپ مورد نظر. 
ٔ معموال قبل از کوپ بايد موها را شست و 
طوری  به  گرفت  را  آن  اضافی  آب  حوله  با 
که حالت و فرم طبيعی موها کامال مشخص 
شود. زيرا فرم و حالت طبيعی مو برای انجام 

کوپ کامال ضروری است. 
)تيغ،  مناسب  کار  وسايل  بردن  کار  به   ٔ
قيچی، شانه( برای انواع کوپ و طرز صحيح 

استفاده و نگه داشتن آنها در دست.
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جزیره ای کوچک به نام کشور: 

شهر سنگاپور
نام سنگاپور که می آيد جدا از آن که خاطره الله و الدن، دوقلوی به 
هم چسبيده ای که در آن کشور تن به جدايی دادند و عمرشان به آن 

کفاف نداد، زنده می شود. 
که  بزرگ  شرکت  يک  عبارتی  به  و  کوچک  بسيار  است  کشوری 
از  را  ماشين هايشان  تاکسی  هستند.رانندگان  آن  پرسنل  مردمانش 
دولت اجاره می کنند و هر روز به دولت پول پرداخت می کنند. بسياری 
و  ماشين ها  تمام  می کنند.  اجاره  دولت  از  را  خانه هايشان  مردم  از 
موتورها به ازای هر صد متر که در خيابان ها رانندگی می کنند بايد به 
دولت پول پرداخت کنند و اينجاست که حوصله من يکی از اين همه 

مکانيزه بودن سر می رود. 
اين اوصاف اين کشور -شهر برترين شهر بازرگانی در  اما با همه 
اقتصاد آزاد جهان است. براساس  آسيا محسوب می شود و دومين 
کشور-  اين  رقابت پذيری  ساالنه  گزارش های  بين المللی  بررسی های 
شهر دومين اقتصاد رقابتی جهان، بعد از آمريکا را دارد و همين طور 
باالترين اقتصاد رقابتی در جهان، به دنبال آمريکا. سنگاپور روزگاری 
و  انگليسی ها  فرانسوی ها،  هلندی ها،  پرتغالی ها،  به ترتيب تحت سلطه 
به استقالل  نهم اوت ۱9۵۶ ميالدی  نهايتا در  تا  قرار داشت  ژاپنی ها 

رسيد و به سرعت مسير توسعه را طی کرد. 
سنگاپور يک جزيره پست و کم ارتفاع است، به طوری که مرتفع ترين 
ساختمان هايش  )ارتفاع  دارد  ارتفاع  دريا  سطح  از  ۱۶۲ متر  آن  نقطه 
کيلومتر   ۲3 و  طول  ۴۲ کيلومتر  سنگاپور  جزيره  بی خيال شويد(.  را 
عرض دارد و ۵۸ جزيره کوچک در محدوده مرزهای آبی آن واقعند. 
سنگاپوری ها هرساله با اصالح اراضی يا به تعبيری خشک کردن دريا 
در  روز  هر  تقريبا  کشور  اين  در  می افزايند.  مساحت کشورشان  به 

حدود يک ساعت، باران تندی می بارد. 

ٔ سنگاپور در يک نگاه 
مساحت: ۷/۶9۲ کيلومتر مربع 

جمعيت ۱۶۷/۶0۸ /۴ نفر 
پايتخت: سنگاپور 

واحد پول: دالر سنگاپور 
 .sg :دامنه اينترنتی
پيش شماره: +۶۵ 

ارتباطات: يک ميليون و ۸۵۴ هزار خط تلفن ثابت و ۴ ميليون و ۷۸9 
هزار خط تلفن همراه وجود دارد. 

9۵۴ هزار ميزبان اينترنتی. 
يک ميليون و ۷۱۷ هزار کاربر اينترنت. 

زبان: ۴ زبان ، انگليسی، ماندارين، مااليی و تاميل. 

ٔ سينگاپورا 

سنگاپور يا آن چنان که آوازه خوانان محلی می گويند »سينگاپورا« به 
معنی شهر شير است و سمبل آن يک شيرماهی با سر شير و دم ماهی 

است. يکی از مراکز تفريحی سنگاپور، جزيره زيبای سنتوز است. 
در اين جزيره گردشگران را برای تماشای آکواريومی می برند که انواع 
ماهی ها در آن هستند. قدم زدن در ساحل و احيانا شنا، بازی دلفين ها 
و ديدار از رقص فواره ها به همراه موسيقی که يکی از زيباترين ها در 

دنياست، در تور يک روزه اين جزيره جای دارند. 

30ٔ سال سابقه مترو 
در سال ۱990  اين شهر  است.  فعال  متروی  ۷ خط  دارای  سنگاپور 
که در حدود  راه اندازی کرد  را  از خطوط متروی خود  کيلومتر   ۶۷،
۱9 کيلومتر آن به صورت زيرزمينی و 3/3 کيلومتر نيز روی پايه های 
بتونی ساخته شد. ۷/۴۴ کيلومتر از اين خطوط نيز به صورت معلق در 

هوا و بر سطح بااليی شهر ساخته شد. 
خط دوم متروی سنگاپور در سال ۲00۲ تکميل شد و به بهره برداری 
به صورت  اين شهر  کيلومتری   ۴/۸9 مجموع  از  3/۲3 کيلومتر  رسيد. 
ايستگاه است و  اين خط در حدود ۵۱  ايستگاه های  زيرزمينی است. 
به صورت ميانگين کل خطوط متروی سنگاپور هر ۷/۱۴ کيلومتر يک 
ايستگاه دارد. اين شهر همچنين در حدود ۲0 کيلومتر مونوريل دارد 
که خطوط مکمل محسوب می شوند و برای اتصال بخش هايی که مترو 
به آنجا نرفته ، به کار رفته است. اين شهر برای نخستين بار در اواخر 
سال ۱9۸۷ دارای مترو شد و پس از آن احداث خطوط مترو به صورت 
جدی مورد توجه مديران شهری آن قرار گرفت و تا به امروز همچنان 

ادامه دارد. 
ٔ باغچه ای به بزرگی يک شهر 

يکی از مسافران ايرانی که به سنگاپور سفر کرده است می گويد:»اين 
کشور شبيه يک باغچه  بزرگ است که در ميان درخت ها و بوته هايش 
با   )tropical( استوايی  گياهان  انواع  باشند.  کوچه کشيده  و  خيابان 
چيدمانی زيبا و هوشمندانه چهره جذابی به خيابان ها و بزرگراه های 
برهوتی  و  باير  نقطه   انگار  »جزيره -شهر-کشور«  اين  داده اند.  شهر 

ندارد. 
هيچ نقطه ای هم به امان خدا رها نشده که خودش سبز شود. وجب 
به وجب را شخم زده اند و به صورت انتخابی کاشته اند!« اين مسافر 
تاکيد می کند: »شخصا سر از کار مکانيسمی که اين شهر را اين چنين 
نياوردم.«مسافری ديگر درباره فرودگاه  نگاه می دارد در  نو  تميز و 
اين کشور می گويد: چيزی که نظرم را خيلی جلب کرد رفتار مسئوالن 
اداره  مهاجرت و ساير پرسنل خدمات پرواز در فرودگاه با مسافران 
اقامتم  تجربه   از  لبخند  با  و  می شدند  پيش قدم  کردن  سالم  در  بود. 
در سنگاپور می پرسيدند و می خواستند بدانند آيا باز هم به سنگاپور 
بودم.  نديده  ديگری  فرودگاه  هيچ  در  را  چيزی  چنين  آمد؟  خواهم 
همه  صفر،  از  کشور  اين  مردم  است.  ديگری  چيز  سنگاپور  حکايت 
خاطره   با  اگر  توريست  يک  می دانند  انگار  و  ساخته اند  را  چيزشان 

مثبتی از کشورشان برود، باز هم برخواهد گشت. 

ٔ تاکسی های انسانی 
اين تاکسی های انسانی در منطقه های ميانی شهر و مراکز شلوغ هنوز 
کاربرد دارند. اين چرخ ها موتور ندارند و راننده همه وزن مسافر را 

به تنهايی می کشاند. 

بين چهره  خسته  دوچرخه ران در حال رکاب زدن و تجمل و زيبايی 
خيره کننده شهر، تضادی تند و تکان دهنده به چشم می آيد. 

ٔ مناسباتی برای سنگاپور 
جمهوری سنگاپور کشوری در آسيای جنوب شرقی است که يکی از 
می شود.اين  جهان محسوب  در  کاال  دادو ستد  تجاری  بزرگ  مراکز 
کشور از شمال با مالزی و از جنوب با اندونزی همسايه است. آب و 

هوای اين کشور گرم و مرطوب است و ساالنه بيش از 
۲۲۴ سانتی متر باران در آن می بارد.بيشتر جمعيت اين کشور در شهر 
سنگاپور متمرکز هستند و بقيه خاک اين جزيره را جنگل های بارانی 
استوايی پوشانده است و مهم ترين فعاليت مردم پراکنده در آن مناطق، 

کشاورزی است. 
سنگاپور از قرن نوزدهم مستعمره انگليس شد و طی جنگ جهانی دوم 
از سال ۱9۴۲ تا سال ۱9۴۵ به دست ژاپن افتاد. پس از آن جزيی از 
مالزی شد و سرانجام در ۱9۶۵ از مالزی اعالم استقالل کرد.سنگاپور 
از لحاظ ذخاير معدنی کشوری فقير است، اما اقتصاد آن که به بخش 
خدمات، چينی، توليدات الکترونيکی و صنايع دستی وابسته است، رشد 
ثروتمندترين  از  يکی  به  را  اين کشور  و  داشته  فراوانی  و شکوفايی 

مناطق دنيا تبديل کرده است. 

ٔسياست در سنگاپور 
در سنگاپور رئيس حکومت رئيس جمهور است که با رای مردم برای 
دوره ای شش ساله انتخاب می شود.نخست وزير رئيس دولت است که 
معموال رئيس حزب اکثريت است.مجلس اين کشور ۸۴کرسی دارد که 
نمايندگان آن با رای مردم برای دوره ای پنج ساله انتخاب می شوند. 

ٔ اقتصاد در سنگاپور 
توليد ناخالص داخلی در اين کشور ۱/۲۲۸ ميليارد دالر است و اين 
کشور در سال ۲00۷ رشد اقتصادی ۷/۷ درصدی داشت. ۲ ميليون 
و ۷۵۱ هزار نفر، نيروی کار اين کشور را تشکيل می دهند.نرخ بيکاری 
اين  از جمعيت زير خط فقر  اين کشور ۱/۲ درصد است. آماری  در 
 ۱/۲ در سنگاپور  تورم  نرخ   ۲00۷ در سال  نيست.  در دست  کشور 
و  ماشين آالت  شامل  کشور  اين  صادراتی  بود.محصوالت  درصد 
معدنی  سوخت های  و  شيميايی  مواد  مصرفی،  کاالهای  تجهيزات، 
است که به کشورهای مالزی )۱/۱3 درصد(، آمريکا )۱0/۲ درصد(، 
درصد(،   ۲/9( اندونزی  )۷/9درصد(،  چين  درصد(،   ۱/۱0( هنگ کنگ 
می شود.محصوالت  درصد( صادر   ۲/۴( تايلند  و  درصد(   ۵/۵( ژاپن 
وارداتی اين کشور شامل ماشين آالت و تجهيزات، سوخت های معدنی، 
مواد شيميايی و مواد غذايی است که از کشورهای مالزی )۱3 درصد(، 
آمريکا )۷/۱۲ درصد(، چين )۴/۱۱ درصد(، ژاپن )3/۸ درصد(،  تايوان 
)۴/۶ درصد(، اندونزی )۲/۶درصد( و کره جنوبی )۴/۴ درصد( وارد 

می شود. 

ٔ مردم سنگاپور 
جمعيت اين کشور حدود ۴ ميليون و ۶0۸ هزار نفر با ميانگين سنی 
3۸ سال است. اميد به زندگی برای زنان ۸۵ و برای مردان ۷9 سال 
است.حدود ۲/0درصد از جمعيت بزرگسال اين کشور به بيماری ايدز 
مبتال هستند. ۷۷ درصد از مردم از نژاد چينی، ۱۴ درصد مااليی و ۸ 
درصد هندی هستند.۵/۴۲درصد از مردم پيرو دين بودا و ۱۵ درصد 
مسلمان هستند. زبان های رايج در اين کشور شامل ماندارين، انگليسی 

و مااليی است. 

ٔ کوسه ها از دست سنگاپوری ها امان ندارند 
شکوفايی اقتصادی در سنگاپور و به دنبال آن افزايش تعداد عروسی ها، 
باعث افزايش مصرف باله کوسه – يکی از ضروريات جشن عروسی 
در اين کشور - شده است.به گزارش خبرگزاری فرانسه، سنگاپوری ها 
در سال ۲00۷ بيش از ۴۷0 تن باله کوسه خوردند که نسبت به ۱۸۲ 

تن در سال قبل افزايشی بيش از دو برابر را نشان می دهد. 
شمار  افزايش  و   ۲00۷ سال  در  سنگاپور  فزاينده  اقتصادی  رشد 
افرادی که ازدواج می کنند، با وجود افزايش 30 درصدی قيمت سوپ 
تقاضا  محيط زيست،  حفظ  طرفدار  گروه های  تقاضای  و  کوسه  باله 
برای اين غذا را افزوده است.در مقابل مايکل آو، يک فعال در زمينه 
حفظ حيوانات دريايی می گويد که بيش از 30 کوسه بايد کشته شوند 

تا باله الزم برای يک مهمانی عروسی با 300 مهمان فراهم شود. 

ٔ سنگاپور؛ شهری مينياتوری 
يکی از زيباترين و تميزترين پايتخت های دنيا در جهان که گويی از 
اول با يک مدل معماری شهری به دنيا آمده، پايتخت سنگاپور است. 
بيشتر  نبايد  هوايی  ترافيک  کنترل  به دليل محدوديت های  ساختمان ها 
از ۲۸0 متر ساخته شوند و اين باعث به وجودآمدن ساختمان های بلند 
)البته نه خيلی بلند( و سازگار از نظر ارتفاع و مدل شده که افق آن  را 

بی همتا کرده است؛ 
3 ساختمان با ارتفاع دقيق ۲۸0 متر و ۵ ساختمان ديگر با ارتفاع باالی 
به  به چشم می آيد. ساختمان ها عموما  زيبا  پايتخت  اين  در  ۲00 متر 
رنگ روشن هستند و پهنای وسيعی از فضاهای سبز در اطراف مرکز 
اين شهر جنوب شرق، قطعا در نوع خود بی نظير  شهر وجود دارد. 
شهری  ساکنان  به عنوان  سنگاپور  نفری  ۸/3ميليون  جمعيت  است. 

بزرگ هم اکنون ميزبان گردشگران بسياری هستند.



