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بازار استانبول هنوز هم متاثر از نوسانات ارز در چهار ماه گذشته است. گويا هنوز 
آثار آن تالطم ها بر طرف نشده است. صرافان اين بازار هنوز هم بر اساس بايدها و 
نبايدهاى بانك مركزى كه متاثر از تالطم هاى چهارماه گذشته است فعاليت مى كنند 
و  تنظيم  نوسانات  اين  تاثير  تحت  نيز  بازار  اين  فعاالن  به  ارسالى  هاى  بخشنامه  و 

ارسال مى شود.
گفته مى شود، بانك مركزى به تازگى اقدام به ارسال بخشنامه اى به برخى صرافى ها 
كرده است كه خريد فروش ارز آزاد را براى صرافان ممنوع مى كند. صرافان اين بازار 
مى گويند بر اين اساس صرافان مجاز به خريد و فروش ارز با قيمت آزاد نيستند و 

متخلفان تحت پيگرد قانونى قرار مى گيرند.
گفته مى شود اين بخشنامه تنها به برخى از صرافان داده شده و تنها يك ماه نيز از 

زمان ابالغ آن مى گذرد.
تا پيش از اين صرافان با يك نرخ كه همان نرخ آزاد بود خريد و فروش مى كردند كه 
از زمان آغاز بحران در بازار ارز در چهار ماه گذشته بازار تحت لواى دو نرخ آزاد و 

رسمى فعاليت مى كند.
هر صبح كه صرافان براى دريافت ارز مسافرتى يا ارز دولتى مراجعه مى كنند همان 
روز نرخ ارز دولتى به آنها اعالم مى شود و تمام تابلوهاى صرافى ها، نرخ دالر را 
همان نرخى نشان مى دهند كه بانك مركزى اعالم كرده و اين نرخ در تمامى صرافى 

ها يكسان است.
در چهارراه استانبول به جز ارز دولتى نرخ ديگرى نيز در بازار جارى است كه به آن 

صفحه  9نرخ آزاد مى گويند. شايد گمان كنيد ...

صفحه  5

ادعاى صرافى ها:بانك مركزى خريد و فروش ارز آزاد را ممنوع كرد

ارسال فرم سرشمارى سراسرى ارسال فرم سرشمارى سراسرى 
انگلستان از طريق پست آغاز شدانگلستان از طريق پست آغاز شد



اگر دچار تصادف شده ايد، خودروى شما را به نزديكترين تعميرگاه منتقل كرده و خودروى جايگزين در اختيار شما قرار مى دهيم.

همكاران ما مى توانند مدارك مورد نياز را از منزل يا محل كار شما 
دريافت كرده يا تحويل دهند.

مدارك شما به طور كامال محرمانه در نزد ما به امانت خواهد ماند.

متخصص در كليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگى

 پس از سال ها خدمات به هموطنان اكنون در 
شركت خود آماده همكارى شما عزيزان مى 

Serpil Ersan.باشد
تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

سانحه در هتل
سانحه در مراكز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگى در خارج از انگليس

محل كار سانحه در كشتىسانحه در اماكن عمومىسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

مى توانيد خسارت دريافت كنيد.مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

مشاورين فارسى زبان: على زنجانى
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. 
هيچكس سوار بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم نمى بينيد. هيچكس 
و  نيست  برتر  ديگر  قوم  بر  قومى  هيچ  نيست  خورده  شكست  و  سرافكنده 
هيچ تصوير خشنى در آن وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان اين است كه 
هيچگاه برده دارى در ايران مرسوم نبوده است در بين صدها پيكره تراشيده 
شده بر سنگهاى تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه و عريان وجود ندارد. 

بخاطر بسپاريم كه از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 
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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 

كرده ولي در ويرايش آنها آزاد است.
مسئوليت آگهى ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن ميباشد هفته نامه پرشين 
اختيار  صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول 

مى باشد.

آخرين اخبار را مى توانيد در وب گاه
 هفته نامه پرشين مالحظه نمائيد

با پراكندگى جمعيت ايرانيان در انگلستان نياز به وجود وسايل و ابزارهاى ارتباط جمعى روز به روز محسوس 
و محسوس تر شد به گونه اى كه اين ابزارها و رسانه ها تبديل به پل هاى ارتباطى براى پيوند جامعه ايرانيان با 
يكديگر شدند. از طريق اطالع رسانى اين نشريات است كه جمعيت پراكنده ايرانيان از رويداد يا برنامه اى مطلع 

شده و براى حضور در آن برنامه، در يك جايى به گرد هم مى آيند.

براى هر گونه اطالع رسانى و گسترش خبر يا هر رويدادى در چنين جامعه ى گسترده اى كه هر روز نيز بر حجم 
جمعيت ايرانيان در انگلستان افزوده مى شود؛ به همان ميزان نيز وظيفه و رسالت اينگونه وسايل ارتباط جمعى 

و رسانه ها، چند برابر مى شود چرا كه آنها نمى توانند در مقابل جامعه ايرانى بى تفاوت و بى انگيزه باشند.

هر رسانه اى تالش دارد كه مخاطبان خود را راضى نگه دارد و تا جايى كه مى تواند نيازهاى خبرى و اطالع 
رسانى آنها را تامين نمايد تا هميشه اين سطح رضامندى را در حد مطلوبى نگاه دارد كه البته اين با همكارى دو 
جانبه رسانه ها و مخاطبان همراه خواهد بود.  بهره مندى از خواسته ها و توقعات و سطح انتظارهاى مردم بايد 

در سرلوحه فعاليت هاى هر رسانه اى قرار گيرد.

طى هفته هاى گذشته در لندن نشرياتى پا به عرصه ظهور گذاشتند و به جمع مطبوعات لندن پيوستند كه اين 
آغاز را به آنها تبريك گفته و برايشان آرزوى موفقيت و توفيق داريم. به اين اصل معتقديم كه هر نشريه با سطح 
مخاطبانى كه دارد هدفى را دنبال مى كند و ما نيز اميدواريم كه اين نشريات نيز بتوانند با توانايى و مهارتى كه 
دارند، مخاطبان خود را خشنود سازند و عرصه براى رقابت و رفاقتى سالم ميان نشريات در اين كشور باز شود. 
به گونه اى كه در اين عرصه فعاليتى، هيچ رسانه اى خود را برتر و باالتر از ديگرى نپندارد و هيچ يك براى 
دستيابى به هدف هاى خود، ديگرى را مورد اتهام و انگ زنى قرار ندهد. فعاليتى سالم نه تنها به رشد و توسعه 
فعاليت مطبوعاتى مى پردازد بلكه مى تواند تامين عاليق و خواسته هاى مخاطبان را نيز، به همراه آورد. پس براى 
گسترش آگاهى ها و روشن شدن افكار عمومى جامعه ايرانى درباره امورى كه به اين قشر مربوط مى شود، 

پيش از پيش گام خواهيم برداشت.
سردبير

يادداشت

 همكارى با  هفته نامه ِپرشين
هفته نامه پرشين از همه هموطنان ايرانى و همه نويسندگان اينترنتي 
مي  همكاري  به  دعوت  باشند  كه  دنيا  هركجاي  در  اينترنتي!  غير  و 
عكس،  شعر،  داستان،  مقاله،  مطلب،  توانند  مي  دوستان  نمايد. 
كاريكاتور و ديگر آثار خود را با رعايت نكات زير، براي انتشار در 

اين نشريه ارسال نمايند:
و  دانشجويان  مهاجرين،  پناهندگان،  پيرامون  پرشين،  نامه  هفته   1-
مسائل فرهنگى، هنرى، اجتماعى و اخبار ايرانيان منتشر مى شود و 
طبعا آثار بايد مستقيم يا غير مستقيم به اين موضوع مرتبط باشند. با 
توجه به اين مورد، هيچ گونه محدوديت ديگري در تعداد آثار ارسالي 

و عناوين آنها وجود ندارد.
از  و  كرده  ارسال  فارسي   (font) قلم  و  زبان  با  را  خود  مطالب   2-

فرستادن مطالب پينگليش و فينگليش جدا خودداري نمائيد!
-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالط اماليي و آماده 

براي انتشار باشند.
-4 هر مطلب ارسالي بايد داراي عنوان (تيتر)، و توضيح كوتاه يك 
جمله اي (سوتيتر) برگرفته از خود متن باشد. ضمنا با توجه به قالب 
در  انتشار  براي  را  خود  مطلب  كه  كنيد  مشخص  نشريه،  صفحات 
كدام صفحه نشريه ارسال مي كنيد. در صورت عالي بودن مطلب و 
دنباله دار بودن آن، صفحه جديدي مخصوص آن ايجاد خواهد شد و 

نويسنده از همكاران جديد و ثابت پرشين خواهد بود.
-5 به لحاظ زيبا شدن و تاثيرگذاري بيشتر مطلب، يك يا چند عكس 
عدم  صورت  در  نمائيد.  ارسال  خود  مطلب  همراه  را  آن  به  مربوط 
دسترسي به عكس مورد نظرتان مي توانيد مشخصات آن را شرح 

دهيد تا ما خود اقدام به تهيه آن نمائيم.
-6 مطالب بايد حداقل يك هفته قبل از انتشار نشريه ارسال گردند. 
با اين حال ممكن است به علت زيادبودن تعداد مطالب رسيده، و يا 
منتشر  بعدي  هاي  شماره  در  مطالب  از  برخي  آن،  بودن  مناسبتي 

شوند.
را  خود  آثار  توانند  مي  ها  كاريكاتوريست  و  طراحان  عكاسان،   7-

با توضيحات مربوطه و با كيفيت خوب، براي نشريه ارسال نمايند.
شخصي،  مشخصات  خانوادگي،  نام  و  نام  عالقه:  صورت  در   8-

آدرس وبالگ و تجربيات قبلي احتمالي خود را ذكر كنيد.

ذخيره   notepad يا  و   word فايل  در  ترجيحا  را  خود  مطالب   9-
كرده و يا با فرمت Unicode يا Arabic تايپ كرده و ارسال نمائيد.

-10 هفته نامه پرشين در گزينش و ويرايش آثار آزاد است. هرگونه 
تغيير محتوايي قبل از انتشار به اطالع نويسنده خواهد رسيد.

-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

امور آگهى ها و تبليغات
 07811000455
02071935592

فرم سرشمارى سراسرى انگلستان از طريق پست ارسال شد
بخش  انگلستان  دولت  طرف  از    2011 مارس  ماه   7 از  پرشين  گزارش  به 
ساكن  شهروندان  تمامى  به  سراسرى  سرشمارى  به  مربوط  فرم  آمارگيرى، 
انگلستان ارسال شده است . از آنجاييكه آمار ايرانيان ساكن در كشور انگلستان  
دقيقا مشخص نيست، بنابراين شركت در اين امر مهم يعنى مشخص شدن تعداد 
ايرانيان در اين كشور به همه هموطنان توصيه مى شود تا بطور فعال در اين 
آمارگيرى شركت كرده و مهمتر اينكه  قسمت مربوط به others را عالمت بزنيد 
و در مقابل آن بنويسيد Iranian و در صورت داشتن  پاسپورت انگليسى داريد 

. British Iranian بنويسيد

متاسفانه بر اساس شنيده ها تعدادى از هموطنان به دليل ترس از عدم دريافت خدمات اجتماعى شامل اجاره خانه 
و يا حقوق بيكارى  از تكميل فرمها خوددارى كرده و فرم مربوطه را ناقص و يا تكميل نمى نمايند. اما الزم به 
توضيح است كه اطالعات داخل اين فرمها فقط جنبه آمارگيرى داشته و طبق قوانين دولت انگلستان در اختيار هيچ 
سازمان يا ارگانى قرار نخواهد گرفت، لذا پركردن اين فرم مى تواند به نفع  ايرانيان و فارسى زبان ساكن انگلستان 
باشد. بنابراين از هموطنان تقاضا مى شود در اين آمارگيرى مهم شركت كرده و ديگران را نيز تشويق  تا در اين 

سرشمارى سراسرى شركت نمايند.

الزم به ياد آوريست ايرانيان محترم در صورت نياز به مترجم مى توانند با شماره تلفن 03000201142 تماس 
حاصل فرمايند و يا به وب سايت اين سازمان www.census.gov.uk مراجعه نمايند.
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برنامه هاى آينده
فرهنگى، هنرى 
ايرانيان در لندن

جامعه ايرانيان و انجمن حمايت از معلوالن ايرانى 
مى  برگزار  را  نوروز  بزرگ  جشن  بريتانيا  در 
كنند و در اين برنامه كه در تاريخ 25 مارچ 2011 
هنرمندانى  شود  مى  برگزار  عصر   30/7 ساعت 
چون بابك سعيدى، شهريار شاهى، مهران آتش، 
برنامه  اجراى  به  آرين  جى  دى  و  نظرى  پوريا 
هنرى و موزيك خواهند پرداخت. محل اجراى اين 

برنامه به شرح آدرس زير است:
 Ealing Town Hall - New Broading,

 Ealing, London W5 3BY
 Nearest Tube station= Ealing Broadway

گراميداشت روز جهانى 
زن در لندن

فستيوال هنر به مناسبت گراميداشت صدمين سال 
روز جهانى زن برنامه اى شامل رقص، موسيقى 
كدوگان  در  را  المللى  بين  و  ايرانى  اپراى  محلى، 
عصر  در  برنامه  اين  كند.  مى  برگزار  لندن  هال 
عصر  نيم  و  هفت  ساعت  در  و  مارس   11 جمعه 
با  مهر  گروه  كه  است  ذكر  قابل  شود.  مى  آغاز 
برنامه  اين  در  ايران،  از  مهربانو  خانم  خوانندگى 
همچنين  پردازند.  مى  آوازخوانى  و  هنرنمايى  به 
شركت  برنامه  اين  در  توانند  مى  نيز  آقايان 
ندارد.  ها  خانم  به  اختصاص  تنها  برنامه  و  كنند 
توانند  مى  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  عالقمندان 
www. نمايند:    مراجعه  مربوطه  سايت  وب  به 

                       festivalofarts.co.uk

برگزارى جشن نوروز در 
مدرسه ايرانى انديشه

در  جشنى  برگزارى  با  انديشه  مدرسه  هاى  بچه 
مى  بهار  پيشواز  به  مارس  شنبه 12  ظهر  از  بعد 
روند و از همگان دعوت مى كنند كه در جشن و 
پايكوبى بهارى همراه آنها باشند. براى اين جشن 
از  است  شده  گرفته  نظر  در  متنوعى  هاى  برنامه 
جمله مى توان به قصه گويى، موزيك زنده، فروش 
وسايل سفره هفت سين و شيرينى و فروش انواع 
كسب  جهت  كرد.  اشاره  ها  نوشيدنى  و  غذاها 
مراجعه  مربوطه  سايت  وب  به  بيشتر  اطالعات 
                                     www.andishehschool.org.uk .فرمائيد

نمايش بزرگ نوروز
 در لندن 

جشن شاد و سرگرم كننده اى در تاريخ يكشنبه 
به  لندن  مطرح  هنرمندان  حضور  با  مارس   20
لوگان  در  (نوروز)  ايرانى  نو  سال  آغاز  مناسبت 
هال لندن برگزار مى شود. از جمله هنرمندانى كه 
به هنرنمايى خواهند پرداخت، مى توان از بهروز 
قائمى، ونوس صالح، شاپرك خرسندى و خرسند 
عالقمندان  برد.  نام  خرسندى  هادى  كمدى  آپ 
هاى  فروشگاه  به  توانند  مى  بليت  دريافت  جهت 

ايرانى، مراجعه نمايند.

جشن نوروز باستانى در 
رويال هال لندن

برنامه اى توسط گروه نوا شامل موسيقى و آهنگ 
ايرانى به مناسبت نوروز برگزار خواهد شد. اين 
در مارس   22 شنبه  سه  عصر  تاريخ  در  برنامه 

Centre South Bank با اجرايى از سازها شامل 
خواهد  همراه   ... و  دف  و  تنبور  تكنوازى،  دهل، 
مى  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  عالقمندان  بود. 
www. نمايند:  مراجعه  زير  سايت  وب  به  توانند 

navaarts.co.uk

جلسه سخنرانى در كانون توحيد
بررسى  موضوع«  با  را  اى  جلسه  توحيد  كانون   
ايده آل تايپ هاى وبر درباره اتوريته براى فهم و 
توضيح اتفاقات جهان اسالم در روزگار معاصر» 
روز شنبه 12 مارس برگزار مى كند. سخنران اين 
ساعت  برنامه  و  است  محمدپور  داريوش  جلسه 
6:30 عصر آغاز خواهد شد. جهت كسب اطالعات 
نمائيد.  مراجعه  مربوطه  سايت  وب  به  بيشتر 

www.kanoontowhid.com

برنامه هاى برگزار شده 
در هفته گذشته:

عصر جمعه چهارم مارس جلسه پرسش و پاسخى 
پيرامون مقايسه قيام هاى مردمى منطقه با روند 
كنونى جنبش و ابعاد مختلف ويراست دوم منشور 
جنبش سبز با حضور جمعى از عالقمندان مسائل 
سياسى در سالن كتابخانه كنزينگتون برگزار شد. 
سخنرانان اين جلسه آقايان عطاءاهللا مهاجرانى از 
از  نگهدار  فرخ  و  سياسى  فعاالن  و  نويسندگان 
تحليل گران مسائل سياسى بودند كه در پايان به 

پرسش هاى حاضران، پاسخ داده شد.
جامعه  زنان  پروژه  مارس  ششم  يكشنبه  عصر 
ايرانيان برگزار كننده ى برنامه اى شاد و متنوع 
براى بانوان بود كه با استقبال چشمگير عالقمندان 
مختلفى  هاى  بخش  برنامه،  اين  در  شد.  مواجه 
نظر  در  حاضران  لحظات  داشتن  نگاه  شاد  براى 
گرفته شده بود از جمله موزيك و مسابقه رقص و 
آواز كه توانست افراد را به شور و شوق بياورد. 
از  نوشيدنى  و  شيرينى  با  نيز  مراسم  طول  در 
مقدمه  مراسم  اين  واقع  در  و  شد  پذيرايى  مردم 
اى بود كه به اين طريق به استقبال نوروز بروند؛ 
نيز  را  زن  جهانى  روز  سال  صدمين  اينكه  ضمن 
جامعه  زنان  پروژه  مسوول  باشند.  گرفته  جشن 
ايرانيان را خانم فوزيه كريمى به عهده دارد كه در 

اين باره به ما مى گويد:
پروژه زنان جامعه ايرانيان، برنامه هايى است كه 
ما در رابطه با مسائل خانوادگى به افراد مشاوره 
مى دهيم. جلسات گروهى هر دو هفته يكبار داريم 
كنترل  مثل  سالمتى  و  ايمنى  مسائل  درباره  كه 
استرس  و... و گهگاهى هم برنامه هاى بزرگى به 
مناسبت هاى مختلف مثل عيد نوروز، روز زن و 
... مى گذاريم كه بسيار استقبال مى شود. عمدتا 
هدف ما از اين پروژه اين است كه خانواده هاى 
ايرانى به هم بپيوندند و غربت و مهاجرت را بهتر 
بتوانند تحمل كنند. در اين جمع همه با هم آشنا مى 
شوند. اگر دچار مشكلى شوند در طى جلساتى كه 
برگزار مى كنيم به آنها ياد مى دهيم كه چگونه به 
را  هايشان  استرس  و  برسند  خود  درون  آرامش 
جنبه  دهيم  مى  انجام  كه  كارى  عمدتا  و  كنند  كم 
فمينيستى ندارد و جدا از مساله زن و مرد است. 

خانم كريمى درباره عضويت در پروژه زنان مى 
گويد:

جلسات  در  و  شود  عضو  تواند  مى  كسى  هر 
كه  است  سالى  تا 15  حدود 14  من  يابد.  حضور 
مشغول اين كار مى باشم و كار ما عمدتا فرهنگى 
و اجتماعى است. فكر مى كنم در اين كشور كه از 
خانواده و وطن دور هستيم بايد با هم پيوندهاى 
دوستى را حفظ كنيم و همديگر را حمايت كنيم تا 

بتوانيم بهتر مهاجرت را تحمل كنيم.

لطفا برنامه هاى فرهنگى و 
اجتماعى خود را  به هفته نامه 

پرشين جهت اطالع رسانى 
ارسال فرمائيد

سرگذشت پر فراز و نشيب 
روز جهانى زن در جهان

 در سال هزار و نهصد و هفتاد پنج، (سالى كه به عنوان سال جهانى زن نام گرفته بود) اياالت متحده روز 
هشتم مارس را روز زن نامگذارى كرد. 

الناز محمدى 

روز جهانى زن، روزى است كه در تمام جهان به افتخار زنان سخت كوش دنيا، پاس داشته مى شود. اين 
روز يادآور تالش و مشقت زنان در راه رسيدن به دست آوردهايشان وراى تقسيم بندى هاى متعارف، 

نظيرقوميت، مليت، زبان، فرهنگ، اقتصاد و سياست است.

در سال هزار و نهصد و هفتاد پنج، (سالى كه به عنوان سال جهانى زن نام گرفته بود) اياالت متحده 
روز هشتم مارس را روز زن نامگذارى كرد. در هشتم مارس هزار هشتصد و پنجاه و هفت كارگران 
كارخانه هاى توليدى لباس در نيويورك، دست به تظاهرات زدند. اعتراضى كه براى بهبود وضعيت و 
با  زنان  حقوق  تساوى  و  كار  ساعت  تقليل  ايشان؛  خواسته هاى  راس  در  پيوست.  وقوع  به  كار  شرايط 

مردان بود كه تجمع اين عده با دخالت پليس در هم شكست.
پنجاه و يك سال بعد در هشتم مارس 1908، عده اى از زنان كارگر در صنعت سوزن سازى به تجمع 
پرداختند و براى گرامى داشت صفوف معترضان مارس 1857 در نيويورك، دوباره دست به اعتراض 
از  بيگارى  و  زنان  از  بهره كشى  محو  و  راى  حق  خواستار  پيشين،  خواسته هاى  بر  عالوه  آنان  زدند. 

كودكان در كارخانه ها و توليدى ها شدند. 
در دومين كنگره بين المللى حزب سوسياليت كه درسال 1910 برگزار شد، سوسياليست آلمانى (كالرا 
و  ياد  هميشه  براى  تا  كرد  مطرح  را  زن  جهانى  روز  عنوان  به  مارس  هشت  برگزيدن  پيشنهاد  زتكين) 

خاطره زنان معترض در مارس 1857 زنده بماند.
كالرا زتكين زن سوسياليست از حزب سوسيال دموكرات آلمان 8 مارس را به عنوان روز جهانى مبارزه 
زنان پيشنهاد كرد و  كنگره اين پيشنهاد را تصويب كرد. يك ميليون زن سوسياليست و كارگر و ديگر 
اقشار اجتماعى همراه مردان خواهان حقوق سياسى ـ اجتماعى برابر براى همه زنان و مردان شدند. آنها 
در 8 مارس سال 1911 در كشورهاى آلمان، دانمارك، سويس و استراليا تظاهراتى بر پا مى كنند. و با 
جشن و سخنرانى ، خواهان حق رأى، حق كار و آموزش حرفه اى براى زنان شدند. در همين سال در 
روسيه و چين هم تظاهراتى به مناسبت 8 مارس بر گزار شد  در مدتى كمتر از يك هفته از 8 مارس در 
آتش سوزى «تريانكل» در شهر نيويورك به خاطر نبود دستگاههاى امنيتى و بدى شرايط كار، 149 زن 
كارگر جان باختند. همين موضوع باعث شد كه تظاهرات 8 مارس سال بعد به طور وسيعى در سراسر 

دنياى متمدن برگزار شود و بدى شرايط كار، مورد اعتراض قرار گيرد و محكوم شود.

هشت  از  قبل  سال  هفت  و  به حقوقشان سى  دست يابى  و  تحقق  براى  اعتصاب زنان  اولين  جالب اينكه 
مارس و در سال 1820 اتفاق افتاد. اين اعتصاب در نيو انگلند و توسط عده اى از زنان خياط برگزار شد. 
هدف اين افراد؛ تقاضاى بهبود شرايط كار، حقوق كافى، كاهش ساعات كار و... بود. تفكر پيرامون اين 
موضوع كه چگونه خواهران ما در يك قرن و نيم قبل به اين احساس رسيده اند كه شرايط مناسب براى 
ادامه زندگى ندارند و براى تحقق اهدافشان از هيچ كوششى فروگذار نكردند، خالى از لطف نخواهد بود.

در سال 1909 اولين روز ملى زن در آمريكا برگزار شد. حزب سوسياليست آمريكا اين روز را به بزرگ 
داشت اعتصاب كنندگان نيويورك در سال 1857و در مخالفت با شرايط سخت كار، اعالم كرد.

دانمارك،  اتريش،  چون  كشور هايى  در  بار  اولين  براى  كپنهاگ  نشست  ى  نتيجه  در  و  سال 1911  در 
آلمان و سويس، نوزدهم مارس روز زن قرار گرفت. زمانى كه ميليون ها زن و مرد در اين گردهمايى ها 
و تجمع ها شركت كردند. آن ها  به دست آوردن حق راى، شركت در موقعيت ها و جايگاه هاى اجتماعى و 
همچنين دستيابى به حقوق كارگرى و آموزش مهارت هاى فنى و تكنيكى و پايان بخشيدن به تبعيض را 

در محيط كار خواستار شدند.

در ميان سال هاى 1913 تا 1914 روز جهانى زن مكانيزمى شد براى مخالفت با جنگ جهانى اول و به 
عنوان قسمتى از جنبش صلح جويانه قرار گرفت. زنان روسى اولين روز جهانى زن را در آخرين يكشنبه 
فوريه برپا كردند. در جاهاى ديگر اروپا، در سال بعد در حوالى هشت مارس زنان گردهم آييهايى براى 

مخالفت با جنگ و تاكيد بر همبستگى با ديگر فعاالن اجتماعى برگزار كردند.
در سال 1917، بر خالف آنچه در كنه جنگ بود زنان در روسيه آخرين يكشنبه فوريه را كه مصادف با 
هشت مارس در تقويم گريگورى بود، براى مخالفت و اعتصاب با شعار ( نان، صلح) انتخاب كردند. چهار 

روز بعد سزار استعفا داد و دولت موقت حق راى زنان را به رسميت شناخت.
در همان سال هاى اوليه، روز جهانى زن در ابعاد جهانى و تازه اى براى زنان كشور هاى پيشرفته و در 

حال توسعه هم مورد توجه قرار گرفت.
به طور فزاينده روز جهانى زن بازتاب پيشرفت هاى به دست آمده براى تغيير و بزرگ داشت فعاليت هاى 
انجام شده در اين راستا و مضاعف كردن عزم و اراده زنان بود؛ زنان معمولى اى كه نقش فوق العاده اى 

در تاريخ كشورها و جوامعشان بازى كردند.

سازمان ملل و تساوى جنسيتى:
تاييد  براى  جهانى  موافقت  اولين  اين  و  رسيد  تصويب  به  سال 1945  در  ملل  سازمان  چارت  و  برنامه 
اختصاصى تساوى حق زن و مرد بود. از آن پس سازمان ملل هم شرايطى به وجود آورد كه كمك به 

پيشرفت موقعيت زنان در سرتاسر جهان به وجود آورد.
بعد از سال ها سازمان ملل و آژانس هاى تخصصى اش به مشاركت زنان در عرصه اجتماعى، شرايط 

برابر با مردان، صلح، امنيت و... جايگاهى بهتر بخشيد.
در تنظيم اين گزارش از منابعى مانند سايت يونيسف و برخى كتاب هاى منتشر شده در مورد جنبش زنان 

در جهان، استفاده شده است.
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پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما

www.iranianstudy.com

خدمات امور ادارى و مكاتبه اى
ترجمه و نوشتن  نامه هاى شما براى

Housing & Job Centre & NHS 
انجام مكاتبات ادارى با كليه سازمانهاى دولتى
ترجمه مدارك و پر كردن انواع فرم هاى ادارى
از قبيل گذرنامه، گواهينامه رانندگى، كمك هاى مالى دولتى

(Housing Benefit, Social Security)
مشاوره در امور پناهندگى از مراحل ابتدايى

 تا اخذ نتيجه
با كمترين هزينه و كمترين زمان

خدمات دانشجويى - پر كردن فرمهاى شما- تمديد ويزا و 
پى گيرى كليه خدمات ادارى شما در كشور انگلستان
جلسه اول رايگان مى باشد ( با تعيين وقت قبلى)

020 7193 5592020 7193 5592

گزارش
ساخت برج 115 مترى 

در محل برگزارى 
بازى هاى المپيك 2012 
 مجسمه اى به طراحى آنيش كاپور كه در ساخت 
محل  در  رفته  كار  به  فلزى  ضايعات  تن   900 آن 
برپا  لندن  در   2012 المپيك  بازى هاى  برگزارى 

مى شود.
وقتى آنيش كاپور به پارك المپيك، محل برگزارى 
وارد  لندن  شرق  در  سال 2012  المپيك  بازى هاى 

شد متوجه شد يك جاى كار مى لنگد.
در گوشه اى انبوهى فلز جمع شده بود كه چسباندن 
آنها به هم برجى فوالدين و غول آسا شكل داد و 
اين  بود.  كاپور  جديد  مجسمه  ساخت  آغاز  اين 
مجسمه «آركلورميتال اوربيت» نام دارد. چشمان 
تيزبين اين هنرمند از رنگ برج راضى نبود و سراغ 

رنگ قرمز ديگرى رفت.
كاپور گفت: «مى خواستم جلوه درستى داشته باشد. 
بست هايى  نشد.  ختم  همين جا  به  تغييرات  همين.» 
به  هم  مى كردند  متصل  هم  به  را  فلز  تكه هاى  كه 
رنگ مورد نظر كاپور نبودند. كارگران بست ها را 

يكدست قرمز رنگ زده بودند.

آنيش كاپور و ماكت برج
اما كاپور مى خواست بيننده با نگاه كردن به برج 
متوجه شيوه ساخت آن شود، بنابراين بست ها به 
اين  بازگشت.  گالوانيزه  فوالد  طبيعى  رنگ  همان 
رنگ هماهنگ را رنگ پلكانى مارپيچى شكل است  
طول  است.  شده  كشيده  برج  پايين  تا  باال  از  كه 

پلكان 345 متر است.
از  هميشه  مثل  نيز  پروژه  اين  در  كاپور  آنيش 
بهره  معمارى  مهندس  بالموند،  سسيل  همكارى 
ترن  قليان،  يك  شبيه  برج  اين  ظاهر  است.  برده 
موسيقى  نت  نگارش  كليد  و  ديده  صدمه  هوايى 
گفت:  پروژه  اين  ارشد  مهندس  انگل،  پير  است. 
«تمام كارهاى ما زير نظر كاپور است. او تصويرى 

در ذهن دارد و ما آن را پياده مى كنيم.»
مراحل ساخت

مقدمات ساخت اين برج تابستان گذشته با سرمايه 
22 ميليون و 700 هزار پوند آغاز شد؛ كار اصلى از 
دسامبر 2009 آغاز شد و به تازگى بازديدكنندگان 

مى توانند تصوير تقريبا كامل برج را ببينند.
ارتفاع اين برج حدود 115 متر و بسيار بلندتر از 
است.  متر   15 ارتفاع  به  بن»  «بيگ  معروف  برج 
اما بسيار كوتاه تر از برج ايفل به ارتفاع 318 متر 
است. برج مارپيچ بين مركز آبى و استاديوم اصلى 
پارك المپيك قرار گرفته و ارتفاعش دو و نيم برابر 

ارتفاع ديوار استاديوم است.