سوپر آپادانا
 نامی مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ایرانی ،

 افغانی ،کرد و ترک
از آپادانا با اطمینان و اعتماد خرید کنید 

انواع شیرینهای خشک و تازه ، شیرینی تر و انواع سفارشات زولبیا و بامیه، 
آجیل ،آبمیوه ،مجموعه از کنسروها انواع ترشی جات ،پنیرترگی و بلغاری 

انواع برنج ایرانی و افغانی ، انواع چای  کاست و 
سی دی و صنایع دستی 

انواع سفارشات کیک عروسی و تولد پذیرفته می شود
ایرانی هرآنچه را که بخواهی در آپادانا میابی در

یک جا و ارزانتراز همه جا 
انتقال سریع ارز به تمام نقاط ایران 

36 CAPE HILL  
BIRMINGHAM SMETHWICK 

TEL:01215555698

کالسهای آموزش زبان فارسی جهت 
خواندن، نوشتن و مکالمه صحیح و تضمین موفقیت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسی 
       The Quaker Meeting House

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

 4 بار تا پای دار  
حميده گودرزی

زن  فريادهاي  ناگهان  که  مي داد  نشان  را  ـ   ۸۱ مرداد   ۱۶ ـ  چهارشنبه  صبح   ۱0 ساعت  عقربه هاي 
3۶ساله اي به نام سحر در يکي از محله هاي شرق تهران پيچيد. او در حالي 
که بشدت اشک مي ريخت فرياد مي زد: »من يک نفر را در حياط خانه ام با 
چاقو زدم.« اهالي محل که با شنيدن اين جمالت سراسيمه خود را به خانه 
سحر رسانده بودند با پيکر غرق در خون مرد ناشناسي روبه رو شدند 
که در حال جان دادن بود. دقايقي بعد با حضور امدادرسانان بر بالين مرد 
مجروح، تالش براي نجات مرد مجروح آغاز شد. اما نفس هاي او که به دليل 
افتاده بود لحظاتي بعد براي هميشه قطع شد.  شدت خونريزي به شماره 
مشکوک  مرگ  از  اطالع  با  که  تهرانپارس  جواديه   ۱۴۴ کالنتري  مأموران 
مرد مجروح بالفاصله خود را به محل حادثه رسانده بودند در حياط خانه 
قديمي، جسد مرد جواني را ديدند که با پيکر خون آلود، طاق باز روي زمين 
افتاده بود. گوشه ديگر حياط هم زن جوان با دستان خون آلود نشسته بود 
جوان،  زن  دادند  احتمال  ابتدا  مأموران  مي ريخت.  اشک  بداقبالي اش  بر  و 
شوهرش را کشته است. اما از گفته هاي همسايه ها که با چهره اي غم زده 
شاهد ماجرا بودند دريافتند که آن مرد غريبه است و هيچ نسبتي با ساکنان 
خانواده ندارد. مأموران که با پرونده يک جنايت روبه رو بودند بالفاصله 
موضوع را به قاضي کشيک ويژه قتل دادسراي جنايي تهران اطالع دادند. 
محمد سلطان همتيار نيز همراه گروهي از کارآگاهان جنايي پليس آگاهي 
يک ضربه  آثار  بررسي جسد،  در  و  يافته  حادثه حضور  محل  در  تهران 
بازرسي  آنها همچنين هنگام  ناشناس ديدند.  را در سينه مرد  عميق کارد 
لباس هاي مقتول دفترچه تلفن کوچکي پيدا کردند که نام مرد 3۵ ساله اي به 
نام کيوان در صفحه نخست آن ديده مي شد و در صفحه ديگر، شماره خانه 

سحر نوشته شده بود. 
سحر ـ زن صاحبخانه ـ در حالي که از شدت ترس شوکه شده و بشدت مي لرزيد با صدايي بغض آلود 
گفت: من مزاحم تلفني ام را کشتم. اين مرد از چندي قبل با تماس هاي تلفني اش زندگي من و شوهرم را 
سياه کرده بود. او نام من و شوهرم را به خوبي مي دانست و از من تقاضاي شيطاني داشت. چند شب 
قبل هم در حالي که ميهمان داشتم مقابل خانه آمد و زنگ زد. وقتي در را به رويش باز کردم دوباره 
تقاضايش را تکرار کرد. همان موقع متوجه شدم او همان مزاحم تلفني است. من که با ديدنش بشدت 
ترسيده بودم بعد از رفتن ميهمانان، موضوع را با شوهرم فرامرز در ميان گذاشتم. چرا که شوهرم را 
بشدت دوست دارم و نمي خواستم زندگي ام به خاطر اين مرد ناشناس از هم بپاشد. بدين ترتيب فرامرز از 
من خواست اگر آن مرد باز هم مزاحم شد هر کاري از دستم برمي آيد انجام دهم تا شرافتم لکه دار نشود. 
من هم چاقوي شوهرم را برداشتم و آن را همواره با خود حمل مي کردم تا اين که امروز صبح خواهرم 
که نزديکي خانه ما زندگي مي کند تلفن کرد و از من خواست دختر 9 ساله ام را به خانه اش بفرستم تا چند 
ساعتي از فرزند کوچکش نگهداري کند. بدين ترتيب من و دختر ۲ ساله ام در خانه تنها بوديم و مشغول 
پاک کردن سبزي، که ناگهان زنگ در خانه به صدا درآمد. وقتي در را باز کردم مرد غريبه را دوباره 
مقابل خود ديدم. همين که خواستم در را ببندم او پايش را مقابل در گذاشت و به زور وارد خانه شد و 
دستم را کشيد و سعي داشت با چشماني از حدقه بيرون زده، نقشه شيطاني اش را اجرا کند که با تالش 
زياد خودم را از دست او نجات دادم. وقتي به راه پله ها رسيدم نمي دانستم چه کنم. بنابراين با داد و 
فرياد خواستم از خانه ام بيرون برود اما به حرف هايم اعتنايي نداشت و به من نزديکتر شد. ديگر فرصتي 
براي کمک خواستن نبود. با کاردي که در دست داشتم ضربه اي به او زدم که نقش زمين شد. من که 
با ديدن اين صحنه بشدت ترسيده بودم بالفاصله با اورژانس، شوهر و خواهرم تماس گرفته و از آنها 
کمک خواستم.« شوهر سحر که با عجله خود را به خانه رسانده بود در تحقيقات پليسي گفت: »۱۱ سال 
است با »سحر« ازدواج کرده ام و زندگي خوب و آرامي داشتيم. من به پاکي او ايمان دارم و به شجاعتش 
افتخار مي کنم. وقتي از زبان همسرم چيزهايي درباره مزاحم تلفني و تهديدهايش شنيدم بالفاصله به 
اداره مخابرات رفتم و از آنها خواستم مزاحم را رديابي کنند. حال آن که نمي دانم آن مرد کيست و چگونه 
از همه زندگي ما خبر داشت. اين در حالي بود که همسايگان سحر نيز پاکدامني اش را تأييد کرده و او را 
زن نجيب و وفاداري خواندند. پس از بررسي هاي مقدماتي جسد به پزشک قانوني منتقل شد و سحر هم 
به اتهام قتل با صدور قرار بازداشت موقت به اداره آگاهي انتقال يافت. اين در حالي بود که مأموران با 
بررسي مدارکي که از لباس هاي مقتول کشف کرده بودند خانواده  او را شناسايي کردند. همسر مقتول 
وقتي خبر قتل شوهرش را شنيد در حالي که شوکه بود همراه آنها به اداره آگاهي رفت و به مأموران 
گفت: »۱۴ سال قبل با کيوان ازدواج کردم و فرزندي هم نداريم با وجود اين که پدر و مادر شوهرم در 
شهرستان زندگي مي کنند نمي گذارم خون او پايمال شود. او مرد باغيرتي بود و آزارش به هيچ کس 
نمي رسيد. از آن جا که شوهر قاتل همکار همسرم بود احتمال مي دهم او را هنگامي که براي دريافت 
طلبش رفته بود از پا درآورده اند. فکر مي کنم انگيزه جنايت هم اختالف مالي بوده نه مسائل ناموسي!« 
چند روز بعد در حالي که بررسي هاي قضايي و پليسي در اين باره ادامه داشت شوهر متهم با مراجعه 
به افسر پرونده از حادثه تلخي پرده برداشت که رسيدگي به پرونده را وارد مرحله تازه اي کرد. او گفت: 
»با پيگيري هايي که انجام دادم فهميدم ۸ سال قبل زماني که برادرزنم در يک روستا، دوره سربازي اش 
را مي گذراند به دختري عالقه مند شده و تصميم داشته با او ازدواج کند که موفق نشد. آن دختر هم کسي 
نيست جز خواهر مقتول. پس اين مرد براي انتقام جويي مزاحم همسرم مي شد.« با افشاي اين راز و تکميل 
تحقيقات، متهم پرونده به اتهام قتل عمد در شعبه ۱۶0۸ وقت دادگاه جنايي تهران به رياست قاضي محمد 
سلطان همتيار محاکمه شد. در ابتداي جلسه دادگاه پدر مقتول براي عامل قتل پسرش قصاص خواست. 
اين در حالي بود که وکيل مدافع اولياي دم نيز شوهر سحر را معاون قتل مي دانست. بعد هم سحر در 
جايگاه متهمان حضور يافت و به دفاع از خود پرداخت. وکيل او نيز گفت: مقتول مي خواست انتقام زندگي 
خواهرش را از موکلم بگيرد. بنابراين دفاع موکلم مشروع بوده و بايد تبرئه شود. رئيس دادگاه در پايان 
با توجه به مدارک موجود و براساس شکايات اولياي دم و تقاضايشان، سحر را به يک بار قصاص نفس 

و شوهرش را به اتهام معاونت در قتل به پنج سال زندان محکوم کرد. اما حکم با اعتراض وکيل مدافع 
به شعبه ۴0 ديوان عالي کشور فرستاده شد. قضات دادگاه عالي نيز پس از بررسي هاي تخصصي تر 
پرونده را براي رفع نقص و ابهام ها به شعبه دادگاه جنايي بازگرداندند. بدين ترتيب رسيدگي به ماجرا 
از سر گرفته شد و متهم نيز يک بار ديگر پاي ميز محاکمه رفت. اين بار همسايه هاي متهم با حضور در 
دادگاه شهادت دادند که صداي سحر را از داخل حياط خانه شنيدند که به فردي ناسزا مي گفت. در عين 
حال متهم براي چندمين بار سوگند خورد و گفت: قصد آدمکشي نداشته و از شدت ترس، براي دفاع از 
خود دست به کارد برده است. با اين وجود قاضي پرونده همان حکم قبلي را براي متهم پرونده صادر 
کرد. اما با اعتراض دوباره وکيل مدافع متهمان، اين حکم بار ديگر نقض و در شعبه ۱۱۵۶ دادگاه عمومي 
و جزايي تهران تحت رسيدگي قرار گرفت. رئيس شعبه هم پس از محاکمه دوباره متهمان دفاع سحر را 
مشروع ندانست و در رأي خود او را به اشد مجازات ـ قصاص ـ محکوم کرد. اين درحالي بود که حکم 
صادره با اعتراض مجدد وکيل مدافع متهم به شعبه ۴0 ديوان عالي کشور رفت. 
قضات اين شعبه، پس از بررسي مدارک موجود با استناد به هشت دليل متهم و 

همسرش را بي گناه شناختند. 
بنابراين حکم صادره با استناد ماده ۲۶۵ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي 
دادگاه  ديگر  شعبه  به  پرونده  به  رسيدگي  و  نقض  کيفري  امور  در  انقالب  و 

عمومي تهران محول شد. 
رئيس شعبه ۱۱۴۷ دادگاه عمومي تهران نيز پس از برگزاري محاکمه و شنيدن 
ساختمان  در  درگيري  صحنه  بازسازي  خواستار  متهمان  و  شاکي  اظهارات 
قديمي شد. سحر در جريان بازسازي صحنه به ۲ نکته جديد اشاره کرد و گفت: 
»وقتي مقتول را در اجراي نقشه شومش جدي ديدم ناسزا گفتم. اما او امان نداد 
و مرا تا پله ها تعقيب کرد که ناچار او را با کارد زدم.« با اين وجود قاضي پرونده 
متهم را براي چهارمين بار به قصاص نفس محکوم کرد. اين بار پرونده در پي 
اعتراض وکالي مدافع و تأکيد آنان بر دفاع مشروع متهم، اصراري تلقي و به 
هيأت عمومي ديوان عالي کشور سپرده شد، سرانجام رئيس شعبه 3۵ ديوان 
متهم  برائت  بر  مبني  ديوان عالي کشور  تأييد رأي شعبه ۴0  با  ـ  عالي کشور 
اعالم کرد: اين زن که همسايگان، پاکدامني و صداقت رفتارش را تأييد مي کنند، 
در دفاع از خود مرتکب قتل شده و اعتراف صريح به قتل نيز دارد. شوهر او را 
نيز به صرف تعصب و غيرتش نمي توان متهم به معاونت در آدم کشي کرد. زن 
جوان در آشپزخانه سرگرم خرد کردن سبزي بوده که مرد غريبه اي به زور 
وارد خانه اش شده و شکي نيست که از خود دفاع کرده است. بدين ترتيب با 
تأييد اين حکم نامه آزادي متهمان به اجراي احکام دادسراي ناحيه ۱۶ ـ بعثت 
فرستاده شد. سرانجام سحر و همسرش فرامرز بعد از ۷ سال رسيدگي پرماجرا 

به پرونده، وقتي نامه آزادي شان را در دست گرفتند از شدت خوشحالي به گريه افتادند. 

ماجرا

پرونده مهریه جنجالي با مرگ بسته شد 
پرونده جنجالي مهريه و طالق يک زوج که در پي دومين ازدواج مرد جوان تشکيل شده بود با 

مرگ وي بسته شد. 
چندي قبل زن جواني به دادگاه خانواده کرج رفت و خواستار دريافت مهريه اش شد. وي در شکايتش 
به عقد  با مهريه ۴۵0 سکه طال  بودم  به قاضي گفت: حدود ۱0 سال پيش که دختر ۲0 ساله اي 
»بهزاد« درآمدم که آن زمان کارمند ساده يک شرکت بود و درآمد زيادي نداشت. اما همزمان با 
تولد فرزندمان او شغلش را تغيير داد و در مدت کوتاهي درآمدش چند برابر شد. زندگي نسبتًا 
آرام و راحتي داشتيم که ناگهان شوهرم ساز مخالفت سرداد و عاقبت لب به سخن گشود و گفت 
که تصميم به ازدواج مجدد با زن مورد عالقه اش دارد واز من خواست توافقي و بدون جنجال از 
هم جدا شويم. به او گفتم قصد جدايي ندارم و به خاطر آبروي خانواده و آينده فرزندم مي خواهم 
زندگي کنم اما او عالقه اي به زندگي با من نداشت. بنابراين تصميم گرفتم مهريه ام را اجرا بگذارم. 
قاضي پرونده با شنيدن اظهارات زن جوان، شوهرش را به دادگاه فراخواند، اما مرد جوان با رد 
حرفهاي همسرش گفت: »متأسفانه همسرم از من تمکين نمي کند به همين خاطر تقاضاي ازدواج 
مجدد کرده و منتظر صدور حکم دادگاه هستم. از آنجا که توان پرداخت مهريه همسرم را به صورت 
يکجا ندارم مي  توانم حق و حقوق همسرم را به صورت قسطي بپردازم.» قاضي دادگاه با شنيدن 
اظهارات طرفين و بررسي هاي الزم مرد را به پرداخت چند سکه به صورت پيش قسط و ماهانه 
يک و نيم سکه طال محکوم کرد. بدين ترتيب مرد براي پرداخت مهريه همسرش 30 سال فرصت 
گرفت. اما زن جوان با اعتراض به رأي دادگاه خواستار رسيدگي مجدد به پرونده و پرداخت يکجاي 

مهريه اش شد. 
وي با ارسال اليحه اي براي قضات دادگاه تجديد نظر استان تهران اعالم کرد: »همسرم در حال 
حاضر به خاطر نداشتن تفاهم اخالقي و عدم تمکين با من تقاضاي ازدواج مجدد کرده است. پس 
است  اموالي  و  امالک  داراي  اين که  ضمن  بپردازد.  يکجا  را  مهريه  بايد  و  دارد  مالي  توانايي  او 
که مي تواند با فروش بخشي از آنها حق و حقوق قانوني ام را بپردازد. تقاضاي توقيف اموال و 
دستور پرداخت مهريه ام را دارم.« پس از ارسال اين اليحه، بهزاد در دفاع از خود گفت: يکي از 
ساختمان هايم را به خاطر بدهي به صاحبش پس دادم و سند 3 دانگ خانه اي را نيز قباًل به همسرم 
واگذار کرده ام. حاال هم به من اجازه ورود نمي دهد. موجودي حساب هاي بانکي ام نيز امانت است 
که مدارکش وجود دارد. خودروي شخصي نيز وسيله اي براي آمد و رفت به محل کارم است. بنابر 
اين ادعاهاي همسرم بي اساس است و من فقط مي  توانم طبق حکم دادگاه طي 30 سال آينده اقساط 

مهريه را بپردازم. 
در حالي که قضات شعبه ۴۲ دادگاه تجديد نظر استان تهران سرگرم رسيدگي به پرونده بودند 
زن جوان با مراجعه به دادگاه گواهي فوت شوهرش را روي ميز قضات گذاشت و گفت: چند روز 
قبل همسرم در يک سانحه رانندگي جان باخت و راننده نيز فرار کرده است. بنابراين درخواست 
تجديد نظر خواهي ام را پس مي گيرم. چرا که با مرگ همسرم، طبق قانون ابتدا مهريه ام از اموال 
باقيمانده اش پرداخت خواهد شد و سپس مابقي وراث مي توانند ارثيه را تقسيم کنند. ديگر اختالفي 
وجود ندارد. بدين ترتيب هيأت قضايي دادگاه پرونده مهريه جنجالي را مختومه اعالم کردو آن را 

به دادگاه خانواده کرج باز گرداند. 
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

Hampstead Building Engineers
0 مشاوره در امور طراحی، کسب پروانه ساخت، 

مدیریت و نظارت در ساخت
0 مشاوره رایگان در سرمایه گذاری بهینه 

خرید زمین و ساختمان
0 تهیه کلیه سرویس های بهداشتی، شیرآالت و کابینت های آشپزخانه

 با 30% کمتر از قیمت بازار
0 مقاطعه کلیه فعالیت های ساختمانی پذیرفته می شود

مهندس "علی جاللی" با ۲۵ سال تجربه و 
عضو انجمن مهندسين ساختمان بريتانيا

07703577414 - 02084388858

سیستم حفاظتی مهدی 
 CCTV - ALARM

فروش و نصب انواع دوربینهای حفاظتی مداربسته و اینترنتی
IP Camera جهت فروشگاهها و منازل

078 7787 7466
با ضمانت   اقساط نقد   

قطع انگشت جوان ایرانی مقیم لندن
 در حین پخش لیفلت

ايرانی با نام الف-ف ساکن لندن هفته گذشته  به گزارش خبرنگار پرشين جوان زحمتکش و دانشجوی 
در حين پخش آگهی های يکی از پيتزا فروشی های مرکز شهر لندن يک بند انگشت خود را از دست داد. 
وی به خبر نگار پرشين اينگونه توضيح داد: در يکی از روزها بعد از اتمام کالج به محل کار خود رفتم و 
در اطراف محل مغازه شروع به پخش ليفلت می کردم که ناگهان انگشت  دست راستم  در محل ورودی 
نامه ها Post Box گير کرده و به گمانم که شايد سگ صاحبخانه است دست خود را به عقب کشيده اما  
متاسفانه در کمال ناباوری ديدم که خون تمام دستم را فرا گرفته است ناگهان از هوش رفته و زمانی که 
بهوش آمدم ديدم يکی از بند انگشتانم را از دست داده ام . طبق اين اظهارات  نيروهای امداد با حضور در 
محل وی را عازم بيمارستان می نمايند در اين ميان پليس نيز انگشت جدا شده را جهت پيوند به بيمارستان 
ارسال نموده اما متاسفانه انگشت اين جوان ديگر قابل پيوند نبوده و يک حادثه ديگر برای دانشجوی جوان 
ايرانی رقم می خورد .الزم به ياد آوريست که در ساليان اخير تعداد دانشجويان ايرانی در انگلستان رو به 
افزايش نهاده که جا دارد مسئوالن سفارت و کنسولگری ايران آموزش های الزم را به اين جوانان خواهان 
کارو تحصيل داده و محلی برای حل مشکالت آنان در نظر بگيرد تا ديگر شاهد چنين حوادث ناگواری برای 

نسل زحمت کش و دانشجو نباشيم.    

پرونده »خانه وحشت« این بار در 
استرالیا گشوده شد

اعالم کردند: ماموران  برداشتند و  استراليايی  پدر  از راز 30 ساله يک  پرده  استراليا  رسانه های دولتی 
پليس اين کشور يک مرد ۶0 ساله را به اتهام تجاوز 30 ساله به دخترش و داشتن ۴ فرزند از او دستگير 

و روانه زندان کردند. 
روزنامه هرالدسان چاپ استراليا از قول مقامات رئيس پليس استراليا نوشت: اين مرد ۶0 ساله که بنا به 
داليل امنيتی نامش فاش نشده است دهه ۱9۷0 ميالدی و زمانی که دخترش ۱۱ سال بيشتر نداشته، او را 

بارها مورد تجاوز قرار داده و از او صاحب ۴ فرزند است. 
در گزارش اين روزنامه همچنين آمده است: پليس ايالت ويکتوريا از دادن جزئيات بيشتر در ارتباط با اين 
پرونده خودداری کرد و يادآور شد، به احتمال زياد پرونده در جلسات غيرعلنی دادگاه رسيدگی خواهد 
منزل  زيرزمين  در  را  دختر خود  مرد ۶0 ساله  اين  است:  آمده  استراليا  پليس مرکزی  گزارش  در  شد. 
مسکونی اش واقع در ۱00 کيلومتری شرق ملبورن بارها و دور از چشم خانواده اش مورد تجاوز قرار داده 
بود. همچنين مادر اين دختر از اين قضيه کامال اظهار بی اطالعی کرده و به ماموران گفته بود که ما خانه 
بسيار بزرگی داريم. به همين دليل اصال نمی توانم به شما بگويم دخترم از سوی پدرش مورد تجاوز قرار 
گرفته يا نه. شوهرم دائم الخمر است و هميشه بددهان بوده و اگر هم چنين کاری کرد من از آن بی اطالعم. 
جان برامبی، قاضی رسيدگی کننده به اين پرونده در مصاحبه با روزنامه های استراليا خاطرنشان کرد: 
اين مرد به احتمال زياد، به اتهام تجاوز به دخترش، مخفی کردن اين رويداد و سوءاستفاده از کودک زير 

۱۶ سال به حبس ابد محکوم می شود.
با اين حال، دادگاه  نهايی اين مرد حيوان صفت ماه نوامبر برگزار می شود.گفته می شود، رسانه های محلی 
استراليا بالفاصله پس از اطالع يافتن از اين پرونده، آن را با پرونده جوزف فريتزل در اتريش که بيش 
از ۲۴ سال دختر خود اليزابت را در محلی واقع در زيرزمين منزلش که بدون پنجره بود، زندانی کرده و 
پس از بارها تجاوز از او صاحب ۷ فرزند شده بود مقايسه کردند. اين در حالی است که تنها تفاوت اين 
دو پرونده در اين است که جوزف فريتزل دخترش را مخفی کرده بود، اما در پرونده اين پدر و دختر 
استراليايی، دختر آزاد بود، به طوری که چندين بار به اداره پليس منطقه ملبورن مراجعه و عليه پدرش 

شکايت تنظيم کرده بود، اما بنا به داليلی، ماموران موضوع را جدی نگرفته بودند. 

سرقت ازمنزل سردبیر هفته نامه پرشین
باخبر شديم هفته گذشته سارق يا سارقانی با ورود به منزل آقای نجفی مدير مسئول  هفته نامه پرشين 
دوربين و لپ تاپ ومقداری لوازم را به سرقت بردند. خوشبختانه کامپيوتر هاو اطالعات مربوط به هفته 
نامه به سرقت نرفته و هفته نامه پرشين بدون وقفه چاپ خواهد شد. الزم به ياد آوريست که ايشان به 
دليل سهل انگاری لوازم عکاسی و منزل ايشان بيمه نکرده و به هموطنان توصيه نمود که از تسهيالت 

بيمه در کشور انگلستان غافل نشوند.

حمله نوجوان آلمانی به 9 همکالسی
رسانه  دولتی آلمان اعالم کرد: روز پنجشنبه يک پسر ۱۸ ساله با حمله به مدرسه محل تحصيلش باعث 
مجروح شدن 9 دانش آموز شد، اما در نهايت مورد اصابت گلوله پليس قرار گرفت و بشدت مجروح 
شد. گادران لن برگر، يکی از مقامات ارشد پليس جنايی آلمان در مصاحبه  با خبرگزاری آسوشيتدپرس 
تصريح کرد: روز پنجشنبه حوالی ظهر يک پسر ۱۸ ساله با حمله به مدرسه محل تحصيلش 9 نفر از 

همکالسی هايش را بشدت مجروح کرد. 
وی اضافه کرد: اين حمله مسلحانه و انتقامجويانه با دخالت پليس و شليک ماموران به نوجوان ۱۸ ساله 
خاتمه يافت. البته به دليل اين که ۶ گلوله به قسمت های بااليی بدن اين نوجوان اصابت کرده بود، وی تا 
ديروز در کما بود و امروز صبح از وضعيت بيهوشی خارج شد. در گزارش کارشناسان و بازرسان 
پليس آلمان اين موضوع ذکر شده که پسر نوجوان با استفاده از تبر و چندين قبضه چاقو به سوی 
همکالسی هايش حمله کرده و تنها راه ماموران اين بوده که به سوی وی شليک کنند. گفته می شود، 
حادثه در مدرسه ای در منطقه آنسباخ ماواريا روی داد. تحقيقات تکميلی در ارتباط با اين حادثه از سوی 

کارشناسان پليس فدرال آلمان ادامه دارد.

بازجویی از کودک 3 ساله به عنوان کوچک ترین 
مظنون به ارتکاب جرم در انگلیس

يک پسر 3 ساله به کوچک ترين مظنون پليس انگليس تبديل شد که به دليل اخاللگری و آشوبگری مورد 
بازجويی پليس اين کشور قرار گرفت.مأموران پليس در تابستان امسال پس از دريافت گزارش هايی 
از ايراد آسيب به اموال شخصی به منزل اين کودک مراجعه کردند. اين کودک يکی از ۱0 کودک زير 
۵ سالی است که از ماه می تا کنون به اتهام جرايم مختلف از جمله جرايم جنسی مورد بازجويی پليس 
قرار می گيرند. کوچک ترين مجرم در انگلستان و ولز کودک ۶ ساله ای بوده که به اتهام سرقت در ژوئن 
گذشته در بدفوردشاير بازداشت شده بود. فعاالن اجتماعی بريتانيا اين موارد را نشانه ای از عميق تر 
شدن بحران های اجتماعی در بريتانيا می دانند. به نوشته ديلی تلگراف امکان تعقيب کيفری يا بازداشت 
ندارد.  سن  کيفری هستند، وجود  دليل که زير سن مسئوليت  اين  به  اتهام  از کودکان مورد  هيچ کدام 
مسئوليت کيفری در انگلستان و ولز ۱0 سال و در اسکاتلند ۸ سال است که پائين ترين سن مسئوليت 
کيفری در اروپاست. آماری که اين ماه منتشر شده  نشان می دهد که بيش از ۶ هزار مورد جرم در 
بريتانيا توسط کودکان زير ۱0 سال در 3 سال گذشته وقوع يافته است. از جمله اين جرايم می توان 
به تجاوز به عنف توسط کودکی 9 ساله و ايراد آسيب های جسمی شديد توسط کودکی ۸ ساله اشاره 

کرد

مرگ مرموز قهرمان بوکس ایرلند
تجسس پليس »لندن« برای کشف کليد معمای مرگ »درن ساترلند« که قهرمان مشتزنی ايرلند بود آغاز شد.

برنز  مدال  برنده  »پکن«  المپيک  در  گذشته  که سال  ۲۷ساله  »درن«  آويز  حلق  پيکر  ايسکانيوز  گزارش  به 
شده بود در خانه اش پيدا شد. بررسی های مقدماتی پليس نشان می دهد اين ورزشکار به استقبال مرگ 
خودخواسته رفته اما تا اعالم نتيجه کالبدشکافی نمی توان خودکشی او را قطعی قلمداد کرد. مدير برنامه های 
»درن ساترلند« گفت؛ اين ماجرا خيلی غم انگيز و غيرمنتظره بود. اميدوارم رسانه ها در اين لحظه های سخت، 
حرفه يی کار کنند و به حريم خصوصی خانواده قهرمان ايرلندی احترام بگذارند. همچنين »جيمز ديًگيل« 
رقيب »درن« در المپيک »پکن« اظهار داشت؛ نمی توانم باور کنم سرسخت ترين حريف من خودکشی کرده 
است. در کارنامه ورزشی »درن ساترلند« دو بار قهرمانی مشتزنی اروپا نيز به چشم می خورد. دو ماه پيش 
نيز »آرتورو گاتی« که قهرمان پيشين بوکس دنيا بود به طرز اسرارآميزی جان سپرد. اين ورزشکار 3۸ساله 
که مليت ايتاليايی داشت و در کانادا زندگی می کرد به همراه همسر و فرزندش برای گذراندن تعطيالت به 
شهر »پورتو گالينهاس« برزيل رفت. قهرمان پيشين بوکس دنيا اما به طرز اسرارآميزی در هتلی که در آن 
ساکن شده بود جان سپرد و پليس و پزشکی قانونی را با معمای پيچيده يی روبه رو کرد. گفته می شود 
»گاتی« هنگام مرگ در اتاقش تنها بود و هيچ گونه آثار زخم و درگيری روی جنازه اش ديده نشد. هم اکنون 
رازگشايی پرونده روی سه فرضيه جنايت، خودکشی يا مرگ طبيعی متمرکز است. اين مرد پرآوازه در سال 
های ۲00۴ و ۲00۷ قهرمان بوکس دنيا شده بود. »گاتی« دو سال پيش در شرايطی با مشتزنی حرفه يی 

خداحافظی کرد که پزشکان نسبت به مصرف مواد نيروزا به او هشدار داده بودند. 
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

صرافی توسعه
جابجای پول و ارز به تمام دنیا 

فقط در 24 ساعت
قبل از ارسال ارز قیمت مارا جویا شوید

با مدیریت مرجان
Tose Limited.

2nd Floor, 90 Fonthill Road و London N4 3HT
Tel: +44 (0) 207 2638256و 
Fax: +44(0) 207 6573088

Mobile: +44 (0) 7505494669
www.tosae.com, info@tosae.com

toselimited@googlemail.com

جدول و سرگرمی

جابجایی منزل
يک باب خانه  در منطقه Plymouth دارای ۲ خواب و ۲ پاکينگ مجزا و 3 
فضای انباری ۱۲ متری با لوازم اضافی ، کف پارکت ، آشپزخانه مدرن  با 

يک باب خانه Council House ۲ خوابه در لندن تعويض می شود.

078 9005 0557

فال هفته
متولدين فروردين: بعد از مدتهای طوالني متوجه 
خواهيد شد که کسي که مورد اعتماد شما بوده است نسبت 
نکنيد  . عجوالنه قضاوت  دارد  احساسي عاشقانه  به شما 
مثبتي  کنيد تالش  بزرگ سعي  اين احساس  قبول  برای  و 
بکنيد . موقعيت مالي ممکن است تغيير بخصوصي نداشته 
باشد ولي نگراني نيز ايجاد نخواهد نمود . موقعيت سفری 
چند روزه و تفريحي را از دست ندهيد . از طرف بچه ها 
تمام  با  نيز  متاهلين  و  شد  خواهيد  خوشحال  العاده  فوق 

تالششان نخواهند توانست بر سوءتفاهمات غلبه نمايند .