از   2009 سال  در  لندن  شهردار  جانسن،  بوريس 
خواست  اروپا  ثروتمندان  از  يكى  ميتال،  الكشمى 

تا 20 ميليون به ساخت اين برج به يادماندنى كمك 
كند و ميتال نيز پذيرفت. طرح كاپور و بالموند نيز 
حدود 12 ماه پيش از ميان سه طرح برگزيده شد.

منظره  تماشاى  براى  جايگاه  دو  برج  اين  فراز  بر 

وجود دارد و اين طراحى دقيقا مطابق با تفكر كاپور 
درمورد ديد و انتظار او از اثر هنرى است. در دو 
قسمت جايگاه تماشاى منظره آينه هايى قرارگرفته 
است كه عالوه بر منظره، تصوير بازديدكنندگان را 

به شكلى عجيب و غريب منعكس مى كند.
كه  است  ويژه اى  طراحى  فكر  به  همچنين  كاپور 
تغيير  را  بعد  و  زمان  مكان،  از  بازديدكننده  درك 
برج  از  بازديد  تاثير  «اميدوارم  گفت:  كاپور  دهد. 
غافلگيركننده باشد. اين برج فقط طراحى مصنوعى 
نيست بلكه سفرى دائمى براى بازديدكننده است.»

مانده  باقى  برج  اين  ساخت  پايان  تا  ماه  هنوز 12 
و فعال ساخت آن در مرحله نصب قطعات فوالدى 
كار  به  فلز  تن   900 برج  اين  ساخت  در  است. 
مى رود و طول لوله هاى فلزى به كاررفته در آن به 

9 كيلومتر مى رسد.
روند  شدن  پيچيده تر  و  برج  ساخت  ادامه  با 
ساخت، سرعت ساخت به شرايط جوى وابسته تر 
مى شود. اگر سرعت باد بيش از 24.3 كيلومتر در 
همين  به  مى شود.  متوقف  كار  روند  شود،  ساعت 
تكميل  آينده  مارس  تا  مارپيچ  پلكان  ساخت  دليل 
نخواهد شد.كاپور و بالموند اميدوار هستند هنگام 
برگزارى بازى هاى المپيك برج تكميل شده باشد و 
مسئوالن بازى ها بتوانند در جايگاه تماشاى منظره 

برنامه هاى ويژه خود را برگزار كنند.

هزينه نهايى ساخت برج:
22 ميليون و 700 هزار پوند

سود ساالنه پروژه: 10 ميليون پوند
بازديدكننده ساالنه برج: 1 ميليون نفر
ارتفاع برج: 114 متر و 50 سانتيمتر

تاريخ رنگ زدن دوباره برج : 20 سال
 پس از ساخت

تلگراف / 5 مارس
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امروز تحريم كنيد بهتر  از 
دخالت نظامى فرداست

داو زاخيم
فارين پاليسى نهم مارس / ترجمه : سارا معصومى

را  بعدى  هاى  حركت  كه  هستند  حوادث  اين   
به او ديكته مى كنند. اين سياست نيست آقاى 
رئيس جمهور، بلكه مشق كردن آن هم از روى 

بدترين سرخط است . 
صداها براى اعمال منطقه ممنوع پرواز بر فراز 
كرى  جان  سناتور  مانند  ليبرالى  سوى  از  ليبى 
و چهره اى نه چندان ليبرال مانند جان مك كين 
، عكس العمل هايى را از سمت كسانى به دنبال 
ثمر  بى  هاى  سخنرانى  و  سكوت  از  كه  داشته 
رهبران آمريكا در خصوص فاجعه انسانى در 
محافظه  همزمان  اند.  شده  خسته  كشور  اين 
كارانى هم كه نمى دانند اپوزيسيون در ليبى به 
دنبال چيست و از ليبى بدون قذافى واهمه دارد 
فراز  بر  پرواز  ممنوع  منطقه  منطقه  اعالم  با   ،
اين كشور چندان موافق نيست. در اين كش و 
قوس سياسى ميان دولتمردان معمر قذافى هم 
پول نفت را جيب زده و به استخراج نفت ادامه 
مى دهد و هم مردمان خود را مى كشد. جنگنده 
كه  مناطقى  فراز  بر  سرهنگ  حامى  ارتش  هاى 
مى  رژه  باشند  او  تسلط  در  خواهند  نمى  ديگر 
روند و اهداف مد نظر خود را با خاك يكسان 
داند  نمى  متحده  اياالت  فضا  اين  در  كنند.  مى 
داخلى  جنگ  دهد،  مى  رخ  ليبى  در  را  آنچه  كه 
بخواند و البته اعالم كرده كه براى هر حركتى 
در ليبى اعم از نظامى مستقيم و يا اعالم منطقه 
مى  امنيت  شوراى  دستور  منتظر  پرواز  ممنوع 

ماند .
اعالم  بارها  قذافى  مخالف  مبارزان  برخى 
كرده اند كه هيچ گونه تمايلى به دخالت نظامى 
بيگانگان ندارند . برخى ديگر خواهان اين كمك 
غرب براى رهايى از شر قذافى هستند و در اين 
اثنا آنها كه مى گويند ما نمى دانيم اپوزيسيون 
برخى  دارند.  حق  هم  گويد  مى  چه  ليبى  در 
تحليل گران با ديدن تصاوير مبارزان مسلح در 
ليبى ادعا مى كنند كه كمك به اين اپوزيسيون 
هاى  چهره  فضا  اين  در  است.  خطرناك  بسيار 
مخالف دخالت نظامى امريكا در ليبى مى گويند 
استقالل  به  معترضان  موضع  به  توجه  با  كه 

ليبى دليلى وجود ندارد كه امريكا دخالت كند.

همزمان برخى در ساختار دولتى اياالت متحده 
تاكيد  دفاع  وزير  جامه  در  گيتس  رابرت  مانند 
نيست  امريكا  نظامى  دخالت  مساله  كه  دارند 
بايد  امريكا  كه  است  نظامى  توان  بحث  بلكه 
اختيار  در  ديگر  نبردى  در  شدن  دخيل  براى 
داشته باشد . بر اساس اين طرح ، سيستم دفاع 
بيگانگان  هدف  نخستين   ، ليبى  هوايى  حمله  و 
براى مهار بحران انسانى در ليبى خواهد بود . 
فرماندهان نظامى اياالت متحده تاكيد دارند كه 
نبايد فراموش كرد كه ليبى كشورى با مساحتى 
آن  آوردن  در  كامل  كنترل  در  كه  است  بزرگ 
كار اصال ساده اى نيست . اين افراد تاكيد دارند 
دوستان  همراهى  با  بايد  حركت  هرگونه  كه 
امريكا در قاره سبز و ناتو باشد . اين در حالى 
مانند  ناتو  اعضاى  برخى  كه  سكوتى  كه  است 
تركيه در خصوص اين مساله پيشه خود كرده 
اند، احتمال همكارى اين نهاد نظامى غربى را به 
. تا زمانى كه اين موضع  حداقل رسانده است 
حمام  به  توان  نمى  هم  دارد  وجود  منفعالنه 
.چه  داد  پايان  انداخته  راه  به  قذافى  كه  خونى 

استدالل هاى قانع كننده اى!
اما  است  پرواز  ممنوع  منطقه  از  سخن  جا  همه 

كاخ سفيد نمى تواند هدف اين حركت را توجيه 
كند . تنها مانع بر سر راه آمريكا در اعمال اين 
نيست.  ليبى  در  مخالفان  ميلى  بى  استراتژيث 
اكنون پرسش اينجاست كه اگر قذافى اين جنگ 

را ببرد ، آيا به نفع آمريكا خواهد بود؟

ارتش اياالت متحده جنگنده هايى را در مسافتى 
نه چندان دور از طرابلس مستقر كرده كه همين 
تر  آسان  آمريكا  براى  را  ليبى  به  حمله  مساله 
ديگر  سوى  از   . كند  مى  عراق  و  افغانستان  از 
بايد  كنند  مى  مطرح  را  مسافت  بحث  كه  انها 
منطقه  اعالم  مقوله  در  نيست  قرار  كه  بدانند 
ممنوع پرواز دورافتاده ترين نطقه ليبى هم مد 
نظر قرار گرفته شود . شهرهاى اصلى در ليبى 
هم  قرار  و  هستند  مديترانه  ساحل  نزديكى  در 
پرواز  ممنوع  منطقه  اعالم  بحث  اين  كه  نيست 
عراق  در  بينجامد.  طول  به  سالها  ليبى  فراز  بر 
بود  مطرح  بحث  اين  ميالدى  سال 2003  تا  هم 
و در نهايت هم با حمله نظامى امريكا به عراق 
تمام شد . اكنون سوال اينجاست كه در دوران 
بيل كلينتون و بحث عراق تا چه اندازه دولت به 
براى  هوايى  تحريم  همين  از  غير  به  ابزارهايى 
مهار صدام حسين متوسل شد؟ در شرايطى كه 
حمام خون در ليبى ادامه پيدا كند كه بر اساس 
فشارها   ، داشت  خواهد  هم  ادامه  امر  ظواهر 
براى حمله نظامى و نه تنها اعالم حريم هوايى 
افزايش خواهد يافت. در آن فضا واشنگتن هم 
چاره اى نخواهد داشت جز حمله و البته بعد از 
رفتن قذافى همگان فراموش مى كنند كه در ليبى 
چه خبر بود و باز واشنگتن را به تغيير رژيم در 

كشورى ثانى متهم خواهند كرد.
به نفع اياالت متحده است كه همين امروز منطقه 
اين   . كند  اعالم  را  ليبى  فراز  بر  پرواز  ممنوع 
حركت ارتش را اندك اندك در مقابل قذافى قرار 
خواهد داد. واشنگتن هم نيازى به دخالت نظامى 
مستقيم نخواهد داشت. البته باراك اوباما رئيس 
جمهورى آمريكا فعال نشسته و زنجيره حوادث 
را نظاره مى كند. اين حوادث هستند كه حركت 
هاى بعدى را به او ديكته مى كنند. اين سياست 
نيست آقاى رئيس جمهور، بلكه مشق كردن آن 

هم از روى بدترين سرخط است . 

دكتراي افتخاري  قذافي 
پس گرفته شد 

از  را  خود  افتخاري  دكتراي  خارطوم  دانشگاه 
معمر قذافي به دليل كشتار مردم ليبي پس گرفت.  
العربي،  القدس  فرامنطقه اي  روزنامه  از  نقل  به 
كه  كرد  اعالم  بيانيه اي  طي  خارطوم  دانشگاه 
خود  مارس   7 نشست  در  دانشگاه  اين  شوراي 
را  دانشگاه  اين  افتخاري  دكتراي  گرفت،  تصميم 
مردم  كشتار  دليل  به  ليبي  رهبر  قذافي،  معمر  از 

اين كشور پس بگيرد. دانشگاه خارطوم در سال 
1996 به قذافي دكتراي افتخاري داده بود. 

نمي گذاريم ايران 
اورانيوم بخرد!

آمريكا به زيمبابوه هشدار داد در صورتي كه اين 
مجازات هايي  بفروشد  اورانيوم  ايران  به  كشور 
به  گذاشت.  خواهد  اجرا  به  هراره  دولت  عليه 
در  گزارشي  انتشار  پي  در  ايران  عصر  گزارش 
قصد  درباره  بريتانيا  تلگراف  ديلي  روزنامه 
فيليپ  ايران  به  اورانيوم  فروش  براي  زيمبابوه 
با  آمريكا  خارجه  امور  وزارت  كراولي سخنگوي 
هشدار به زيمبابوه اين اقدام احتمالي دولت هراره 
شوراي  تحريمي  قطعنامه هاي  آشكار  نقض  را 
امنيت خواند و دولت موگابه را تهديد به مجازات 
امور  وزير  اخير  اظهارات  كه  افزود  كراولي  كرد! 
ايران،  عليه  تحريم ها  درباره  زيمبابوه  خارجه 
واشنگتن را به شدت نگران كرده است. با اين حال 
مبني  شواهدي  واشنگتن  كه  كرد  تاكيد  كراولي 
در  ايران  با  زيمبابوه  دولت  هسته اي  همكاري  بر 

اختيار ندارد.

روزنامه ديلي تلگراف اخيرا در گزارشي به نقل از 
وزير خارجه زيمبابوه نوشته بود كه تحريم هاي 
ناعادالنه  و  رياكارانه  ايران  عليه  ملل  سازمان 
فروش  از  كشورش  كه  بود  افزوده  وي  است. 
اورانيوم به ايران در مقابل دريافت سوخت از اين 

كشور بهره اقتصادي خواهد برد. 
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وزارت دفاع يونان: 

هواپيمايي قذافي از فراز 
آسمان يونان به مصر رفت

 اوضاع در ليبي در ابهام كامل قرار دارد. برخي گزارش ها 
از فرار قذافي خبر مي دهند و برخي ديگر به انگيزه ديكتاتور 
مي كنند.  استناد  مردم  بيشتر  چه  هر  سركوب  براي  ليبي 
خبرگزاري فرانسه به نقل از وزير دفاع يونان اعالم كرد 
گذشته  يونان  آسمان  از  قذافي  معمر  به  متعلق  هواپيماي 
و با عبور از جزاير كرت اين كشور در مصر فرود آمده 
چه  نيست  مشخص  كرده  اشاره  يونان  دفاع  وزير  است. 
كساني در اين هواپيما حضور داشته اند. اين خبر در حالي 
منتشر شده كه حمله سنگين نيروهاي وفادار به قذافي به 
شهر زاويه باعث شد اين شهر مهم در محاصره نيروهاي 
با  توانسته اند  قذافي  معمر  تانك هاي  و  بگيرد  قرار  دولتي 
شكستن مقاومت مردمي وارد اين شهر شوند. به گزارش 
بي بي سي حمالت توپخانه اى عليه شهر زاويه سنگين بوده 
و شمار قابل توجهى نيز در درگيرى ميان مخالفان دولت 
و سربازان هوادار قذافى كشته شده اند و حضور نزديك 
شهر  سطح  در  سربازان  حامل  خودرو  و  تانك   50 به 
ليبي مشاهده شده است. نيروهاى وفادار به معمر قذافى، 
ديروز همچنين دور جديدى از حمالت خود به شهر نفتى 
را  كشور  اين  شرق  در  آن  اطراف  مناطق  و  النوف  راس 
در  خود  كنترل  تحت  نيز  را  مصراته  شهر  و  كردند  آغاز 
شهر  اين  باران  موشك  از  خبرگزاري ها  برخي  آورده اند. 

نفتي از سوي نيروهاي وفادار به قذافي خبر داده اند.

قذافي: غربي ها دنبال نفت 
ليبي هستند 

تلويزيوني  شبكه  يك  با  گفت وگو  در  قذافي  معمر  همچنين 
منطقه  تصويب  مورد  در  غربي ها  به  هشدار  ضمن  تركيه 
گفت:  ملل  سازمان  امنيت  شوراي  در  پروازي  ممنوعه 
«تحميل مقررات منع پرواز، نشان خواهد داد كه نيت واقعى 
غربى ها، تصرف ذخاير نفتى ليبى است.» قذافي تاكيد كرد: 
شد  خواهد  ليبى  نفع  به  بگيرند  تصميمى  چنين  آنها  «اگر 
قدرت  كه  شد  خواهند  واقعيت  متوجه  ليبى  مردم  چون 
بتوانند  تا  هستند  كشورشان  كنترل  خواهان  خارجى  هاى 
نفتش را به سرقت ببرند. آن وقت است كه مردم دست به 
سالح خواهند برد.» قذافي عالوه بر مصاحبه با تلويزيون 
در  و  كرد  گفت وگو  نيز  فرانسه  سي اي  ال  شبكه  با  تركيه 
وي  كرد.  صحبت  كشورش  مردم  با  نيز  تلويزيوني  نطقي 
شد  مدعي  سابق  ادعاهاي  تكرار  با  خود  ديروز  نطق  در 
را  كشورش  جوانان  القاعده،  شبكه  و  اروپايى  هاى  دولت 
تهييج كرده اند تا آشوب كنند. او در اين مورد گفت: «مردم 
شهر بن غازى چاره اى ندارند جز اينكه به خيابان ها بريزند 
كه  بن غازى  كنند.  پاكسازى  خائن  افراد  از  را  شهر  اين  و 
قبال شهرى زيبا بود به يك ويرانه تبديل شده و بايد آزاد 
شود.» قذافي در مصاحبه با شبكه فرانسوي نيز با اشاره 
به اينكه تحوالت اخير توطئه اي استعماري است در دروغي 
آشكار ادعا كرد:«من نمى توانم عليه مردم خودم بجنگنم. 
فرانسه،  استعمارگر  كشورهاى  كه  است  دروغى  اين 

بريتانيا و آمريكايى منتشر كرده اند.»

ايتاليا: پايگاه هاي نظامي مان را در 
اختيار آمريكا و ناتو قرار مي دهيم 

بودند  كرده  اعالم  ايتاليايي  مقامات  پيش تر  كه  حالي  در 
كرد  نخواهد  مشاركت  ليبي  عليه  نظامي  حمله  طرح  در 
فرانكو فراتيني، وزير امور خارجه اين كشور با حمايت از 
موجب  به  كرد: «ايتاليا  تاكيد  پروازي  ممنوعه  منطقه  طرح 
پيمان  سازمان  و  اروپا  قبال  در  خود  وفاداري  و  تعهد 
چندين  به  جهاني  جامعه  دسترسي  ناتو،  شمالي  آتالنتيك 
را  ليبي  به  هوايي  عمليات   انجام  براي  خود  نظامي  پايگاه 
فراهم مي كند.» به گزارش فارس به نقل از شينهوا فراتيني 
مجوز  به  مشروط  را  ليبي  عليه  رم  لجستيك  پشتيباني 
قانوني تحميل منطقه «پرواز ممنوع» بر فراز آسمان ليبي 
و  ملل  سازمان  امنيت  شوراي  قطعنامه  صدور  طريق  از 

حمابت ناتو اعالم كرد. 

مخالفين قذافي:در صورت ترك قدرت، ديكتاتور را مجازات نمي كنيم
گروه بين الملل: تحوالت ليبي در روز گذشته حول سه محور اساسي رقم 
خورد؛ اول مسئله عدم پذيرش مذاكره با معمر قدافي توسط شوراي ملي 
موقت در بن غازي، دوم تالش قدرتهاي بين المللي و منطقه اي براي ايجاد 
محدوديت براي دولت ليبي در آستانه اجالس ناتو در روز پنج شنبه و 
اين  در  جديد  نكته  مختلف.  شهرهاي  در  شديد  درگيري هاي  ادامه  سوم 
ميان نظامي تر شدن لحن غرب بود به گونه اي كه باراك اوباما در ديدار 
با نخست وزير استراليا به صراحت از گزينه نظامي نام برد و گفت كه 

يكي از گزينه هاي روي ميز است. 

با قذافي مذاكره نمي كنيم 
بن غازي  در  انتقالي  ملي  شوراي  كه  بود  اين  ديروز  خبر  مهمترين  اما 
پس از انتشار خبري مبني بر احتمال معامله و مذاكره با انقالبيون با رد 
هرگونه مذاكره با ديكتاتور ليبي اعالم كرد در صورتي كه قذافي از قدرت 
كناره گيري كند وي را تحت تعقيب قضايي قرار نخواهند داد و مجازات 
مهندس  قذافي،  كه  بودند  داده  گزارش  خبري  منابع  پيش تر  نمي كنند. 
عبدالجليل»،  «مصطفي  پسرعموي  و  سابق  نخست وزير  عزوز الطلحي، 
رئيس شوراي انتقالي را به بن غازي فرستاده بود تا در مورد پيشنهاد 
كناره گيري قذافي و خروج او و خانواده اش و عدم پيگرد آنها با اين شورا 

مذاكره كند. 

تالش هاي بين المللي براي مهار قذافي 
تشديد  قذافي  با  نيز  منطقه اي  و  بين المللي  مخالفت هاي  اين  بر  عالوه  اما 
شده است. در اين زمينه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس 
فوري  نشست  برگزاري  و  ليبي  فراز  بر  ممنوع  پرواز  منطقه  ايجاد  از 

اتحاديه عرب با هدف بررسي اوضاع اين كشور را خواستار شدند. 
گفتني است اين درخواست در سايه اختالف كشورهاي بزرگ براي حمله 
كل  دبير  العطيه،  عبدالرحمن  كه  بيانيه اي  در  شد.  مطرح  ليبي  به  نظامي 
خواسته  امنيت  شوراي  خارجه  وزيران  از  كرد،  قرائت  را  آن  شورا  اين 
شده كه به حمايت از غير نظاميان ليبيايي از طريق اتخاذ گام هايي نظير 
العطيه  عبدالرحمن  بپردازند.  ليبي  فراز  بر  ممنوع  پرواز  منطقه  ايجاد 
جنايت  مي شود  مرتكب  ملتش  حق  در  ليبي  نظام  كه  آنچه  كرد:  تصريح 
رهبر  قذافي،  معمر  اينكه  به ويژه  شود  محكوم  بايد  كه  است  بشري  ضد 
نقض  امر  اين  و  مي كند  استفاده  سنگين  سالح هاي  و  مزدوران  از  ليبي 
خارجي  دخالت  هرگونه  وي  است.  بين المللي  قوانين  و  بشر  حقوق  علني 
در امور ليبي را رد كرد و گفت:  بايد در راستاي حفظ وحدت ملي ليبي و 
حفظ حاكميت و تماميت ارضي ليبي تالش نمود. عالوه بر اين شورا، يك 
ديپلمات غربى مستقر در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك اعالم كرده 
است، انگليس و فرانسه در هفته جارى پيش نويس قطعنامه اى را درباره 
ملل  سازمان  امنيت  شوراى  به  ليبى  فراز  بر  ممنوع  پرواز  منطقه  ايجاد 
متحد ارائه خواهند كرد. به گفته اين ديپلمات فرانسه و انگليس در حال 
حاضر سرگرم تهيه متن اين قطعنامه هستند و پيش نويس اين قطعنامه 
قرار  متحد  ملل  سازمان  امنيت  شوراى  عضو   15 اختيار  در  زودى  به 
مى گيرد. گفتنى است، آلن ژوپه، وزير خارجه فرانسه شنبه اعالم كرده 
شوراى  در  قطعنامه اى  تصويب  براى  انگليس  همراه  به  كشورش  بود، 
ليبى  فراز  بر  ممنوع  پرواز  منطقه  ايجاد  براى  متحد  ملل  سازمان  امنيت 
تالش مى كند. سه سناتور با نفوذ آمريكايى از جمله جان كرى، از حزب 
دموكرات و جان مك كين و ميچ مك كانل از حزب جمهوريخواه اين كشور 
نيز روز يك شنبه خواستار تالش اياالت متحده آمريكا براى ايجاد منطقه 

پرواز ممنوع بر فراز ليبى شده بودند. 
آماده سازى  لزوم  بر  (ناتو)  شمالي  آتالنتيك  پيمان  كل  دبير  همچنين 

طرح هاى اضطرارى درباره ليبي تاكيد كرده است. 
آندرس فوگ راسموسن، دبير كل ناتو دوشنبه در آغاز نشست وزراي 
دفاع اين پيمان گفت: «هر چند با توجه به بحران ليبى نيت مداخله در امور 
اين كشور را نداريم اما بايد درباره هرگونه احتمالى آمادگى الزم را داشت 
زيرا ناتو سازمانى دفاعى و امنيتى به شمار مى رود و وظيفه ما اجراى 
تصميم ها به طور احتياط  آميز در قبال هرگونه احتمالى است. راسموسن 
در عين حال هشدار داد: «در صورتى كه اوضاع انسانى در ليبى همچنان 
به وخامت ادامه دهد نمى توانم تصور كنم جامعه بين المللى و سازمان ملل 
تنها شاهد اين روند و نظاره گر آن باشد. عالوه بر اين موضع گيري ها، 
رئيس جمهوري آمريكا با «غيرقابل قبول» دانستن حمالت نيروهاى وفادار 
به «معمر قذافى» به مخالفان حكومت ليبى، رهبران اين كشور را مسئول 
اين حمالت دانست. «باراك اوباما»، رئيس جمهوري آمريكا دوشنبه گفت 
كه اياالت متحده و متحدان آن در پيمان آتالنتيك شمالي (ناتو) سرگرم 
ممنوع  پرواز  منطقه  ايجاد  جمله  از  نظامى  گزينه هاى  به  توسل  بررسى 
ملل  سازمان  دبيركل  ديگر «بان كى مون»،  از سوى  هستند.  ليبى  برفراز 
به  خود  حمالت  است،  خواسته  ليبى  دولت  از  بيانيه اى  انتشار  با  متحد 

غيرنظاميان را متوقف كند. 

مخالفت روسيه با اقدام نظامي 
وزير  سرگئى الوروف،  كه  بود  جريان  در  حالي  در  گيري ها  موضع  اين 
اوضاع  در  مسلحانه  دخالت  مخالف  كشور  اين  كه  گفت  روسيه  خارجه 
ويژه  به   خارجى  «دخالت  گفت:  دوشنبه  الوروف  سرگئي  است.  ليبى 
مسلحانه را وسيله حل و فصل بحران در ليبى نمى دانيم. خود ليبيايى ها 
موضع  «اين  گفت:  روسيه  خارجه  وزير  كنند.  حل  را  خود  مسائل  بايد 
ضرورت توقف فورى خشونت مقدم بر همه البته عليه افراد غير نظامى 
و انداختن اوضاع به مسير سياسى را در نظر مى گيرد. الزم است بحران 
از راه سياسى حل و فصل شود و براى اين الزم است جلوى خونريزى 
گرفته شود.» به گفته وى، جنايت ها عليه افراد غير نظامى در ليبى نبايد 
بدون مجازات باقى بماند. الوروف تاكيد كرد: «از ابتكار دبيركل سازمان 
ليبى  در  انسانى  امور  در  خود  ويژه  نماينده  انتصاب  درباره  متحد  ملل 

حمايت مى كنيم.» 

تداوم درگيري ها 
اما در ادامه درگيري ها در شهرهاي مختلف ليبي، انقالبيون در جبهه هاي 
شرق و غرب همچنان با نيروهاي قذافي درگير هستند. در شهر «الزاويه» 
كه در محاصره نيروهاي قذافي است، انقالبيون اجازه ندادند اين نيروها 
بر شهر سيطره پيدا كند و چندين حمله خونين را دفع كرده اند. شاهدان 
شهر  اين  ورودي  در  قذافي  نيروهاي  گفتند:  نيز  الزاويه  شهر  در  عيني 
در  با انقالبيون مي كنند.  و گريز  عمليات جنگ  به  اقدام  و  هستند  مستقر 
همين شهر انقالبيون آخرين حمله نيروهاي قذافي را با قدرت تمام در هم 
كوبيدند و بيش از سه تانك آنها را منهدم كرده و تمام سربازان داخل 
را  ساختمان ها  بام  قذافي  مزدور  تيراندازان  تك  همچنين  كشتند.  را  آنها 
نيز به محاصره درآوردند. اين شهر را نيروهاي قذافي با استفاده از توپ 
و تانگ به شدت گلوله باران كردند. در شهر نفت خيز «راس النوف» نيز 
انقالبيون براي در امان ماندن زنان و كودكان از حمالت نيروهاي قذافي، 
آنان را از شهر خارج كردند. در همين شهر در جريان بمباران نيروهاي 

قذافي سه نفر از يك خانواده را در خودرويشان كشته شدند.

لحن غرب جنگي شد
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با هشدار موسسات رتبه بندي در باره كاهش رتبه هاي اعتباري رخ داد 

تشديد نگراني ها از بحران 
بدهي هاي دولتي اروپا

ا
ارزهاي  از  سبدي  برابر  در  يورو  ارزش  پي  در  پي  روز  سومين  براي   
داده اند  هشدار  رتبه بندي  نهادهاي  از  تعدادي  يافت.  كاهش  جهان  معتبر 
يورو  بلوك  عضو  كشورهاي  برخي  اعتباري  رتبه  آينده  هفته  چند  طي  كه 

كاهش خواهد يافت و اين امكان وجود 
دارد كه پرتغال وادار شود از صندوق 
اروپا  اتحاديه  كه  دالري  ميليارد   1000
تاسيس  پول  بين المللي  صندوق  و 
كرده اند، كمك بگيرد. اين صندوق چند 
به  بخشيدن  اطمينان  هدف  با  پيش  ماه 
سرمايه گذاران در باره افق بلوك يورو 
ايرلند  و  يونان  تاكنون  و  شد  تاسيس 
سوي  از  كرده اند.  دريافت  كمك  آن  از 
سرمايه گذاران  حاضر  حال  در  ديگر 
در  دولتي  بدهي هاي  وضعيت  نگران 
يورو  بلوك  عضو  بدهكار  كشورهاي 
جمعه  روز  نشست  معتقدند  و  هستند 

بازارهاي  باره  در  را  كنوني  نگراني هاي  توانست  نخواهد  اروپايي  مقامات 
صندوق  ببرد.  ميان  از  بلوك  اين  بدهكار  كشورهاي  وضعيت  و  مالي 
ميليارد  هزار  موجودي  با  صندوقي  اروپا  مركزي  بانك  و  پول  بين المللي 
از  لزوم  صورت  در  تا  كرده اند  تاسيس  يورو،  ميليارد   750 معادل  دالر، 
وجوه آن به كشورهاي پرتغال، ايرلند، يونان، اسپانيا و ايتاليا كه بيشترين 
ميزان بدهي دولتي را دارند وام اعطاء كنند. اما اين اقدام تاكنون نتوانسته 
مدت  بلند  در  معتقدند  آنها  زيرا  بدهد  سرمايه گذاران  به  خاصي  اطمينان 
سود  و  اصل  بايد  مي كنند  دريافت  كمك  صندوق  اين  از  كه  كشورهايي 
وضعيت  آينده  سال هاي  تا  دليل  همين  به  و  كنند  بازپرداخت  را  وام  اين 
كشورهاي ياد شده سامان نخواهد يافت. از سوي ديگر طي هفته هاي اخير 
مشكالت بزرگي در برابر اقتصاد جهان به وجود آمده است. اقتصاد جهان 
اكنون فهرستي از معضالت را پيش روي خود دارد: رشد قيمت محصوالت 
كشاورزي و مواد غذايي، بحران بدهي هاي دولتي در اروپا، افزايش قيمت 

نفت، نرخ باالي بيكاري در اقتصادهاي توسعه يافته و سياست هاي انقباضي 
در اقتصادهاي نوظهور مهم ترين اين مشكالت هستند. 

در اياالت متحده به رغم كاهش نرخ بيكاري به 8.9 درصد در ماه فوريه طي 
دو سال اخير بيكار شدن بيش از 8 ميليون نفر و نيز نگراني خانواده هاي 
آمريكايي از افق اقتصاد كشورشان باعث تغيير رفتار آنها شده و مشاهده 
گذشته  در  نمي كنند.  مصرف  گذشته  مانند  ديگر  آمريكا  مردم  كه  مي شود 
اقتصادي  رشد  زمينه   آن  مصرف   كه  بود  رونق  پر  چنان  آمريكا  بازار 
جهان را فراهم مي كرد اما همانطور كه تيموتي  گايتنر وزير دارايي آمريكا 
اعالم كرده جهان ديگر نبايد روي مصرف آمريكا حسابي باز كند. اكنون 
صادرات مهم ترين عامل رشد و رونق اقتصاد اين كشور محسوب مي شود 
و اين درحالي است كه در باره رشد واردات اقتصادهاي نوظهور آسيايي 
از آمريكا ترديدهايي وجود دارد. همچنين در اروپا، از اواسط سال گذشته 
وخيم  با  يورو  بلوك  در  دولتي  بدهي هاي  بحران 
شدن اوضاع مالي دولت يونان آغاز شد و طي اين 
مدت، اوضاع در ايرلند، اسپانيا، پرتغال و ايتاليا نيز 
بسيار بد شده است. عمال تمام دولت هاي اروپايي 
دچار بدهي هستند و براي كاهش كسري بودجه 
و بدهي دولتي خود طرح هاي رياضت  اقتصادي را 
كه مستلزم كاهش بودجه و افزايش ماليات هاست 
تدوين كرده اند كه باعث كاهش رشد اقتصادي در 
اين قاره خواهد شد. تمام كشورهاي توسعه يافته 
بايد براي سامان دادن به وضعيت اقتصادي خود 
بر ميزان صادرات خود بيفزايند اما سياست هايي 
كه در آسيا اتخاذ شده تا از نرخ تورم كاسته شود 
مشكالتي  با  را  شده  ياد  كشورهاي  اهداف  تحقق 

مواجه خواهد كرد. 