با  که  شد  خواهيد  مجبور  ارديبهشت:  متولدين    
افراد مهمي به بحث بنشينيد تا در رشته فعاليتتان موفقيتي 
را که شايسته تان است بدست بياوريد . ممکن است اين 
اگر  صورت  بهر   . نباشد  ساده  بايد  که  آنچنان  موضوع 
نباشيد زيرا  احتياج بکمک داريد نگران شکستن غرورتان 
که هستند افرادی که عالرغم توقعتان با جان و دل حاضر 
و  عشقي  روابط  در   . ميباشند  شما  با  همکاری  و  بکمک 
زناشوئي بهبودی بيشتری احساس خواهيد نمود . متاهلين 

بهتر است همفکری بيشتر با همسرشان داشته باشند .

متولدين خرداد: اکنون که احساس ميکنيد آرامش 
مربوط  نگرانيهای  اغلب  و  نموده  پيدا  زندگي  در  بيشتری 
است  بهتر   ، است  رسيده  بپايان  سالمتي  و  خانواده  به 
اجتماعي  بيشتر موقعيت  بهبودی  انرژيتان را صرف  همه 
بهترين  همچنان  عشق   . نمائيد  صرف  فعاليتتان  رشته  و 
پشتيبان شما خواهد بود و در زندگي زناشوئي آرامشي 
به جشنهای متعددی دعوت   . بينظير تجربه خواهيد نمود 
مالقات  را  تحصيلي  يا  و  کودکي  دوران  دوستان  و  شده 

خواهيد نمود .

 ، مداوم  تالش  سال  چند  از  بعد  تير:  متولدين    
اکنون وقت استراحت و لذت بردن از برآوردها را خواهيد 
داشت . وقت کافي برای مشغول شدن در انواع فعاليتهايي 
و  داشت  خواهيد   ، اند  بوده  فکرتان  در  قبل  مدتها  از  که 
خواهيد توانست وقت بيشتری را با دوستان به شب زنده 
داری بگذرانيد . شايد ميخواهيد برای مدتي با خود بوده 
و به تفريح بپردازيد و برای همين نيز اگر مجرد هستيد ، 
آخرين نگرانيتان در رابطه با عشق خواهد بود . متاهلين نيز 
سعي کنيد در مقابل ناماليمات روابط زناشوئي صبوری و 
تحمل بيشتری نشان دهيد . در رابطه با پول تغييرات بسيار 

مثبتي و رضايت بخشي را تجربه خواهيد نمود . 

متولدين مرداد: موضوع مهم مالي که از مدتها قبل   
فکرتان را نگران ساخته بود ، در اين دوره کامال روشن و 
حل خواهد شد . از طرف ديگر ، دوست و يا يکي از اقوام 
خانواده گرفتاری قانوني پيدا نموده و سعي خواهد نمود 
که شما را نيز آلوده سازد . در اين مورد با اعتماد ننمودن 
مهماني  به   . نسازيد  گرفتار  را  خودتان  ميتوانيد  بديگران 
ها و جشن های متعددی دعوت شده و دوستان جديدی 
. مجردين همچنان در جستجو خواهند  نمود  پيدا خواهيد 
رسيد  خواهند  بخشي  رضايت  توافقهای  به  عشاق  و  بود 
و متاهلين در به انجام رساندن مسئوليتهايشان با همديگر 
شراکت و همکاری آغاز خواهند نمود . گمشده ای را بعد از 

ساليان طوالني پيدا خواهيد نمود .

تشکر  زهره  سياره  از  بايد  شهريور:  متولدين 
نقشه  احساسي  قسمت  در  خود  جدی  بازی  با  که  نمود 
تولدتان ، اين دوره را برای روابط عشقي و زناشوئي فوق 
العاده خواهد ساخت . اگر مجرد هستيد ، مطمئنا” گرفتار 
از  ابتدا  روابط احساسي چندگانه گشته و ممکن است در 

اين موضوع احساس غرور نيز بکنيد ولي اگر نتوانيد در 
انتخاب جدی يکي از آنها مصمم باشيد ، نه تنها برای خود 
بلکه برای ديگران نيز ناراحتي ايجاد خواهيد نمود . متاهلين 
نگراني نداشته و بيشتر تمرکزشان روی کار و فعاليت و 
مسائل مالي خواهد گشت . امکان جدائي با همسر بخاطر 
يک سفر شغلي وجود دارد . خانمها کادو دريافت خواهند 

کرد . بيشتر به ورزشهای سبک بپردازيد .

متولدين  از  باال  درصدی  برای  مهر:  متولدين 
البته شايد برای  ، عشق دردسرآفرين بوده است  اين ماه 
بعضي اين دردسرها شيرين و پرهيجان باشد ولي برای 
برخي مشکل ساز و مانع زندگي راحت . بهر حال با توجه 
ماه  اين  متولد  و خانم های  به همين مسئله دختر خانمها 
آنها   ، ميکنند  بنا  عشق  مبنای  بر  را  خود  زندگي  اکثريت 
معتقدند هيچ پيماني بدون عشق دوام ندارد ، گرچه برخي 
بهمين دليل سالياني از عمر خود را باخته اند ولي حداقل 

دل به روحانيت و پاکي عشق بسته اند .

متولدين آبان: خوش قلبي و مهرباني و فداکاری 
اکثر متولدين اين ماه سبب شده ، خيلي راهها برويشان باز 
و بعضي ها نيز از آنها سوءاستفاده کنند که خوشبختانه 
گروه دوم خيلي زود شناخته ميشوند ، به آن دسته از اين 
افراد که ندانسته به مسير بدگويي و غيبت و دشمن تراشي 
کشيده ميشوند توصيه ميگردد زودتر مسير خود را تغيير 
بدهند وگرنه به دردسرهايي دچار خواهند شد . آخر اين 

هفته نامه ايي خوشحال کننده بدستان خواهد رسيد .

 متولدين آذر: زوجهای اين ماه نبايد اجازه بدهند 
بعضي از آدمهای ناصالح در زندگيشان دخالت کنند و يا 
بعنوان مشاور سبب بهم ريختن شيرازه زندگي شان شوند 
. اصوال دخالت در زندگي آدم ها اگر توسط نزديکترين و 
بتواند در حل  دلسوزترين وابسته ها صورت گيرد شايد 
مسائل ياری رساند ولي وقتي قضيه بدست آدمهای غير 
مسئول مي افتد همه چيز بهم ميريزد در حاليکه ثروت در 
زندگي چهل درصد از متولدين اين ماه نقش مهمي دارد و 
اين   ، ايفا ميکند  در مجموع مسائل مادی گاه نقش حياتي 
با مسائلي عاطفي و احساسي و  را  پيوندهای خود  گروه 

معنوی قطع ميکنند .

اين  و  ميشود،  زياد  شما  زحمت  دی:  متولدين   
 . است  دلخواه  مسير  يک  در  حرکتتان  برای  اي  مقدمه 
فعاليتهاي فرهنگي ميتواند اصل وجودی شما را به اطرافيان 
بشناساند، ضمن آنکه خودتان را نيز خوشحال ميکند . اگر 
تصميم گيری راجع به فعاليتهای اقتصادي خود را کمي به 
تعويق بيندازيد، به نفع شما خواهد بود . به طور کلي طالع 
. يک  است  فرهنگي روشن  امور عاطفي و  شما در زمينه 
نفر خيال دارد شما را متوجه خودش کند، با چشماني باز 

اطراف خود را بنگريد .

متولدين بهمن: وقتي نميتوانيد راه حلهاي دائمي   
برای مشکالت خود پيدا کنيد از حل موقت آنها خودداری 
. براي  . تعهدهای خود را به صورت کتبي درآوريد  کنيد 
استفاده  ميتوانيد  العاده  فوق  سرعتي  از  کارهايتان  انجام 
کنيد که هم به نفع شما ست و هم اشخاص مهمي را متوجه 
مهمي  مالقات  مهماني  يک  در   . کرد  خواهد  شما  حضور 

خواهيد داشت که براي آينده شما موثر واقع خواهد شد .

 متولدين اسفند: از افراد خودخواه فاصله بگيريد 
. برخي از صفات خوب شما در محيط کار باعث ميشود 
وظايف مهمي به شما ارجاع شود . دو مالقات مهم خواهيد 
داشت که يکي در مورد مسائل تحصيلي و شغلي است و 
ديگري در مورد زندگي آينده تان . به يک سفر کوتاه ولي 
جالب خواهيد رفت . يکي از دوستانتان که از شما دلخور 
بود، به اشتباه خود پي خواهد برد و از شما دلجويي خواهد 

کرد . 
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بدترین هاي نامدار 
دنیاي اتومبیل  

 
گروه ترجمه،مينا شرفي؛ داشتن يک خودرو لوکس و توليد شده از 
سوي يک کمپاني معتبر براي بسياري از ما آرزويي بزرگ است. بي 
ام دبليو، هامر، جگوار و فورد از محبوب ترين اتومبيل ها در دنيا 
هستند. اما همين محبوب ترين ها مي توانند بدترين ها هم باشند. 
مجله تايم در انتخابي بدترين اتومبيل هاي سال هاي اخير را البته 
از ميان خودروهاي با کيفيت دنيا مشخص کرده که در اينجا به آنها 

اشاره مي کنيم.
فورد اکسپلورر 1995

به  که  امريکا طي ۱۴ سال  ترين خودرو سواري  پرفروش  چگونه 
نوعي مادر تمام اتومبيل هاي سواري تلقي مي شد و ميليون ها نفر 
هاي سال  اتومبيل  بدترين  ليست  در  بودند  آن  داشتن  آرزوي  در 

هاي اخير قرار گرفته است؟
در اينکه فورد اکسپلورر خودرو موفقي بوده شکي نيست اما اين 
در  مورد خودروهاي سواري  در  را  غلطي  استانداردهاي  اتومبيل 
جامعه امريکا نهادينه کرد که امريکايي ها هنوز از اين مساله ضربه 
مي خورند. مردم خصوصًا خانم هاي راننده دوست دارند صندلي 
شان در اتومبيل بلند باشد. هر چند اتومبيل هاي ارزان تر مثل ميني 
ون ها که از لحاظ مصرف سوخت هم به صرفه تر هستند،به خوبي 
مي توانند اين نياز را برآورده سازند اما محبوبيت و کالس فورد 
باعث شد اين خودرو بازار را از آن خود کند. به عبارتي ديگر مردم 
با خريد فورد اکسپلورر به نوعي به ديگران پز مي دادند و اعتياد 
به خودروهاي بزرگ در امريکا همه گير شد. با بزرگ تر و سنگين 
تر شدن اتومبيل ها خريداران فکر مي کردند اتومبيل هر چه بزرگ 
تر باشد ايمن تر هم خواهد بود و فورد اکسپلورر ريشه پيدايش اين 

فکر در ميان مردم خصوصًا امريکايي ها بود. 
جي ام اي وي 1997 

اتومبيل بدون شک  اين  موتور خودرو اي وي ۱ بي نظير است و 
ديده.  خود  به  خودرو  بازار  که  است  الکترونيکي  اتومبيل  بهترين 
اي وي ۱ سريع، زيبا و قابل اعتماد بوده و براي محيط زيست هم 
آلودگي ايجاد نمي کند. پس از عرضه اين خودرو جنرال موتورز 
خورشيدي  حتي  و  الکترونيکي  هاي  اتومبيل  زودي  به  داد  قول 
مي  کار  فسيلي  هاي  با سوخت  که  را  هايي  اتومبيل  بادي جاي  و 
کنند،بگيرد. در اين مساله مشکلي نهفته بود و آن قولي بود که جنرال 
موتورز داد. در حقيقت تکنولوژي الکترونيکي در آن زمان در حدي 
زمان  آن  در  شود.  پيستوني  موتورهاي  جايگزين  بتواند  که  نبود 
گونه  اين  براي  نياز  مورد  اسيدي   - سربي  هاي  باتري  شد  نمي 
يک  اي وي۱  حال  عين  در  کرد.  توليد  زياد  مقياس  در  را  اتومبيل 
اتومبيل کوچک دونفره است و مردم امريکا اصاًل طرفدار اتومبيل 
هاي کوچک نيستند. اين در حالي است که هزينه ساخت اين اتومبيل 
توليد خودروهاي  از  دليل جنرال موتورز  به همين  باالست  بسيار 
اينچنيني منصرف شد. جنرال موتورز که تالش هاي فراواني براي 
توليد اتومبيل هاي الکترونيکي انجام داده بود پس از اين مساله به 

عنوان »قاتل اتومبيل هاي الکترونيکي« شناخته مي شد. 
پلیموث پراولر 1997

در اواسط دهه 90 ميالدي ابزارهاي بسيار پيشرفته کامپيوتري در 
اختيار طراحان اتومبيل قرار گرفت که به آنها اين اجازه را مي داد 
روياهايشان را تبديل به واقعيت کنند البته بدون آنکه هزينه ساخت 
هايي  پروژه  چنين  جزء  هم  پراولر  بدانند.  را  هايي  اتومبيل  چنين 
اتومبيل را طراحي کرد و شکل  اين  محسوب مي شد. چيپ فوس 
ظاهري آن به گونه يي بود که گويي متعلق به قرن ۲۲ ميالدي است. 
چهار چرخ اين اتومبيل خارج از بدنه آن قرار گرفته و بدنه آن بسيار 
کوچک است. اين طراحي عجيب توليدکنندگان را از ترس هزينه بر 
در  که  دهند  خرج  به  اتومبيل  اين  توليد  در  مالحظاتي  ساخت  آن 
نهايت به جاي يک اتومبيل مدرن يک خودرو سست و بي مصرف 

به بازار عرضه شود. 
فیات مالتیپال 1998

مالتيپال نامي بود که افتخار را براي فيات به همراه آورده بود. اين 
کمپاني در دهه هاي ۵0 و ۶0 ميالدي ون هاي کوچکي به همين نام 
توليد کرد که در ميان مردم محبوبيتي فوق العاده به دست آورده 
بود. اما مالتيپال ۱99۸ فيات هرچه بود دوست داشتني نبود. شکل 
ظاهري عجيب اين اتومبيل و لنزهايي که در زير شيشه جلوي آن 
از  فيات  نوع  اين  بود.  بچه وزغ کرده  را شبيه  آن  بود  تعبيه شده 
لحاظ فني و موتوري کيفيت بااليي دارد اما شکل غيرقابل قبول آن 
باعث شد توليد آن براي کمپاني فيات چيزي جز شکست به همراه 

نداشته باشد. 