دولت چين از اواسط سال 2010 اعالم كرد قصد دارد نرخ رشد اقتصادي 
فعاليت ها  حجم  از  كاستن  دهد.  كاهش  درصد   10 حدود  به  را  كشور  اين 
و  شده  انجام  راستا  همين  در  بانك ها  وام دهي  كاهش  و  مسكن  بخش  در 
سال هاي  و  ماه ها  طي  اقتصادي  رشد  كاهش  باعث  امر  اين  و  شد  خواهد 
بزرگ تر  عاملي  به  تورم  نرخ  رشد  نيز  اخير  هفته هاي  در  مي شود.  آينده 
براي اتخاذ سياست هاي انقباضي تبديل شده است. رشد قيمت نفت و مواد 
غذايي طي هفته هاي اخير بر ميزان تورم افزوده است و تحليلگران معتقدند 
به  آسيايي  توسعه  حال  در  و  نوظهور  اقتصادهاي  در  مركزي  بانك هاي 
سياست هاي انقباضي خود يعني كاستن از نرخ هاي بهره ادامه خواهند داد. 
به  اروپايي  شهروندان  و  سرمايه گذاران  كه  ندارد  تعجبي  شرايط  اين  در 

شدت نگران وضعيت آتي اقتصادي و مالي بلوك يورو هستند. 

فروكـش تب طال در 
بازارهاى جهانى

ارزش  بهبود  و  انرژى  قيمت هاى  كاهش  با  طال  بهاى 
دالر كه تقاضا براى اين فلز گرانبها به عنوان دارايى 
سقوط  باال  قيمت  ركورد  از  داد،  كاهش  را  جايگزين 
كرد. نفت خام با مطرح شدن احتمال نشست اضطرارى 
(اپك)  نفت  صادركننده  كشورهاى  سازمان  اعضاى 
براى مذاكره در مورد راههاى جبران توليد نفت قطع 
شده از ليبى كه در آن شورشيان با نيروهاى دولتى 

در جنگند، دو درصد كاهش يافت.
معامالت طال براى تحويل در ماه آوريل روز دوشنبه 
درصد   0.5 يا  دالر   7.3 نيويورك  كامكس  بازار  در 
در  سنت   20 و  دالر   427 و  هزار  به  و  يافته  كاهش 
هر اونس رسيد. بهاى اين فلز روز يكشنبه به ركورد 
هزار و 445 دالر و 70 سنت رسيده بود كه 27 درصد 

بيشتر از سال گذشته بود.
معامالت نقره براى تحويل در ماه مى، 20.7 سنت يا 
0.6 درصد كاهش يافته و به 35.658 دالر در هر اونس 
 36.745 ركورد  به  يكشنبه  روز  فلز  اين  بهاى  رسيد. 
دالر رسيده بود كه باالترين قيمت براى معامالت حجم 
ركورد  به  سال  آن  در  نقره  بود.  مارس1980  از  باال 
دو  گذشته  سال  در  فلز  اين  بود.  رسيده  دالر   50.35

برابر رشد قيمت داشت.
بورس  بازار  در  ژوئن  ماه  در  تحويل  براى  پاالديم 
بها  كاهش  درصد   0.4 يا  دالر   3.40 نيويورك  كاالى 
يافته و 786.70 دالر در هر اونس معامله شد. معامالت 
يا  دالر   17.8 نيز  آوريل  ماه  در  تحويل  براى  پالتين 
يك درصد كاهش يافته و به هزار و 802 دالر و 60 
گذشته  ماه  در 12  پاالديم  رسيد.  اونس  هر  در  سنت 

67 درصد و پالتين 13 درصد ترقى قيمت داشته اند.

نشريه پالتز ادعا كرد: 

ذخيره سازى 20 ميليون 
بشكه نفت در ايران

 نشريه پالتز به نقل از منابع آگاه نوشت :ايران بيش 
از 20 ميليون بشكه نفت خام را در 10 نفتكش بزرگ 

خود ذخيره سازى كرده است .
براساس نوشته اين نشريه ،ايران ماه گذشته 5 تا 6 
ميليون بشكه نفت خام را به منطقه عين سخنه واقع 

در جنوب كانال سوئز منتقل كرده است .
قيمت نفت به علت ادامه درگيريهاى سياسى در ليبى 
و كاهش توليد نفت اين كشور به باالترين حد خود در 
دو سال و نيم اخير رسيده است . ايران پيش از اين 
نيز 20 تا 25 ميليون بشكه نفت و ميعانات گازى را 

در نفكشهاى بزرگ خود ذخيره كرده بود .
بنا به ادعاى پالتز تحريمهاى سازمان ملل و آمريكا 
به  ايران  نفت  فروش  براى  را  چالشهايى  و  مشكالت 
وجود آورده است و خريد نفت ايران توسط شركت 
به  و  يافته  كاهش  آسيا  و  اروپا  پااليشگاهى  هاى 
همين علت ايران مجبور شده است نفت توليدى خود 

را ذخيره سازى كند.
در عين حال ذخيره سازى نفت بر روى آب اقدامى 
است كه برخى توليدكنندگان براى به حداكثر رساندن 
مى  انجام  محصولشان  فروش  محل  از  خود  سود 
دهند و اين اقدام به ايران اختصاص ندارد. سازمان 
بين المللى انرژى در آخرين گزارش خود حجم نفت 
را  جهان  سطح  در  ها  آب  روى  بر  شده  ذخيره  خام 

بالغ بر 60 ميليون بشكه برآورد كرده است.
است  روز  در  بشكه  ميليون  بر 3.7  بالغ  ايران  توليد 
كه ذخيره سازى 20 ميليون بشكه تقريبا معادل توليد 
6 روز اين كشور است. بنا به ادعاى پالتز باال بودن 
قيمت نفت ايران در مقايسه با ساير نفت هاى مشابه 
موجود در بازار نيز عامل ديگرى در كاهش واردات 

نفت آسيا و اروپا از ايران بوده است .
ظرفيت اسمى توليد نفت ايران 4.3 ميليون بشكه در 
كه  باورند  اين  بر  انرژى  كارشناسان   . است  روز 
نفت  توليد  افزايش  به  قادر  كنونى  شرايط  در  ايران 

خود به باالتر از 3.7 ميليون بشكه نخواهد بود .

اليحه بودجه 90 
شفاف نيست 

مي گيرد  بودجه  در  مجوزي  زيركي  نوعي  با  دولت   
طرح هاي  رديف  از  را  خود  جاري  بودجه  كسري  كه 
عمراني و...بپردازد. بنابراين اصًال نبايد به اين رقم ها 

دل خوش كرد. 
گفت وگو  در  صدوق  و  يزد  نماينده  اولياء  اكبر  علي 
با ايلنا با بيان اين مطلب در ارتباط با ميزان افزايش 
بودجه سال 90 در بخش عمران اظهار داشت: بودجه 
عمراني در اليحه دولت چيزي حدود 50درصد رشد 
نيست  واقعي  ارقام  اين  متأسفانه  ولي  مي دهد  نشان 
عضو  اين  گفته  به  مي رسد.  نظر  به  بعيد  آن  تحقق  و 
با  جاري  سال  اسفندماه  در  مجلس  عمران  كميسيون 
از 20هزار  كمتر  پرداخت ها  تحقق  از 50درصد  كمتر 
ميليارد تومان است و به نظر نمي رسد اتفاق خاصي 
بيشتر  يا  برابر  مثًال 2  آينده  درسال  رقم  اين  تا  بيفتد 
شود. اين عضو كميسيون عمران مجلس يادآور شد: 
مشكل اوليه غيرواقعي ديده شدن ارقام اليحه و عدم 
تحقق درآمدهاست و كم شدن تخصيص اعتبارات و 
بعد از آن هم عدم پرداخت وجه از سوي خزانه است. 
وي ادامه داد: به طور مشخص مبلغي كه به عنوان يارانه 
به مردم پرداخت مي شود خيلي بيشتر از ارقامي است 
كه در قانون هدفمند كردن يارانه ها ديده شده بود و 
به نظر مي رسد دولت از همين محل ها اين پرداخت ها 
در  مجوزي  زيركي  نوعي  با  دولت  مي دهد.  انجام  را 
از  را  خود  جاري  بودجه  كسري  كه  مي گيرد  بودجه 
اصًال  بنابراين  بپردازد.  و...  عمراني  طرح هاي  رديف 

نبايد به اين رقم ها دل خوش كرد. 
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دفتر مركزى لندن:

آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

بالتكليفى خريد و 
فروش ارز آزاد را 

در صرافى ها 
نوسانات  از  متاثر  هم  هنوز  استانبول  بازار 
هنوز  گويا  است.  گذشته  ماه  چهار  در  ارز 
است.  نشده  طرف  بر  ها  تالطم  آن  آثار 
صرافان اين بازار هنوز هم بر اساس بايدها 
و نبايدهاى بانك مركزى كه متاثر از تالطم 
كنند  مى  فعاليت  است  گذشته  چهارماه  هاى 
و بخشنامه هاى ارسالى به فعاالن اين بازار 
نيز تحت تاثير اين نوسانات تنظيم و ارسال 

مى شود.
گفته مى شود، بانك مركزى به تازگى اقدام 
به ارسال بخشنامه اى به برخى صرافى ها 
كرده است كه خريد فروش ارز آزاد را براى 
بازار  اين  صرافان  كند.  مى  ممنوع  صرافان 
به  مجاز  صرافان  اساس  اين  بر  گويند  مى 
و  نيستند  آزاد  قيمت  با  ارز  فروش  و  خريد 

متخلفان تحت پيگرد قانونى قرار مى گيرند.
گفته مى شود اين بخشنامه تنها به برخى از 
صرافان داده شده و تنها يك ماه نيز از زمان 

ابالغ آن مى گذرد.
تا پيش از اين صرافان با يك نرخ كه همان 
نرخ آزاد بود خريد و فروش مى كردند كه 
از زمان آغاز بحران در بازار ارز در چهار 
ماه گذشته بازار تحت لواى دو نرخ آزاد و 

رسمى فعاليت مى كند.
ارز  دريافت  براى  صرافان  كه  صبح  هر 
كنند  مى  مراجعه  دولتى  ارز  يا  مسافرتى 
اعالم  آنها  به  دولتى  ارز  نرخ  روز  همان 
نرخ  ها،  صرافى  تابلوهاى  تمام  و  شود  مى 
دالر را همان نرخى نشان مى دهند كه بانك 
تمامى  در  نرخ  اين  و  كرده  اعالم  مركزى 

صرافى ها يكسان است.

در چهارراه استانبول به جز ارز دولتى نرخ 
آن  به  كه  است  جارى  بازار  در  نيز  ديگرى 
نرخ آزاد مى گويند. شايد گمان كنيد كه كمتر 
كند  مى  اقدام  آزاد  ارز  خريد  براى  كسى 
بازار  فعاالن  نيست.  طور  اين  كه  حالى  در 
را  خود  مشتريان  بازار  اين  معتقدند  ارز 
مركزى  بانك  بخشنامه  براساس  زيرا  دارد. 
صرافان مجازند تنها تا سقف دو هزار دالر 

گذرنامه  دريافت  ازاى  در  هم  آن  افراد  به 
بنابراين  بفروشند.  دولتى  ارز  بليت،  و 
مسافرانى كه به ارز بيشترى نياز دارند بى 
شك بايد ارز را با نرخ آزاد خريدارى كنند. 
آنان ناچارند به بازار سياه و يا فروشندگان 
سرپايى ارز كه بساطشان در كنار چهارراه 

استانبول پهن است مراجعه كنند.
گفته مى شود خريدارى ارز از فروشندگان 
و  است  خريداران  ضرر  به  تنها  سرپايى 
ها  سرپايى  از  را  ارز  شود  مى  توصيه 
صرافى  از  برخى  حاضر  درحال  اما  نخرند 
اقدام  مركزى  بانك  بخشنامه  برخالف  ها 
كه  كنند  مى  آزاد  ارز  فروش  و  خريد  به 

شناسايى آنها چندان آسان نيست.

زنگ خطر براى 
بانك هاى ايران

در  امروز  تهران  روزنامه  شنبه  پنج  روز 
براى  خطر  عنوان«زنگهاى  با  خود  سرمقاله 
بانكها و ضرورت چاره جويى فورى» نوشت:

اقتصادى  كميسيون  گذشته  روز  گزارش 
روشن  شد  قرائت  مجلس  علنى  جلسه  در  كه 
بانكى  سيستم  شدن  مبتال  از  زوايايى  كننده 
فورى  جويى  چاره  كه  است  ويرانگر  افتى  به 
ضرورى  را  افت  اين  منفى  تبعات  مهار  براى 
ساخته است. بدهكار بودن نزديك به هفت و 
حاضر  كه  بانكى  سيستم  به  نفر  ميليون  نيم 
به پرداخت بدهى هاى معوقه خود نيستند به 
نفر  يك  ايرانى  هر 10  از  كه  است  اين  معناى 
و  دارد  معوقه  بدهى  كشور  بانكى  سيتم  به 
يك  دستكم  نفر  ميليون  حدود 7  ميان  اين  در 
بدهى  بانكى  سيستم  به  تومان  ميليون  نيم  و 
 100 باالى  بدهى  نفر  هزار   40 نزديك  دارند. 
عنوان  مجلس  در  كه  انگونه  و  دارند  ميليون 
 1500 نجومى  رقم  مجموعا  هم  نفز   9 شد 
ميليارد تومان بدهى معوقه دارند كه 7 نفر از 
خود  بدهى  بازپرداخت  به  حاضر  نفر   9 اين 
كه  بود  اين  بر  تصور  اين  از  پيش  تا  نيستند. 
و  زد  با  بانكى  بدهكاران  بزرگ  برخى  صرفا 
خود  براى  فرارى  راه  پنهان  و  پيدا  بندهاى 
بدهى  بازپرداخت  بيشتر  چه  هر  تا  اند  جسته 
ديروز  گزارش  اما  بيندازند.  تعويق  را  خود 
مجلس نشان داد كه طفره رفتن از بازپرداخت 
معوقات بانكى به يك اپيدمى تبديل شده است 
بدهكاران  خرده  به  بدهكاران  بزرگ  از  كه 
اين  واقعيت  است.  كرده  سرايت  هم  بانكى 
است وقتى افرادى خارج از ضوابط و انگونه 
كه  داد  خبر  قضايى  دستگاه  رييس  پيشتر  كه 
برخى وام گيرندگان حتى وثيقه قالبى گذاشته 
گرفته  وام  نجومى  ارقام  بانكى  سيستم  از  و 
و اكنون هم با قلدرى از بازپرداخت ان شانه 
خالى مى كنند و در همان حال هم برخوردى 
نيز  نامشان  حتى  و  شود  نمى  انان  با  موثر 
علنى نمى شود ، طبيعى است چنين شيوه اى 
يك فرهنگ غلط را در جامعه جا مى اندازد كه 

وام بگير و پس نده.

بدهكار  ميليون  نيم  و  هفت  نمودارى  تحليل 
تومان  ميليارد  هزار   32 مجموعا  كه  بانكى 
دارند  معوقه  بدهى  دالر  ميليارد   32 معادل 
از  بانكى  بدهكاران  بين  در  كه  دهد  مى  نشان 
تا  بدهكاران  خرده  از  دارد.  وجود  سنخى  هر 
دالالن  تا  كنندگان  توليد  از  بدهكاران.  كالن 
سيستم  چرا  است  اين  سئوال  عادى.  مردم  و 
ايا  است؟  شده  مبتال  افتى  چنين  به  بانكى 
عمدتا  كه  بدهكاران  كالن  كه  روز  همان  اگر 
برخى  اساس  بر  و  هستند  مسلك  دالل  هم 
بدهى  بازپرداخت  از  ضوابط  از  خارج  روابط 
معوقه خود طفره رفتند به جاى اينكه با گرفتن 
با  عوض  در  و  شدند  نمى  تشويق  مجدد  وام 
ايا  شدند  مى  مواجه  قانونى  قاطع  برخورد 
امروز با اپيدمى به نام معوقات گسترده بانكى 

مواجه بوديم ؟
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info@persianweekly.co.uk ادبيات و انديشه
آيا عرفان و تصوف، مانع 
رشد صنعت در ايران بودند؟
دكتر شهرام پازوكى

عضو موسسة پژوهشى حكمت و فلسفه ايران 

(قسمت اول) 

كه  است  صنعت  دربارة  مستقل  رساله  تنها  ميرفندرسكى  صناعيه  رسالة 
به زبان فارسى نوشته شده است. البته دو يا سه رساله ديگر هم هست 
كه يكى از آن ها حقايق صناعيه قاضى سعيد قمى است و ديگرى رساله اى 
است بدون نام كه منتسب به قاضى سعيد است اما قطعا رونوشت همين 

رسالة صناعيه است و متعلق به ميرفندرسكى.

ميرفندرسكى در جاهاى مختلف اين كتاب به زمانه  خودش اشاره مى كند 
موضوع  واقع  در  مى كند.  انتقاد  خودش  زمانه   در  صنايع  وضعيت  از  و 

صناعيه ميرفندرسكى همين توقف صنايع و پرسش از چرايى آن است. 
رساله ميرفندرسكى كامًال در فهم ما از معناى صنعت و چراى توفق آن 
در جهان اسالم تاثير خواهد گذاشت. رساله در دوره مهم صفويه نوشته 
شده است. مهم از اين جهت كه در اين دوره شاهد ظهور و بروز تمام عيار 
قول  به  فلسفه  و  حكمت  زمينه  در  هستيم.  ايران  معنوى  و  حكمى  ميراث 
هانرى كربن شاهد تاسيس مكتب اصفهان هستيم. اما در همين دوره است 

كه مدنيت ايرانى دچار بحران مى شود.

اين  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  صنعت  و  مدنيت  رابطة  رساله  اين  در 
بحران از آنجا مهم است كه اثر سويى به جا گذاشت كه تا امروز ادامه دارد 
و بدون تامل در اين دوره در تاريخ فكر و تاريخ معاصر ايران امكان پذير 
نيست. در دوره اى كه بيشترين آثار حكمى و صناعى و فقهى و روايى ما 
منتشر شده است، در آثار فالسفه و حكماى اين دوره مانند ميرفندرسكى، 
شيخ بهايى، مالصدرا، فيض كاشانى و ديگران آثار اضطراب اين بحران 
هويدا است. اساسًا در چنين دوره هايى است كه آثارى مهم منتشر مى شود 
مى گيرد  قرار  تشكيك  مورد  بوده اند  مانوس  بدان  قوم  يك  كه  امورى  و 
دورة  منظر،  اين  از  مى شود.  منتشر  ترديد  همين  طرح  حهت  در  آثارى  و 
ميرفندرسكى با دورة يونان باستان و انتشار آثار افالطون و ارسطو قابل 
دورة  زوال  زمانه  در  يونانى  فلسفه  آثار  مسئله ترين  پر  كه  است  مقايسه 

تراژدى و برآمدن سوفسطائيان ـ نشانه اى از همين زوال ـ هستند.

اما بحران دورة ميرفندرسكى چه بود؟ بحران تصوف و عرفان و سركوب 
عرفان و جايگزين شدن و استيالى صوفيه حكومتى از يك سو و درآمدن 
بود  خاطر  همين  به  است.  دوره  اين  مشخصات  از  فقهى  شكل  به  تشيع 
كه  ديگرى  گروه  و  كردند  مهاجرت  هند  به  ايرانى  حكماى  از  گروهى  كه 
ماندند ـ مانند مالصدرا ـ در تحكيم بنياد تفكر و رد تصوف بدلى مثال در 
رساله «كسر اصنام جاهليت» و دفاع از عرفان حقيقى در رساله «سه اصل» 
پرداختند. او هم در اين رساله به تقليب عرفان و تصوف و حكمت و تاثير 

آن بر شئون فكرى و مدنى نظر داشته است.

به همراه حكما و عرفا، تعدادى از اصحاب صنايع هم به هند مهاجرت كردند 
داشتند.  نقش  طبقاتى  و  صناعى  عرفانى،  جريان هاى  ايجاد  در  آنجا  در  و 
است.  بحران  همين  درگير  و  شاهد  صناعيه  رسالة  در  هم  ميرفندرسكى 
به هند سفر كرده و اگرچه در آنجا رحل اقامت  خود ميرفندرسكى مكرراً 
داشته  ابتدايى  آشنايى  سانسكريت  زبان  با  كه  مى دانيم  دست كم  نيافكند 
است. با حكمت هندو آشنا بوده است و در ايران هم ـ مانند شيخ بهايى ـ در 
طريق فتوت بوده است. اين جريان هاى عرفانى بر كار او تاثير داشته است.

تعريف صنعت 
اما معناى صنعت. اين لفظ معناى مطلق كار و پيشه است. در معنايى كه 
حكما از كار داشته اند، كار حتى در معناى فيزيكى اش امرى مقدس و دينى 
بوده است. يكى از منابع مهم دربارة پيشه ها فتوت نامه ها هستند. بررسى 
و خواندن بيش از صد رساله فتوت نامه موجود، براى شناخت جامعه اى 
كه اساس آن را اصناف تشكيل مى دهد، مهم است. در مقابل اين معنا از 
زندگى  وسايل  كسب  وسيله  كه  زندگى  نه  كار  مدرن،  معناى  در  صنعت، 
است. اين معناى جديد كه بعد از انقالب صنعتى به وجود آمد بدل به امرى 
مورد  فراغت  اوقات  مفهوم  كه  بود  خاطر  همين  به  و  شد  بدل  كسل كننده 

توجه قرار گرفت.
يكى از مقاصد ميرفندرسكى در اين رساله، تحليل تعطيل شدن كار هم از 
حيث معنوى و هم از حيث اجتماعى بود. حيث معنوى كار براى او كه به 
جريان هاى عرفانى ايرانى و هندى دلبسته بود بسيار مهم مى نمود. نكته 
ديگر اينكه در اين لفظ عموميتى وجود دارد كه از نبوت و خالفت و حكمت 
را تا پيشه ورى و گازرى (رخت شويى) در بر مى گيرد. البته اين پيشه ها در 
عرض يكديگر نيستند و در چارچوب يك سلسله مراتب از اشرف تا اخس 

(پست) قرار مى گيرند.  ادامه دارد ...

ديكشنرى ليوتار، براى 
ارائه انديشه هاى فيلسوف 

پست مدرن فرانسوى
سيم  استوارت  كوشش  به  ليوتار"  "ديكشنرى 
از  انگليسى  زبان  به  و  صفحه   256 در  به زودى 
سوى انتشارات دانشگاه ادينبورو منتشر خواهد 

شد. 
كامًال  طور  به  تا  است  آن  بر  ليوتار  ديكشنرى   
واضح، ايده هاى پيچيده و دشوار اين نظريه پرداز 
ادبى و فيلسوف پست مدرن فرانسوى را با دقت، 
جزئيات و وضوح هر چه تمامتر به مخاطبان خود 
ارائه كند؛ كتابى كه با همكارى مشترك محققان و 
پژوهشگران رشته هاى گوناگون، در 168 مدخل 
ليوتار  انديشه  اصلى  مفاهيم  همه  توضيح  به 

مى پردازد.
و  ادبى  نظريه پرداز  ليوتار،  فرانسوا  ژان 
پيشگامان  از  فرانسوى  مدرن  پست  فيلسوف 
كتاب  انتشار  با  كه  است  بوده  پست مدرن  نظريه 
"وضعيت پست مدرن: گزارشى درباره دانش" در 
از  بسيارى  رسيد.  جهانى  شهرت  به  سال 1979 
صاحب نظران، كتاب مزبور را به عنوان نشانگر 
گفتنى  مى كنند.  تلقى  پست مدرن  جنبش  آغاز 
مدرنيسم  پست  و  پست مدرن  واژه هاى  است 
قبل از ليوتار نيز به  ويژه در عرصه هنر به كار 
مى رفتند، ولى كتاب ليوتار اين واژه ها را به عنوان 
فراگير  فرهنگى  و  اجتماعى  نظريه  يك  از  نمودى 

مطرح ساخت.
ماهيت  وضعيت پست مدرن، استدالل مى كند كه 
صنعتى  عصر  و  يافته  تغيير  دانش  موقعيت  و 
هاى  ايده آل  و  علمى  پژوهش  انبوه،  توليد  با  كه 
روشنگرى عقالنيت و پيشرفت مشخص مى شود 
به پايان رسيده است و در واقع ما هم اينك در 
وضعيت جديدى زندگى مى كنيم كه ليوتار آن را 
فناورى  آن  در  كه  مى نامد  پست مدرن  وضعيت 
ارزشهاى  و  كارآمدى  بر  و  بوده  حاكم  اطالعات 

عملگرايانه تأكيد مى شود.

از دست رفتن باور به فراروايت ها يا روايت هاى 
يعنى  است،  كنونى  دوران  ديگر  مشخصه  كالن 
همان روايت هاى مسلطى كه براى توجيه فعاليت 
كار  به  فرهنگى  اشكال  و  ها  ارزش  نهادها،  ها، 
فقط  علم  كه  مى كند  تأكيد  همچنين  وى  مى روند. 
به يك سرى از بازى هاى زبانى تبديل شده است.

جايزه قلم فاكنر نامزدهايش را 
معرفي كرد 

براي  را  نهايي  فهرست  به  يافته  راه  كتاب   5 فاكنر  قلم  معتبر  جايزه  ايبنا: 
دريافت جايزه 2011 خود اعالم كرد. 

اين 5 كتاب كه در سال 2010 منتشر شده اند، توسط يكي از برجسته ترين 
اين  در  اند.  شده  برگزيده  داستاني  بخش  در  آمريكا،  ادبي  داوري  گروه 
فهرست جنيفر اگان براي «ديداري از تيم گردن كلفت ها»، دبورا آيزنبرگ 
كتاب  براي  گوردون  جيمي  آيزنبرگ»،  دبورا  داستان هاي  «مجموعه  براي 
«خداي بي نظمي»، اريك پاچنر براي كتاب «خانه الگو» و برد واتسون براي 

«بيگانگان در مرحله نخست زندگي هايشان» انتخاب شده اند. 

اين  اعالم  با  فاكنر  قلم  بنياد  روساي  استون  رابرت  و  ريچاردز  سوزان 
هيات  دادند.  خبر  خود  پاياني  دور  به  رقابت  اين  شدن  نزديك  از  اسامي 
داوري اين رقابت اين آثار را از ميان 320 رمان و مجموعه داستان كوتاه 
بنگاه   125 از  بيش  توسط   2010 سال  در  كه  آمريكايي  نويسندگان  اثر 

انتشاراتي به بازار آمده اند، انتخاب كرده اند. 
برنده اين جايزه كه با دريافت يك جايزه 15 هزار دالري تقدير مي شود، در 
15 مارس (24 اسفند) معرفي مي شود. هر يك از 4 نامزد ديگر راه يافته به 

مرحله نهايي 5 هزار دالر به عنوان جايزه دريافت مي كند. 
داده  ترتيب  فاكنر  قلم  بنياد  در  كه  مراسمي  در  دوره  اين  نامزد   5 هر  از 
مي شود، تقدير خواهد شد. بليت براي ورود به اين مراسم 100 دالر است. 
كتاب «ديداري از تيم گردن كلفت ها» رماني در 13 فصل است كه هر يك 
از اين فصول به تنهايي يك داستان كوتاه است. مجموعه اين داستان ها 40 
سال از زندگي آمريكا از سال 1979 تا 2020 را دربر مي گيرند. اين رمان 
براي لحن، ديدگاه چند منظره، نوع چيدمان عناصر داستاني و شخصيت ها 

انتخاب شده است. 
اين  آثار  از  جلدي   4 مجموعه  يك  آيزنبرگ  دبورا  داستان هاي  مجموعه 
نويسنده است. داستان هاي كوتاه اين نويسنده همواره با تحسين روبه رو 

شده اند و براي زبان ويژه و ديالوگ هايشان از اهميت برخوردارند. 
«خداي بي نظمي» كه امسال موفق به دريافت جايزه كتاب ملي آمريكا شد، از 
زباني خيره كننده برخوردار است و داستان آن در غرب ويرجينيا مي گذرد. 
تنها 4  كه  دارد  قرار  اسب  ورشكسته  كننده  رام  يك  داستان  اين  مركز  در 
رمان  اين 3  از  پيش  گوردون  جيمي  مي دهند.  تشكيل  را  سرمايه اش  اسب 

ديگر نوشته است. 
اين در حالي است كه اريك پانچر با نخستين رمانش در اين فهرست جاي 
زيلر  خانواده  درباره  تراژيك  داستاني  الگو»  «خانه  او  رمان  است.  گرفته 
در دهه 80 قرن بيستم در جنوب كاليفرنياست. «بيگانگان در اولين مرحله 
زندگي هايشان» هم مجموعه اي از 12 داستان كوتاه است كه حول زندگي 
يك خانواده شكل گرفته اند. اين خانواده برمبناي سنت هاي جنوبي زندگي 

مي كنند و تجربيات هر يك در قالب يك داستان بيان شده است. 

جايزه قلم فاكنر امسال سي و يكمين دوره خود را پشت سر مي گذارد. سال 
پيش شرمن آلكسي براي رمان «رقص جنگ» اين جايزه را به خانه برد. 
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سراغ جان اف. كندى رفت
 رمان جديد هزار صفحه اى استفن كينگ درمورد 

جان  كه  است  روزى 
اف.كندى رئيس جمهور 

آمريكا ترور شد.
يد  كه  كينگ  استفن 
زمينه  در  طواليى 
وحشت  و  تريلر  ادبيات 
هزار  رمان  اين  دارد، 
نوامبر  را  صفحه اى 
بازار  وارد  امسال 
رمان  نام  مى كند. 
كه  است   «22/11/63»

اشاره به تاريخ ترور كندى در داالس در ايالت 
تگزاس دارد.