جگوار مدل ایکس 2001
جگوار اگر بخواهد توانايي رقابت با کمپاني هايي چون بنز و بي ام 
دبليو را داشته باشد بايد اتومبيل هايي با ظاهر لوکس توليد کند. 
اما جگوار مدل ايکس نه تنها ظاهري لوکس نداشت بلکه اسپورت 
هم نبود. اين اتومبيل بيشتر شبيه مدل انگليسي کاديالک سيمارون 
شده بود و در بازار با شکست فروش مواجه شد و ضررهاي مالي 
عاشق  هاي  جوان  از  بسياري  کرد.  وارد  فورد  کمپاني  به  هنگفتي 

جگوار پس از خريد اين اتومبيل پشيمان شدند. 
پونتیاک آزتک 2001

روزي که جنرال موتورز از پونتياک آزتک رونمايي کرد بسياري 
از حاضران از ديدن آن منزجر شدند. شکل اين اتومبيل انتقادهاي 
فراواني را برانگيخت به گونه يي که طراحان جنرال موتورز از فاش 
کردن نام طراح پونتياک آزتک امتناع کردند. طراحان که فکر جيب 
توليدکننده را کرده بودند اتومبيلي را روانه بازار کردند که بيشتر 
به يک جسم بزرگ پالستيکي شبيه بود. اين اتومبيل نه تنها ظاهري 

زشت دارد بلکه از لحاظ فني هم خودرويي باکيفيت نيست. 
بي ام دبلیو سري 7 ، 2002

در توانايي هاي بي ام دبليو در ساخت بهترين اتومبيل هاي جهان 
بهترين  از  يکي  بدون شک  نيز   ۷ دبليو سري  ام  بي  نيست.  شکي 
تکنولوژي  از  که  بسيار سريع  اتومبيل  اين  است.  دنيا  خودروهاي 
مشکل  دارد.  هم  بزرگ  مشکل  يک  است  برخوردار  بااليي  بسيار 
سري ۷ بي ام دبليو وسيله يي به نام iDrive است. با اين وسيله 
که در وسط کنسول قرار گرفته راننده مي تواند تنظيمات اتومبيلش 
از قبيل دما، مسيريابي و صدا را تنظيم کند. اما سيستم iDrive به 

قدري پيچيده است که رانندگان اصواًل از به کار بردن آن عاجز مي 
شوند و مدت ها بدون آنکه بتوانند آن را به کار اندازند با آن سر 
و کله مي زنند. زماني که طراحان بي ام دبليو با شکايات متعددي 
در اين زمينه مواجه شدند سعي در اصالح اين وسيله کردند البته 
به  همچنان  کند  مي  ايجاد  رانندگان  براي  وسيله  اين  که  مشکالتي 

قوت خود باقي است. 

H2 2003 هامر
مشکل بزرگ اين مدل هامر در اين بود که در بدترين زمان ممکن 
به بازار عرضه شد. هامر اچ ۲ اندکي پس از حمالت ۱۱ سپتامبر و 
بحبوحه نياز امريکا به نفت وارد بازار شد. اين هامر تمام خصوصيت 
هايي را داشت که در آن زمان خاص مورد قبول مردم واقع نشود. 
و مصرف  نظامي  همراه شکل  به  اتومبيل  اين  از حد  بيش  بزرگي 
بيش از اندازه سوخت آن از معايب هامر در سال محسوب مي شد. 
پس از حادثه ۱۱سپتامبر مردم امريکا نيازي نمي ديدند براي طي 

کردن چند مايل تانکي را برانند که خوره بنزين بود. 
SSR 2004 شورولت

کمپاني هاي کرايسلر و جنرال موتورز هر دو در يک شهر واقع شده 
اند بنابراين جاي تعجب است که جنرال موتورز از تجربه کرايسلر 
در توليد پليموث پراولر پند نگرفت. جنرال موتورز يک اتومبيل با 
ظاهري فوق مدرن توليد کرد و در ساخت آن از برنامه اتومبيل هاي 
شاسي بلند توليد جنرال موتورز استفاده کرد اما در پايان شورولت 
SSR ماشيني سنگين و تنبل از کار درآمد که با استقبال چنداني هم 

در بازار خودرو مواجه نشد.
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ورزش ایران
  

ابومسلم از حضور در لیگ برتر محروم شد  
  

تعليق  حالت  به  را  ابومسلم  باشگاه  فوتبال  فدراسيون  انضباطي  کميته 
از حضور در مسابقات محروم کرد. حکم کميته  را  تيم  اين  و  درآورد 
زير  شرح  به  ابومسلم  باشگاه  مورد  در  فوتبال  فدراسيون  انضباطي 
ابومسلم  ورزشي  فرهنگي  باشگاه  ۴۵روزه  مهلت  اتمام  پي  »در  است؛ 
باشگاه  تعهدات  ايفاي  عدم  و  طلبکاران  مطالبات  پرداخت  خصوص  در 
نامه  آيين   ۸۶ ماده  استناد  به  و  ثانوي  اطالع  تا  باشگاه  اين  ابومسلم 
انضباطي معلق و از حضور در مسابقات محروم اعالم مي شود. با توجه 
به محقق شدن شرط انتقال امتياز به شخص ثالث ، در اين خصوص نيز 
تصميم الزم گرفته خواهد شد. شروع اجراي اين تعليق از زمان برگزاري 

مسابقه استقالل تهران و ابومسلم در مشهد خواهد بود.«   

محرومیت سنگین سرمربي استقالل اهواز  
 

 مجيد باقري نيا که به عنوان سرمربي استقالل اهواز منصوب شده، در 
يک قدمي محروميت سنگين به اتهام مداخله در امر دوپينگ است. رضا 
نصيري بازيکن دوپينگي تيم دسته اولي کوثر لرستان پس از آنکه نتايج 
مثبت  فوتبال  فدراسيون  با دوپينگ  مبارزه  کميته  از سوي  آزمايشاتش 
اعالم شد، در محل اين کميته اعتراف کرد با دستور مستقيم سرمربي تيم 
اقدام به اين کار کرده است. باقري نيا که متهم اين پرونده بود، دو بار به 
اين کميته احضار شد اما هر بار به داليلي از رويارويي با رضا نصيري 
امتناع کرد تا در نهايت سايت فدراسيون فوتبال ايران روز دوشنبه بيست 
و سوم شهريورماه، با مخابره خبري در رابطه با اتهام باقري نيا، روز 
دوشنبه سي ام شهريورماه را آخرين مهلت سرمربي جديد استقالل براي 

حضور در کميته ضددوپينگ اعالم کرد.  

ایرادهاي همیشگي 90 
 

برنامه محبوب و پربيننده 90 پس از چند ماه تعطيلي دوشنبه شب روي 
پاي  که دوشنبه شب  يي  بيننده  ها  ميليون  نظر مي رسد  به  آنتن رفت. 
تلويزيون نشستند از تماشاي اين برنامه پرهيجان راضي باشند، اما اين 
برنامه همچنان همان ايرادهايي را که در ۱0 سال گذشته داشته به همراه 
دارد و چند ماه فرصتي که در اختيار فردوسي پور و همکارانش قرار 
گرفت موجب نشد تا اين ايرادهاي کهنه برطرف شود. ۱0 سال است که 
90 پخش مي شود اما در اين ۱0 سال هيچ کس متوجه نشد زمان شروع 
و پايان اين برنامه چه ساعتي است. مثل اينکه قرار بود 90 در يازدهمين 
سال خود ۱0/30 شب شروع شود اما دوشنبه شب باز هم شبکه سوم 
مثل عادت هميشگي اش خلف وعده کرد و به زيرنويس هاي خود متعهد 
نماند و 90 با تاخيري ۴۵ دقيقه يي پخش شد. بينندگان 90 در ۱0 سال 
گذشته آرزو به دل ماندند يک بار هم که شده تماس تلفني با ميهمان ها 
بدون مشکل خاصي برقرار شود اما تماس ها سه حالت دارد؛ قطع مي 
شود، نمي آيد يا صدا مي آيد ولي فردوسي پور نمي شنود. به نظر مي 
رسد تا ده ها سال ديگر هم اين مشکل برطرف شدني نباشد. آماده نبودن 
آيتم هاي مختلف برنامه از جمله »معرفي بازي هاي ليگ« و »سوال پيام 
کوتاه« هم که از عادت هاي هميشگي برنامه است که اين بار هم تکرار 
شد. همين آشفتگي ها باعث مي شود مجري 90 که تهيه کننده اين برنامه 
هم هست در طول برنامه نگران آماده شدن آيتم ها، برقراري تماس ها 
و اتفاقات پشت دوربين باشد و به جاي اينکه به صحبت هاي ميهمانش 
توجه کند حواسش به آچاري باشد که پشت سر کريم باقري جا مانده 
هاي  ميهمان  با  کافي  تمرکز  با  تواند  نمي  معمواًل  پور  فردوسي  است. 
برنامه هايش گفت وگو کند و بحث ها را با يک هدف و برنامه مشخص به 
يک نقطه مشخص برساند و دليلش هم بي نظمي ها و ايرادهاي هميشگي 
90 است. ديگر ثابت شده شبکه سوم توانايي برطرف کردن اين ايرادها 

را ندارد و بايد به آن عادت کرد. 

معصومي؛ زورم به ماخوف نرسيد 

سوریان به دنبال 
چهارمین طال 

 
فردين معصومي پس از شکست در فينال وزن ۱۲0 کيلوگرم 
رقابت هاي قهرماني کشتي آزاد اعتراف کرد که توان شکست 
دادن بالل ماخوف روسي را نداشت. در ديدار پاياني اين وزن 
دو  نتايج  با  و  متوالي  تايم  دو  در  سه شنبه شب معصومي 

بر صفر و شش بر صفر مغلوب حريف قدرتمند روس خود 
شد تا به مدال نقره اين رقابت ها برسد. اين دومين مدال اين 
آزادکار گيالني در مسابقات جهاني به شمار مي رود ضمن 
اينکه اين مدال دومين مدال ايران در مسابقات جهاني دانمارک 
بود. پيش از معصومي مهدي تقوي در وزن ۶۶ کيلوگرم طال 
گرفته بود. معصومي درباره ديدار فينال خود گفت؛ »در ديدار 
فينال برابر ماخوف روسي به هيچ عنوان نترسيده بودم و مي 
اين  خواستم برابر او کشتي خوبي را به نمايش بگذارم. در 
ديدار هر چه در چنته داشتم ارائه دادم ولي زورم نرسيد و 
اميدوارم مردم اين مدال را از من بپذيرند.« او سه سال پيش 
در مسابقات جهاني چين برنز گرفته بود و هم اکنون از کسب 
مدال نقره کاماًل راضي است؛ »براي کسب اين مدال نقره ماه 
در  و  بودم  ملي  تيم  اردوي  در  به صورت شبانه روزي  ها 
مسابقات مختلفي همچون جام جهاني، جام تختي، رقابت هاي 
قهرماني آسيا و جام زيلکوفسکي شرکت داشتم و در کل براي 

به دست آوردن عنوان دوم جهان خيلي زحمت کشيدم.«

بار  يک  ها  روس  رفت  مي  انتظار  که  همانطور  حال  هر  به 
ديگر با اقتدار به مقام قهرماني جهان دست پيدا کردند و پس 
از روسيه هم آذربايجان دوم شد. درست است که ايران به 
مراتب بهتر از مسابقات جهاني ۲00۷ و المپيک ۲00۸ نتيجه 
گرفت اما باز هم با شرايط مطلوب فاصله دارد. فراموش نشود 
دانمارک  در  المپيک،  از  پس  جهاني  مسابقات  سنت  طبق  که 
چندي از چهره هاي شاخص کشتي آزاد جهان و المپيک غايب 
بودند اما ايران با تمام قوا شرکت کرده بود و انتظار مي رفت 

کمي بهتر نتيجه مي گرفت. 

در روز دوم مسابقات به غير از نايب قهرمان، مراد محمدي 
دارنده مدال برنز المپيک پکن در ۶۶ کيلوگرم پنجم شد و در 
۸۴ کيلوگرم جمال ميرزايي به جايي نرسيد و در جمع حذف 

شده ها قرار گرفت. 

با پايان مسابقات کشتي آزاد از فردا رقابت هاي فرنگي در 
وزن  هاي  رقابت  فردا  شود.  مي  شروع  دانمارک  هرنينگ 
۵۵ کيلوگرم برگزار خواهد شد و حميد سوريان به مصاف 
حريفان خود مي رود. سوريان تاکنون در سه دوره مسابقات 
جهاني شرکت کرده و هر سه سال هم قهرمان شده است. اما 
بايد ديد او آيا توانسته ناکامي در المپيک پکن را فراموش کند 
و همان قهرمان مقتدر گذشته باشد. البته سوريان براي تکرار 
افتخارات خود در سال هاي ۲00۵ ، ۲00۶ و ۲00۷ کار سخت 
تري دارد. وزن او نسبت به چند سال قبل کمي بيشتر شده 
و بايد کيلوهاي بيشتري کم کند. شايد کم کردن اين کيلوها 
هم  قوانين  تغيير  طرفي  از  بگذارد.  او  کار  روي  منفي  تاثير 
مي تواند براي اين کشتي گير جسور و باهوش دردسرساز 
شود. قوانين گذشته براي سوريان مناسب تر بود. به هر حال 
سوريان در المپيک هم اگر با روحيه يي مناسب روي تشک 
مي رفت مي توانست حداقل برنز بگيرد. اين اميدواري وجود 
بنا  محمد  سوريان،  قهرماني  سه  در  اينکه  به  توجه  با  دارد 
هدايت او را برعهده داشت و هم اکنون باز هم سوريان، مربي 
مورد عالقه اش را کنار تشک مي بيند، مثل گذشته با روحيه 
يي باال به مصاف حريفانش برود و به چهارمين مدال جهاني 
خود دست يابد. او در حال حاضر هم پرافتخارترين فرنگي 

کار تاريخ ايران است. 

نارضایتي66 درصد استقاللي ها 
از پخش تلویزیوني  

  
۶۶ درصد از هواداران تيم فوتبال استقالل از نحوه پوشش 
تلويزيوني بازي هاي اين تيم در فصل جديد ليگ برتر ابراز 
نارضايتي کرده اند. سايت رسمي باشگاه فرهنگي - ورزشي 
که  خود  اينترنتي  کاربران  از  نظرسنجي  يک  طي  استقالل 
همچنان هم ادامه دارد، اين آمار را به ثبت رسانده که بيش از 
نيمي از هواداران اين تيم فوتبال )۶۶ درصد( از نحوه پخش 

اين  افرادي که در  تعداد  ناراضي هستند.  تيم استقالل  بازي 
را  نيست«  »مطلوب  ها  بازي  پخش  نحوه  گزينه  نظرسنجي 
انتخاب کرده اند، به يک هزار و ۸99 کاربر مي رسد. همچنين 
3۱ درصد از شرکت کنندگان )۱0۵ کاربر( در اين نظرسنجي 
ناراضي  استقالل  هاي  بازي  پخش  نحوه  از  اند  کرده  اعالم 
هستند. در اين نظرسنجي همچنين گزينه يي مبني بر رضايت 
بازي  جز  به  اسقالل  تيم  هاي  بازي  ساير  پخش  نحوه  از 
استقالل و استيل آذين وجود دارد که ۲۶ درصد از کاربران 
شامل ۷9۱ کاربر، به آن راي مثبت داده اند. سه درصد نيز 

گزينه »نظري ندارم« را انتخاب کرده اند.  

ورزشی ایران و جهان
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آشنایی با جام 
باشگاه های اروپا

جام باشگاه های اروپا )ليگ قهرمانان اروپا( مسابقاتی فصلی است 
که از سال ۱9۵۵ توسط يوفا برای باشگاه های موفق اروپا برگزار 

می شود.
اين مسابقات که رئال مادريد از اسپانيا با 9 بار قهرمانی در آن 
پرافتخارترين تيم به شمار می رود در چند مرحله انجام می شود و 

زمان شروع آن اواسط ماه جوالی با سه دور مسابقات مقدماتی 
است. ۱۶ تيم برتر مراحل مقدماتی به ۱۶ تيم ديگر که قبال برای 
جام  گروهی  مرحله  و  می پيوندد  شده اند  انتخاب  نهايی  دور 
تيم   ۸ گروهی  مرحله  از  پس  می شود.  شروع  اروپا  باشگاه های 
برتر و هشت تيم دوم گروه های هشت گانه مرحله حذفی مسابقات 

را برگزار می کنند. 
در اين مرحله هر تيم يک بار در زمين خود و يک بار در زمين 
تعداد  در  تساوی  صورت  در  رفت.  خواهد  ميدان  به  حريف  تيم 
گل های زده شده در دو ديدار رفت و برگشت گل زده در خانه 
حريف تعيين کننده قهرمان خواهد بود. اگر در تعداد گل های زده 
تيم  اضافه  وقت  دو  باشند  مساوی  تيم  دو  هم  حريف  خانه  در 
برنده را مشخص خواهند کرد. در صورت تساوی در اين دو وقت 
فينال  تنها  پنالتی برنده بازی را مشخص خواهد کرد.  اضافه هم 
ليگ قهرمان اروپا که در ماه مه برگزاری می شود يک استثنا به 
شمار می رود: فينال تنها يک بار در يک ورزشگاه که از دو سال 

قبل مشخص شده است برگزار خواهد شد. 
ٔ تاريخچه 

اين مسابقات در سال ۱9۵۵ با پيشنهاد يک روزنامه نگار فرانسوی 
اين  برگزاری  ابتدا شيوه  در  پايه گذاری شد.  ْآنوت  گابريل  اکيپ، 
مسابقات که جام اروپا نام داشت اين گونه بود که تيم های برتر 
مسابقات باشگاهی کشورهای اروپايی در دو گروه با هم به رقابت 
می پرداختند. اين مسابقات تا سال ۱99۲ با همين نام ادامه داشت 
 uefa champions( اما در اين سال نام آن به ليگ قهرمانان اروپا
 ۱99۷ در سال  هم  آن  برگزاری  داده شد. شيوه  تغيير   )league
تغيير داده شد و عالوه بر تيم های اول ليگ های داخلی اروپايی، 
تيم های دوم و سوم و چهارم برخی ليگ ها هم در مسابقات شرکت 

کردند. 
در سيستم جديد گزينش يوفا تيمی که در ليگ اسپانيا دوم شود با 
تيمی که در ليگ کشوری همچون لهستان قهرمان شود تفاوت هايی 
دارد. در اين سيستم تيم دوم الليگا اولويت بيشتری برای شرکت 
جديد  سيستم  در  دارد.  ليگ قهرمانان  گروهی  مرحله  در  مستقيم 
تيم های برتر ليگ های قدرتمند اروپايی که در کشور خود جايگاه 
اول را کسب نکرده اند نيازی ندارند در مرحله مقدماتی شرکت کنند 
اما تيم های اول ليگ های ضعيف تر بايد در مرحله مقدماتی پيش از 

مرحله گروهی شرکت کنند. 
با  سنتی  ديداری  در   ۲000 تا   ۱9۶0 سال های  در  اروپا  قهرمان 
آمريکای  کشورهای  باشگاهی  )ليگ  ليبرتادورس  کوپا  قهرمان 
فيفا  اما  اين سال  جنوبی( جام بين المللی را برگزار می کردند. در 
از  يکی  اروپا  قهرمان  و  کرد  برگزار  را  جهان  باشگاه های  جام 
شرکت کنندگان اين جام است که با قهرمانان ديگر قاره ها به رقابت 

خواهد پرداخت. 

ٔ سيستم گزينش تيم ها 
تمامی کشورهای عضو اتحاديه فوتبال اروپا )به جز ليختن اشتاين 
که ليگ ندارد( می توانند تيم های اول، و در برخی کشورها تيم های 
دوم، سوم و چهارم خود را در ليگ قهرمانان اروپا شرکت دهند. 
تعداد تيم هايی که از يک کشور در ليگ  قهرمانان اروپا شرکت داده 
می شود به جايگاه آن ها در رده بندی بهترين ليگ های اروپايی در 

رنکينگ اتحاديه اروپا بستگی دارد: 
ٔ ليگ های اول تا سوم ۴ تيم 

ٔ ليگ های چهارم تا ششم 3 تيم 
ٔ ليگهای هفتم تا پانزدهم ۲ تيم 
ٔ ليگ های ۱۶ و پايين تر ۱ تيم 

ليگ  بايد در  تيم های آن ها  ليگ ها همچنين مرحله ای که  رده بندی 
برای  می کند.  مشخص  کنند  شروع  را  خود  مسابقات  قهرمانان 
نمونه سه ليگ برتر دو جايگاه ثابت در مرحله گروهی دارند )برای 
تيم های اول و دوم( و دو جايگاه در مرحله مقداتی )برای تيم های 

سوم و چهارم(، جايی که تيم های اول ليگ های درجه ۴ کار خود 
يک  حداقل  اروپا  اتحاديه  رنکينگ  برتر  ليگ   9 می کنند.  را شروع 
جايگاه اتوماتيک در مرحله گروهی دارند. اين شيوه گزينش تيم ها 
البته گاهی چندان هم منطقی به نظر نمی رسد برای نمونه در فصل 
۲00۴-۲00۵ لويرپول قهرمان اروپا شد اما فصل بعد در ليگ برتر 
انگليس نتوانست در ميان چهار تيم اول جايگاهی داشته باشد. در 
اين مورد خاص به ليورپول اجازه داده شد تا در دور اول مرحله 
مقدماتی کار خود را شروع کند.تيم های بارسلونا، منچستر يونايتد 
و اف ث پورتو تيم هايی هستند که هر کدام با سيزده بار حضور 
اين  در  مستقيم  جضور  رکورددار  گروهی  مرحله  در  مستقيم 
مرحله هسيتند اما جالب اين که اين از زمانی که سيستم گزينشی 
جديد يوفا راه اندازی شده است اين سه تيم هرکدام فقط يک بار 

قهرمان اروپا شده  اند. 
ٔ جام قهرمانی 

قهرمان  تيم  به  ويژه ای  مراسم  در  و  فينال  هر  در  قهرمانی  جام 
اهدا خواهد شد. اين جام بايد دو ماه قبل از برگزاری فينال بعدی 
به يوفا بازگردانده شود. يوفا به طور دائم به تيم های قهرمان يک 
نمونه مشابه کوچک می دهد و تيم های قهرمان اين حق را دارند که 
خودشان نمونه مشابهی از آن بسازند. به اين شرط که مشخص 
باشد اين جام نمونه مشابه است و اندازه آن ۸0 درصد جام اصلی 

ليگ قهرمانان اروپاست. 
با اين حال در قوانين فعلی مشخص شده است تيمی که سه بار 
متوالی يا ۵ بار در سال های مختلف قهرمان شود، جام قهرمانی را 

برای هميشه به خانه خواهد برد. 
تا به حال پنج باشگاه اروپايی از يوفا نشان افتخار و حق دائمی 

داشتن جام قهرمانی را دريافت کرده اند: 
رئال مادريد از الليگا که اولين بار در سال های ۱9۶0 تا ۱9۶۶ پنج 
بار متوالی قهرمان اروپا شد و در سال های ۱9۶۶، ۱99۸، ۲00 و 

۲00۲ اين عنوان را تکرار کرد. 
 ۱9۷3 تا   ۱9۷۱ سال های  در  بار  سه  که  هلند  آمستردام  آژاکس 

قهرمان شد و در سال ۱99۵ اين عنوان را تکرار کرد. 
بايرن مونيخ از بوندس ليگا که سه بار متوالی در سال های ۱9۷۴، 
۱9۷۵۴ و ۱9۷۶ قهرمان شد و اين عنوان را در سال ۲00۱ تکرار 

کرد 
آث ميالن ايتاليا که در سال ۱99۴ پنجمين قهرمانی اش را جشن 
کرد. تکرار   ۲00۷ و   ۲003 سال هالی  در  را  عنوان  اين  و  گرفت 

]ميالن فاتح فينال اروپا شد[ 
 ۲00۵ و   ۱9۸۴  ،۱9۸۱  ،۱9۷۸  ،۱9۷۷ سال های  در  که  ليورپول 

قهرمان جام ليگ قهرمانان شده است.

داستان آديداس و پوما 

 پایان رقابت دو برادر 
 

از  رقابت  هنگام  ورزشکاران  يا  مختلف  هاي  ورزش  هاي  تيم 

کفش ها يا لباس هاي کارخانه هاي مختلف مانند آديداس، پوما، 
نايک، ديادورا، فيال و... استفاده مي کنند. در اينکه کارخانه هاي 
مختلف به ويژه در فوتبال براي فروش و سود بيشتر از فاکتور 
تبليغ از طريق ستاره ها استفاده مي کنند، بر کسي پوشيده نيست 
اما چشم و هم چشمي بين دو کارخانه معروف آديداس و پوما از 

رقابت اقتصادي فراتر مي رود.

گرفت،  نام  صلح«  براي  روز  »يک  روز  که  هفته  اين  يکشنبه 
روسا، کارمندان و کارگرهاي اين دو کارخانه در نزديکي شهر 
نورنبرگ آلمان يک بازي دوستانه با هم انجام دادند. دليل انجام 
اين بازي دوستانه به تاريخ به وجود آمدن اين کارخانه بزرگ 
لوازم ورزشي برمي گردد. در سال ۱9۲0 دو برادر به نام هاي 
نزديکي  در  راخ«  »هرزوگن  در شهر  داسلر  رودولف  و  آدولف 
نورنبرگ کارخانه برادران داسلر را تاسيس کردند. آنها نخستين 
موفقيت بزرگ خود را در سال ۱9۲۸ به دست آوردند؛ زماني 
آنها  کارخانه  توليدشده  هاي  کفش  از  آلماني  ورزشکاران  که 
در  بعد  سال  هشت  حتي  کردند.  استفاده  المپيک  مسابقات  در 
با  امريکايي  اوانزا دونده معروف  المپيک برلين جسي  مسابقات 
کفش ساخت داسلر ۱00 ، ۲00 و چهار در صد متر و پرش طول 

چهار مدال طال به دست آورد.

پس از پايان جنگ جهاني دوم اختالف شديد بين اين دو برادر 
باعث جدايي شد. آدولف داسلر در تاريخ ۱۸ آگوست کارخانه 
رودولف  ديگر  از سوي  و  کرد  افتتاح  آديداس  اسم  به  را  خود 
افتتاح  را  اسم رودا  به  اکتبر کارخانه خود  تاريخ ۲۱  داسلر در 
کرد. رودولف اما پس از يک مدتي نام کارخانه اش را به پوما )به 

معناي گربه وحشي( تغيير داد.

برخي ها بر اين عقيده اند که او مي خواست در رقابت با کارخانه 
برادر خود که روي کفش هاي آن سه نوار ديده مي شود، يک 
بار  نخستين  براي  پوما  کارخانه  دهد.  قرار  نيز  ويژه  عالمت 
موفق به ساختن کفشي با استوک پيچي شده بود که براي اولين 
بار در فصل هاي ۱9۵۲ و ۱9۵3 از اين محصول استفاده شد. 
همچنين اوزه بيو اسطوره فوتبال پرتغال در سال ۱9۶۸ با مارک 
پوما براي نخستين بار با ۴۲ گل کفش طالي اروپا را به دست 
آورد. ديگر بازيکنان بزرگي که با کفش پوما توپ مي زدند، پله، 
مارادونا و لوتار ماتيوس بودند. امروزه ديويد بکام از آديداس و 

اتوئو از پوما استفاده مي کنند.

براي هم  آديداس در مراسم مختلف  پوما و  مبلغان  اين روزها 
لطيفه مي گويند اما برادران داسلر پس از جدايي حتي يک کلمه 

هم با يکديگر حرف نزدند. 

رقابت مارک هاي تجاري به يک اصل کلي در ورزش تبديل شده 
است؛ به حدي که اکنون تيمي مانند بارسا هم سنت قديمي عدم 
پذيرش اسپانسر را کنار گذاشته و به يونيسف روي خوش نشان 
مي دهد. در اين بين پوما و آديداس به عنوان دو برند برتر در 
ورزش، از خيلي وقت پيش جاي خاصي در برنامه هاي تجاري 
باشگاه هاي فوتبال داشته اند. شايد اطالعات سطور باال به نوعي 

اثبات تاريخچه غني پوما و آديداس باشد. 
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         999

 کانون ايرانيان                                   0۲0۷۷00۷۱۷۴
کانون ايران                                             0۲0۸۷۴۶3۲۶9 
جامعه ايرانيان                                         0۲0۸۷۴۸۶۶۸۲  

سفارت انگلستان در تهران                 009۸۲۱۶۷0۵0۱۱-۷
سفارت ايران در لندن                               0۲0۷۲۲۵3000 
وزارت کشور انگلستان                             0۸۴۵۶0009۱۴ 
اطالعات پرواز هيترو            0۸۷00000۱۲3 
دفتر ايران اير هيترو            0۲0۸۵۶۴9۸0۶

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    0۲0۷۶۲00۱00

رستوران اپادانا                                0۲0۷۶033۶9۶ 
رستوران اريانا                                        0۲0۷۲۶۶9۲00

رستوران البرز                                    0۲0۷۶0۲90۴0 
رستوران الونک ۱                             0۲0۷۶03۱۱30
رستوران الونک ۲                                    0۲0۷۲۲90۴۱۶ 
رستوران بهشت                                      0۲0۸9۶۴۴۴۷۷
رستوران پامچال                                     0۲0۸۲039۵9۵
رستوران پاپيون                                      0۲0۸۴۵۸90۸3
رستوران پاتوق                                       0۲0۷۲۶۲۴0۱۵
رستوران پاريس                                      0۲0۷۲۸9۲0۲3
رستوران پرشيا                                       0۲0۸۴۵۲9۲۲۶
رستوران پرنس علی                                0۲0۷۲۵۸3۶۵۱
رستوران حافظ)۱(                                   0۲0۷۲۲9939۸

رستوران حافظ)۲(                                   0۲0۷۴3۱۴۵۴۶     
رستوران ديار                                         0۲0۸9۲09۷۴۴ 
رستوران ژينو                                         0۲0۸۸۴۷۱۷۴0 
رستوران شبهای  شيراز                            0۲0۸3۴۶۵۵9۲

رستوران کندو                                         0۲0۷۷۲۴۲۴۲۸    
رستوران صفا                                         0۲0۷۷۲3۸33۱
رستوران کلبه                                         0۲0۷۷0۶۴۸۸۸
رستوران مهدی                                       0۲0۸۵۶3۷00۷
رستوران نيمکت                                      0۲0۸۸۸9۶9۸9
رستوران ياس                                         0۲0۷۶039۱۴۸
رستوران فرشاد                                      0۲0۸99۸90۸0
رستوران صوفی                                      0۲0۸۸3۴۴۸۸۸

رستوران سالم                                        0۲0۸۸3۸000۷  
رستوران اريانا                                      0۲0۷۲۶۶9۲00 

رستوران ايتاليايی                     0۲0۸3۴9۴۴00     
رستوران صدف                                      0۲0۷۲۴3۸۴۴۴

رستوران زرتشت                                    0۲0۷۶03۲3۷9  
رستوران ليدو                                         0۲0۸9۵۲۴۷۴۸ 

سفره سرای مهدی ۲

سوپر مارکت ها 
آران                                      0۲0۸۴۴۵۵۷۷۵  
اهواز                                            0۲0۸۷۷۸۵3۶۱
انزلی                                        0۲0۸۴۵۸۱۲۲۱
انجمن زعفران                              0۲0۸۴۵۱۶۶۱۶
بهار                                         0۲0۷۶03۵0۸3
بيژن                                         0۲0۷۴3۵۲3۷0
پرارا                                       0۲0۷۶03۶۲۲۲
پرشيا                                     0۲0۷۲۷۲۲۶۶۵
تفتان                                       0۲0۷۷3۱۷۸۱9
تهران                                      0۲0۷۴3۵3۶۲۲
تخت جمشيد                                    0۲0۷۶39۸00۷
جردن                                          0۲0۸۴۲۶۵۴۴۸
خزر                                        0۲0۸۲0۲۸0۲۲

زمان                                           0۲0۷۶03۸909 
خيام                                          0۲0۷۲۵۸3۶3۷ 
زمزم                                        0۲0۸۴۵۲۴00۴