رمان نويس  «بزرگ ترين  را  او  برخى  كه  كينگ 
داستان  كتاب  اين  در  مى خوانند  آمريكا»  زنده 
نااميدانه  كه  مى كند  تعريف  را  دبيرستانى  معلم 

تالش مى كند از اين حادثه جلوگيرى كند.
تاريخ نشر كتاب 8 نوامبر اعالم شده و قرار است 

انتشارات «هادر» آن را در بريتانيا منتشر كند.
افزود  شهرتش  بر  مشكوكش  ترور  كه  كندى 
 12:30 ساعت  در   1963 نوامبر   22 جمعه  روز 
لى  رسيد.  قتل  به  تگزاس  داالس،  در  بعدازظهر 
همان  ظهر  بعداز  هفت  ساعت  اسوالد  هاروى 
روز به جرم قتل يك مامور پليس داالسى مجرم 
به عنوان  شب   11:30 ساعت  در  و  شد  شناخته 
دو  تنها  اسوالد  شد.  معرفى  جمهور  رئيس  قاتل 
جك  توسط  داالس  پليس  ايستگاه  در  بعد  روز 

روبى به قتل رسيد.
جيك  نام  به  مردى  رمان  اين  اصلى  شخصيت 
اپينگ، معلم 35 ساله ادبيات انگليسى در ليسبون 

فالز است. دوست او به نام اَل، نزد اپينگ اعتراف 
مى كند كه در انبارى خانه او گذرگاهى به سال 
1958 است و از جيك مى خواهد به گذشته برود 

و جلوى ترور رئيس جمهور را بگيرد.
دوران  و  گذشته  به  امبرسون  جرج  نام  با  جيك 
جان  و  پريسلى  الويس 
اين  در  او  مى رود.  اف.كندى 
اسواد،  هاروى  لى  با  دنيا 
مردى تنها و آواره و سيدى 
كتابخانه  مسئول  دانهيل، 
در  جيك  كه  دبيرستانى 
است  آن  معلم  حاضر  زمان 
جيك  زندگى  مى شود.  آشنا 
گذشته  طبيعى  قوانين  تمامى 

را برهم مى زند.
چاك وريل مدير «اسكريبنر»، 
ناشر كتاب در آمريكا درمورد رمان گفت: «اين 
است.  سحرانگيز  و  بلندپروازانه  بزرگ،  رمان 
كينگ مانند هر بسيارى نويسندگان ديگر به شكلى 
و  سياسى  اجتماعى،  مسائل  آگاهانه  و  خالقانه 
فرهنگ عامه آن نسل را درك كرده است.» فيليپا 
 » گفت:  نيز  كينگ  بريتانيايى  ويراستار  پرايد، 
«چه  ژانر  در  رمان  بهترين   «22/11/63» رمان 
داستان هاى  بهترين  كتاب  است.  اگر...»  مى شد 
خود  در  حماسى  گستره اى  در  را  كينگ  تعليقى 
كتاب  پرفروش ترين  مطمئنا  و  است  كرده  حل 
داستانى  ما  محبوب  نويسنده  مى شود.  ما  سال 
بهترين  هستم  مطمئن  كه  كرده  خلق  احساسى 

كتاب سال مى شود.»
از  «رهايى  «درخشش»،   ،«1408» «ميزرى»، 
شاوشنك»، «مسير سبز» و «مه» از آثار مشهور 
كينگ هستند كه كارگردان هايى چون راب راينر، 
اقتباس هايى  دارابونت  فرانك  و  كوبريك  استنلى 

سينمايى براساس آنها ساخته اند.
تلگراف / 3 مارس

جان اشتاين بك (27 فوريه 1902 20 دسامبر 1968) 
از آن نسل نويسندگان آمريكايى ا ست كه دو جنگ 
جهانى را تجربه كردند و البته ردپاى تحمل آن همه 
كارهايش  در  روانى  و  اقتصادى  اجتماعى،  مصيبت 
چون  بزرگى  نويسندگان  همنسل  او  است.  مشهود 
فيتزجرالد  ادوارد  و  همينگوى  ارنست  فاكنر،  ويليام 
تلخ  خاطرات  اين  تاثيرات  نيز  ها  آن  درآثار  كه  بود 
كامال مشهود است و نقطه مشترك همه آنها اين بود 

كه از نابودى روياهايشان رنج مى بردند. 
او در شهر كوچك مونترى ايالت كاليفرنيا به دنيا آمد. 
شهرى كه بعدها در داستان هاى او با خيابان هايى 
پر از كارخانه هاى توليد كنسرو ساردين تصوير شد 
و او در سال 1945 با رمان «راسته كنسروسازان» 
شهرتى يافت. پدر اشتاين بك صندوقدار بخشدارى 
در  كار  به  كودكى  از  او  بود.  آموزگار  مادرش  و 
كشتزار مى پرداخت. هنگامى كه در سال 1919 وارد 
دانشگاه استنفورد شد، همچنان به كشاورزى عشق 

مى ورزيد. 

با  و  بود  كرده  امتحان  را  كشاورزى  خود  كه  او 
كارگر هاى خانه به دوش آشنا بود، اين نوع زندگى 
كارگرى محور اغلب آثارش قرار گرفت و آدم هاى 
رمان هايش را كارگرهاى بى چيز تشكيل مى دادند. 

زيست  رشته  در  را  خود  تحصيالت  بك  اشتاين 
از  گوناگونى  كارهاى  به  و  گذاشت  ناتمام  شناسى 
جمله سرايدارى، بنايى، نقاشى ساختمان و سرانجام 
بك  اشتاين  اثر  نخستين  پرداخت.  نگارى  روزنامه 
در  شد.  منتشر  سال 1929  در  طال  فنجان  عنوان  با 
موش   ،(1937) كهر  اسب   ،(1936) مشكوك  نبردى 
ها و آدم ها (1937)، خوشه هاى خشم (1939)، ماه 
بهشت  شرق   ،(1947) مرواريد   ،(1942) است  پنهان 
با  سفر  و   (1961) ما  ناخشنودى  زمستان   ،(1952)
مى  تشكيل  را  بك  اشتاين  آثار  ديگر  چارلى (1962) 
سال  در  چارلى»  به  «سفر  نگارش  از  پس  او  دهند. 
1962 نوبل ادبيات گرفت و در سال 1940هم رمان 
به  برايش  را  پوليتزر  جايزه  خشم،  هاى  خوشه 

ارمغان آورد. 

به عنوان يك نويسنده واقعگرا، اشتاين بك در بيشتر 
آنها  فقر  و  عادى  مردم  زندگى  تشريح  به  آثارش 
پرداخته است.او نويسنده اى است كه به رغم توانايى 
توان  مى  جرات  به  دارد.  تغزلى  لحن  ندرت  به  اش 
نمايندگان  ترين  عالى  و  ترين  برجسته  از  يكى  را  او 

جنبش ادبى «سوسيال رئاليسم آمريكايى »شمارد. 
در  ميالدى  بيست  دهه  پايانى  هاى  سال  در  كه  او 
عظيم  ورشكستگى  شاهد  زد  مى  قلم  متحده  اياالت 
در  بود.  اجتماعى  حاد  هاى  نابسامانى  و  اقتصادى 
جامعه آمريكايى در آن روزها شمار افرادى كه هيچ 

اين  از  انبوهى  بخش  و  بود  پرشمار  بسيار  نداشتند 
طبقه را كارگران فصلى مزارع تشكيل مى دادند. 

از آثار جان اشتاين بك «خوشه هاى خشم» و «موش 
شده  مواجهه  خوبى  اقبال  با  ايران  در  ها»  آدم  و  ها 
خشم»  هاى  «خوشه  جهانى  شهرت  كه  گرچه  است 

باعث شده كه ديگرى در سايه قرار بگيرد. 

� خوشه چينان خشم 
هاى  رمان «خوشه  سال 1939  در  بك  اشتاين  جان 
جايزه  او  براى  كه  كتابى  كرد.  منتشر  را  خشم» 
پوليتزر را به ارمغان آورد. اين رمان هم اكنون جزو 
و  آيد  مى  شمار  به  بيستم  سده  كالسيك  اثر  چهل 
رمان  صد  فهرست  در  را  رمان  اين  نيز  تايم  مجله 
برتر انگيسى زبان از سال 1923 تا سال 2005 جاى 

داده است. 

«خوشه هاى خشم» روايت سفر طوالنى يك خانواده 
تنگدست آمريكايى به نام «جاد» است كه از اوكالهاما 
تا كاليفرنيا در جست وجوى به دست آوردن زمينى 
براى خودشان است، مزرعه اى كه روى آن كار كنند. 
كنند  مى  بينى  پيش  ها  آن  كه  گونه  آن  اوضاع  اما 
پيش نمى رود. اتفاقات اين رمان در دهه چهل ميالدى 
با  فيلمى   1940 سال  در  فورد  جان  دهد.  مى  روى 
است  ساخته  كتاب  اين  داستان  اساس  بر  نام  همين 
و به اين ترتيب هم رمان و هم فيلم به ماندگارترين 
آثار كالسيك جهان در محكوميت بيعدالتى و ستايش 

همبستگى انسان ها بدل شدند. 
و  مسكوب  شاهرخ  توسط  ايران  در  كتاب  اين 

عبدالرحيم احمدى به فارسى ترجمه شده است. 

� نقش هايى كه بر آب است 
و  اند  پول  بى  كه  كارگراست  روستايى  دو  روايت 

حاضر اند سخت كار كنند. 
و  كت  هم  ديگرى  ريزه.  و  جمع  حواس  زرنگ،  يكى 
هم  با  ست  ها  مدت  تا  دو  اين  مغز.  سبك  اما  گنده، 
هستند. با يكديگر از شهرى راه افتاده اند و حاال به 

اميد پيدا كردن كار، راهى شهر ديگرى هستند. 
مهم  تواند  مى  زندگى،  ادامه  براى  تالش  و  سادگى 

ترين مولفه رمان قلمداد شود. 
جان اشتاين بك، عنوان اين رمان را از شعر معروف 
شاعر  ترين  1759)بزرگ   1796) برنز  رابرت 
«چه  گويد:  مى  كه  آنجا  است،  برگرفته  اسكاتلندى 
بسيار نقش هاى موش ها و آدم ها كه نقش بر آب 

است.»

نويسنده اى كه به ناچار 
خوشه چين خشم شد

خانه ترجمه
              (لندن)

ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه
ترجمه شفاهى در محل يا تلفنى

(انگليسى، فارسى، درى، پشتو)
مطمئن، سريع و با هزينه اى عادالنه

داراى مجوز تاسيس در انگلستان
آيا براى ترجمه مدارك خود با مشكل مواجه شده ايد؟ 

گواهى  نامه،  وصيت  دادخواه،  نامه،  شكايت  بانكى،  (صورتحساب  خود  مدارك 
ازدواج و طالق، گواهى فوت، گواهى انحصار ورثه، ديپلم، ريز نمرات مدرسه و 

دانشگاه، سند مالكيت، سند خانه و..) را براى ترجمه به ما بسپاريد.
"خانه ترجمه" براى تسهيل كار شما  مشتربان عزيز از طريق ايميل، فاكس 

و پست خدمات ترجمه ارائه مى كند و نيازى به حضور در محل نيست.
 دكترمريم تقوى – داراى دكتراى ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان
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از جمجمه كودكان تا 

گيتار خال خالى

جمجمه  از  الماس نشانش  مجسمه  پيش  چندى  كه  هرست  دمين   
كودكان جنجال به پا كرده بود به سراغ طراحى روى گيتار رفت.

موسيقى  آلت  چند  از  خود  جديد  اجراى  در  «اسكوئيز»  گروه 
استفاده مى كند كه دمين هرست آنها را طراحى كرده است.

مجموعه هرست شامل دو گيتار و يك درام است كه اين هنرمند با 
دست روى آنها نقاشى كرده است و امضاى او يعنى خال خالى هاى 

رنگى را به همراه دارد.
گروه «اسكوئيز» روز 22 مارس در تاالر سلطنتى آلبرت در لندن 
به  كنسرت  اين  از  حاصل  سود  مى پردازد.  موسيقى  اجراى  به 

مركز سرطان نوجوانان اهدا مى شود.
يكى از گيتارها و درامى كه هرست طراحى كرده نيز ماه آوريل 
در حراجى آثار هنرى معاصر و پس از جنگ كريستى به حراج 
گذاشته مى شوند. گيتار دوم ماه سپتامبر به حراج گذاشته مى شود.

عالوه بر مركز «سرطان نوجوانان» بنياد «قدرت اميد عشق» نيز 
از سود اين كنسرت بهره مى برد. اين دو مركز خيرخواهانه تمامى 

فعاليت هاى خود را با برنامه هاى موسيقى برگزار مى كند.
سيمون ديويس، مدير ارشد مركز «سرطان نوجوانان» گفت: «بيش 
برگزار  خيرخواهانه  كنسرت  آلبرت  تاالر  در  است  سال   10 از 
وقت  هيچ  اما  كرده اند،  همكارى  ما  با  مشهورى  افراد  و  مى كنيم 

هنر و موسيقى چنين خارق العاده را با هم تركيب نكرده بوديم.»
هرست اسم و رسم خود را با خلق آثار هنرى عجيب و جنجالى 
كرده  درست  زخمى  گوسفندهاى  يا  شده  تكه تكه  كوسه هاى  مثل 

است.
طراحى  در  مرده  كودكى  جمجمه  از  استفاده  با  پيش  چندى  او 
رضاى  «محض  مجسمه  اين  كرد.  شوكه  را  بسيارى  مجسمه اى 
خدا» نام داشت. او در اين اثر سطح جمجمه را هشت هزار قطعه 

الماس هاى سفيد و صورتى پوشانده بود.
اين اثر در ادامه اثر الماس نشان ديگر هرست به نام «به عشق خدا» 
بود كه آن را در سال 2007 خلق كرد. آن اثر به بزرگ ترين اثر 
هنرى ساخته شده از الماس و گران ترين اثر هنرى هنرمندى زنده 

تبديل شد. قيمت اين جمجمه را 50 ميليون پوند تخمين زده اند.
و  بريتانيايى  هنرمند  يك   1965 ژوئيه   6 هرست  متولد  ديمين 
معروف ترين عضو هنرمندان جوان بريتانيايى است. مشهورترين 
آثار وى مجموعه اى از حيوانات مرده (شامل كوسه، گوسفند و 

گاو) است كه درون ماده شيميايى فرمالدهيد نگهدارى مى شوند.

بى بى سى / 7 مارس

گالرى اثر با پنج هنرمند در 
راه آرت دوبى 201

گالرى «اثر» با آثارى از رضا لواسانى،ركسانا منوچهرى،آزاده رزاق 
 2011 دوبى  آرت  در  تيرافكن  صادق  و  نژاد  روشنى  ،بابك  دوست 

شركت مى كند.
اينستاليشن  و  نقاشى،مجسمه  با  جارى  سال  اسفندماه  «اثر»  گالرى 
هايى از پنج هنرمند جوان خود در پنجمين دوره از آرت دوبى 2011 

شركت خواهد كرد.
ماشه  پاپيه  جنس  از  مجسمه  يك  مجموعه  اين  در  لواسانى  رضا 
 34×180×143 ابعاد  در  كه  كند  مى  ارائه  زندگى»  «درخت  عنوان  با 

ساخته شده است.
بابك روشنى نژاد نيز با مجموعه «نه!تاريخ را فاتحان نمى نويسند،آن 
حضور  جهانى  رويداد  اين  در   «2 شماره  نويسم  مى  من  را  لعنتى 
خواهد داشت.اين اثر يك تابلوى سه لته اى در ابعاد كلى 200×420 

است كه با تكنيك رنگ و روغن روى بوم كار شده است.
صادق تير افكن نيز با اينستاليشن «معبد آتش» كه تركيبى از جباب 

هاى رنگى ،فلز و ريسه نور است،در اين نمايشگاه شركت مى كند.
اما ركسانا منوچهرى از مجموعه «مواجهه» اثرى بدون عنوان را در 

آرت دوبى به نمايش مى گذارد كه اين تابلو يك كار سه لته اى نقاشى 
قابهاى  در  و  است  شيشه  پشت  نقاشى  تكنيك  با  گلس  فلكسى  پشت 

چوبى با ابعاد 9×146×50 و 167×160×9 كار شده است.
مى  دوست  رزاق  آزاده  از  كارى  به  مربوط  مجموعه  اين  اثر  آخرين 
و  رنگ  تكنيك  با  ابعاد 180×130  در  ها»  مجموعه «نامه  از  كه  شود 

روغن و مداد روى بوم كار شده است.

گالرى «اثر» در اين دوره از آرت دوبى 2011 در غرفه B7 آثار خود 
را ارائه خواهد كرد.

خليج  منطقه  فرهنگى  رخداد  بزرگترين  دبى»  ايسنا، «آرت  گزارش  به 
فارس محسوب مى شود كه پنجمين دوره آن 16 تا 19 مارچ برابر با 

25 تا 28 اسفندماه سال جارى در جميرا برگزار خواهد شد.
اين رويداد به صورت مستقيم تحت نظر و حمايت شيخ محمد ـ حاكم 

دبى ـ قرار دارد.

همچنين در اين دوره از آرت دوبى ، يكى از گران ترين جايزه هاى 
اهدا  برگزيده  اثر  پنج  به  «ابراج»  موسسه  طرف  از  نيز  دنيا  تجسمى 

مى شود.
طراحى  و  هنر  موزه  در  نيز   2010 و   2009 سالهاى  برگزيده  آثار 
نيويورك و مجموعه هنرى مارايا در شارجه به نمايش در آمده است.

گالرى هاى اعتماد و ماه نيز از ديگر گالرى هاى ايرانى هستند كه با 
هنرمندان خود در اين رويداد حضور خواهند داشت.

نمايش شاهكار ركوردشكن 
پيكاسو در بريتانيا

تابلو نقاشى 106 ميليون دالرى اثر پيكاسو براى اولين بار در 
بريتانيا به نمايش درمى آيد.

 اين اثر با عنوان «Nu au Plateau de Sculpteur» گرانترين 
در  دوشنبه  روز  از  و  است  حراجى  يك  در  فروخته شده  تابلو 

گالرى «تيت مدرن» در لندن به نمايش درمى آيد.
پيكاسو اين اثر را در سال 1932 كشيد. سال گذشته اين اثر در 
حراجى كريستى در نيويورك به قيمت 106 ميليون و 500 هزار 
دالر به فروش رفت. صاحب جديد تابلو آن را به گالرى «تيت 
مدرن» قرض داده تا در سالن جديد مربوط به آثار پابلو پيكاسو 

در بخش «شعر و رويا» به نمايش درآيد.
نيكالس سروتا، مدير گالرى «تيت» گفت: «اين اثر جز مجموعه 
او  است،  والتر  مارى-ترز  يعنى  الهامش  منبع  از  پيكاسو  آثار 
اين آثار را در ماه هاى آغازين سال 1932 در نورماندى كشيده 

است.»
دوران  در  پيكاسو  شاهكارهاى  جز  دوره  اين  افزود: «آثار  وى 

جنگ محسوب مى شوند.»

پيكاسو كه در سال 1927 با والتر ديدار كرد، از سال 1931 تا 
1932 به ساخت مجسمه و كشيدن نقاشى براساس چهره والتر 

مشغول شد.
شش  مدت  به  تابلو  مه،  ماه  در  اثر  اين  شدن  فروخته  از  پيش 
دهه در اختيار سيدنى و فرانسس برودى، مجموعه داران ساكن 

لس آنجلس بود.

اين دو در سال 1951 تابلو را از شركت «پل روزنبرگ و شركا» 
اين  كردند.  خريدارى  دارند  دفتر  نيويورك  و  پاريس  در  كه 

شركت نيز تابلو را سال 1936 از خود هنرمند خريده بود.

اين اثر تاكنون فقط يك بار در سال 1961 به مناسبت سالروز 
80 سالگى پيكاسو به نمايش درآمده است.

رويترز / 6 مارس

خداحافظى تلخ فيل كالينز از 
دنياى موسيقى

 فيل كالينز، خواننده و درامر معروف گروه «جنسيس» اعالم كرد به دليل 
مشكالت جسمى از دنياى موسيقى خداحافظى مى كند.

او گفت سال ها نشستن پشت درام مجموعه اى از بيمارى ها براى او به 
همراه داشته است. از ضعف شنوايى گرفته تا جابه جايى مهره ستون 
فقرات و ناراحتى اعصاب پنجه دو دست؛ اين مسائل موجب شده نواختن 

درام براى او دردآور شود.
كارنامه حرفه اى فيل كالينز بسيار پربار بود. او 13 آلبوم پرفروش به 
بازار عرضه كرده، هفت جايزه گرمى به خانه برده و حتى يك بار هم 
براى ترانه انيميشن بلند «تارزان» در سال 1999 برنده اسكار شده است.

واقعا  بودم.  موفق  چنين  كه  «متاسفم  گفت:  خداحافظى  هنگام  به  او 
من  از  مردم  مى بينم  كه  است  عجيب  خيلى  شود.  اينطور  نمى خواستم 

متنفر مى شوند!»
صداى  از  بلندتر  مردم  و  منتقدان  انتقاد  صداى  اخير  سال  چند  در 
گيتار كالينز بوده است. نوئل گاالگر، نوازنده گيتار گروه «Oasis» در 
مصاحبه اى گفته بود: «الزم نيست براى موفق بودن آدم بزرگى باشيد، 

يك نگاهى به فيل كالينز بيندازيد.»

و  مى كند  زندگى  سوييس  در  كوچك  شهرى  در  حاضر  حال  در  كالينز 
مى خواهد خودش را از دنياى موسيقى دور نگه دارد. اين نوازنده با اين 
كلمات از دنياى موسيقى خداحافظى كرد: «واقعا به اين دنيا تعلق ندارم 
و فكر نكنم دل كسى برايم تنگ شود. خيلى خوشحال مى شوم خودم از 

اين دنيا خارج شوم.»
وى در ادامه يكى از داليل خداحافظى را سيطره دنياى جوايز موسيقى 
و عالقه هنرمندان اين رشته به دنياى شهرت و نه ذات موسيقى عنوان 

كرد.
فيل كالينز متولد 31 ژانويه 1951 است و عالوه بر خوانندگى و نواختن 

درام در ترانه سرايى، بازيگرى، نواختن پيانو و گيتار هم تبحر دارد.
تايم / 5 مارس

استاد آواز ايران در امامزاده طاهر كرج
حسين قوامى، استاد نامدار موسيقى اصيل ايرانى، در هفدهم اسفند 

1368 درگذشت.
حسين قوامى ،معروف به فاخته، در سال 1286 در تهران به دنيا 

آمده بود.
وى آواز را نزد استادان مشهور آموخت و طى چند سال، رديف 
ها و دستگاه هاى موسيقى را به خوبى فرا گرفت. قوامى پس از 
پيروزى انقالب اسالمى نيز، هنر و دانش خود را در اختيار عالقه 

مندان موسيقى سنتى ايران قرار داد.
از او آثارى به همراه پيانوى محجوبى و ديگر نوازندگان در دست 
است. وى در سال 1367، موفق به دريافت نشان درجه يك هنرى 

از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى شد.
درتهران  سالگى  هشتاد  در   1368 اسفند   17 در  سرانجام  قوامى 

درگذشت و در امامزاده طاهر كرج مدفون شد.
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www.iranianstudy.com موسيقى

 جشن نوروزی مدرسه انديشه
 

بّچه های انديشه، به پيشواز بهار می روند، و از 
پدربزرگ ها ، مادربزرگ ها و والدين گرامی دعوت 
می کنند که در جشن و پايکوبی بهاری همراه آن ها 

 .باشند
 
 
 
 

 برنامه ها
 

 قصه گويی توسط خانم زهرا رضايی
 موزيک زنده

 و سرگرمی های ديگر
 فروش وسايل هفت سين و شيرينی

 فروش غذا و نوشيدنی
 
 
 

 ورود برای عموم آزاد است
 

  2£بزرگساالن : وروديه
   1£نوجوانان 

 سال مجانی 5بچه های زير 
 

 2011مارس  12شنبه : در تاريخ
 
 6.001از ساعت 
 
 :محل

 Trinity Church Golders 
90 Hodford Road, 
Golders Green 

London NW11 8EG 
 

Contact details: 
 
Tel:  
07846 508 534 
 
Email: 
info@andishehschool.org.uk 
 
Web: 
www.andishehschool.org.uk 

آموزشگاه موسيقى سارنگ
نوين ـ سنتى

 آموزش انواع سازهاى سنتى، كالسيك و پاپ  
تار، سه تار، سنتور، تنبور، دو تار، كمانچه، دف، تنبك، پيانو، گيتار،

 ويولن، ويولنسل، فلوت، سلفژ و آواز

اگر به علت آموزش هاى غير حرفه اى اشتياق خود را براى فراگيرى موسيقى از دست 
داده ايد، اساتيد مجرب آموزشگاه موسيقى سارنگ با روشهاى علمى در تدريس موسيقى 

ذوق شما را در اين زمينه از نو احيا خواهند كرد.

آموزشگاه سارنگ با بيش از 10 كارشناس موسيقى
يكى از كامل ترين مراكز آموزش موسيقى ايرانى در بريتانيا است.

    ABRSM كالسهاى آمادگى جهت كسب مدارج از

 ارائه گروهاى سنتى و پاپ     
دوره هاى  تخصصى تعليم آواز و صداسازى  

كليه تعميرات ساز هنرجويان در طول مدت آموزش رايگان مى باشد.

Finance ده ماهه تا سقف مبلغ 2000 پوند برا ى خريد آالت موسيقى 
       (Arts Council  با همكارى )   

دوره سه ماهه ساعتى 20 پوند -  نيم ساعته سه ماهه جلسه اى 13.5 پوند

0207 381 9432 - 07412509003 
Address: Unit 8, Network Business Centre, 126 North End 
Road,West Kensington, W14 9PP

www.sarangmusic.co.uk - info@sarangmusic.co.uk
Registerd in England No: 7456011     

 آدل با «21» صدرنشين شد

 دومين آلبوم آدل به نام «21» در صدر جدول پرفروش ترين آلبوم هاى موسيقى هفته ايستاد.
 در هفته اى كه پايانش دوم مارس بود اغلب آلبوم ها فروشى پايين داشتند و آمار جدول پرفروش ها نسبت به هفته 
گذشته كه آلبوم هاى برنده جوايز «گرمى» رونقى به بازار داده بودند افت فاحشى كرد. در چنين شرايطى دومين 

آلبوم آدل خواننده بريتانيايى به فروشى قابل توجه دست يافت.
طبق آمار نيلسن ساونداسكن در هفته اى كه گذشت 352 هزار نسخه از آلبوم «21» به فروش رفت. آدل در سال 
جدول  صدر  در  كه  است  بار  اولين  براى  اين  و  بود  شده  «گرمى»  تازه كار  هنرمند  بهترين  جايزه  برنده   2009
آلبوم هاى پرفروش مى ايستد. اولين آلبوم او به نام «19» كه سال 2008 منتشر شد رتبه اى بهتر از دهم در جدول 

پرفروش ها پيدا نكرد.
آلبوم آدل پرفروش ترين آلبوم از ماه نوامبر تاكنون است، بخشى از فروش اين آلبوم مديون حضور اين خواننده 

پاپ در برنامه هاى مختلف تلويزيونى درست چند روز پيش از انتشار آلبوم «21» بود.
تب جايزه گرمى خوابيده و اين مسئله تاثيرى ملموس بر جدول فروش داشته است. «هرگز نگو هرگز-ريميكس» 
جاستين بيبر كه هفته پيش صدرنشين بود با فروش 102 هزار نسخه دوم شد. آلبوم بيبر و آدل تنها آلبوم هايى 

بودند كه بيش از 100 هزار نسخه فروش داشتند.
پس از «هرگز نگو هرگز» آلبوم «ديگر آه نكش» كار مامفورد و پسران با 71 هزار نسخه (46 درصد افت) سوم شد 
و در چهل و نهمين هفته انتشارش به فروش يك ميليون نسخه رسيد. سى و هفتمين گلچين «بله اين را موسيقى 
مى نامم» با فروش 58 هزار نسخه (44 درصد افت) چهارم و «دنياى من 2.0» با فروش 52 هزار نسخه (22 درصد 

افت) پنجم شدند.
افت،  درصد  و 40  فروش  نسخه  هزار  با 37  اوباش»  و  ووپس  «دو  را  پرفروش  البوم  جدول 10  رتبه هاى  ديگر 
«بهبودى» امينم با 34 هزار نسخه فروش و 44 درصد افت، «بلند» ريحانا با 33 هزار نسخه فروش و 26 درصد افت، 
«جمعه صورتى» نيكى ميناژ با 33 هزار نسخه فروش و 28 درصد افت و «اكنون نيازمند تو هستم» ليدى آنت بلوم 

با 28 هزار نسخه فروش و 67 درصد افت پر كرده اند.
در هفته جديد آلبوم هاى لوسيندا ويليامز و مارشا آمبروزو براى صدر جدول با هم رقابت مى كنند.

مجموع فروش آلبوم هاى هفته به شش ميليون و 500 هزار نسخه رسيد كه نسبت به هفته گذشته 10 درصد كاهش 
و نسبت به همين هفته سال پيش هشت درصد رشد داشته است.

مجموع فروش امسال به 46 ميليون و 500 هزار دالر رسيد كه نسبت به همين هفته سال پيش 9 درصد كاهش 
داشته است.   ورايتى / 2 مارس

با آبونمان (اشتراك) هفته نامه پرشين، به گسترش 
فرهنگ و هنر ايرانى جداى از هرگونه گرايشهاى 

سياسى و مذهبى،  كمكى وافر مى كنيد. 
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بهترين اقتباس 
هاى ادبى در 
سينماى جهان

زهره سميعى

با  جهان  سينمايى  و  داستانى  هاى  فيلم  برترين  و  بهترين  دانيد  مى 
اقتباس از رمان ها و آثار مكتوب نويسندگان ادبى توليد شده اند؟! 

چندى پيش سايت اسكرين فهرستى از ده فيلم سينمايى كه بر اساس 
رمان، داستان و ديگر آثار مكتوب نويسندگان ادبى در سراسر جهان 
توليد شده اند را معرفى كرده است كه اين فيلم ها به عنوان موفق 

ترين و ماندگارترين آثار سينمايى جهان نام برده شده است. 
ادبى  اقتباس  به  توجه  با  را  فيلم  ده  اين  از  فيلم  هفت  جا  اين  در  من 

شان، عنوان مى كنم: 

در صدر اين فهرست فيلم «پدرخوانده» قرار دارد، كه با اقتباس از 
رمان "پدرخوانده" اثر پرفروش ماريو پوزو ست كه در سال 1969 
منتشر شد. اين اثر از نظر واقعى بودن داستان و ترسيم چهره هاى 
انسانى از اعضاء و سركردگان مافياى آمريكا اهميت دارد. پدرخوانده 
از پرفروش ترين كتاب هاى تاريخ نشر آمريكاست و در تاريخ نشر 
جهان نيز در رتبه هاى نخست قرار دارد. براساس اين داستان، سرى 

فيلم هاى بسيار مشهور و پرفروش پدرخوانده ساخته شده است. 
پس از اين اثر، از فيلم «بر باد رفته» نام برده شده است؛ برباد رفته 
بانوى   ، ميچل  مارگارت  رمان  يگانه   .[Gone with the Wind]
در   1939 در  و  امريكا  در   1936 در  كه  ست،  امريكايى  نويسنده 
فرانسه انتشار يافت؛در زمان انتشار، پرفروش ترين كتاب جهان بود؛ 
اين رمان شرح حال اسكارلت اوهارا است كه مادرش از نجيب زاده-

هاى ساحل جورجيا و پدرش دهقان زاده اى ايرلندى است. اسكارلت 
دلفريبى را از مادر به ارث برده است و سرسختى و عزم راسخ را 
از پدر؛ خصوصياتى كه به او امكان مي دهد تا از مصايب جنگ جان 

بدر برد. .... 
دارد؛  تعلق  از»  شهر  «جادوگر  فيلم  به  فهرست  اين  سوم  جايگاه 
آل   " توسط  كه  است  آمريكايى  كالسيك  رمان  از"  شهر  "جادوگر 
فرانك باوم" در سال 1900 ميالدى براى كودكان نوشته شد. داستان 
ازاين قرار است: دوروتى دخترك كوچكى است كه همراه سگش توتو 

در كشتزارى در كانزاس زندگى مى كند. روزى گردبادى مى آيد و 
در  و  برد  مى  آسمان  به  خود  با  را  اش  خانه  و  سگش  و  دوروتى 

سرزمين آز پايين مى آورد. در آز همه چيز زيبا و غريب است. ... 
"پدرخوانده" از نظر واقعى بودن داستان و ترسيم چهره هاى انسانى 
از  پدرخوانده  دارد.  اهميت  آمريكا  مافياى  سركردگان  و  اعضاء  از 
نشر  تاريخ  در  و  آمريكاست  نشر  تاريخ  هاى  كتاب  ترين  پرفروش 

جهان نيز در رتبه هاى نخست قرار دارد. 
جايگاه چهارم از آن فيلم «چه زندگى فوق العاده اى» است؛ اين فيلم 
 Philip Van Doren اقتباسى ست از داستان بزرگترين هديه نوشته
Stern (فيليپ ون دورن استرن) . نويسنده داستان كه نتوانسته بود 
هاى  كارت  روى  را  آن   1943 سال  در  كند,  منتشر  را  داستانش 
كريسمس نوشت و براى 200 نفر از نزديكان و دوستانش فرستاد. 
 RKO اينكه  تا  رسيد  گرانت  كرى  مدير  دست  به  ها  كارت  از  يكى 
آن  روى  از  اينكه  اميد  به  خريد  دالر   10000 را  داستان   Pictures
فيلمى با بازى كرى گرانت بسازد كه ناموفق ماند. در نهايت هم كه 
كاپرا داستان را خواند و پسنديد و طى قراردادى كه با RKO بست 

فيلم نامه را با كمك 2 نفر ديگر نوشت. ... 
كوكى  پرتقال  ست؛  كوكى»  «پرتقال  فيلم  به  متعلق  پنجم  جايگاه 
نويسنده  بورجس  آنتونى  از  ست  رمانى   [Clockwork Orange]

است  قرار  اين  از  داستان  است.  شده  منتشر  در 1962  كه  انگليسى، 
كه الكس جوان شرور و خالف كار به خاطر خالف هاى بسيارى كه 
آنجا  در  و  افتد  مى  زندان  به  شود،  مى  مرتكب  دوستانش  همراه  به 
به  او  از  اش  ضداجتماعى  حاالت  بردن  ميان  از  براى  آزمايشهايى 

عنوان موش آزمايشگاهى استفاده مى كنند. 