فرديس                                     0۲0۸۸۶۱۶۱۸۷  
سارا               0۲0۷۲۲9۲۲۴3
ستاره                                      0۲0۸۸۶3۵۲۵۱
ساواالن                                                  0۲0۸3۴۷۸۸۲۲
سپيد                                       0۲0۸9۶9۷9۷0 

سليمان                                             0۲0۷۶۲۴۲9۵۷ 
سهند                                                   0۲0۸3۴33۲۷9 
سرور                                                0۲0۸9۷۴۶0۸۸ 
سيب                                                  0۲0۸399۲۸3۲ 
علی                                    0۲0۸۵۶۶93۶0 
مازندران                                     0۲0۵۷99۵00
ماهان                                          0۲0۸9۶300۱۲

منصور                                           0۲0۸9۵۲۵۶3۷ 
محصوالت ايران                              0۸9۶300۲0۲0

وحيد                                             0۲0۸9۷۴999۷ 
قنادی رضا                                0۲0۷۶0309۲۴ 
قنادی عسل                               0۲0۷۷0۶۲90۵

 

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشید
سوپر تهران 
سوپر جردن

سوپر way 2 save هندون
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

سوپر Buy 2 Save گلدرزگرین
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود

رستوران ایلینگ کباب
رستوران مهدی
رستوران آریانا
رستوران بهشت
 رستوران شهرزاد
رستوران صوفی
رستوران سالم

رستوران پارسیان
رستوران پرشیا
رستوران زعفران
رستوران ژینو

رستوران فرشاد
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI

Turkish Super Market, ELING

و با همکاری
 مواد غذایی ماهان

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزیع میگردد

 نمایندگی هفته نامه پرشین در شهر بیرمنگهام
از سوپر قنادی آپادانا- سوپر قنادی یاس -  ایرانی ساکن بیرمنگهام می توانید   شما هموطنان 
سوپر قنادی رز - سوپر قنادی ونوس - سوپر ایرانی بازار روز و پیتزا پوینت این هفته نامه را 
تهیه نمائید خواهشمند است در صورت تمایل هر گونه  همکاری و یا درج آگهی ها با آقای صمد 
  birmingham@persianweekly.co.uk ايميل:  و    07735032163 تلفن  با شماره  یا  و  شکارچی 

تماس  حاصل نمائيد 

اعتماد به آگهی ها 
به منظور رفع نياز روزمره ی 
شما هرهفته تعدادی آگهی در 
نيازمنديهای هفته نامه پرشين 

چاپ ميشود.
اين  ی  وظيفه  که  آنجايی  از 
رسانه اطالع رسانی به منظور 
سهولت دردادوستد می باشد، 
ی  درباره  مسئوليتی  لذا 

محتوای آگهی ها ندارد.
 لطفا هنگام دادوستد، با 

روش های مقتضی ، اطمینان 
الزم را از صحت ادعای 
آگهی دهندگان به دست 

آورید.

نیازمندیها
نقاشی ساختمان

نجاری و تعميرات کلی 
و جزيی

با نازلترين قيمت

07780814374

VAN
جابجایی لوازم 

منزل و اداری
جابجايی ضايعات 
ساختمانی و لوازم 

اضافی منزل با 
کمترين قيمت

07838707912
02085371541

 فروش و نصب 
 برنامه های جدید

کامپیوتری
XPویندوز ویستا، ویندوز 

 Microsoft ،آنتی ویروس و فایروال

Office
و انواع برنامه های

کاربردی و آموزشی دیگر 
با قیمت مناسب در محل کار و منزل

07 88 99 77 623

 Sport 

برق کار
انجام کلیه کارهای برق 

ساختمان

تک فار و سه فاز

07861768682

تعمیر 
انواع

 لپ تاپ
اپل و ویندوز

07811000455
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Hashemian set for 
comeback

BOCHUM - VfL Bochum striker Vahid Hashemian is to 
resume training within the next few days. 
Hashemian has been sidelined with a knee injury. The 
33-year-old player has already started individual training 
and is expected to finish his rehabilitation period soon, 
according to Persian Football. 
“”During the last four weeks, I have undergone continu-
ous treatment and carried out regular light exercise””, the 
‘helicopter’ stated on his personal website. 
“”I will start intensive training with the rest of the squad in 
few days time and will hopefully reach full fitness soon. 

Iranian wrestler wins gold 
in World Championships 

HERNING, Denmark- Iran’s Mehdi Taghavi Kermani claimed a gold medal in the World Wrestling 
Championships in Messecenter, Denmark late Monday. 
The 66kg category freestyle wrestler defeated Russian Rasul Djukaev 1-0, 1-0 and won the ti-
tle. 
The other winners on Monday were North Korea’s Kyong-Il Yang in 55 kg and Gatsalov in 96 kg. 
Gatsalov won the World Championships for the fourth straight time. 
Iran’s freestyle and Greco-Roman wrestling teams are participating in the 2009 World Champion-
ships in Herning, Denmark from September 21 to 27. 

Persepolis’ fans have a right to be 
angry, Kranicar says 
TEHRAN - Persepolis coach Zlatko Kranicar said his team’s fans have every right to be angry follow-
ing poor results in the Iran 
Professional League (IPL). 

Persepolis was held to a 2-2 
draw by Rah Ahan at the 
Azadi Stadium on Sunday. 
Speaking at the post-match 
news conference, Kranicar 
said, “We had a good start 
against Rah Ahan and cre-
ated some good opportuni-
ties in the first half. Unfor-
tunately, Persepolis doesn’t 
have a good finisher.” 

Persepolis controlled the 
match but failed to take ad-
vantage of its chances, the 
Croat added. 
“Our players must know what team they are playing for. Persepolis’ fans are right to be angry be-
cause their team doesn’t play as good as they want. Their reaction is completely normal,” Kranicar 
stated. 
Persepolis has 11 points from seven games. The Tehran-based team is 7th in the IPL table. 

Mahram on verge of winning 
China basketball tourney

Mahram basketball team beat Rera Kamuy Hokkaido in 
the China 
B a s k e t b a l l 
Tournament 
on Monday. 

Mahram, who 
had defeated 
Seoul Sam-
sung Thun-
ders 87-85 in 
its opener on 
Sunday, beat 
the Japanese 
team 83-71 in the four-a-side tourney. 
Mahram is scheduled to play Chinese Olympian on Tues-
day. The winner of the match will be the champion. 
Mahram won the 20th FIBA Asia Champions Cup in May 
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Public smoking 
bans cut heart at-
tack rates: studies

CHICAGO (Reuters) – Smoking bans in 
public places can significantly reduce the 
number of heart attacks, two U.S. re-
search teams reported on Monday. One 
team found smoking bans in the United 
States, Canada and Europe had an imme-
diate effect that increased over time, cut-
ting heart attacks by 17 percent after the 
first year and as much as 36 percent after 
three years, they reported in the journal 
Circulation. A second team found such 
bans reduced the annual heart attack rate 
by 26 percent. Their report in the Jour-
nal of the American College of Cardiology 
estimates a nationwide ban in the United 
States could prevent as many as 154,000 
heart attacks each year. 

Both research teams said the findings 
support the adoption of widespread bans 
on smoking in enclosed public places to 
prevent heart attacks and improve public 
health. 
“Public smoking bans seem to be tre-
mendously effective in reducing heart 
attack and, theoretically, might also help 
to prevent lung cancer and emphysema, 
diseases that develop much more slowly 
than heart attacks,” said Dr. David Mey-
ers of the University of Kansas School of 
Medicine, who led the study in the Journal 
of the American College of Cardiology. 
“Even breathing in low doses of cigarette 
smoke can increase one’s risk of heart at-
tack,” he said. 
Smoking bans have been enacted in 
countries all over the world. In the United 
States, 32 states ban smoking in public 

places and workplaces, and many cities 
and other localities do, too. Meyers and 
colleagues analyzed data from 10 stud-
ies on smoking bans in the United States, 
Canada and Europe to compare rates 
of heart attacks before and after public 

smoking bans. 

They found women and younger peo-
ple were most likely to benefit, possibly 
because they often work in or frequent 
restaurants where smoking is common, 
Meyers said. 
James Lightwood of the University of 
California-San Francisco, who worked 
on the study in Circulation, said prior 
studies have been inconsistent in their 
findings, but their analysis found that 
smoking bans had a compelling effect. 
“This study adds to the already strong 

evidence that secondhand smoke causes 
heart attacks, and that passing 100 per-
cent smoke-free laws in all workplaces 
and public places is something we can do 
to protect the public,” Lightwood said. 
Andy Deloney, spokesman for the Michi-
gan Restaurant Association, said he has 
not seen the latest studies but remains 
skeptical about research findings that 
show immediate health benefits. He said 
tobacco smoke is just one of many factors 
that influence heart disease. 
Deloney said many Michigan restaurants 
are choosing to ban smoking and using 
that as a competitive edge. In Michigan, 
where there is no statewide smoking ban, 
about 5,700 restaurants are smoke-free, 
compared with 2,200 in 1998. 
But he thinks the choice should be up 
to restaurants and their customers. “We 
couldn’t care less if all of the restaurants 
in Michigan went smoke-free -- as long as 
it’s their choice,” he said. 
A spokesman for the National Restaurant 
Association said his organization had not 
been involved in the issue. 
Long-term exposure to secondhand smoke 
can raise heart disease rates in adult non-
smokers by 25 percent to 30 percent, ac-
cording to the U.S. Centers for Disease 
Control and Prevention. 
Secondhand smoke kills an estimated 
46,000 Americans every year from heart 
disease alone, the CDC and Heart Asso-
ciation say. Smoking also causes several 
types of cancer, stroke and emphysema or 
chronic obstructive pulmonary disease. 

10 ways to improve communication 
skills for parents and children
From birth, listening is the most used activity of daily living. Listening is a 
learned skill, and through focused and directed efforts, parents can teach 
their children and themselves better listening and speaking habits. 
There are reasons why children ranging from toddlers to teens don’t ap-
pear to listen to their parents. Specifically, they are: 
- Many children have poor attention spans. 
- They complain that parents talk over their heads. 
- They say that parents don’t understand children’s thoughts, feelings and 
views. 
- They regard their parents’ communication as critical, judgmental and 
nagging. 
- They associate their parents with constantly being told what to do. 
- They believe parents harp on things they don’t want to hear. 
- They expect to be bored. 
- They assume they know what their parents will say, so they don’t bother 
to listen. 
There are several things you can do to improve your children’s listening 
habits and get them to listen to you. Here are 10 suggestions: 
1. Start teaching listening skills early. It’s never too late to start teaching 
these skills, since there’s always room for improvement. But try to begin 
as early as possible. As children grow older, have “listening times” when 
you block out distractions. Bedtime and evening snack time in the kitchen 
are ideal chances for this. Reading is an excellent way to promote good 
listening, and while you read and talk to young children, prompt them to 
ask questions and comment on what you say. 

2. Listen to your children in the way you like to be listened to. Be a good 
role model by hearing things in their words and making them feel impor-
tant while they are talking to you. Since they sense when you’re not listen-
ing, they’re much more apt to listen to you when you listen to them. 

3. Let your child complete what he is saying. “It’s a waste of time to talk 
to my parents,” a teenager pointed out. “They stop me while I’m speak-
ing to say ‘don’t talk like that’ or they break in and change the subject to 
something on their minds.” 

4. Set a good example by establishing eye contact with your child. Children 
feel you’re not listening when you’re glancing out the window or peering 
across the room. Eye contact is of value from the earliest age, so teach 
your children to give and receive it by meeting them at their own eye level 
when you are saying something to them and when they are speaking to 
you. 

5. Watch your tone of voice and facial expression. Too often your voice and 
expression speak as loudly as your words, and if you are bored while your 
children are talking, they’re likely to react the same way to you while you 
are speaking to them. 

6. Teach your children to indicate by their actions that they are listening. 
Along with showing by your expression that you’re paying attention to 
them, guide your children into showing by their expressions that they are 
listening to you. The child who looks up from a coloring book with a blank 
expression may very well hear what you’re saying and still not be listening. 
Actually when people say, “If only you would listen,” they really mean “If 
only you’d listen and show that you’re listening.” 

7. Talk to your child about common interests. To facilitate communication, 
talk to your child about areas of common interest. 
8. See things from your children’s viewpoint. A teenager who lives in a 
world of his own and refuses to listen to his parents may state he started 
tuning them out when they never listened to his ideas or respected what 
he wanted to do. 

9. Know when to talk and when not to talk. There are times to keep quiet, 
so develop a sensitivity to both. Wait until a teenager demonstrates a read-
iness to talk before you expect him to listen to your well-intentioned words. 
When a child comes home after a bad day in school, don’t get on his back 
immediately with something you want him to hear. 

10. Reward your children occasionally when they display good listening hab-
its. If children show they are good listeners, they should have an occasional 
reward. Giving them positive, specific feedback, attention and praise are very 
effective. In this way, if their attention span is short or they’re easily distracted 
they see that if they listen and follow through on what you say, there may be 
an external reward at the end. Pretty soon, there is also an internal reward, 
as they learn that listening to you helps them to accomplish their goals.    
 
(Source: www.saidaonline.com/en 

Prison sentence for woman who 
kept mom's body
MIAMI (Reuters) – A Florida woman was sentenced on Monday to a year and a day 
in prison for keeping her dead mother's body in a bedroom for years while collecting 
more than $230,000 in pension benefits, prosecutors said. Penelope Sharon Jor-
dan, 61, of Sebastian, Florida, pleaded guilty to theft of government funds in June, 
the U.S. Attorney's Office in Miami said. Police said when they found the body in a 
spare bedroom in March, Jordan told them her mother had been dead for at least six 
years. During the sentencing hearing, evidence indicated that Jordan told her sister 
their mother had died before December, 2001. An autopsy on the body found no 
signs of foul play. Jordan told the court she concealed her mother's death in order to 
continue collecting her Social Security and military pension benefits. Over a six-year 
period she received $61,415 in Social Security payments and $176,461 from the 
military pension. She was ordered to repay $237,876 to the government. 
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Magic of Per-
sia to appear at  
London’s Royal 
College of Art
Artworks created by the finalists of the 
Magic of Persia Contemporary Art Prize 
(MOP CAP) will go on display during an 
exhibit at London’s Royal College of Art 

from October 15 to 17. 
MOP CAP is the first award to globally 
recognize the talent of emerging Iranian 
artists. The award is designed to support 
and promote career development of the 
most exciting young Iranian artists in the 
world. 

“Amino Acids” by painter Vahid Chamani, 
“Eastern Sun” by sculptor Sahand Hesa-
mian, “Shade of Water” by photographer 
Abbas Kowsari, “Mothers of Martyrs” by 
photographer Newsha Tavakolian, new 
media artwork “Air Pollution of Iran” by 
Mahmud Bakhshi-Moakhar and photogra-
phy-embroidery “From Russia with Love” 
by Farhad Ahrarnia will go on display dur-
ing the event. 

The exhibit will coincide with the opening 
of the Frieze Art Fair in London and the fi-
nal winner will then be chosen by the jury 
and will be awarded the opportunity for a 
solo exhibition at a major London gallery. 

The shortlisted works will be auctioned by 
Christie’s for the benefit of the participat-
ing artists. A number of art scholarships 
for young Iranian artists at distinguished 
art institutions in the U.K., such as the 
London Film School and the Royal Court, 
will also be granted. 
The event is presented by the Magic of 
Persia, a London based charity. 