 Ken است.  فاخته»  آشيانه  فراز  بر  فيلم «پرواز  براى  ششم  جايگاه 
فاخته كه  آشيانه  فراز  بر  پرواز  رمان  Kesey (كن كيسى) نويسنده 
فيلم فورمن از روى آن ساخته شد، كتابش را در سال 1962 نوشت. 
زيبايى رمان كيسى فقط به دليل جذابيت هاى داستانى و شخصيت 
مورفى  مك  كه  است  قرار  اين  از  ماجرا  نبود.  نظيرش  بى  پردازى 
در برابر جامعه ى بيرحمى مى ايستد كه با خرد كردن ضعفا بر پا 
ايستاده است. تيمارستان داستان ، قسمتى از جامعه ى بشرى است 
كه ساكنان ديگر قسمت ها از آن بى خبر و يا غافلند. درمان بيماران 
اين تيمارستان، درمان نيست بلكه حذف صورت مسئله ، حذف ضعفا 

است... 
توسط  رمان  اين  است.  مقلد»  مرغ  «كشتن  برجسته  فيلم  هفتمين 
هارپرلى نويسنده آمريكايى درسال 1960 نوشته شد، كه او توانست 
با انتشار اين رمان جايزه پوليترز را از آن خود كند. مان كشتن مرغ 
دختر  كه  شود  مى  روايت  فينچ  اسكات  نام  به  دخترى  زبان  از  مقلد 
وكيل سفيدپوستى به نام اتيكاس فينچ است كه دفاع از جوان سياه 
پوستى به نام تام رابينسون را كه به اتهام نارواى تجاوز به يك دختر 
مى  محاكمه  آالباما  ميكوم،  نام  به  كوچكى  شهر  در  در  سفيدپوست 

شود، به عهده مى گيرد.

سينما
برندگان اسكار 83 چه مى كنند؟

كارگردان،  بهترين  فيلم،  بهترين  اسكار  جوايز  برندگان 
بهترين بازيگر نقش اول زن، بهترين بازيگر نقش اول مرد، 
بهترين بازيگر نقش مكمل مرد، بهترين بازيگر نقش مكمل 
زن، بهترين فيلم نامه غير اقتباسى و بهترين فيلم نامه غير 
اقتباسى با توجه به دريافت جوايز در اين مراسم، پروژه 

هاى سينمايى آينده خود را برنامه ريزى مى كنند.
دوره  سومين  و  هشتاد  برندگان  سينمايى  هاى  پروژه 

مراسم آكادمى اسكار به شرح زير است:

اميل شرمن، يان كنينگ و گرت آنوين (تهيه كنندگان فيلم سينمايى 
(The King`s Speech)، برنده جايزه اسكار  "سخنرانى پادشاه" 

بهترين فيلم):
فيلمز"  سا  "سى  سازى  فيلم  شركت  صاحب  كه  شرمن  و  كنينگ 
فيلم   2 تهيه  مشغول  حاضر  حال  در  هستند   (See Saw Films)
 (Sunshine) "و "طلوع خورشيد (Oranges) "سينمايى "پرتغال ها
"خجالت"  سينمايى  هاى  فيلم  كنندگى  تهيه  نيز  آينده  در  و  هستند 
(Shame)، "انگليسى آمريكايى" (American English) را برعهده 
 The) "دارند. آنوين نيز تهيه كنندگى فيلم سينمايى "ماشين پرنده

Flying Machine) را برعهده گرفته است.
همچنين اين سه تهيه كننده بار ديگر به صورت مشترك در آينده 
نزديك تهيه كنندگى فيلم سينمايى "بانويى كه به دور دست ها رفت" 

(The Lady Who Went Too Far) را برعهده مى گيرند.

تام هوپر (برنده جايزه بهترين كارگردان):
تام هوپر تاكنون براى ساخت هيچ پروژه سينمايى قرارداد رسمى 
اين  هوپر،  هاى  برنامه  مدير  اظهارات  بنابر  اما  است،  نكرده  امضا 
دبرا  از  رمانى  براساس  را  سينمايى  فيلم   2 آينده  در  كارگردان 
 Les) "و رمان "بى نوايان (Tulip Fever) "موگاچ به نام "تب تاليپ

Miserables) نوشته ويكتور هوگو مى سازد.

ناتالى پورتمن (برنده جايزه بهترين بازگر نقش اول زن):
پورتمن كه در حال حاضر پروژه هاى سينمايى و مجموعه هاى 
و   (Hesher) "هشر"   ،(Your Highness) تو"  "فراز  تلويزيونى 
تور" (Thor) را در حال توليد و نمايش دارد. همچنين اين بازيگر 
تعصب"  و  "غرور  رمانتيك  كمدى  فيلم  در  آينده  در  سينما  جوان 
 (Zambies) "و فيلم سينمايى "زامبى ها (Pride and Prejudice)

ايفاى نقش مى كند.

كالين فيرث (برنده جايزه بهترين بازيگر نقش اول مرد):
فيرث در حال حاضر مشغول بازى در فيلم سينمايى "متفكر، خياط، 
سرباز و جاسوس" (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) است و در 
آينده نيز با حضور كامرون دياز در جديدترين فيلم برادران كوئن 
"استاكر"  سينمايى  فيلم  در  و   (Gambit) بحث"  "موضوع  نام  به 

(Stoker) ايفاى نقش مى كند.

مليسا لئو (برنده جايزه بهترين بازيگر نقش مكمل زن):
 Seven Days in) "هفت روز در آتوپيا" ،(Red State) "ايالت سرخ"
Utopia) و "فرانسين" (Francine) فيلم هاى سينمايى هستند كه 

مليسا لئو در آن بازى كرده و هنوز اكران نشده اند.
همچنين اين بازيگر سينما در آينده نيز در مجموعه هاى تلويزيونى 
 The) مرده"  "سيرك  و   (Picnic) "پيكنيك"  سينمايى  هاى  فيلم  و 

Dead Circus) ايفاى نقش مى كند.

كريستين بل (برنده جايزه بهترين بازيگر نقش مكمل مرد):
اين بازيگر مطرح سينما در آينده نزديك در 2 فيلم سينمايى "13 زن 
از دانجينگ" (The 13 Women of Nanjing) به كارگردانى ژانگ 
ييمو و "برخاست شواليه سياه" (The Dark Knight Rises) به 

كارگردانى كريستوفر نوالن ايفاى نقش مى كند.

ديويد سايدلر (برنده جايزه اسكار بهترين فيلم نامه غير اقتباسى 
براى "سخنرانى پادشاه"):

به  كه  "بانويى  نامه  فيلم  نوشتن  مشغول  حاضر  حال  در  اساليدر 
دور دست ها رفت" است.

آرون سوركين (برنده جايزه بهترين فيلم نامه اقتباسى براى "شبكه 
اجتماعى"):

 (Moneyball) "مانيبال"  نامه  فيلم  نوشتن  تازگى  به  كه  سوركين 
سينمايى  پروژه  نامه  فيلم  آينده  در  است،  رسانده  پايان  به  را 

"سياستمدار" (The Politition) را آغاز مى كند.
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دو غول سينما در فيلم جديد اسكورسيزي

رابرت دنيرو خبر حضور خود در فيلم «ايرلندي» به كارگرداني مارتين اسكورسيزي را تاييد كرد.
و  دنيرو  همكاري  نهمين  فيلم  اين  مي شوند.  همبازي  فيلم  اين  در  پاچينو  آل  با  دنيرو  ترتيب  اين  به 
اسكورسيزي خواهد بود، زوجي كه در كارنامه مشترك شان فيلم هاي مهم و مشهوري چون «راننده 

تاكسي»، «رفقاي خوب»، «خيابان هاي پايين شهر» و «گاو خشمگين» ديده مي شود.

چون  فيلم هايي  در  اين  از  پيش  پشي  هستند.  فيلم  اين  در  دنيرو  همبازي هاي  جو پشي  و  پاچينو  آل 
«كازينو» و «گاو خشمگين» با اسكورسيزي همكاري كرده بود اما اين اولين بار است كه پاچينو جلوي 
دوربين اسكورسيزي مي رود.دنيرو در فيلم نقش فرانك «ايرلندي» شيران، عضو اتحاديه كارگري را 
بازي مي كند كه به آدمكشي حرفه اي تبديل مي شود.خيلي ها اعتقاد دارند شيران در قتل جيمي هافا، 
رئيس اتحاديه در سال 1975 نقش داشت. او همچنين يكي از تنها دو مظنون مافيا در فهرست پليس 
فدرال آمريكا (اف بي آي) بود.شيران دسامبر 2003 در يك آسايشگاه سالمندان در فيالدلفيا درگذشت. 
برانت كمي پيش از مرگ شيران با او دوست شد. از جمله قتل هايي كه شيران پيش او اعتراف كرد قتل 

هافا بود كه به دستور راسل بافالينو رئيس يك گروه تبهكار صورت گرفت.

آل پاچينو و رابرت دنيرو پيش تر در فيلم هاي «مخمصه» و «قتل عادالنه» همبازي بودند. فيلم «پسر 
هيچكس» با بازي پاچينو به زودي روي پرده سينماها مي رود. دنيرو نيز چندي پيش فيلم «فاكرهاي 
كوچك» را روي پرده داشت. اسكورسيزي در حال حاضر مشغول ساخت فيلم «كاباره هوگو» است.

سينما
در جوايز آكادمى فيلم لهستان،

«نويسنده پشت پرده» 
پوالنسكى بهترين فيلم 

اروپايى شد
 

پوالنسكى  رومن  ساخته  پرده»  پشت  «نويسنده  فيلم 
جايزه بهترين فيلم اروپا را از آكادمى سينماى لهستان 

به دست آورد.
فيلم  آكادمى  جوايز  اعطاى  ساالنه  مراسم  سيزدهمين 

لهستان هفته گذشته در شهر ورشو برگزار شد.
به گزارش ورايتى، در اين مراسم فيلم «نويسنده پشت 
بهترين  جايزه  پوالنسكى  رومن  كارگردانى  به  پرده» 

فيلم اروپايى سال 2010 را كسب كرد.
اين فيلم پيش از اين جايزه ى خرس نقره اى بهترين 
كارگردانى  بهترين  جايزه  برلين،  جشنواره  كارگردانى 
اروپا  فيلم  جوايز  كارگردانى  بهترين  لومير،  جوايز 

سزار فرانسه را كسب كرد.
نخل  و  اسكار  برنده  سرشناس  كارگردان  پوالنسكى، 
بازيگرى  عرصه  وارد  دهه 50  در  كه  است  كن  طالى 
شد و در فيلم «يك نسل» (1954) به كارگردانى «آندره 

وايدا» بازى كرد.
وى اولين فيلم بلند خود را در سال 1962 بانام «چاقو 
در آب» ساخت. دومين فيلم پوالنسكى با نام «تنفر» در 
انگلستان ساخته شد. اين فيلم ترسناك كه تاثيرگرفته 
از سبك آثار «آلفرد هيچكاك» و «لوئيس بونوئل» بود، 
شد  مى  محسوب  پوالنسكى  زبان  انگليسى  فيلم  اولين 
كه موفق به كسب جايزه فيپرشى و جايزه خرس نقره 

اى جشنواره برلين شد.
وى در سال 1966 سومين فيلم اش را با نام «بن بست» 
جشنواره  طالى  خرس  جايزه  كه  كرد  سينما  روانه 

برلين را كسب كرد.
در سال 2002 بود كه پوالنسكى شاهكار سينمايى اش 
درباره  فيلمى  «پيانيست»،  كرد؛  معرفى  جهانيان  به  را 
جنايت نازى ها در جنگ جهانى دوم كه هميشه او را 

آزار مى داد.
اين فيلم آميزه اى از خاطرات پوالنسكى و رمان «مرگ 
كه  بود  اشپيلمن»  «والديسالو  ى  نوشته  شهر»  يك 
آكادمى اسكار را مجبور كرد، سرانجام جايزه بهترين 
كارگردانى سال 2002 را به او بدهد، هرچند خود او در 
مراسم حاضر نبود و «هريسون فورد» آن را دريافت 

كرد.
«پيانيست» جايزه نخل طالى كن را گرفت و در جوايز 
«سزار» فرانسه، جايزه بهترين فيلم و بهترين كارگردانى 
جايزه  همچنين  پوالنسكى  شاهكار  كرد.  كسب  نيز  را 
بهترين فيلم «بافتا» انگليس، جايزه بهترين فيلم خارجى 
خارجى  فيلم  بهترين  جايزه  و  ايتاليا  «دوناتلو»  جوايز 

«گويا» اسپانيا را نيز به افتخارات سازنده آن افزود.
«كيت  ازجمله  هاليوود  مطرح  بازيگران  از  جمعى  وى 
و «مت  والتز»  فاستر»، «كريستوفر  وينسلت»، «جودى 
ديلون» را براى بازى در فيلم جديدش «خداى كشتار» 
انتخاب كرده است. اين فيلم براساس فيلم نامه اقتباسى 
«ياسمين  نوشته  تونى  جايزه  برنده  نمايشنامه  از 
رضا» ساخته خواهد شد كه پوالنسكى در نگارش آن 

مشاركت داشته است.

مراسم  مجرى  كينگ  لرى 
جوايز «پى بادى» شد

برجسته  و  مشهور  شخصيت  كينگ  لرى 
اهداى  مراسم  مجرى  تلويزيون  و  راديو 

جوايز پى بادى خواهد بود.
پى  جوايز  اهداى  مراسم  مجرى  كينگ  لرى 

بادى امسال خواهد بود .
فاستر  جورج  جوايز  اهداى  مراسم  در  كينگ 
نيو  شهر  در  مى   23 تاريخ  در  كه  بادى  پى 
منتخب  برندگان   ، شد  خواهد  برگزار  يورك 

براى دريافت جوايز را اعالم خواهد كرد.
برترينهاى  به  آن  جوايز  كه  رقابتهاى  اين 
گيرد،  مى  تعلق  الكترونيكى  هاى  رسانه 
براى اولين بار در سال 1940 برگزار شد و 
توسط دانشگاه خبرنگارى و ارتباطات جمعى 

جورجيا مديريت و اجرا مى شود.
بندى  طبقه  رقابتها  اين  گان  كننده  شركت 
نامزد  انتخاب  مرسوم  روش  و  شوند  نمى 
رقابتها  اين  در  جايزه  يك  براى  متعدد  هاى 
وجود ندارد. برندگان جوايز توسط يك بورد 
 ، تلويزيونى  منقدان  از  اى  عده  كه  نفره   16
متخصصان صنعتى ، محققان و كارشناسان 
تشكيل  اعضاى   ، زيبا  هنرهاى  و  فرهنگ 

دهنده آن هستند ، انتخاب مى شوند.

كينگ در طول زندگى حرفه اش در راديو و 
اين  كه  است  شده  موفق  بار  دو   ، تلويزيون 
خود  جايزه  اولين  او  كند.  دريافت  را  جايزه 
برنامه  يك  اجراى  براى   1980 سال  در  را 
براى   1992 سال  در  بار  دومين  و  راديويى 
اين  ان  ان  سى  شبكه  در  برنامه  يك  اجراى 

جوايز را از آن خود كرد.

پس از درخشش با «دندان سگ»،

النتيموس «آلپس» را 
براى جشنواره كن 2011 

آماده مى كند
   

كارگردان سرشناس يونانى جديد ترين ساخته 
كن  فيلم  جشنواره  در  حضور  براى  را  خود 

آماده مى كند.
با  كه  يونانى  كارگردان  النتيموس»،  «يورگوس 
فيلم «دندان سگ» موفق به كسب جوايز معتبر 
جشنواره  نگاه"  "نوعى  جايزه  جمله  از  جهانى 
براى  را  خود  فيلم  جديدترين  شد،   2009 كن 
جهان  سينمايى  رويداد  معتبرترين  در  حضور 

آماده مى كند.
اعالم   24 فرانس  با  وگو  گفت  در  «النتيموس» 
اثرى  كه  دارد  نام  «آلپس»  او  جديد  فيلم  كرد، 
تاريك اما جالب و هيجان انگيز خواهد بود. وى 
تاكيد كرد اين فيلم را براى حضور در شصت 

وچهارمين جشنواره فيلم كن آماده مى كند.
بهترين  اسكار  جايزه  نامزد  كه  سگ»  «دندان 
فيلم خارجى بود، در سال 2009 در جشنواره 
و  كرد  كسب  را  نگاه  نوعى  جايزه  كن  فيلم 
فيلم  جشنواره  و  سارايوو  فيلم  جشنواره  در 

استكهلم فيلم منتخب داوران نام گرفت.
روز 11  كن  فيلم  جشنواره  وچهارمين  شصت 
به  پاريس»  در  شب  «نيمه  فيلم  نمايش  با  مى 

كارگردانى وودى آلن آغاز خواهد شد.
سال  را  فيلم  اين  داشت  قصد  آلن  وودى 

به  اما  كند،  بردارى  فيلم  پاريس  در   2006
توليد  تاكنون  شهر  اين  زياد  هاى  هزينه  خاطر 
آن را متوقف كرده بود. در فيلم «نيمه شب در 
جمهورى  رييس  همسر  برونى،  كارال  پاريس» 
اسكار  برنده  بازيگر  كوتيالر،  ماريو  و  فرانسه 

نقش آفرينى داشته اند.
روز  تا  جهان  سينمايى  رويداد  معتبرترين 
«رابرت  امسال  و  داشت  خواهد  ادامه  مى   22
رياست  آمريكايى  سرشناس  بازيگر  دنيرو»، 
«شون  از  پس  دارد.  برعهده  را  داوران  هيات 
سال  در  برتون»  «تيم  و   2008 سال  در  پن» 
2010، دنيرو سومين سينماگر آمريكايى است 
كه طى چهار سال گذشته رياست هيات داوران 

جشنواره كن را برعهده مى گيرد.
جديدترين ساخته هاى «نانى مورتى» و «پائولو 
سينماى  سرشناس  كارگردانان  سورنتينو»، 

ايتاليا در جشنواره كن نمايش خواهد يافت.
فيلم «ما يك پاپ داريم» ساخته «نانى مورتى» 
آتى  دوره  در  كه  است  هايى  فيلم  از  يكى 
جشنواره كن نمايش خواهد يافت، اما مشخص 
نيست در كدام بخش حضور خواهد داشت. اين 
فيلم از روز 15 آوريل در سينماهاى ايتاليا به 

روى پرده مى رود.
سرشناس  كارگردان  ديگر  سورنتيو»،  «پائولو 
و  باشد»  جايى  بايد  فيلم «اينجا  با  هم  ايتاليايى 
 2011 كن  جشنوار  در  پن»  «شون  حضور  با 
دهه  در  كه  سورنتينو  داشت.  خواهد  حضور 
سال  در  بود،  طال  نخل  نامزد  بار  سه  گذشته 
هيات  جايزه  وزير»  «نخست  فيلم  با   2008

داوران جشنواره كن را گرفت.

فيلم "شبكه اجتماعى" كامال" 
با واقعيت مطابقت دارد

 " اجتماعى  "شبكه  فيلم  هاى  صحنه  از  يكى  در 
برادران دو قلو به ديدار رديس دانشگاه هاروارد 

مى روند و ادعا مى كنند كه ايده فيس بوك اولين 
زاكر  مارك  و  است  شده  مطرح  آنها  توسط  بار 
برگ ، موسس سايت فيس بوك ايده آنها دزديده 
است اما رئيس دانشگاه ادعاى آنها را نمى پذيرد و 
با آنها برخورد تندى مى كند. لرى سامرز ، رئيس 
سابق دانشگاه هاروارد اين جريان راكامال" تاييد 
مى كند و مى گويد اين صحنه دقيقا" همانطوركه 

اتفاق افتاده به تصوير درآمده است.
شهر  بازرگانى  دراتاق  دوشنبه  روز  سامرز، 

بستون در مورد اين موضوع صحبت كرد .
گفت:"  آمريكا  دارى  خزانه  سابق  وزير  اين 
همانطور كه در اين فيلم نشان داده شده او ادعاى 
تيلور و كامرون وينكل وس را نپذيرفته است اما 

برخورد تندترى با آنها داشته است ."
سامرز به شوخى گفت:"مردم فكر مى كنند كه من 
خود راى هستم ، اگر واقعا" اين درست باشد اين 
كامال"  من  كه  بود  مواردى  همان  از  يكى  صحنه 

خود راى بودم."
ريچاردز  ،كالين  گالب  بوستون  گزارش  به  بنا 
كه  بود  گفته  قبال"  سامرز  سابق  دستيار   ، پاول 
دانشگاه هاروارد ، تقاضاى برادران دوقلو براى 

مجازات مارك زاكر برگ را نپذيرفته است.
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بزرگترين 
استاديوم هاى 
جهان كدامند؟

سال ها است كه دولت ها سعى كرده اند با تاسيس 
با  را  چندان  دو  درآمدى  بزرگ،  ورزشگاه هايى 
رويدادهاى  دوست داران  و  عالقمندان  از  پذيرايى 
ورزشى از سراسر دنيا به صندوق هاى ارزى خود 
اضافه كنند.به نوشته ميراث آريا، آنچه كه در زير 
آمده است، نام و مشخصات استاديوم هايى است 
كه تا به امروز در زمره بزرگترين استاديوم هاى 

جهان قرار گرفته و خود جاذبه  گردشگرى شده اند.

با  استاديوم  دى:  وانگنادومى  استاديوم   1-
سال 1989  در  كه  يانگ  پيونگ  تاريخى  و  شكوه 
بنا  اين  شد.  ساخته  نفرى  هزار   150 گنجايش  با 
حلقه  شكلى  به  كه  خود  زيباى  طاق  همراه 16  به 
مانند درآمده اند، شباهت زيادى به شكوفه گل پيدا 
كرده است. اين استاديوم در سال 1995، به دليل 
جمعيتى 190  كشتى  حرفه اى  بازى هاى  برگزارى 

هزار نفرى را نيز تجربه كرد.

نام  كه  استاديوم  اين  ليك:  سالت  استاديوم   2-
استاديوم  يا  كريرانگان  بهاراتى  يووا  آن  رسمى 
منطقه  در  ليك  سالت  شهر  در  است  هند  جوانان 
كلكته تاسيس شد. تاريخ بناى آن سال 1984 بوده 
هزار  گنجايش 120  خود  طبقه  سه  مهندسى  با  و 
فوتبال  و  ميدانى  دو  مسابقات  است.  دارا  را  نفر 

عمده ترين رويدادهاى انجام شده در آن هستند.

شهر  در  استاديومى  آزتكا:  استاديوم   3-
نفرى  و 465  هزار  ظرفيتى 114  با  مكزيكوسيتى 
اختصاصى  استاديوم  و  فوتبال  مسابقات  ميزبان 
اين  مكزيك.  آمريكاى  فوتبال  باشگاه  و  ملى  تيم 
استاديوم به تنهايى ميزبان دو مسابقه فينال جام 
بوده   1986 و   1970 سال ها  در  فوتبال  جهانى 

است.

-4 استاديوم ميشيگان: با نام مستعار "كاخ بزرگ" 
استاديوم باشگاه راگبى باشگاه ميشيگان در شهر 
سال  در  شدن  ساخته  از  پس  چه  اگر  آربور.  آن 
1927 گنجايش 72 هزار نفرى داشته است، اما با 
نوسازى هاى پى در پى در طول سال هاى متمادى 
ظرفيت آن به ميزان 107 هزار و 501 نفرى كنونى 
ميزان  كنون  تا   1975 سال  از  آمار  طبق  رسيد. 
نفر  هزار   100 از  كمتر  آن  در  حاضر  تماشاچى 

نبوده است.

حدود 216  در  استاديوم  اين  بيور:  استاديوم   5-
صندلى كمتر از استاديوم ميشيگان دارد اگر چه 
و 284  هزار  ساخت 44  از  پس  آن  اوليه  ظرفيت 
نفر بوده است اما از سال 1960 به بعد با اضافه 

ظرفيت ساليانه خود، به گنجايشى تكميل در سال 
2001 رسيد كه 107 هزار و 282 نفرى است.

اين  فيلهو:  ماريو  ژورناليستا  استاديوم   6-
معروف  ماراكانا  دو  استاديوم  به  كه  استاديوم 
برزيل  ريو دوژانيود  فوتبال شهر  است استاديوم 
است. اعالم دقيق ظرفيت آن تا حدودى مشكل به 
نظر مى رسد (زيرا به دليل وجود 90 هزار صندلى، 
فينال جام جهانى 1950 را با 199 هزار و 500 نفر 
آن  ظرفيت  اخير  آمارهاى  اما  است)  كرده  برگزار 
را 103 هزار و 45 نفر ثبت كرده است. مالك اصلى 
آن دولت برزيل بوده و تيم هاى مهم و مشهور اين 
كشور همچون فالمينگو، بوتافوگو و فلومنيزه در 

آن به بازى پرداخته اند.

سال  در  كه  استاديوم  اين  اوهايو:  استاديوم   7-
1922 ساخته شده و ورزشگاه اختصاصى باشگاه 

مستعار  نام هاى  است  اوهايو  ايالت  آيز  باك  رالى 
زيادى همچون كاخ  هارلى بيلت، نعل اسب يا كشف 
آن  ظرفيت  چه  اگر  است.  كرده  خود  معطوف  را 
زمان  در  ولى  شده  تعيين  نفر   329 و  هزار   102
برگزارى برنامه هاى مختلف غير ورزشى گنجايش 

آن به 110 هزار نفر نيز رسيده است.

-8 استاديوم نيلند: خانه باشگاه راگبى ايالت تنسى 
آمارها  اما  نفر  هزار   102 از  متجاوز  ظرفيتى  با 
شمار ورود به آن را 104 هزار و 79 نفر در سال 
اين  موجود،  اسناد  طبق  داده اند.  نشان  نيز   2006
بر  عالوه  امروز  به  تا  تاسيس  زمان  از  استاديوم 
برگزارى  محل  آمريكا،  فوتبال  مسابقات  ميزبانى 
بوده  نيز  متعددى  نمايشگاه هاى  و  جشنواره ها 

است.

در  استاديوم  اين  جليل:  بوكيت  ملى  استاديوم   9-
مجموعه  در  و  كواالالمپور  جنوب  كيلومترى   20
و  سال 1998  در  دارد.  قرار  مالزى  ملى  ورزشى 
براى بازى هاى كشورهاى مشترك المنافع ساخته 
آغاز  آن  بازسازى  عمليات  سال 1992  در  و  شد 
و پس از سه ماه اين عمليات با افزودن گنجايش 
اين  رسيد.  پايان  به  نفر   200 و  هزار   100 به  آن 
ورزشگاه كه ميزبان بازى هاى جام ملت هاى آسيا 
در سال 2007 بوده است، به عنوان استاديوم ملى 
مالزى شناخته شده و رويدادهاى ورزشى و غير 

ورزشى متعددى در آن برگزار مى شود.

استاديوم  دهمين  ملبورن:  كريكت  استاديوم   10-
كه  استاديومى  است.  آنها  قدميترين  فهرست،  اين 
با   1854 سپتامبر   30 و  ساخته   1853 سال  در 
كريكت  كشورى  مسابقات  دوره  اولين  ميزبانى 
بر  بالغ  ظرفيتى  سال 1970  تا  چه  اگر  شد  افتتاح 
130 هزار نفر را در خود مى گنجاند اما از آن سال 
 30 آن  ظرفيت  از  ايمنى  مشكالت  دليل  به  بعد  به 

هزار نفر كاسته شد.
نظر  به  نامتعارف  حدودى  تا  اماكن  اين  اگرچه 
در  آنها  نقش  به  عميق تر  نگاهى  با  اما  مى رسند 
جمع كردن مردم،  مى توان به اهميت چنين بناهايى 
به عنوان يكى از عامالن اصلى جذب گردشگر پى 

برد.

يافتن نزديك ترين 
سرويس بهداشتي به 

كمك گوگل

امروزه با گسترش اينترنت و بهره گيري دائمي 
فن آوري،  اين  از  جهان  شهروندان  از  بسياري 
استفاده از سرويس هاي مسيريابي و نقشه هاي 
گوگل  آنالين  نقشه  سرويس  بخصوص  آنالين 
همگاني شده و هر روزه شاهد افتتاح سايت هايي 
هستيم كه با استفاده از اين امكان و با ايده هاي 

خالقانه خدمات جديدي را عرضه مي كنند. 

معني  به  جالبش  نام  با   SitOrSquat وب سايت 
بنشين يا چمباتمه بزن، يكي از اين سايت هاست 
نزديك ترين  يافتن  در  اينترنتي  كاربران  به  كه 
كمك  ضروري  مواقع  در  بهداشتي  سرويس 

مي كند. 

در اين سايت اينترنتي كه با استفاده از سرويس 
از  بيش  تاكنون  مي كند  كار  گوگل  آنالين  نقشه 
رسيده  ثبت  به  بهداشتي  سرويس  هزار  يكصد 
كه كاربران با مراجعه به منطقه مورد نظر خود 

مي توانند به مكان و اطالعات سرويس بهداشتي 
مورد نظر دسترسي داشته باشند. 

شمارشگر باالي اين سايت اكنون رقم 103583 
اين  بيشتر  مي رسد  نظر  به  كه  مي دهد  نشان  را 
اروپا  قاره  و  آمريكا  كشور  به  مربوط  تعداد 

باشد. 

البته شناسايي و ثبت اين سرويس هاي بهداشتي 
از سوي خود كاربران صورت گرفته و در كمال 
ايران  در  بهداشتي  سرويس  سه  تنها  تعجب 

تاكنون از سوي كاربران به ثبت رسيده است. 

بهداشتي  سرويس هاي  اين  شده  درج  اطالعات 
درماني،  رستوران ها،مراكز  شامل  آنها  مكان 
در  موجود  توقفگاه هاي  و  گاز  پمپ هاي 
مسيرهاست و كاربران حتي مي توانند به كيفيت 
اين سرويس هاي بهداشتي و امكانات وجود در 
آن راي بدهند و حتي تصاوير اين سرويس هاي 

بهداشتي را با ديگران به اشتراك بگذارند. 

اين سايت اينترنتي اعالم كرده است كه كاربران 
بهداشتي  سرويس هاي  ليست  مي توانند  حتي 
دوستان،  با  و  كرده  تهيه  را  خود  عالقه  مورد 

همكاران و آشنايان خود به اشتراك بگذارند. 
در اين صفحه اينترنتي، همچنين برنامه رايگاني 
آي-  فون،  هوشمند  همراه  تلفن هاي  براي 
و  اپل  آي تونز  فروشگاه  در  و  توليد  بلك بري 

بلك بري قرار داده است. 
از  مي توانند  همراه  تلفن  كاربران  ساير  البته 

سرويس پيام كوتاه اين شركت بهره ببرند. 
جالب  امري  چه  اگر  سرويس  اين  از  استفاده 
اشتراك  به  بسياري  براي  اما  مي رسد  نظر  به 
و  عالقه  مورد  بهداشتي  سرويس هاي  گذاشتن 

تهيه تصاوير آنها چندان جذاب نيست. 
9 مارس 

را برگزار ميکند  نوروزوجشن زرتشت  جشن زاد روز اشو بنياد فرايران
                

  

 
   پاسداری  به آگاهی دوستداران فرهنگ ايران زمين ميرسانيم که بنياد فر ايران درراستای     

 زاد روز  اشو زرتشت و  جشن  زيبا بر آن شده تا ترش هر چه بيشتر اين فرهنگ کهن وو گس
.هرچه با شکوه تر در لندن برگزار نمايد رانوروز جشن   

 
داشته پس ما نيز به  همراهی شما ياران   ريشه در فرهنگ کهن ايرانيان  جشن و شادی     

  ارجمند با شادمانی اين جشن ملی ميهنی را ارج نهاده و با سرود ايران و يادمانی از روزگار
برگزار می نماييماين جشن فرخنده را  با شکوه و پر افتخار ايران زمين  

                     
 

                                                   
    2011/03/25   ) برابربا آدينه ( جمعه:  هنگام

                                                    نيمه شب 12تا   7آغاز برنامه از ساعت  
 

               .های گرم و سرد یو نوشيدن يرينى ايرانى ش و شام گرم ايرانی با پذيرائی از ميهمانان ارجمند
             

 
گيريم. می  جشنرا  اين شب فرخنده موزيک زنده با همراه ت افشانی و پايکوبیدسبا    

 
 24 Haverstock School, Haverstock hill, Chalk farm     :آدرس 
Hampstead, London   NW3 2BQ  
 

 می باشد.  پوند 10 سال 10زيرپوند و برای خردساالن  20:وروديه
سال رايگان وبدون شام می باشد2وزير  

                            
            

کدبان نادر و يا با ايميل    07956913307با شماره  و تهيه بليط برای آگاهی بيشتر  
            info@fariran.org  ويا تارنمای فرايران  org.fariran.www   پيوند بگيريد.   

  
و فرهنگ سرای لندن تهيه نمائيد. همچنين بليط خود را ميتوانيد از سوپر بيژن     

ايرانفربنياد       
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پرشين،  به گسترش فرهنگ و 
هنر ايرانى جداى از هرگونه 
گرايشهاى سياسى و مذهبى، 

كمكى وافر ميكنيد. 

گوناگون

تهران يكى از 3 شهر جهان كه 
در انتظار فاجعه است !

 كميته اضطرارى فجايع طبيعى (DEC) هشدار داد: جهان بايد براى 3 
تا 5 فاجعه بزرگ شهرى در طى ده سال آينده آماده باشد.

كميته اضطرارى فجايع طبيعى (DEC) هشدار داد: جهان بايد براى 3 
تا 5 فاجعه بزرگ شهرى در طى ده سال آينده آماده باشد.

اين سازمان اعالم كرده است كه از هم اكنون بايد براى مقابله با اين 
فجايع آماده بود و اقدامات پيشگيرانه را انجام داد. در اين بيش ترين 
نگرانى ها در مورد وقوع زلزله در شهرهاى بزرگ جهان از جمله تهران 

در كشور ايران، استانبول در تركيه و كاتماندو در نپال است.
اين گزارش بعد از وقوع فاجعه زلزله در هائيتى در سال گذشته آماده 
شده است كه در طى آن بيش از 300 هزار نفر جان خود را از دست 

دادند.

در اين گزارش آمده است همكارى كردن با تاجران، انجمن ها، بازرگانان محلى و 
دولت بعد از وقوع اين فجايع از اهميت بسيار بااليى برخوردار است.

فراهم  و  اردوگاه ها  ساخت  بر  تمركز  آن كه  جاى  به  مى شود  پيشنهاد  هم چنين 
كردن پناهگاه هاى موقتى در مناطق زلزله زده باشد، بهتر است نسبت به ساخت 
پناهگاه هاى دائمى در همسايگى مناطق در معرض خطر توجه بيش ترى صورت 
زندگى  فقيرنشين  مناطق  در  نفر  ميليون  به 950  نزديك  حاضر  حال  در  گيرد. 
مى كنند و اين افراد به خصوص در هنگام بروز فجايع طبيعى در معرض خطر 

جدى قرار دهند.

تمركز  است  بهتر  كه  شده  گرفته  نتيجه  طور  اين  هم چنين   DEC گزارش  در 
طبيعى  فجايع  با  مواجه  در  موثرتر  و  مدت  طوالنى   روش هاى  روى  بيش ترى 

صورت بگيرد تا بهتر بتوان بعد از بروز آن ها، وضعيت را مديريت كرد. 
يكى از نكاتى كه پس از وقوع فجايع طبيعى به آن توجه ويژه اى شده است همكارى 
كردن با تاجران و كاسبان محلى است تا به اين شكل بتوان سريع تر،سرويس ها 
و خدمات مورد نياز مردم را فراهم كرده تا به اين ترتيب روند بازگشت نجات 

يافتگان به محل زندگى قبلى خود با سرعت بيش ترى صورت بگيرد.
از  يكى  هائيتى  زلزله  گفت:  باره  اين  در   DEC اجرايى  مدير  گرملى  برندان 
در  خود  فعاليت  سال   30 طى  در  من  كه  بود  حوادثى  چالش برانگيزترين 
سازمان هاى بشردوستانه با آن روبه رو شدم. اين زلزله اهميت اتخاذ تدابير 
الزم قبل از وقوع زلزله يا ديگر بالياى طبيعى را نشان مى دهد كه مى تواند به 

كاهش قابل توجه تعداد قربانيان بينجامد.
در  مى پرسيم  خود  از  مرتب  و  هستيم  خود  خدمات  دائمى  بهبود  دنبال  به  ما 
مواقع اضطرارى بايد چه تصميماتى بگيريم و چه روش هايى را انتخاب كنيم تا 

به بهترين شكل بتوان به نجات قربانيان اين گونه حوادث پرداخت.
لرزاند.  را  هائيتى  ريشتر  قدت 7  به  زلزله اى  سال 2010،  ژانويه  تاريخ 12  در 
نزديك به 3 ميليون نفر در بدترين قسمت هاى هائيتى زندگى مى كردند كه حداقل 
220 هزار نفر از آن ها تا چند روز بعد از وقوع زلزله جان خود را از دست دادند. 
يك و نيم ميليون نفر خانه هاى خود را از دست داده و بيش از 300 هزار نفر هم 
مجروح شدند. اين فاجعه شديدترين زلزله اى بود كه در طول 200 سال گذشته 

در هائيتى رخ داده بود.
در سال 2009 نيز سه فاجعه طبيعى جنوب شرق آسيا را تحت تاثير قرار داد كه 
از جمله آن ها مى توان به بروز طوفان در كشورهاى فيليپين و ويتنام همراه با 
آسيب هاى بسيار اشاره كرد. در تاريخ 30 سپتامبر 2009 نيز زلزله اى با شدت 
7.6 ريشتر در بخش غربى اندونزى اتفاق افتاد. بر اثر اين حوادث نزديك به 2.5 
ميليون نفر در فيليپين و 1 ميليون نفر در ويتنام در اثر خرابى ها و آسيب هاى 

وارد شده تحت تاثير قرار گرفتند.

ديلى ميل، 7 مارس

رشوه به دانش آموزان 
براي شركت در كالس

در  دانش آموزان  اينكه  براي  شده  متهم  انگلستان  در  مدرسه  يك 
آنها  به  كنند  شركت  برنامه  فوق  آموزشي  كالس هاي 
سطح  تالشند  در  مدرسه  اين  مسئوالن  مي دهد.  رشوه 
همين  به  و  دهند  ارتقا  را  دانش آموزان شان  نمرات 
آورده اند.مسئوالن  روي  نادرست  كار  اين  به  دليل 
 45 جلسه هاي  در  كه  دانش آموزاني  به  مدرسه  اين 
يك  بار  هر  كنند  شركت  برنامه  فوق  آموزش  دقيقه اي 
پوند مي پردازند. اين مدرسه كارگروه هاي آموزشي در 
زمينه خواندن، نوشتن و رياضيات را سه روز در هفته 
بين ساعت هشت تا هشت و 45 دقيقه برگزار مي كند تا 
دانش آموزانش براي شركت در آزمون ملي مدارس كه 
با  تاكتيك  شوند.اين  آماده  مي شود  مي برگزار  ماه  در 
واكنش هاي منفي از سوي كارشناسان آموزش و پرورش مواجه 

شده است. 

سخنگوي اتحاديه مراكز آموزشي انگليس در اين باره مي گويد:« 
واقعا جاي تاسف است كه يك مدرسه براي مقام آوردن در يك 
رقابت به چنين كاري دست زده است. كودكاني به اين سن نياز 
دارند تا زماني را خارج از مدرسه بگذرانند. آنها بايد با خانواده 
خود باشند و بازي كنند. اصال نيازي نيست كودكان به اين سن 
را در ساعات خارج از مدرسه سر كالس درس كشاند.اين فشار 
مطمئنا باعث پايين آمدن عملكرد شاگردان و معلمان خواهد شد.» 

اين مدرسه كه 228 شاگرد دارد به صورت رسمي به دانش آموزان 
پيشنهاد كرده يك پوند براي شركت در هر كالس به آنها بپردازد 
كه به اعتقاد والدين اين كودكان، اين كار مصداق بارز رشوه دادن 
است. اين در حالي است كه به دانش آموزاني كه به صورت منظم 
در اين كالس ها شركت كنند پنج پوند اضافي هم پرداخت خواهد 
اين  تمامي  در  مستمر  صورت  به  دانش آموزي  اگر  كل  در  شد. 
 125 پاداش  همراه  به  پوند   750 پايان  در  كند  شركت  كالس ها 
محسوب  مالحظه اي  قابل  رقم  كه  كرد  خواهد  دريافت  پوندي 
مي شود. هزينه اين پروژه از طريق بودجه هاي دولتي كه به اين 
مدرسه تعلق مي گيرد تامين مي شود. اين مدرسه به خاطر ميانگين 
پايين نمرات دانش آموزانش در آزمون هاي سراسري دست به اين 

كار زده است. 
8 مارس 2011

عامل كشنده ترين بيمارى 
جهان شناخته شد

مقياس  در  ژنتيكى  مطالعات  انجام  با  دانشمندان 
كه  كردند  كشف  را  جديد  ژن  گسترده، 13  بسيار 
مى تواند خطر ابتالى يك فرد به بيمارى هاى قلبى 

را افزايش دهد.
مقياس  در  ژنتيكى  مطالعات  انجام  با  دانشمندان 
كه  كردند  كشف  را  جديد  ژن  گسترده، 13  بسيار 
مى تواند خطر ابتالى يك فرد به بيمارى هاى قلبى 

را افزايش دهد.

محققان اعالم كردند: با كشف اين 13 ژن سرنخ هاى 
قلبى  بيمارى هاى  بروز  چگونگى  مورد  در  تازه اى 
بتوانيم  ما  شايد  و  مى آيد  دست  به  فرد  يك  در 
بيمارى  كشنده ترين  براى  موثرترى  درمان هاى 

جهان پيدا كنيم.
در اين مطالعات هم چنين دانشمندان پيشنهاد كردند 
پزشكى،  معمول  مراقبت هاى  از  بخشى  عنوان  به 
در  كه  را  فرد  هر  ژنتيكى  مغايرت هاى  و  تغييرات 
شناسايى  هستند  دخيل  قلبى  بيمارى هاى  بروز 
كرده تا بتوان با تخمين احتمال بروز اين بيمارى  
در هر فرد، با اتخاذ تدابير پيشگيرانه از ابتالى او 

به اين بيمارى پيش گيرى كرد.
دانشگاه  پزشكى  مدرسه  از  آسيميز  تميستوكلز 
استنفورد در اين باره گفت: با اين اطالعات ما بهتر 
مى توانيم افراد در معرض ابتال به بيمارى هاى قلبى 
فكر  به  زودتر  سال  چندين  و  كرده  شناسايى  را 

پيشگيرى از اين بيمارى در آن ها باشيم.
بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان بهداشت 
جهانى، بيمارى هاى قلبى و عروقى بيش ترين تعداد 
قربانيان را در سراسر جهان دارند. هر سال نزديك 
بيمارى  اين  اثر  در  جهان  در  نفر  ميليون  به 17.1 
دالر  ميلياردها  و  مى دهند  دست  از  را  خود  جان 
صرف سرويس هاى پزشكى و داروهايى مى شود 

كه براى درمان بيمارى هاى قلبى صرف مى شود.
داشتن برخى عادات مضر در زندگى مانند سيگار 
كشيدن، نوشيدن مشروبات الكلى، خوردن غذاهاى 
موثر  عوامل  از  را  بدنى  تحرك  نداشتن  و  ناسالم 
در افزايش خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى و سكته 
مى دانند.. اما عالوه بر اين فاكتورها، داشمندان به 
دنبال پيدا كردن نقشه  دى ان اى يك فرد براى پيدا 
خطر  در  را  او  مى تواند  كه  هستند  ژن هايى  كردن 

ابتال به بيمارى هاى قلبى و عروقى قرار دهد.

رويترز، 6 مارس
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22 عادت اشتباه در دنياى 
فناورى كه برايتان گران 

تمام مى شود! (بخش 2)
ممكن  خود،  الكترونيكى  ابزارهاى  با  كار  هنگام  مى دانيد  آيا 
تمام  ضررتان  به  كه  شويد  مرتكب  اشتباه هايى  چه  است 
شود و امنيت تان را در دنياى پيچيده فناورى مدرن به خطر 

بياندازد؟
وب سايت  نويسندگان  از  نول  كريستوفر  سمائى:  ستاره 
PCWorld در مطلب به بدترين عاداتى اشاره كرده كه هر 
عدم  نا آگاهى،  علت  به  است  ممكن  رايانه ها  كاربران  از  يك 
اين  كه  ندانند  و  باشند  شده  گرفتارش  تنبلى  حتى  يا  توجه 

اشتباه ها تا چه حد مى تواند به ضررشان تمام شود. 

5. حركت با رايانه روشن
اگر در خانه عادت داريد همان طور كه با رايانه كار مى كنيد، آن 
اشكالى  هيچ  ببريد،  طرف  آن  به  طرف  اين  از  و  گرفته  بغل  را 
رايانه  با  را  كار  اين  شده،  كه  هم  خودتان  خاطر  به  اما  ندارد 
محل كارتان نكنيد. هارد درايوهاى چرخشى رايانه ها، به راحتى 
آسيب مى بينند، به خصوص اگر در مكان هاى محدود و كوچك 
قرار بگيرند كه خيلى سريع «داغ مى كنند». بنابراين بهتر است 
رايانه محل كار را همان طور كه روشن است، از اين سو به آن 
سو نبريد و در خودرويتان نگذاريد كه بد مى بينيد! سعى كنيد 
حتما قبل از جابجا كردنش، آن را خاموش كنيد. اصوال ويندوز، 
تنظيماتى را براى دكمه پاور رايانه ها قائل شده كه هم زمان با 

بستن لپ تاپ، رايانه را به طور خودكار خاموش كند.

6. استفاده از لپ تاپ در تخت خواب
اگر عاشق اين هستيد كه در تخت خواب لم دهيد و لپ تاپ تان را 
روى تشك بگذاريد و روشن كنيد، بهتر است به اين نكته دقت 
كنيد كه بالش و تشك هاى پف دار، جلوى خروجى هواى لپ تاپ 
را گرفته و با ممانعت از تهويه هوا، رايانه را داغ مى كنند. پس 
بهتر است يك ميز يا پايه كوچك زير لپ تاپ تان قرار دهيد تا 
بين بالش و خروجى هواى رايانه فاصله ايجاد شود. در ضمن، 
اگر در حالت نامتعارفى به كار با رايانه و تايپ بپردازيد، مسلما 
را  ارگونوميك  نكات  پس  ديد.  خواهيد  آسيب  فيزيكى  لحاظ  از 

هم از ياد نبريد!

7. چاپ همه چيز!
در حال حاضر همه نوع ابزارى براى ذخيره ديجيتال اطالعات 
وجود دارد، پس چه نيازى به چاپ (پرينت) كردن آن هاست؟ 
گزينه  با  مى توان  دارند،  امضا  به  نياز  كه  را  فرم هايى  حتى 
براى  مى توان  حتى  رساند.  سرانجام  به  ديجيتال»  «امضاى 
آن ها  از   PDF نسخه  يك  نيز،  فايل ها  كردن  آرشيو  يا  انتقال 

تهيه كرد.

8. بردن دوربين به ساحل دريا
كافى  دوربين،  زوم  مكانيزم  يا  شاتر  در  ماسه  دانه  يك  وجود 
از  عكاسى  به  مجبور  اگر  كند!  جزغاله  را  دوربين تان  تا  است 
ساحل دريا هستيد، دوربين را در يك قاب «ضدآب» يا يك كيف 
پالستيكى قرار دهيد. بهتر از همه اين است كه يك دوربين ضد 

آب تهيه كنيد.

9. گذاشتن لپ تاپ در خودرو
اگر شما هم از آن دسته افرادى هستيد كه لپ تاپ را روى صندلى 
خودرو رها مى كنيد و تنها به قفل كردن درب هاى خودرو اكتفا 
مى كنيد، خيلى خوش شانسيد كه هنوز لپ تاپ تان را ندزديده اند! 
چراكه كافى است شيشه خودرويتان را با ضربه اى خرد كنند. 
البته اگر فكر مى كنيد خيلى زرنگ هستيد و لپ تاپ تان را درست 
پارك  و  مى شويد  پياده  ماشين  از  كه  جايى  خيابان-  وسط 
باز  داخل صندوق مى گذاريد كه جلوى چشم نباشد،  مى كنيد- 
هم اشتباه بزرگى مى كنيد. يادتان باشد هميشه كسانى هستند 
منتظر  و  هستند  رفتارتان  مواظب  شما،  توجه  جلب  بدون  كه 
فرصتى براى سرقت اموال با ارزش لحظه شمارى مى كنند. در 
ضمن باز كردن صندوق به مراتب راحت تر از شكستن شيشه 
اتومبيل است! پس حداقل اگر راه ديگرى جز قرار دادن لپ تاپ 
در صندوق نداريد، قبل از حركت و در همان پاركينگ منزل تان 
اين كار را انجام دهيد و آن را تا حد امكان در گوشه از صندوق 
از  استفاده  يا  لپ تاپ  بردن  همراه  راه،  بهترين  اما  كنيد.  مخفى 

قفل سفر است. ادامه دارد ...

بالدهاوند، خودرويى با 1600 
كيلومتر بر ساعت سرعت

جهان  خودروى  سريع ترين  ساخت  براى  كار  حال  در  انگليسى  مهندسان  از  تيمى 
با نام بالدهاوند هستند. اين ماشين قرار است با سرعت 1600 كيلومتر بر ساعت 
حركت كرده و ركورد سرعت زمينى را تا سال ها در اختيار كشور انگلستان قرار 
دهد. قرار است اولين آزمايش ها روى راكتى كه خودروى انگليسى بالدهاوند را با 
آغاز  آينده  ماه هاى  طى  آورد،  خواهد  حركت  به  ساعت  بر  كيلومتر  سرعت 1600 

شود.
موتور هيبريد فالكون (Falcon) اين خودرو بزرگ ترين راكتى است كه در طول 20 
سال گذشته در انگلستان روشن شده و نيروى پيشرانى معادل با 122كيلو نيوتن 
خواهد داشت. البته اين موتور، تنها واحد قدرت در خودروى بالدهاوند نخواهد بود، 
بلكه يك موتور جت هواپيماى جنگى و يك دستگاه موتور خودروى فرمول 1 هم 
قرار است روى بالدهاوند آزمايش شود. طراحان اين خودرو به سختى كار مى كنند 

تا ركورد سرعت زمينى را در سال آينده بشكنند.
به گزارش بى بى سى، تيمى كه در حال كار بر روى اين پروژه است اعتقاد دارد با به 
كارگيرى اين واحدهاى قدرت روى اين خودرو، به طور حتما ركورد سرعت زمينى 

تا چندين سال بعد متعلق به كشور انگلستان خواهد بود.
يك  ساخت  حال  در  ما  گفت:«  باره  اين  در  بالدهاوند  پروژه  مدير  نابل  ريچارد 
خودروى كامل هستيم. در حقيقت ما به جايى مى رويم كه تا به حال هيچ كس نرفته 

است.»
راكت بالدهاوند با 45 سانتى متر عرض و 3.6 متر طول به طور كامل در انگلستان 
اچ.تى. جامد  سوخت  از  تركيبى  خودرو  اين  سوخت  است.  شده  ساخته  و  طراحى 

اچ.تى.پى  جامد  اكسيدايزر  و   (hydroxyl-terminated polybutadiene) پى.بى 
(high-test peroxide) كه به مدت 20 ثانيه خواهد سوخت.

نيروى  به  رسيدن  براى  حقيقت  در  و  است  زياد  بسيار  خودرو  اين  موتور  قدرت 
سوارى  خودروى  دستگاه   645 موتور  تركيب  از  بايد  كيلونيوتن   122 پيشران 

استفاده كرد.
 EJ200 جت  طريق  از  كه  نيوتنى  كيلو   90 پيشران  نيروى  كردن  اضافه  با 
Eurofighter-Typhoon تامين مى شود، بالدهاوند انرژى كافى براى طى مسافت 

8 كيلومترى را در كم تر از 100 ثانيه خواهد داشت.
اين راكت در شركت Falcon Project Ltd واقع در منچستر طراحى شده و اين 
پروژه توسط دانيل جاب متخصص راكت هدايت شده است. او در اين باره گفت: 
«ما تاكنون 10 بار مدل 15 سانتى مترى خود را در بيابان موجاوه واقع در كاليفرنيا 
آزمايش كرده ايم. البته يك آزمايش هم روى مدل 45 سانتى مترى بالدهاوند انجام 
پمپ  از  و  داديم  انجام   pressure-fed راكت هاى  با  را  كار  اين  ما  اما  است.  شده 
آزمايش هاى  در  است  قرار  كه  است  كارى  دقيقا  اين  نكرديم.  استفاده  خود  جديد 

بعدى انجام دهيم.»
اين راكت قبال يك بار در صحراى موجاوه  كاليفرنيا آزمايش شده است كه واحدهاى 
قدرت چند خودروى فرمول 1 با يكديگر تركيب شده تا موتور CA2010 ساخته 

شود.
تيم روتسيس مدير اجرايى Cosworth كه موتور اين خودرو را طراحى مى كند، در 
اين باره گفت: «ما اكنون در حال تحقيق هستيم تا ببينيم چه طور مى توانيم امكان 
نفس كشيدن را براى موتور اين خودرو در سرعت 1600 كيلومتر در ساعت فراهم 
كنيم. با اطالعاتى كه من دارم هيچ خودروى پيستونى وجود ندارد كه بتواند روى 
خودروهايى با اين سرعت كار كند. به همين دليل اين پروژه به تحقيق و فكر بسيار 

زيادى نياز دارد.»
توليد بدنه خودروى بالدهاوند ماه گذشته آغاز شد. كار ساخت اين خودرو بايد 
تا 6 ماه اول سال آينده به پايان رسيده و آزمايش هاى اوليه با سرعت پائين را در 
كيپ  در  پن  هاكشين  به  بالدهاوند  سپس  برساند.  پايان  به  انگلستان  بزرگراه هاى 

شمالى انتقال داده مى شود تا با سرعت هاى بسيار باال آزمايش شود.
اين پروژه نه تنها تالشى براى ركوردشكنى دوباره است، بلكه به اعتقاد دانشمندان 
رياضيات  و  مهندسى  فناورى،  علم،  مانند  موضوعاتى  به  را  كودكان  مى تواند 
عالقه مند كند.در حال حاضر نزديك به نيم ميليون كودك در بيش از 4 هزار مدرسه 

در كشور انگلستان عضوى از برنامه آموزشى بالدهاوند هستند.
تدريس  منابع  به  اينترنت  طريق  از  جهان  سراسر  در  نيز  آن ها  از  بيش ترى  تعداد 

آنالين دسترسى دارند.

آي -فون 5 با پوشش فلزي و 
آنتن دهي خوب در راه است

اپل كه با عرضه رايانه لوحي  آي-پد2 خود در روزهاي 
تابستان  در  دارد  قصد  است،  خبرساز  شدت  به  اخير 
سال 2011 هم با عرضه آي -فون 5 يك بار ديگر توجه 
برانگيزد.نسل  را  فن آوري  به  عالقه مندان  و  رسانه ها 
گوشي  اين  قبلي  مدل هاي  با  تفاوت هايي  آي -فون  پنج 
استفاده  به  مي توان  آنها  جمله  از  كه  داشت  خواهد 
اشاره  گوشي  پشت  در  آلومينيومي  فلزي  پوشش  از 
كرد. همچنين قرار است نمايشگر شيشه اي اين گوشي 
و  خش  برابر  در  و  شده  تر  مستحكم  و  تر  مقاوم  هم 
ضربه مقاومت بيشتري از خود نشان دهد. اپل همچنين 
قول داده سازگاري برخي نرم افزارهاي آي - فون با 
فن آوري لمسي بيشتر شود تا كاربران بدون دردسر 
از آنها استفاده كنند اما آنتن دهي بد يكي از ضعف هاي 
اپل  كه  بوده  تازه  فون  آي -  مدل هاي  برخي  جنجالي 
جدي  به طور  هم  مشكل  اين  رفع  زمينه  در  داده  قول 

تالش كند.

روزهاي بد براي 
ويندوز فون7 

و  بازاريابي  تمهيدات  از  استفاده  به رغم  مايكروسافت 
سيستم  متزلزل  وضعيت  نشده  موفق  مختلف  تجاري 

عامل ويندوز فون 7 خود را بهبود بخشد. 

نشان   comScore توسط  شده  منتشر  آمار  ترين  تازه 
از  هوشمند  گوشي هاي  عامل  سيستم  اين  سهم  مي دهد 
در  درصد   8 زير  به   2010 سال  اكتبر  در  درصد   9.7

ژانويه سال 2011 سقوط كرده است. 

 31.2 معادل  سال 2011  ژانويه  در  آندروئيد  مقابل  در 
هوشمند  گوشي  با   RIM شركت  و  بازار  از  درصد 
بلك بري 24.7 درصد از بازار را در اختيار داشته است. 
البته مايكروسافت به رغم شرايط نامناسبي كه دارد پالم 
هم  عامل  سيستم  اين  سهم  است.  گذارده  سر  پشت  را 
با 0.7 درصد كاهش به 3.2 درصد سقوط كرده است. 
و  اپل  شديد  رقابت  معتقدند   comScore كارشناسان 
گوشي هاي  بازار  از  بيشتر  سهم  كسب  براي  گوگل 
و  داشته  مايكروسافت  سهم  بر  منفي  تاثير  هوشمند 
كرده  گذشته  از  تر  متزلزل  را   7 فون  ويندوز  وضعيت 
شد  عرضه  سال 2010  اواخر  كه  فون 7  ويندوز  است. 
به طور  هوشمند  گوشي  سازنده  شركت  چند  توسط 
محدود و به طور پيش فرض مورد استفاده قرار گرفت، 
با  اخيرش  قرارداد  با  است  اميدوار  مايكروسافت  اما 
اين  دهد.  بهبود  را  عامل  سيستم  اين  وضعيت  نوكيا 
اين  از  واحد  ميليون   1.5 تاكنون  است  مدعي  شركت 

سيستم عامل به فروش رفته است. 
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مي كند،  مشت  را  دست هايمان  مي خورد؛  را  ما  قلب 
چشم ما را مي بندد، حتي صداي ما را تغيير مي دهد؛ 
صدايمان سرد مي شود، شايد كمي سردتر از آنچه 
قبال بود، صدايي خشن تر پيدا مي كنيم. احساس درد 
از  پر  شده  سنگري  سينه مان  قفسه  انگار  مي كنيم، 

سرباز مسلح كه مي خواهند حمله كنند....

 فقط حمله... قلب ما را مي خورد؛ كينه، دست هايمان 
را مشت مي كند، كينه، چرا آنقدر طفره مي روم كينه 
باشد،  بد  حالمان  نبايد  ما  و  مي كند  را «بد»  حالمان 
خوب  حس  هرچه  از  شود  خورده  قلبمان  نبايد  ما 
هست و نبايد قلبمان سنگر پر از سرباز آماده حمله 
باشد. گاهي كينه اي در دلمان پيدا مي شود، اگر بيايد 
مانند  بماند...  و  بيايد  اگر  اما  ندارد  عيبي  بگذرد  و 
بايد  ديگر  وقت  آن  نمي رود،  و  مي آيد  كه  آلودگي 
نگران بود و فكر راه حل. اما چه چيزي مي تواند اين 
سنگ سخت كينه را در خود حل كند؟! با 7 حربه زير 

مي توانيد به جنگ كينه توزي برويد:

هستند  كينه اي  كه  افرادي  از  بسياري  كردن:  عمل 
همان  يا  دارند  بسياري  فراغت  اوقات  يا  اصوال 
پرداختن  صرف  دارند،  كه  را  فراغتي  اوقات  ميزان 
به فكرهاي منفي درباره ديگران مي كنند حتي ممكن 
در  را  كينه  صداي  فراوان  مشغله  و  كار  حين  است 
ذهنشان نگه دارند و مدام آن را بزرگ تر و بزرگ تر 
 كنند. در حالي كه اگر فردي در دلش نسبت به كسي 
كينه داشته باشد و بخواهد آن را حل كند به نوعي 
خودش را به كوچه علي چپ مي زند. يعني چه؟ يعني 
به جاي خيالبافي و قرارگرفتن در مسير كينه ورزي 
تنها  نه  كه  فعاليتي  مي كند؛  فعاليت  به  شروع  بيشتر 
ذهن او را از اين موضوع دور مي كند كه حتي ممكن 
است در مسير مثبتي قرار بگيرد براي درست كردن 

اوضاع مثال: 

• اگر شكست مالي خورده باشد، فعاليت جديدي را 
شروع مي كند.

• اگر شكست عاطفي خورده باشد شروع مي كند به 
ترميم و خودشناسي بيشتر.

براي  راهي  باشد،  خورده  جسمي  صدمه  اگر   •
ادامه دادن زندگي پيدا مي كند.