Photo: “Eastern Sun” by sculptor Sahand 
Hesamian 

 Culture 

Musicians lament 
great loss after  
passing of Meshkatian

Musicians and friends are lamenting their great loss 
after the death of Iranian santur virtuoso Parviz 
Meshkatian. 
Meshkatian died of heart failure at his home in Tehran 
on Monday, September 21. He was 54 years old. 
Deputy Culture Minister for Artistic Affairs Moham-
mad-Hossein Imani-Khoshkhu submitted his message 
of condolences over the death of Meshkatian. 
“Autumn is on its way outside the door, but an early 
fall has decended upon Iran’s musical arts since Meh-
skatian has left us forever. 
“Master of santur always had serious concerns over 
preserving and promoting traditional Iranian music 
and his heart beat for the art and culture of Iran,” 
reads part of the message. 
The House of Music Spokesman, musician Dariush Pir-
niakan expressed his regrets over the fact that he lost 
a dear friend like Parviz and stated that their friend-
ship went back to their childhood when he was 13. 
“My sister’s house was across from Parviz’s father 
house in Neyshabur. I became friends with Parviz in 
those years. He used to play santur and violin and I 
used to take his father’s tar and we played together,” 
he recalled. 
Born in Neyshabur in 1955, Parviz began his musi-
cal training at the age of six with his father Hassan 
Meshkatian, who was a professional tar and santur 
player. 
Pirniakan noted that he had collaborated with Parviz 
in several albums some of which have never been re-
leased, adding, “After leaving Chavosh band, Meshka-
tian founded Aref Ensemble, and we held our first 
concert tour in Europe in 1986 accompanied by singer 
Mohammadreza Shajarian. 
“He enjoyed unique abilities and used to play with 
such intense emotions that no one could reach his 
level,” he remarked. 
Music composer Fardin Khalatbari regarded the death 

of Meshkatian a great loss for Iran’s world of music 
and said, “Parviz had an excellent command of litera-
ture and enjoyed superb tastes in music. 

He expressed regrets that Parviz was not recognized 
in his time to the extent that he deserved. 
Khalatbari added that an analysis of Meshakatian’s 
work can be quite instructive for musicians. 
Musician Hushang Kamkar stated that the eternal si-
lence of Meshkatian is unbelievable, “I wondered why 
he was not working hard over the past few years. 
This was something that bothered those of us who 
knew him and now his sudden death is a big shock 
to us all. 
“My brothers and I did several joint performances with 
Parviz. He was a sensitive soul and perhaps the cur-
rent situation of music in the country made him sad 
and contributed to his inactivity in recent years. 
Musician and member of the board of directors of 
the House of Music Davud Ganjeii, also considered 
Meshkatian one of the most talented musicians in the 
country who has created everlasting pieces of music. 
“The values of his works are quite obvious for musi-
cians and they will never lose their value and fresh-
ness over the years. His best works were created dur-
ing the time he collaborated with Shajarian, revealing 
his lofty talent for composing Iranian music that easily 
communicates with millions of people,” he remarked. 
Hamidreza Nurbakhsh, singer in the last concert by 
Aref Ensemble noted that Meshkatian was one of the 
pillars of Iran’s music over the past three decades. 
“He was not widely known, but his value and position 
was recognized among the people of Iran and espe-
cially among musicians. 

He expressed hope that young musicians would follow 
his path. 
“I believe that today, an artist like Meshkatian can’t be 
found in Iran,” composer Majid Entezami said, adding 
his loss is a tremendous disaster. 
Meshkatian was a student of Mohammad-Taqi Masud-
ieh, Abdollah Davami, Saeid Hormozi, and Yusef Foru-
tan, who helped him to refine his skills. 
After some years, he became one of Iran’s most 
prominent musicians. 
In 1977, Meshkatian founded the Aref Ensemble with 
Hossein Alizadeh and Mohammadreza Lotfi. The group 
performed numerous concerts in Iran, Europe and the 
Americas. 
He also performed with some of Iran’s greatest vo-
calists including Mohammadreza Shajarian, Shahram 
Nazeri and Iraj Bastami. 
The collaborations resulted in the creation of the al-
bums “Bidad”, “The Court of the Beloved”, “Mystery of 
Love”, “Nava” and “Dastan”, which are all very popular 
in Iran. 
Mehskatian is survived by two children Ava and Aiin 
from his first marriage with Afsaneh, the daughter of 
Shajarian. 
His funeral procession will begin Thursday in front 
of Tehran’s Vahdat Hall. It has not been announced 
if he will be buried in the Artists Section of Tehran’s 
Behesht-e Zahra Cemetery or in his hometown of 
Neyshabur. 

Photo: Santur virtuoso Parviz Meshkatian (R) shakes 
hands with vocalist Mohammadreza Shajarian after 
he was honored with a lifetime achievement award 
during the House of Music Celebration at Tehran’s Na-
tional Grand Hall on October 15, 2007. He received 
the award from Shajarian and Farhad Fakhreddini (C), 
who was the conductor of Iran’s National Orchestra at 
the time. (Mehr/Azin Zanjani) 
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Lalejin 
Ceramic 
Heartland 
  The city of Lalejin in Hamedan province, with a popu-
lation of 55,000, lies 20 kilometers northwest of the 

provincial city of Hamedan. It is one of the leading ce-
ramic centers of Iran. 
According to archeologists and historians, the city 
dates back to 7,500 years, as revealed by excavations 
in recent years at Ecbatan Hill, Giyan in Nahavand and 
Nushijan in Malayer, all of which are located in Hamed-
an province, Mehr News Agency reported.

During the invasion of Mongols, only seven craftsmen 
survived the barbaric onslaught and managed to revive 
the ceramic industry once again. 
A stroll through the ancient city indicates how people 
are involved in their ancestral tradition of creating art-
works. A majority of local residents make their living 
from making handicrafts ranging from utensils to deco-
rative items.  

 

Khoshuei Brothers are among the outstanding artisans 
of Lalejin who have created the most significant works 
of art over the last half century. They have not only 
preserved the traditional Persian arts, but have also 
introduced a number of innovations themselves.

Most foreign and domestic tourists are enthusiastic 
about purchasing handicrafts such as ceramics, leather 
products, traditional glasses, kilims, woodwork and a 
variety of other traditional items. 
Deputy Director of Hamedan’s Cultural Heritage, Hand-
icrafts and Tourism Organization, Behjat Abbasi, said 
Lalejin is the capital city of ceramics in Iran, with 900 
workshops and 3,900 employees
According to the official, pottery production in recent 
years has undergone major changes, including the 
coloring compounds used in traditional and industrial 
paintings, and the introduction of modern furnaces to 
replace the traditional ones.

“Due to the abundance of raw materials and skilled 
Lalejin craftsmen, in future, we will witness significant 
developments in handicrafts, both in terms of quality 

and quantity,“ she said.
She regretted that innovations are absent in pottery 
products and workshops continue to use traditional 
techniques and styles, with the exception of a few 
workshops that have introduced a blend of new and 
traditional methods, which have created ceramic prod-
ucts that are unparalleled.  

Abbasi expressed satisfaction that in recent years, 
ceramics exported to the Netherlands, Italy, Sweden, 
Denmark, Oman, Iraq, Britain and the United States 
have registered a 500-percent increase. 
The guild of Lalejin exporters has been formed and 
UNIDO has extended support.
To preserve this cultural heritage, training courses have 
been launched in various fields in all cities and hamlets 
of the province to upgrade the quality of pottery.
“Both long- and short-term higher education courses 
for students of arts interested in acquiring a BA or 
associate degree of arts have been established,“ he 
said.
Abbasi noted that Iran has participated in foreign ex-
hibitions in China, Kuwait, Japan and Georgia to famil-
iarize craftsmen in diverse areas, including ceramics, 
graphics, architecture, production techniques, advertis-
ing and marketing, leather production and other handi-
crafts. Foreign and domestic tourists are interested in 
purchasing Lalejin ceramic and pottery products.

Upgrading the handicrafts industry has a direct cor-
relation with economic development in terms of boost-
ing employment, trade, exports and the preservation 
of cultural heritage. It also helps introduce the true 
identity of Iranian civilization to the world. 

Dehloran 
Ideal Tourist Spot 
   
Dehloran has great potentials and attractions 
that can appeal to a wide range of tourists.

Its hot springs, which contain sulfur and have a 
temperature of 50 degrees centigrade, bring visi-
tors keen on treating skin diseases and muscular 
pains.
Historical edifices and artifacts discovered in this 
city of Ilam province hint at the fact that the re-
gion has been inhabited since prehistoric times. 
Remains of ancient cities and various historic hills 
indicate the land’s historical importance.

  Characteristics
Dehloran has suffered losses throughout history 
because of its geographical position. The most 
contemporary issue is the extensive damage in-
flicted on the region by the Iraq-imposed war 
(1980-8). It was largely rebuilt after the war.

Given its capacities and potentials in various do-
mains, especially agro and tourism sectors, the 
city is quite important.  
 Dehloran’s climate is very warm. In summers, 
temperature exceeds 50 degrees centigrade and 
hot springs emerge in areas that have the neces-
sary morphological and atmospheric conditions.
There are many hot springs and extensive vol-
canic conditions all over the country, and Dehlo-
ran is one such place.
Hot Springs
Gases present in the hot springs have therapeu-
tic applications and springs located some 5 km 
from Dehloran are no exception. 
However, people with heart ailments should not 
enter these springs because of the large amount 
of sulfur in them. 
Dehloran is pervaded by the smell of sulfur, which 
is similar to that of boiled eggs.  
 Today, soaps containing sulfur are produced for 
treating dermatological problems.
Head of Ilam’s Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Directorate Fereydoun Mohammadi said, 
“Every year, millions of people visit Dehloran’s hot 
springs. This is an important tourism advantage 
for Ilam province.“

He also said that during the Cabinet ministers’ 
recent visit to the province, the construction of 
a second large complex of hot springs was ap-
proved for Dehloran.
“In the coming years, when the complex be-
comes operational, we will witness more tourists 
in the city,“ he said.
Mohammadi noted that given its historical edi-
fices such as Shakh (Horn) Castle and Khoffash 
(Bat) Cave, Dehloran is viewed as one of the his-
torical hubs of Ilam province.
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Iran, Russia  
call for  
solution to  
Caspian Sea 
issues

TEHRAN (FNA) - Iranian and 
Russian officials underlined 
the need for studying major 
issues related to the Caspian 
Sea’s legal regime only in the 
presence of all the five littoral 
states. Iranian Envoy to Mos-
cow Mahmoud Reza Sajjadi 
held a meeting with Russian 
Deputy Foreign Minister Gre-
gory Kerasin Monday night and 
conferred with him on bilateral 
and international issues of mu-
tual interest. The status of the 
oil and gas rich inland sea has 
been a source of disagreement 
among the littoral states since 
the collapse of the Soviet Un-
ion in 1991. The Caspian Sea is 
estimated to contain between 
17 billion and 33 billion barrels 
of proven oil reserves. 
Sajjadi and Kerasin also urged 
for an increase in the level of 
the two countries’ cooperation 
and relations, specially with re-
gard to joint projects. 

Meantime, the Russian offi-
cial referred to the upcoming 
meeting between Iran and the 
Group 5+1 in Turkey on Octo-
ber 1, and expressed the hope 
that the problems regarding 
Iran’s peaceful nuclear pro-
gram would be resolved. 

The seven-partied meeting is 
the first since July last year, 
when the then US President, 
George W. Bush, sent Burns 
to a similar but inconclusive 
meeting with Iran in Geneva. 

Also, the meeting between 
Iran and the West comes after 
Iran presented a set of fresh 
proposals to the West earlier 
this month. Analysts believe 
that the package, which is an 
all-embracing package offering 
cooperation between Iran and 
the West on solutions to a wide 
variety of global issues, has 
paved the way for the talks. 

UNITED NATIONS (AP) – Secretary-
General Ban Ki-moon challenged world 
leaders on Wednesday to cleanse the 
globe of nuclear weapons, tackle the 
threat of catastrophic climate change 

and combat growing poverty from the 
global financial crisis. The UN chief 
warned presidents, prime ministers and 
diplomats from the UN's 192 member 
states that “no nation, large or small, 
can violate the human rights of its 
citizens with impunity.” 
He called for greater efforts to achieve 
peace in Darfur and Somalia. He urged 
a revival of negotiations to achieve a 
Mideast peace with Israel and Palestine 
live side-by-side in peace. And he 
pledged to see the Afghans “through 
their long night” and stand as well with 
the people of Pakistan. “Amid many 
crises — food, energy, recession and 
pandemic flu, hitting all at once — the 
world looks to us for answers,” Ban said 
in the opening address to the General 
Assembly's 64th ministerial session. 
“If ever there were a time to act in a 
spirit of renewed multilateralism, a 
moment to create a United Nations of 
genuine collective action, it is now.” 
A host of new faces will follow Ban 
to the podium at this last General 
Assembly ministerial session in the 
UN's landmark headquarters before it 
closes for renovation later this fall — 
U.S. President Barack Obama, Russian 
President Dmitry Medvedev, China's 
President Hu Jintao and Japan's newly 
elected Prime Minister Yukio Hatoyama, 
to name a few. A day after about 100 
heads of state and government, in the 
largest-ever summit on global warming, 
exchanged views on how to reach a new 
global accord to combat climate change, 
Ban again exhorted the leaders to “rise 
to the greatest challenge we face as 
a human family.” “This year I have 
traveled from the ice rim of the Arctic 
to the steppes of Mongolia,” Ban said. 
“I have seen, first-hand, the effects of 
climate change on our planet and its 
people.” 

The UN chief also urged leaders to 
“make this the year we agreed to banish 
the bomb,” to address the “red flags 
of warning” about a global economic 
recovery and make a fresh push to 

achieve UN anti-poverty goals, especially 
reducing maternal and child mortality 
rates which remain very high, according 
to his prepared text. General Assembly 
President Ali Treki, of Libya, echoed the 
need for international unity. 
“The international community has learned 
from experience that transnational 
threats and the multiple crises facing 
the world today can only be addressed 
through responsible international 
cooperation,” he told the audience in 
the assembly chamber that included 
about 120 world leaders. Security 
around the sprawling UN complex and 
adjacent neighborhood was exceedingly 
tight because of the VIP participants, 
especially Obama who also spoke at 
Monday's climate summit and will be 
back here Thursday to chair a Security 
Council meeting on disarmament and 
curbing the spread of nuclear weapons. 
Diplomats said the new U.S. president 
is almost certain to receive a standing 
ovation because of the new American 
commitment to working with countries 
rich and poor, large and small, to solve 
global problems and Obama's outreach 
to the Muslim world. 

On Tuesday — in addition to focusing 
on reducing U.S. carbon emissions, a 
Mideast summit with the Palestinian 
and Israeli leaders and a meeting with 
China's president — Obama invited 
25 African leaders and African Union 
Commissioner Jean Ping to lunch to 
discuss job creation, particularly for 
young people, increasing trade and 
investment and improving agricultural 
productivity. 

Obama stressed that the lunch was 
not a one-off event but the start of a 
dialogue between his administration 
and African leaders, said Michelle Gavin, 
special assistant to the president and 
senior director for African affairs. She 
said she was certain that Obama — 
whose late father was Kenyan — would 
make a return visit to Africa “at some 
point,” noting that he has received many 
invitations. 

The U.S. president will chair a high-
level meeting of the UN Security Council 
Thursday on disarmament and efforts 
to halt the spread of nuclear weapons 
and the leaders of the four other nuclear 
powers on the council will also speak — 
Medvedev, Hu, French President Nicolas 
Sarkozy and British Prime Minister 
Gordon Brown. 

The council is expected to adopt 
a resolution calling for stepped up 
disarmament efforts and a more intense 
global campaign to reduce nuclear 
dangers and threats of proliferation. 
Photo: The UN secretary general Ban Ki-
Moon spoke during the General Assembly 
on Wednesday. (AP/ Stan Honda) 

UN chief challenges world 
leaders to change
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