اگر كارش را از دست داده باشد به دنبال كار   •
نه  مي گردد...  بيشتر  مهارت هاي  كسب  و  جديد 

اينكه: 

- انتقام گرفتن غيرمنطقي از همكاران،

- فكرهاي منفي و انتقام گرفتن (حتي از خودش كه 
فكر مي كند مقصر است).

روي  از  پريدن  و  گذاشتن  كنار  براي  متحدشدن: 
با  بگيريد.  كمك  اطرافيان تان  از  كينه،  بلندي 
دوستي تماس بگيريد، از همكاري كمك بخواهيد. 
چرا؟ چون خيلي از وقت ها اين حس ما را ديگران 
هم دارند. شايد آنها هم احساس مي كنند به دليل 
او  به  نسبت  را  حس  اين  فردي  نادرست  رفتار 
تحرك هاي  از  بسياري  منشأ  حتي  دارند.  دل  در 
اجتماعي هم اين حس بوده است. وقتي عده اي و 
گروهي خواسته اند به روش منطقي فردي يا راهي 
يا  تصحيح  مي كرده  عمل  نادرست  كه  را  ارگاني  يا 

تعويض كنند.

از  ما  كه  كينه اي  وقت ها  بعضي  كردن:  حمايت 
ديگران به دل داريم قابل فراموشي است و آنقدر به 
ما صدمه نزده كه نتوانيم به زندگي مان ادامه دهيم. 
اما گاهي وقت ها كينه آنقدر بزرگ است كه نه قابل 
فردي  كنيد  فكر  مثال  گذشت.  نه  و  است  فراموشي 
چنان  آن  كه  فردي  يا  گرفته  قرار  تجاوز  مورد  كه 
مورد آزار رواني قرار گرفته كه تعادل رواني اش را 
از دست داده است. اگر چنين فردي هستيد يا چنين 
دنيا  جاي  همه  در  بدانيد  بايد  مي شناسيد  را  فردي 
حمايت  براي  NGOهايي  و  اجتماعي  اورژانس هاي 
از  مي توانيد  شما  شده اندو  تاسيس  افراد  همين  از 

آنها كمك بخواهيد.

به  بزنيم  گريزي  بايد  هم  باز  رساندن:  سرانجام  به 
مورد اول كه عمل كردن بود. با اين تفاوت كه شما 
دراين وضعيت كار جديدي را شروع نمي كنيد بلكه 
آنهايي را كه نيمه كاره رها كرده بوديد، به سرانجام 
مي رسانيد. مثال تحصيالت تان، تابلوي نقاشي اي كه 

سال ها كنار خانه خاك مي خورد و...

بخورد.  را  شما  درون  كينه  نگذاريد  بيرون ريزي: 
درباره آن با كسي صحبت كنيد و آن را مخفي نكنيد، 
حتي در اين حالت، مخفي كردن و خالف واقع گفتار 
بيشتري  عمق  قضيه  اين  به  مي تواند  كردن  عمل  و 

ببخشد.

ديد گسترده تر: قاب ديدتان را بزرگ تر كنيد. مثال به 
جاي اينكه خود فرد يا سيستمي را ببينيد كه به شما 
بدي كرده نگاهي بيندازيد به وضعيت كلي آن فرد در 
خانواده و اجتماع و وضعيتي كه از سر گذرانده. از 
اين طريق ريشه هاي مشكل را مي بينيد و گاهي ديگر 
اين همه از سطح بيروني آن واقعه رنج نمي بريد و 

حتي راحت تر مي توانيد ببخشيد.

پيشه  صبوري  است  بهتر  گاهي  صبوري:  تمرين 
كنيد. صبوري نه به معناي زير چوب نشستن و زبان 
بستن، بلكه صبوري به معناي بازكردن پنجره اي رو 
به دنياي نور و روشني و تحمل مشكل با اميدواري 

به اينكه روزي همه اينها حل مي شوند.

اعظم ولي قيداري/7 توصيه براي بيرون راندن كينه از قلب

كينه از جان ما چه مي خواهد؟

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى شاهين

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
( هيپنوتراپى تائيد شده از London University ) توسط

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن

عضو جامعه روانكاوى انگلستان استاد تعليم هيپنوتيزم درمانى و دادن 
مدرك تائيد شده از كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگى
اضطراب - افسردگى

ترك عادتهاى ناخواسته
ترس ها - نگرانى ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سيگار در يك ساعت

ترميم غم از دست رفته ها و اتفاقات
Tel: 020 7221 5763 
 Mob: 07961 447116 10 Harley Street W1

حتى به كودكان هم 
مى توان اعتماد به 
نفس تزريق كرد

توانيد  مى  چطور  است  سن  كم  فرزندتان  وقتى 
ها  كنيد؟اين  كمك  او  نفس  به  اعتماد  افزايش  به 

راهكارهايى براى رسيدن به اين هدف است.

� به نيازهايش پاسخ دهيد
مسلم است كه شما اين كار را هميشه انجام مى 
دهيد. هر بار كه او به خاطر شيطنتش زمين مى 
خورد و گريه مى كند، سپس شما او را بغل مى 
كنيد، فقط به معناى آرامش دادن به او نيست. به 
نيازهايش  و  داريد  توجه  كه  دهيد  مى  نشان  او 
داشتن  اهميت  احساس  او  و  كنيد  مى  درك  را 

خواهد كرد.
� براى او محيط مناسب ايجاد كنيد

كودك  در  نفس  به  اعتماد  ايجاد  هدف؛  وقتى 
مى  هيجان  با  وقتى  كودك  صداى  و  سر  باشد، 
گويد: من اين كار را انجام دادم، ابزار قدرتمندى 
مى  تالش  كه  ماهه  چند  نوزاد  يك  بود.  خواهد 
كند عروسك معلق اش در حلقه بازى را به چنگ 
بسيار  دهد  مى  انجام  را  كار  اين  وقتى  بياورد، 
زمين  در  را  او  بعد  دفعه  شود.  مى  زده  هيجان 
بازى اش طورى قرار دهيد كه به دست آوردن 
عروسك اش به سادگى دفعه قبل نباشد. شايد 
كودك در ابتدا نااميد شود ولى تالش مى كند تا 
باالخره در اين مبارزه برنده شود. اينگونه است 
كه اعتماد به نفس در كودك شكل مى گيرد. شما 

راهى را جلوى پايش مى گذاريد كه هر بار حس 
پيشرفت به او دست دهد.

� تشويقش كنيد
دادن  جاى  براى  تالش  از  دست  كودك  وقتى 
كه  زمانى  يا  كشد  نمى  دست  قالبش  در  شكل 
زمين  به  كند  مى  تالش  ايستادن  براى  بار  هر 
او  به  مثال  و  كنيد  تشويق  را  او  افتد.بايد  مى 
كن،  تالش  دوباره  تمومه،  ديگه  تقريبا  بگوييد: 
مى  حس  كودك  اينگونه  عزيزم.  تونى  مى  تو 
كند كه امنيت دارد و اعتماد به نفس در او ايجاد 
مى شود تا دوباره تالش كند. او را در آغوش 
را  شدن  پذيرفته  ارزش  كه  كند  حس  تا  بگيريد 

دارد حتى اگر در كارش موفق نباشد.
� خودتان هم اعتماد به نفس داشته باشيد

خود  به  شما  شنود  مى  شما  كودك  كه  بار  هر 
رياضى  در  هرگز  يا  چاقم  خيلى  من  گوييد:  مى 
خود  ظاهر  و  ها  توانايى  درباره  نبودم،  موفق 
خود  به  والدين  وقتى  شود.  مى  ترديد  دچار 
اعتقاد داشته باشند، احتمال بيشترى وجود دارد 
اميدى،  بيابند.نا  نفس  به  اعتماد  نيز  كودكان  تا 
ضربه، شكست و اشتباهات به ما ياد مى دهند 
خود  از  ها  سختى  و  نياز  هنگام  در  چطور  تا 
انعطاف نشان بدهيم پس كودك را همواره زير 
را  كردن  تجربه  تا  بگذاريد  و  نگيريد  خود  سپر 

بياموزد.
� به او اجازه عصبانيت، غم و نااميد شدن بدهيد

انتظار پسرفت در فعاليت هايش را داشته باشيد 
خواست  مى  كه  شما  كودك  اگر  مثال  براى 
اكنون  دهد،  انجام  خودش  را  كارهايش  هميشه 
مى خواهد شما به او غذا دهيد، شايد مى خواهد 
به  كه  اين  احساس  و  را  خود  كودكى  احساس 
او محبت داريد را تجربه كند پس اين مساله را 

بزرگ نكنيد. 

روانشناسى

به ياد داشته باشيد فقط از صرافى هاى معتبر جهت نقل و 
انتقال  پول خود استفاده نمائيد
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سرقت 238 هزار دالري 
مسافر در هواپيما

گيري  گروگان  و  سرقت  شاهد  اكشن  فيلم هاي  در  گاهي 
در هواپيماهستيم كه هميشه با شكست و دستگيري عامل 
رسيده  پايان  به  ماجرا  عوامل  تمامي  يا  اصلي 

است. 
با  سرقت ها  اين  گاهي  واقعي  زندگي  در  اما   
اگر  به ويژه  مي رسد  انجام  به  كامل  موفقيت 
تمامي  گرفتن  نظر  در  و  كامل  برنامه ريزي  با 

جزئيات صورت گرفته باشد. 

در يك سرقت كامال طراحي شده و بدون نقص 
مسافري در يكي از پروازهاي كارائيب توانسته 
داخل  از  هواپيما  بار  بخش  به  كردن  پيدا  راه  با 
دستشويي بيش از 238 هزار دالر را به سرقت ببرد. اين 
فرد كه هويت اصلي او مشخص نيست در اوايل پرواز به 
خدمه گفت حالش خوب نيست و حالت تهوع دارد و داخل 
دستشويي رفت ومدت زمان زيادي از پرواز را آنجا ماند 
اما در تمامي اين مدت مشغول باز كردن ديواره اي بوده 

كه توالت را از بخش بار هواپيما جدا مي كرده است. 

نقد  پول  از  پر  ساك  سه  برينك  شركت  كارمندان  از  يكي 
هواپيماي  بار  بخش  داخل  را  دالر  ميليون   6/1 ارزش  به 
از  هواپيما  اين  بود.  گذاشته  آنتيل  اير  هوايي  خطوط 
فرودگاه جزيره فرانسوي گوادولوپ به جزيره سن مارتين 
پرواز مي كرد و مامور با خيال راحت در حين پرواز روي 
صندلي اش استراحت مي كرد اما وقتي اين هواپيما پس از 
40 دقيقه فرود آمد مسئوالن درعين ناباوري متوجه شدند 

238 هزار دالر از پول نيست. 

بود  كرده  وانمود  فرود  از  پيش  ماجرا  استعداد  با  سارق 
حالش به شدت بد است و زني از بين مسافران هم او را 
همراهي كرد تا سوار آمبوالنس شود اما وقتي آمبوالنس 
او را به بيرون از باند برد ناگهان گفته بود حالش خوب 
به  ترتيب  اين  به  و  بود  كرده  ترك  را  آمبوالنس  و  شده 
سادگي از بخش بازديد بدني گريخت. پليس زن همراه او 
را بازجويي كرد اما او از چيزي خبر نداشت و پولي هم 
پيدا  براي  پليس  تحقيقات  حاضر  حال  در  نبود.  همراهش 

كردن اين دزد باهوش و خونسرد ادامه دارد. 

6 مارس 2011

جوان ترين مادربزرگ دنيا 
رسانه هاي روماني اعالم كردند كه يك زن كولي 23 ساله 
جوان ترين «مادربزرگ» دنياست. «ريفكا استانسكو» كه در 
زمان تولد دخترش «ماريا» تنها 13 سال داشت، هم اكنون 
مادر  جوان ترين  سالگي  سن 23  در  نوه اش  تولد  دليل  به 
اين  در  ساله   23 زن  اين  است.  گرفته  لقب  دنيا  بزرگ 
كه  حالي  در  من  كرد:  عنوان  ميل  ديلي  روزنامه   به  باره 
داشت،  سال  كه 13  جواهر فروش  يك  با  داشتم  سال   11
ازدواج كرده و دو سال بعد باردار شدم. دخترم «ماريا» 
در سن 11 سالگي ازدواج كرده و هم اكنون نوه كوچكي 
به نام «يان» دارم. اين زن كه از كولي هاي روماني است، 
در اين باره خاطر نشان كرد: از اين كه دخترم در سن 11 
او  به  اما  نيستم  ناراحت  يا  نگران  كرده،  ازدواج  سالگي 
تاكيد كرده ام مدرسه را به پايان ببرد تا بتواند در تربيت 
پسرش موفق باشد. عالوه بر اين، مادر من هم در سن 40 
سالگي داراي نتيجه شده و از اين بابت بسيار خوشحال 

است. 

صرافى توسعه
جابجاى پول و ارز به تمام دنيا 

فقط در 24 ساعت
قبل از ارسال ارز قيمت مارا جويا شويد

با مديريت مرجان
Tose Limited.

2nd Floor, 90 Fonthill Road و London N4 3HT

Tel: +44 (0) 207 2638256
Fax: +44(0) 207 6573088

Mobile: +44 (0) 7505494669
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غرامت به خاطر سرخوردن روى پوست موز
در برخى فيلم هاى كمدى قديمى شاهد شوخى با پوست موز بوديم و شخصيت هاى 
اين فيلم ها با سرخوردن روى پوست موز خنده را به لبان ما آورده اند اما اين زمين 
خوردن هاي خنده دار برخي اوقات ممكن است به آسيب ديدگي هاي جدي به فرد ختم 
روى  سرخوردن  موضوع  ساله  ولنتاين 58  آيدا  درمورد  آنالين،  خبر  گزارش  شود.به 
پوست موز كامال جدى است و او به اين خاطر از مغازه اى كه آن را مقصر در آسيب 

ديدگي اش مي داند شكايت رسمى كرده است . 
ولنتاين در آوريل گذشته درفروشگاه 99 سنتى در شهر ونچورا ايالت كاليفرنيا دچار 
حادثه شد و پس از گذشت ماه ها از اين موضوع به دادگاه عنوان كرده تنها به خاطر اين 
سانحه دچار آسيب ديدگى شديد ازناحيه ستون فقرات شده و حدود 9 هزار دالر هزينه 
درمان او تاكنون بوده است .كرتنى ميكالى وكيل او هم به رويترز گفت:«او روى پوست 

موز ليز خورده وصدمه جدى ديده است.» 

دالر  پرداخت 44هزار  پيشنهاد  اين  از  قبل  مذكور  سنتى   99 فروشگاه  ميكالى  گفته  به 
غرامت به موكل او را رد كرده و خواهان ارجاع پرونده به دادگاه شده است . 

اگر مشخص شود سهل انگارى مسئوالن اين فروشگاه سبب وقوع اين حادثه شده است ، 
جريمه اى بين يكصد تا چهار صد هزار دالر در انتظار مديران اين فروشگاه هاى زنجيره 
اى خواهد بود . در پرونده اى مشابه در سال 2008 در اين ايالت فردى كه در فروشگاه 
هاى زنجيره اى وال مارت به دليل خيس بودن زمين و نبود تابلو مربوط به آن روى 
كف فروشگاه زمين خورده و دچار شكستگى دست شده بود توانست در دادگاه مديران 
فروشگاه را محكوم به پرداخت غرامت 150 هزار دالرى كند و حاال ولنتاين هم اميدوار 

است بتواند در دادگاه غرامت مورد نظرش را دريافت كند. 
رويترز- 9مارس 2011

مادري سه كودكش را كشت 
پليس انگليس از دستگيري زن آمريكايي به اتهام قتل سه كودك خود خبر داد. 

«ترزا ريجي» كه روز گذشته توسط مقامات پليس منطقه «ادينبره» انگلستان دستگير شد، 
به قتل سه كودك خود متهم است. بر اساس اعالم دپارتمان پليس اين منطقه، اين زن 
كه اصالتا آمريكايي است، سه كودك خود با نام هاي «آستين» و «لوك» هشت ساله و 
«سيسيال» پنج ساله را به قتل رسانده است. همچنين اجساد اين سه كودك پس از وقوع 
انفجار در آپارتمان محل سكونت اين زن يافت شد. اين زن به دليل جدايي از همسرش 
كه مدير اجرايي يك شركت نفتي آمريكايي بود، دچار ناراحتي روحي شده بود و احتمال 

مي رود به اين دليل كودكان خود را به قتل رسانده باشد.

حوادث
اخراج شجاع ترين 
زن مكزيك از كارش

خانم گارسيا 20 ساله كه احتماال به آمريكا پناهنده شده 
از  نشد  حاضر  كار  سر  بر  مرخصي  از  پس  آنكه  از  پس 

كار بركنار شد
رشته  ودانشجو  ساله   20 گارسيا  والس  ماريسول 
جرم شناسي كه سال گذشته ميالدي به عنوان رئيس پليس 
يكي از مخوف ترين شهرهاي مرزي مكزيك انتخاب شده 
بود،پس از آنكه به مرگ تهديد شد و به آمريكا فرار كرد از 
كارش اخراج شد. او در تاريخ دو مارس تا هفت مارس به 
گفته خودش به داليل شخصي به آمريكا سفر كرد اما از 
آنجايي كه به موقع سر كارش حاضر نشد از كار بركنار 
اداره  رياست  مردي  هيچ  آنكه  از  بعد  شجاع  زن  شد.اين 
و  پذيرفت  را  سمت  اين  نكرد،  قبول  را  پراكسيديس  پليس 
لقب شجاع ترين زن مكزيك را از آن خود كرد اما در نهايت 
تعجب آنطور كه از شواهد برمي آيد به آمريكا پناهنده شده 
توجه  پليسي  رئيس  قبول  از  بعد  گذشته  سال  وي  است. 
مقامات  رسمي  بيانيه  در  كرد.  جلب  خود  به  را  جهانيان 
پراكسيديس آمده: «غيبت خانم گارسيا بيش از زمان مقرر 
غيرقابل قبول است و به همين جهت شهردار تصميم گرفته 
او را از كار بركنار كند.»روزنامه ال دياريو جمعه گزارش 
به  تهديد  نامه  چند  دريافت  با  گارسيا  والس  كه  بود  داده 

مرگ شغل خود را رها كرده و به آمريكا پناه برده است. 
رها  را  خود  شغل  اگر  كه  بود  شده  تهديد  نامه ها  اين  در 

نكند، پسرش را جلوي چشمش مي كشند.

 با انتشار خبرهايي مبني بر پناهندگي اين زن به آمريكا 
همراه  تلفن  با  كردند  سعي  پراكسيديس  شهر  مسئوالن 
خانم گارسيا تماس بگيرند كه موفق به اين كار نشدند و در 
نتيجه اخراج را بهترين راه بر پايان دادن به اين قائله ديدند.

در اين ميان خبر اخراج اين زن واكنش هاي متفاوتي را در 
ميان مقامات مكزيكي برانگيخته است. دال روسا هيكرسون 
مي گويد:«  مكزيك  در  بشر  حقوق  كميته  مسئوالن  از  يكي 
تصميم شهردار براي اخراج خانم گارسيا بسيار عجوالنه 
بود. اين زن شجاع هم اكنون نيازمند كمك است. اخراج او 

هيچ مشكلي را حل نخواهد كرد.»

اين در حالي است كه يك روز پس از كشته شدن هفت مامور 
پليس و يك زنداني در حمله به كاروان انتقال زندانيان در 
غرب مكزيك، درگيري بين باندهاي رقيب قاچاق مواد مخدر 
در يكي از شهرهاي واقع در شمال شرقي اين كشور 18 
انتشار  با  تامائوليپاس  ايالت  گذاشت.دولت  برجا  كشته 
شهر  در  دوشنبه  روز  صبح  درگيري  كرد  اعالم  بيانيه اي 
آباسولو روي داد.در اين بيانيه، به جزئيات بيشتري اشاره 
درگيري  صحنه  كه  هاست  مدت  است.تامائوليپاس  نشده 
است. «گلف»  و  «زتاس»  باندهاي  بين  قدرت  جنگ  و 

خشونت روز دوشنبه يك ماه پس از آن به وقوع پيوست 
كه 18 نفر از جمله چندين عابر بي گناه در جريان درگيري 
در  ديگر،  سوي  شدند.از  كشته  پاديال،  همجوار  شهر  در 
روز  مسلح  مردان  مكزيك،  غربي  شمال  در  سينالوا  ايالت 
يك شنبه به خودروهاي حامل دو زنداني حمله كردند، سه 
خودرو پليس را به رگبار بستند و هفت مامور پليس و يك 
زنداني را كشتند.ماركو آنتونيو هيگوئرا دادستان كل ايالت 
سينالوا اعالم كرد: شش مامور پليس و يك زنداني نيز در 
اين تيراندازي زخمي شدند.در تحولي ديگر، سه سر بريده 
روز دوشنبه در كيسه هاي پالستيكي در مقابل تونلي كه 
آكاپولكو را در مركز مكزيك به حومه شهر متصل مي كند، 
بيانيه اي  در  گوئررو  ايالت  عمومي  امنيت  شد.اداره  پيدا 
اعالم كرد قربانيان همگي مرد بوده اند.بيش از 35 هزار نفر 
از ماه دسامبر سال 2006 تاكنون در خشونت هاي مرتبط 

با قاچاق مواد مخدر در مكزيك كشته شده اند. 

8 مارس 2011 
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� فروردين ماه 

شما در مقام و مرتبه اجتماعى تان داراى رتبه خوبى مى باشيد كه 
افراد بسيارى در حسرت اين مرتبه هستند و آرزو دارند كه اى كاش 
آنها نيز در چنين مرتبه اى بودند پس قدر شغل و يا مقام اجتماعى 

تان را بدانيد، به راحتى و به خاطر داليل بى مورد شغل تان را از 
دست ندهيد. 

كمى بيشتر مراقب رفتارتان باشيد زيرا شما با رفتار و گفتارتان 
باعث شده ايد كه افراد زيادى از شما برنجند با اين كه شما با قصد 

قبلى يا به عمد اين كار را انجام نداده ايد.
� ارديبهشت ماه 

زياد  بسيار  هايتان  مسئوليت  كنيد  مى  احساس  هفته  اين  در  شما 
شده است و شما توانايى انجام تمام كارهايتان را نداريد. 

شما با يك دست چند هندوانه بلند كرده ايد براى همين دچار سر 
در گمى شده ايد و يا شايد به يك احساس پوچى رسيده باشيد ؛ 
شما در بين عمل كردن به صحبت هاى دل و ذهن تان متحير شده 

ايد، نميدانيد آيا بايد احساساتى باشيد يا منظق گرا ؟؟ 
سريع تصميم نگيريد اجازه دهيد استرس هايى كه در حال حاضر 
بر قلب شما حاكى است كمى فرو كش كنند و بعد تصميم هايى را 

اتخاذ كنيد..
� خرداد ماه 

شما در اين هفته داراى مشغوليات بسيارى هستيد و از اين همه 
متوقف  را  كارهايتان  توصيه ميكنم تمام  ؛  ايد  شده  خسته  فعاليت 
كنيد زيرا شما براى انجام بعضى از كارهايتان حوصله و رغبت 

نداريد به همين دليل بيش از پيش خسته ميشويد. 
بهتر است كارهايى را كه مايل به انجام دادن هستيد از كارهايى كه 
تمايلى براى انجام شان نداريد جدا كنيد زيرا انرژى را كه براى آن 
كار مى گذاريد اگر براى كار ديگرى هزينه كنيد نتيجه هاى بهترى 

خواهد داشت.
� تير ماه 

تمايالتى كه در سابق داشته ايد ديگر شما را راضى نميكنند بلكه 
مى توان گفت حتى از آنها دلزده نيز شده ايد ؛ اين كارها را كنار 
بگذاريد زيرا مسائل غير قابل حلى را براى شما فراهم خواهد كرد.

� مرداد ماه
همه به حال شما غبطه ميخورند و به شما حسادت مى ورزند زيرا 
فكر مى كنند شما زندگى عالى را داريد اما شايد در درون زندگى 

تان اين طور نباشد. 
نمى  را  مسئله  اين  زيرا  بريد  مى  زيادى  رنج  مساله  اين  از  شما 
توانيد به شخص ديگرى انتقال دهيد و فقط اذيت ميشويد و شنيدن 
اين صحبت ها و عدم واكنش هايتان سبب شده است كه اختالفاتى 

وارد زندگى شخصى تان شود و انرژى شما و اشخاص خانواده تان 
را بگيرد ؛ بهتر است به اين صحبت ها اهميتى ندهيد.

� شهريور ماه
و  آرزوها  تمام  و  باشد  مى  شما  براى  خوبى  بسيار  زمان  هفته  اين 
واقع  با  البته  پيوندند  مى  تحقق  به  ايد  داشته  سابق  در  كه  تمايالتى 

نگرى و دور بينى كه نسبت به آينده داريد. 
در ابتدا فقط به موضوعاتى كه خواهان انجام شان هستيد فكر كنيد 
و بعد با اشخاص خانواده تان مطرح سازيد، سپس اجرا نماييد زيرا 
ممكن است شرايطى پيش بيايد كه بقيه افراد خانواده تان شما را به 
خاطر تصميم گيرى غلط در كارى مقصر بدانند و به همين علت شما 
بقيه  با  كار  اين  از  گيرى  پيش  براى  پس  شويد  وجدان  عذاب  دچار 

مشورت كنيد.
� مهر ماه 

داريد  همكارانتان  يا  دوست  با  كه  مثبتى  و  خوب  رفتارهاى  با  شما 
باعث شده ايد كه در قلب آنها به راحتى جا باز كنيد و اين رفتار شما 

باعث پيشرفت هايتان در آينده خواهد شد.
مورد  در  را  حدى  از  بيش  هاى  حساسيت  شما  متاسفانه  شما 
شما  زيرا  باشد،  سبك  بدين  نبايد  كه  ميدهيد  خرج  به  اطرافيانتان 
بهتر  ؛  تان  همكاران  يا  دوستان  نه  هستيد  خودتان  زندگى  مسئول 

است محبت زيادى را با دخالت اشتباه نگيريد.
� آبان ماه

به دليل اتفاقات شگفت انگيزى كه برايتان پيش خواهد آمد، شما كنترل 
موضوع  اين  و  نداريد  گفتارتان  يا  رفتار  روى  بر  را  سريعى  هاى 
ميتواند براى شما خطرناك باشد زيرا در اثر پيش آمد اين اتفاقات 
كارهايى را انجام مى دهيد كه بعدا از انجام شان پشيمان مى شويد.

توصيه مى كنم كه عكس العمل هاى سريعى را از خود نشان ندهيد 
؛ خوشبختانه شما با درايت بااليى كه داريد مى توانيد به راحتى بر 

اين موضوع غلبه كنيد.

� آذر ماه
شما درگيرى لفظى بزرگى با شخصى داشته ايد كه بر اثر اين گفتگو 

هنوز ذهن تان مشغول است. 
اما  كنيد  فرار  زندگى  از  ميخواهد  دلتان  كه  ايد  رسيده  اى  مرحله  به 
خوشبختانه دوره اى را كه سپرى مى كنيد به مانند يك امتحان مى 
باشد كه براى رفتن به دوره بعدى صبر و استقامت بيشترى داشته 

باشيد.
زده  رقم  تان  براى  را  خوبى  تقدير  خداوند  زيرا  باشيد  شجاع  پس 
گذار  شكر  برد،  خواهيد  لذت  موهبات  اين  تمام  از  آينده  در  است، 

خداوند خواهيد بود.
� دى ماه

بحث  موارد  در  شركت  براى  حدى  از  بيش  دليرى  و  شجاعت  شما 
داريد، اما اين همه جسارت شما الزم نيست زيرا ممكن است شما را 
به راه هاى منحرف كننده اى بكشانند كه سبب پشيمانى شما شود. 

مى  تان  ذهن  در  را  بدى  هاى  قضاوت  تان  اطرافيان  با  رابطه  در 
پرورانيد، اين قضاوت هاى مضرر را از ذهن تان دور كنيد تا بتوانيد 

با خيال آسوده ترى كارهايتان را پيش ببريد.
� بهمن ماه

اين هفته دوباره شانس به شما روى آورده است ؛در چند ماه اخير 
شما كم شانس بوديد و در رابطه با مسائلى كه برايتان پيش مى آمد 

شانس تان به شما يارى نمى رساند.
اما در اين هفته شانس در تمام كارهايتان شما را همراهى مى كند و 

شما نيز متوجه اين موضوع خواهيد شد.
� اسفند ماه

اجازه ندهيد ديگران بر شما حكومت مطلق داشته باشند زيرا شما را 
به بيراهه مى برند راه هايى كه خودتان دنبال مى كنيد به زودى نتايج 

باور نكردنى برايتان خواهد داشت. 
براى اين كه از انرژى هاى منفى تان كم كنيد با شخصى يا اشخاصى 

مگفتگوهايى را انجام دهيد. 

چاپ آگهى در هفته نامه پرشين  
بازار كار را وسيع تر و مشتريان 

شما را  بيشتر مى كند!

02071936692  
07811000455
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info@persianweekly.co.uk خانه و خانواده
راز ماندگارى سرطان

چرا بعضى وقت ها شيمى درمانى 
بيماران سرطانى جواب نمى دهد؟

تحقيقات نشان مى دهد فقدان يا جهش يكى از ژن هاى ضدسرطان 
از  حيات  چرخه  به  دادن  پايان  براى  را  آنها  قدرت  سلول ها،  در 
با  درمان  به  مقاوم  سلول هاى  اين  بردن  بين  از  برد.  خواهد  بين 

داروهاى فعلى غيرممكن است.
مى شوند  باعث  كه  شيمى درمانى  داروهاى  عميدى:  محبوبه 
با  گاهى  بپردازند،  خودشان  تخريب  به  سرطانى  سلول هاى 
مقاومت سلول هاى سرطانى مواجه مى شوند و نتيجه بخش نيستند. 
كه  مى دهد  نشان  بيماران  اين  در  را  ماده اى  وجود  تازه  تحقيقات 
سلول هاى سرطانى را نسبت به اين نوع درمان مقاوم خواهد كرد.

به گزارش نيچر، محققان طى دو مطالعه مجزا موفق شده اند حداقل 
كشف  را  سرسخت  تومورهاى  در  موجود  مكانيزم  از  بخشى 
كنند. اين كشف تازه به پزشكان آنكولوژيست كمك مى كند ميزان 
يا  بزنند  حدس  را  استفاده  مورد  داروهاى  به  بيمار  هر  مقاومت 
از  گروه  اين  در  تومورها  با  مبارزه  براى  را  ديگرى  شيوه هاى 

بيماران اتخاذ كنند.

Taxol به گروهى از داروهاى شيمى درمانى تعلق دارد كه با باند 
كردن توبولين - پروتئين كليدى در حفظ ساختار سلولى - مانع از 
تكثير سلولى مى شوند، سلول هاى سرطانى كه به اين دارو پاسخ 
بين  از  زمان  طول  در  جديد  مخرب  سلول هاى  توليد  بدون  دهند، 
خواهند رفت. اما سلول هاى ديگرى وجود دارند كه در مقابل اين 

درمان مقاومت مى كنند.

ورتز، زيست شناس مولكولى شركت بيوتكنولوژى Genentech و 
همكارانش كه از سال 2007 روى سلول هاى مقاوم به اين گروه از 
 FBW7 داروها كار مى كنند، نشان دادند فقدان يا كاهش سطح ژن
اين  كرد.  خواهد  ايجاد  را  دارويى  مقاومت  سلول ها  اين  سطح  در 
ژن يكى از پروتئين هاى بدن به شمار مى رود كه اثر ضد سرطانى 

آنها اثبات شده است.

با  شيمى درمانى  به  كه  سلول هايى  در  مى دهند  نشان  مطالعات 
Taxol و داروهاى مشابه پاسخ مى دهند، سطح MCL1 - بخشى 
 - دارند  مؤثر  نقش  سلولى  حيات  چرخه  در  كه  پروتئين هايى  از 
كاهش  سرعت  به   FBW7 توسط  درمان  آغاز  از  پس  بالفاصله 

پيدا مى كند. 
به  ابتال  در  آن  سطح  كاهش  اثر  اين  از  پيش   » مى گويد:  ورتز 
گروهى از سرطان ها مانند سرطان سينه و روده بزرگ اثبات شده 
و مى توان اينطور نتيجه گرفت كه فقدان يا كاهش سطح اين ژن در 
و  سلول ها  MCL1در  ميزان  غيرطبيعى  افزايش  به  مى تواند  بدن 

مقاومت دارويى آنها منجر شود».

پژوهش هاى ديگرى كه روى مبتاليان به سرطان تخمدان يا روده 
بزرگ انجام شده، نشان مى دهد سطح MCL1 در بيمارانى كه ژن 
FBW7 در آنها دچار جهش شده، نسبت به ساير افراد باالتر است 
ضدتوبولين  داروهاى  برابر  در  آنها  بدن  سرطانى  سلول هاى  و 

بيشتر مقاومت مى كنند.

چرخه حياتى كه به مرگ منتهى نمى شود 
مركز  در  همكارانش  و  مولكولى  زيست شناس  وى،  ونى  همزمان 
پزشكى بوستون، ايالت ماساچوست با بررسى اثر ژن FBW7 در 
دريافتند  خون  سرطان  يا  لمفوبالستيك  لوسمى  به  مبتال  بيماران 
رنج  سلول ها  در  ژن  اين  سطح  كاهش  از  افراد  اين  از  30درصد 
از  بااليى  سطح  از  سلول ها  اين  اينكه  جالب توجه  نكته  مى برند. 
پروتئين هايى اشباع شده بودند كه تنها در سلول هاى مرده يافت 
FBW7در  ژن  «فقدان  كه:  مى گيرد  نتيجه  اين طور  وى  مى شدند. 
مانند  پروتئين هايى  شكستن  قدرت  سلول  مى شود  باعث  سلول ها 
است  سلولى  مرگ  آغاز  براى  اساسى  مرحله  يك  كه  را   MCL1

از دست بدهد».

وى و همكارانش روى داروى ديگرى كار كرده اند كه پروتئين هاى 
دارو  اين  اينكه  با  مى كند.  بلوكه  را  سرطانى  سلول هاى  حياتى 
ضدتوبولين نيست اما با افزايش سطح MCL1 در سلول ها اثر آن 
نيز كاهش خواهد يافت. آنها براى حل اين معضل از ماده اى به نام 
sorafenib استفاده كرده اند كه با كاهش سطح MCL1 مبارزه را 

به نفع بيمار و داروهاى شيمى درمانى تغيير خواهد داد.

مان  نزديكان  كه  كنيم  باور  داريم  دوست  ما  همه 
آدم هايى متعادل، شاد و داراى ذهنى سالم هستند 
اما بارها پيش آمده كه متوجه شديم واقعيت غير 
روزهاى  بهترين  از  يكى  كنيد  تصور  است.  اين  از 
همه  براى  را  خدا  و  ايد  كرده  آغاز  را  تان  زندگى 
زيبايى ها و نعمت هايش شكر مى كنيد كه ناگهان 
رويارويى با يكى از آشنايان بالفاصله شما را از 
عرش به زير مى آورد. حتى اگر انسانى خوشبين 
منفى  اشخاصى  چنين  كنار  در  باشيد،  مثبت  و 
مى  ها  شخصيت  نوع  اين  بدترين  از  شد.  خواهيد 

توان به موارد ذيل اشاره كرد: 
� خودشيفته ها 

اين افراد شديدا حس خودبزرگ بينى دارند و چنين مى پندارند كه 
دنيا گرد آنها مى چرخد. اين افراد مانند كنترل گرها موذى و حيله گر 
نيستند و تا حدى آشكار خواسته هاى خود را بيان مى كنند. گاهى به 

نظر مى رسد بايد به آنها گفت: « فقط خودت مهم نيستى كه!» 
اين افراد فقط خواسته هاى خود را در نظر مى گيرند و نيازهاى شما 
به باد فراموشى گرفته مى شود. در اين رابطه شما احساس ياس و 
سرخوردگى پيدا مى كنيد. آنها چنان انرژى شما را صرف خواسته 
ها و اميال خود مى كنند كه ديگر چيزى براى خودتان باقى نمى ماند. 

� منفى گراها 
آنها  به  اگر  نيستند.  ها  شادى  و  ها  خوبى  درك  به  قادر  دسته  اين 
بگوييد كه امروز روز بسيار قشنگى است حتما از اتفاق ناگوار قريب 
الوقوعى خبر مى دهند؛ اگر از موفقيت امتحان ميان ترم خود خبر 

دهيد، در مقابل از سختى امتحانات نهايى به شما هشدار مى دهند. 
آنها شادى را نابود مى كنند. ديد مثبت شما به زندگى جاى خود را به 
بدبينى و منفى بافى مى دهد. قبل از آنكه متوجه شويد، منفى گرايى 
در ذهن و روح شما جايگزين شده و همه شادى ها پشت شيشه هاى 

خاكسترى پنهان مى شود. 

� افرادى كه هميشه در مورد ديگران قضاوت مى كنند 

عجيب  افراد  اين  نظر  به  بينيد،  مى  دلفريب  و  زيبا  شما  كه  مواردى 
افراد  اين  بدانيد،  جالب  را  جديدى  نظر  شما  اگر  است.  غيرجذاب  و 
آن را به كل اشتباه مى شمارند. اگر شما سليقه دوستى را ستايش 
هميشه  افراد  كنند.  مى  قلمداد  نگرانى  مايه  يا  بد  را  آن  آنها  كنيد، 
خود  وقت  اعظم  قسمت  اگر  هستند.  گراها  منفى  مانند  تقريبا  قاضى 
را با اينگونه افراد بگذرانيد، طولى نمى كشد كه شما هم يكى از آنها 

خواهيد شد. 

� خود راى ها 

ممكن  و  است؛  خودشان  نفع  به  ديگران  كنترل  عده  اين  تخصص 
است چنان مهارتى هم داشته باشند كه شما اصال متوجه كنترل آنها 
نشويد تا زمانى كه ديگر دير شده است. اين افراد نقطه ضعف هاى 
شما را پيدا مى كنند و از اين طريق به خواسته هاى خود مى رسند. 
اين افراد باورها و اعتماد به نفس شما را هدف قرار مى دهند. اين 
افراد راهى براى اجبار شما به انجام كارى پيدا مى كنند كه لزوما 
هاى  اولويت  هويت،  احساس  شما  ترتيب  اين  به  و  دهيد  نمى  انجام 
به  و  دهيد  مى  ازدست  را  مساله  واقعيت  درك  توانايى  و  شخصى 
ناگاه دنيا حول محور خواسته ها و اولويت هاى آنها قرار مى گيرد.

 
� هميشه نااميدها 

اگر طرح جديد و بكرى داشته باشيد، هميشه نااميدها به شما اطمينان 
مى دهند كه با شكست روبه رو خواهيد شد؛ و زمانى كه موفق مى 
شويد، شما را دلتنگ و افسرده مى كنند. اگر رويايى در سر داشته 

باشيد، هشدار مى دهند كه دستيابى به آرزويتان غيرممكن است. 
اين افراد «آنچه هست» را باور دارند و نسبت به «آنچه خواهد شد» 
شود  مى  موجب  افراد  اين  با  معاشرت  هستند.  نااميد  و  مشكوك 
خودباورى و اعتماد به نفس خود را به راحتى از دست بدهيد. در 
حالى كه پيشرفت و تغيير فقط نتيجه نوآورى و بدعت گذارى است، 

روياى ناممكن ها و تالش براى دستيابى به دوردست ها. 

� آنهايى كه نمى توانند صمميمى شوند 

كرد؛  نخواهيد  راحتى  و  صميميت  حس  هيچگاه  افراد  اين  كنار  در 
مودبانه  لبخندى  فقط  آنها  اما  كنيد  مى  تعريف  دار  خنده  داستانى 
تحويل مى دهند. در پى بى توجهى آنها، شما غمگين و افسرده مى 
شويد. يكى از مهيج ترين اتفاقاتى را كه برايتان پيش آمده تعريف مى 

كنيد اما آنها فقط سرسرى سر خود را تكان مى دهند. 
روابط اين دسته افراد مبتنى بر معيارهاى سطحى و بى معنى است. 
زمانى كه شما واقعا به يك دوست نياز داريد، آنها نيستند. زمانى كه 
نيازمند انتقادى سازنده هستيد، از همانى كه هستيد تعريف مى كنند 

و اگر حمايت بخواهيد، شما را محكوم به شكست مى دانند. 

� حرمت شكن ها 

اين افراد در بدترين زمان و به بدترين شكل ممكن حرفى مى زنند 
يا كارى انجام مى دهند؛ در يك كلمه حرمت نگاه نمى دارند. شايد 
اين فرد كسى باشد كه به او اعتماد كرده بوديد اما او از اين اعتماد 
سوءاستفاده كرده ورازتان را برمال مى كند. شايد يكى از نزديكان 
تان باشد كه در كارهايى كه به او ارتباط ندارد دخالت مى كند، يا 

شايد همكارى باشد كه رفتارى تحقيرآميز پيشه كرده است. 

� آنهايى كه هميشه متوقع هستند 

هيچ وقت نمى توان اين افراد را راضى و خوشحال نگه داشت. آنها 
قدر شما را نمى دانند و خواسته هايشان غيرواقعى و نامعمول است؛ 
مسووليت  هرگز  و  هستند  شما  دادن  جلوه  مقصر  دنبال  هميشه 

چيزى را خود قبول نمى كنند.
منبع: سايكولوژى تودى

8 نوع شخصيت كه بايد از آنها دورى كرد

مواظب اين آدمها باشيد!

به ياد داشته باشيد فقط از صرافى هاى معتبر جهت 
نقل و انتقال پول خود استفاده نمائيد.
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خانمي كه دست به كمر ايستاده و ابروهايش را درهم گره كرده. 
اشتباه نكنيد! اين تصوير يك زن عصباني نيست. اخمش از كمردرد 
است و دستانش عضالت پشت كمر را فشار مي دهند تا بلكه كمي از 

گرفتگي و درد آنها كم شود....
اكثر  براي  عيد  شب  خانه تكاني  از  بعد  سال  هر  تقريبا  اتفاق  اين   
تميزكاري  يك  از  بعد  حتي  بعضي ها  شايد  مي شود.  تكرار  خانم ها 

معمولي هم دچار چنين مشكلي بشوند.
نيز  و  تاندون ها  ليگامان ها،  عضالت،  از  مجموعه اي  فقرات  ستون 
قادر  پيچيده  مجموعه  اين  كمك  به  انسان  است.  كمري  مهره هاي 
است باالتنه را به طرفين و نيز به سمت عقب و جلو حركت بدهد. 
عالوه بر آن فشار حاصل از وزن بخشي از بدن به همين ستون 
ناگهاني  چرخشي  يا  كشش  تحت  كمر  وقتي  مي شود.  وارد  فقرات 
كوچك  ضربه هاي  حتي  مي شود.  كمردرد  دچار  فرد  بگيرد  قرار 
يا حركت هاي غلط و سريعي كه فرد متوجه آنها نيست، مي توانند 
درواقع  بشوند.  دردكمر  باعث  و  برسانند  آسيب  ستون فقرات  به 
نحوي  به  را  وارده  آسيب  مي كند  سعي  بدن  حوادثي  چنين  از  پس 
ليگامان ها  التهاب  و  كشيدگي  يا  عضالني  اسپاسم هاي  كند.  جبران  
و تاندون ها، همگي بخشي از اين جبران محسوب مي شوند. بيشتر 
دليل  به  البته  و  زياد  كار  و  بدني  فعاليت  دنبال  به  كمردرد  اوقات 
تكنيك غلط كار كردن به وجود مي آيد. اين كمردردهاي به اصطالح 
معمولي پس از يكي، دو هفته بهبود پيدا مي كنند. اما اگر فردي به 
جز درد در كمر عاليمي مانند بي حسي، گزگز كردن يا كاهش قدرت 
وجود  جدي تر  مشكل  احتماال  كرد  پيدا  تحتاني  اندام  در  عضالني 

دارد.
شيوه هاي صحيح كار كردن

وقتي صحبت از عيد و سال نو باشد كمتر خانمي رضايت مي دهد كه 
خاك ها و كثيفي هاي سال قبل در خانه اش جا خوش كنند. خانه تكاني 
كامل  طور  به  بايد  هم  باز  آن،  از  بعد  كمردردهاي  قيمت  به  حتي 
دانسته هاي  بردن  باال  با  معتقدند  كارشناسان  اما  مي شود.  انجام 
خود مي توانيم خود را از چنين دردسرهايي نجات دهيم. با آگاهي 
از نحوه برخورد صحيح با عضالت و مفاصل بدن هنگام كار كردن، 

مي توان از بروز بسياري از آسيب ها و دردها جلوگيري كرد.
فكر كنيد مي خواهيد وسايلي را كه روي زمين ريخته جمع كنيد. اكثر 
ما آموخته ايم كه بدن را از قسمت كمر خم كنيم و به اصطالح هنگام 
و  است  غلط  عادت  اين  اما  مي شويم.  «دوال»  كارهايي  چنين  انجام 
باعث آسيب به مهره هاي كمر و ديسك هاي بين آنها مي شود. براي 
انجام چنين كارهايي بهتر است كمر را صاف نگه داريم و زانوها را 
خم كنيم. با انجام چنين تكنيكي هم به كارها مي رسيم و هم كمردرد 

نمي گيريم.
هنگام  پرزحمت  كارهاي  از  ديگر  يكي  هم  زمين  كف  كردن  تميز 
خانه تكاني است. بهترين راه اين است كه اين كار را به كمك يك تي 
يا پارچه خيسي كه نوك يك جاروي بلند بسته مي شود، انجام داد. 
در اين حالت كمر راست نگه داشته مي شود و تي  يا جارو به كمك 
دست  دو  هر  با  كه  است  اين  مهم  نكته  اما  مي خورد.  تكان  بازوها 
حركت  دست  يك  با  فقط  جارو  يا  تي   اگر  چون  كنيم.  كار  همزمان 
داده شود، عضالت كمر در سمت مخالف دچار اسپاسم مي شوند 
ترجيح  بعضي ها  البته  است.  كمر  گرفتگي  و  كمردرد  آن  نتيجه  كه 
مي دهند كه خم شوند و كف زمين را با دست بشويند. اين افراد بايد 
سعي كنند بدنشان هنگام كار كردن حالتي شبيه به چمباتمه زدن 
پيدا نكند. يعني بايد كمر را صاف نگه دارند و روي زانوهاي خود 
بنشينند. اگر يك بالش كوچك زير زانوها گذاشته شود، مفصل زانو 

هم آسيب نمي بيند.
به  است.  كمر  ناگهاني  چرخش  كارها،  آسيب رسان ترين  از  يكي 
حركت هاي  مراقب  بايد  مي كنيد  حمل  سنگيني  بار  وقتي  خصوص 
كمر خود باشيد. وقتي باري در دست داريد و قرار است به سمتي 

ديگر بچرخيد هميشه اول پاها را جابه جا كنيد.
در  هم  گردني  مهره هاي  سالمت  حفظ  و  گردن  داشتن  نگه  صاف 
با  همزمان  دارند  عادت  خيلي ها  دارد.  نقش  كمردرد  از  جلوگيري 
خود  شانه  و  سر  بين  را  بي سيم  تلفن  گوشي  خانه،  كارهاي  انجام 
نگه دارند و صحبت كنند. ممكن است با اين كار دست ها آزاد باشند 
داشتن  نگه  كج  از  حاصل  فشار  اما  شوند.  تمام  سريع تر  كارها  و 
مداوم سر باعث كشيدگي عضالت دور مهره ها و نهايتا ايجاد درد 

در بخش كمري مي شود.
پيشگيري

نكاتي وجود دارد كه رعايت آنها قبل از شروع يا حين انجام كارهاي 
خانه، از آسيب به عضالت و مفاصل كمر جلوگيري مي كند.

مانند  درست  است.  بدن  كردن  گرم  قدم  اولين  شروع:  از  قبل   •
شروع  از  قبل  دهيد،  انجام  خاصي  ورزش  است  قرار  كه  مواقعي 
و  ورزش  اهل  اگر  كنيد.  نرمش  است  بهتر  هم  خانه  كارهاي  كردن 
در  كار  اين  برويد.  راه  سريع  دقيقه   10 مي توانيد  نيستيد،  نرمش 
يا  خيابان  به  حتما  نيست  الزم  و  است  امكان پذير  هم  خانه  محيط 

پارك برويد.

• حين انجام كار: وقتي تميزكاري خانه را شروع مي كنيد، بهتر است 
به  مي توانيد  باشيد.  داشته  دم دست  كوچك  چهارپايه  يك   هميشه 
جاي خم شدن براي انجام برخي كارها، روي اين چهارپايه بنشينيد 
مهم  استفاده  شود.  وارد  شما  زانوهاي  و  كمر  به  كمتري  فشار  تا 
ديگري كه از اين چهارپايه مي كنيد، هنگام انجام كارهايي مانند ظرف 
شستن است كه نياز به ايستادن طوالني مدت دارند. وقتي قرار است 
زياد سرپا باشيد، پاهاي خود را به نوبت روي چهارپايه بگذاريد. 
هر پا را حدود 4 تا 5 دقيقه روي چهارپايه و باالتر از پاي ديگر نگه 
داريد. اين كار باعث انقباض و شل شدن متناوب عضالت مي شود 
و فشار وارد به مفاصل را كمتر مي كند. يادتان باشد هيچ وقت حين 
انجام كار قوز نكنيد و شكم خود را بيرون ندهيد. ممكن است در 
اما  مي گيرد.  را  شما  كمر  خستگي  كردن  قوز  كنيد  فكر  كوتاه مدت 
مهره هاي  دور  ليگامان هاي  و  عضالت  به  آسيب  باعث  كار  اين 
براي  باشد.  داشته  خطرناكي  عوارض  است  ممكن  و  مي شود  كمر 
آب  يخ، كمپرس  از كمپرس  مي توانيد  كار  حين انجام  رفع خستگي 
گرم و نيز حركت هاي كششي استفاده كنيد. كمپرس هايي كه حالت 
اين  كرد.  پيدا  داروخانه ها  اكثر  در  مي توان  را  دارند  مانندي  ژل 
كمپرس ها را در فريزر نگهداري كنيد و هنگامي كه احساس كرديد 
بگذاريد.  خود  كمر  روي  را  كمپرس  كيسه  شده،  خسته  شما  كمر 
يادتان نرود كه بين پوست بدن و كيسه كمپرس يخ حتما حوله يا 
پارچه اي ضخيم قرار دهيد. چون در غير اين صورت پوست شما 
دچار نوعي سوختگي به دليل سرماي شديد مي شود. به جز كمپرس 
يخ مي توانيد از كيسه آب گرم هم استفاده كنيد. اگر ناحيه كمر را 
20 دقيقه در مجاورت گرماي ماليم قرار دهيد، درد و خستگي آن 
تسكين پيدا مي كند. البته اگر جزو افرادي هستيد كه سابقه كمردرد 
دارند، بهتر است از همان يخ استفاده كنيد چون كمپرس يخ جلوي 

عود مجدد بيماري را مي گيرد.

• در پايان: پس از تمام كردن كارهاي خانه هميشه چند حركت كششي 
انجام دهيد. اين حركات عضالت و ليگامان ها را انعطاف پذيرتر نگه 
مهره ها  روي  وارده  فشار  كاهش  باعث  آن  بر  عالوه  مي دارند. 
مي شوند و خون رساني را هم بهتر مي كنند. بنابراين از خشكي كمر 
آن  نهايي  نتيجه  كه  مي كنند  پيشگيري  حركات  دامنه  محدوديت  و 

جلوگيري از درد و گرفتگي كمر خواهد بود.
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خانه تكاني 
بدون 
كمردرد

ترجمه: دكتر ريحانه مرتضي زاده
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نمايش سه بعدى مسابقات 
تنيس ويمبلدون

به دنبال اعالم مشاركت چند ساله شركت سونى و باشگاه 
آل انگلند، مسابقات نيمه نهايى انفرادى مردان و مسابقات 
نهايى انفرادى مردان و زنان به صورت جديد پخش خواهد 
شد. ايان ريچى مسئول اجرايى باشگاه آل انگلند با بيان 
اينكه ويمبلدون به خاطر ميراث و سنت آن شهرت دارد، 
نمايش  بهبود  براى  راههايى  دنبال  به  هميشه  ما  گفت: 
و  سنت  آميز  موفقيت  تلفيق  طريق  از  قهرمانى  مسابقات 
ديرينه  هاى  سنت  داشتن  با  ويمبلدون  هستيم.  نوآورى 
استقبال  فناورى  در  سريع  تغييرات  از  اخير  سالهاى  در 
كرده است. از اين رو معروفترين مسابقات تورنمنت تنيس 

امسال به صورت سه بعدى به نمايش درمى آيد.
اين مسابقات براى 600 سينما در سراسر جهان و شركت 
هاى پخش داخلى ارسال مى شود. از آنجا كه براى همه 
مسابقات  تماشاى  براى  ورزشگاه  در  حضور  امكان 
مى  فراهم  تنيس  طرفداران  براى  ديگرى  فرصت  نيست، 
كنند. احساس  نزديكتر  مسابقات  به  كمى  را  خود  تا  شود 

ريچى گفت:ما مسابقات ويمبلدون را بهترين رويداد تنيس 
جهان مى دانيم، اما مى خواهيم يكى از بهترين رويدادهاى 

ورزشى نيز باشيم. اگر بايستيم عقب مى مانيم.
اوپن  تنيس  مسابقات  كنار  در  كه  ويمبلدون  مسابقات 
آمريكا، فرانسه و استراليا جزو چهار تورنمنت گرنت اسلم 
تنيس محسوب مى شود، چهار ماه ديگر برگزار مى شود.

ريچى با اشاره به استقبال باال از اين مسابقات،گفت: سال 
ويمبلدون  رسانى  اطالع  پايگاه  به  بار  ميليون   11 گذشته 

مراجعه شد.
مهدى تاج:فكر نمى كنم تيم اميد 

به المپيك لندن صعود كند
- پس از اينكه دبيركل كميته ملى المپيك صعود تيم اميد 
فدراسيون  رييس  نايب  دانست،  بعيد  را  لندن  المپيك  به 
فوتبال هم اميدى به وضعيت اين تيم ندارد و مى گويد با 

اين وضعيت صعود به المپيك بعيد به نظر مى رسد. 
فوتبال  فدراسيون  سايت  با  كه  گفت وگويى  در  تاج  مهدى 
داده،  انجام  قرقيزستان  برابر  ايران  پيروزى  از  پس 
بعيد  لندن  المپيك  به  صعود  شرايط  اين  با  كه  است  گفته 
است:«تيم اميد خوشبختانه صعود كرد و ما از اين به بعد 
بايد به صورت جدى به اين تيم بپردازيم و به نظر من در 
بازى برگشت در قرقيزستان حريف مى خواست از امتياز 
ميزبانى به شدت استفاده كند و به همين دليل، تشنج در 
شدند،  اخراج  تيم  فنى  كادر  از  نفر   2 و  شد  ايجاد  بازى 
اما خوشبختانه تيم اميد توانست يك مساوى حساس در 

بيشكك بگيرد و صعود كند.
 اما با اين وضعيت، صعود نهايى به المپيك لندن بعيد به 
نظر مى رسد و بايد مشكالت اين تيم حل شود. البته قرار 
جاللى  مجيد  درخواستهاى  آينده  هفته  دوشنبه  كه  است 
در كميته فنى بررسى شود اما درباره خواسته ايشان كه 
اين  آيا  اينكه  و  باشند  اميد  اختيار  در  اميد  بازيكنان  بايد 
نه  يا  است  عملياتى  چقدر  و  نه  يا  است  منطقى  خواسته 
صعود  درباره  او  شود.»  بحث  فنى  كميته  جلسه  در  بايد 
تيم فوتبال ساحلى به جام جهانى هم گفت: «عملكرد كميته 
فوتبال ساحلى چه در زمينه برگزارى ليگ و چه در زمينه 
آماده سازى تيم ملى براى رقابتهاى بين المللى مثبت بوده 
و 2 مقام سوم در رقابتهاى آسيايى و گرفتن سهميه جام 
بايد  اما  بوده  موفق  كميته  اين  كه  دهد  مى  نشان  جهانى 
كارهاى جدى ترى در اين كميته صورت بگيرد كه ايران 
در جام جهانى بتواند جزو تيم هاى برتر قرار بگيرد چرا 
را  جهان  برتر  هاى  تيم  در  حضور  پتانسيل  تيم  اين  كه 

دارد.»

ساير  مجموع  از  بيش  تراكتورسازي  خانگي  بازي هاي  هم  هنوز 
بازي هاي ليگ تماشاگر دارد. در هفته بيست و چهارم 55 هزار نفر بازي 

تراكتورسازي و استيل آذين را از نزديك ديدند. اين در حالي بود كه 
8 بازي ديگر ليگ روي هم 60 هزار تماشاگر داشت! 

عنوان  به  صرفا  او  به  و  است  سرمايه  حرفه اي  فوتبال  نگاه  از  تماشاگر 
معتقدند  كارشناسان  از  بسياري  نمي شود.  نگريسته  درآمدزايي  منبع  يك 
كردن  پشت  در  بسزايي  نقش  ورزشگاه ها  بليت  قيمت  شدن  برابر  دو 

تماشاگران به ليگ برتر فوتبال ايران داشته است
كساني  شاگردانشان،  نمره  ميانگين  آمدن  باال  براي  دانشگاه  اساتيد   -  1
كه در يك درس قبول نمي شوند را با نمره 8 مي اندازند. يعني دانشجو چه 
صفر گرفته باشد و چه 8، براي او 8 ثبت خواهد شد. خبرنگاران حاضر 
در ورزشگاه هاي يادگار امام قم و شهيد رجايي قزوين مي توانند شهادت 
چه  مي رسد.  نفر  به 100  معموال  تيم،  دو  اين  تماشاگران  تعداد  كه  بدهند 
برسد به هزار يا دوهزار نفر كه معموال در رسانه ها به آن اشاره مي شود. 
اين حكايت همان نمره هشتي است كه به جاي صفر در كارنامه دانشجو 
تنبل ثبت مي شود. حتي با وجود اين جرزني آماري هم ميانگين تماشاگران 
ليگ برتر پايين است. كمتر پيش آمده يك هفته از بازي هاي ليگ برتر روي 
هم صدهزار تماشاگر داشته باشد. حتي در هفته اي كه دربي تهران برگزار 

شد هم سخت مي شد به اين عدد نزديك شد. 

بود،  برده  باال  را  تماشاگران  ميانگين  گذشته  فصل  در  كه  تيمي   -  2
تراكتورسازي تبريز بود. در هفته اول ليگ امسال، پرسپوليس و تراكتور 
با هم بازي داشتند و تماشاگران كاري كردند كه تراكتوري ها تا هفته هاي 
طوالني رنگ ورزشگاه پر يادگار امام را هم نبينند. در اين مدت كه سكوها 
باالجبار خالي بود، سيستم هوشمند بليت اين ورزشگاه احداث شد. معموال 
رسم بر اين است كه ابتدا نمونه هاي آزمايشي يك محصول را توليد مي كنند 
تا پس از رفع اشكال، به توليد انبوه برسند اما در اين مورد كامال بر عكس 
بود. به جاي اينكه در قم و همدان اين طرح آزمايش شود و بعد به تهران 
و تبريز برود، تبريزي ها در اولويت قرار گرفتند تا آمار تماشاگران ليگ 
برتر ايران ريزش چشمگيري داشته باشد. با اين حال هنوز هم بازي هاي 
خانگي تراكتورسازي بيش از مجموع ساير بازي هاي ليگ تماشاگر دارد. 
در هفته بيست و چهارم 55 هزار نفر بازي تراكتورسازي و استيل آذين 
را از نزديك ديدند. اين در حالي بود كه 8 بازي ديگر ليگ روي هم 60هزار 

هزار تماشاگر داشت! 

3 - برگزاري بازي هاي جام جهاني تفاوت هاي سكوها را ملموس تر كرد. 
برداشت.  زيادي  رازهاي  از  پرده  سينما  در  جام جهاني  بازي هاي  پخش 
قبل  روز  چند  از  تماشاگران  داخلي  بازي  يك  تماشاي  براي  زماني  چه 
شب   11 ساعت  در  داخلي  بازي  كدام  برگزاري  يا  مي كردند  رزرو  بليت 
مي توانست تماشاگر ايراني را راهي ورزشگاه كند؟ آيا كسي حاضر بود 
حتي براي ديدن مهم ترين بازي داخلي، 10 الي 15 هزار تومان پرداخت 
كند؟ براي بازي ايران و عراق در جام ملت هاي آسيا، بليت سينما نصف 
بازي  دليل  چه  به  نديدند.  سينما  در  را  بازي  هم  نفر   50 اما  بود  قيمت 
پاي  تابستان  گرماي  در  را  نفر   60-70 مي تواند  جنوبي  كره  و  اروگوئه 
سالن هاي  در  عراق  و  ايران  بازي  اما  كند  ميخكوب  الله  پارك  تلويزيون 
از  برخي  عقيده  به  مي شود؟  پخش  خالي  صندلي هاي  براي  سينما  مدرن 
تماشاگران آنچه ما در ايران فوتبال مي ناميم هرچند قوانين اين ورزش بر 

آن حاكم است اما با نمايشي كه در تلويزيون از تيم هايي مثل بارسلونا و 
منچستر يونايتد مي بينيم متفاوت است. در جام جهاني، اسپانيايي ها طوري 
صحيح  پاس هاي  شمردن  كه  مي كردند  خود  كاري  پاس  محو  را  حريف 
متواي آنها براي بيننده تلويزيوني مقدور نبود. اين همان فوتبالي است كه 
تماشاگر براي آن به آب و آتش مي زند و شايد به همين دليل امروز شمار 
كساني كه در پاسخ به سوال «آبي هستي يا قرمز» جمله «فوتبال داخلي را 

دنبال نمي كنم» را به زبان مي آورند بيشتر شده است. 

گاو  در  رفت،  واكر  جك  دفتر  به  مصاحبه  براي  خبرنگار  يك  روزي   - 4
صندوق مدير بلكبرن راورز باز بود و اسكناس ها خود نمايي مي كردند. 
خبرنگار پرسيد آيا هميشه در اين گاو صندوق باز است؟ واكر گفت: بله. 
واكر  بروند؟  سرقت  به  سرمايه هايتان  كه  نداريد  ترسي  پرسيد  خبرنگار 
مي گذاريد؟  سرمايه  را  اسكناس  چند  اين  اسم  شما  آيا  «سرمايه؟  گفت: 
سرمايه هاي واقعي ما در اوود پارك (استاديوم اختصاصي بلكبرن) هستند 
و ارزش شان چند برابر پول هاي درون اين گاو صندوق و حساب بانكي 
من است.» تماشاگر از نگاه فوتبال حرفه اي سرمايه است و به او صرفا 
به عنوان يك منبع درآمدزايي نگريسته نمي شود. بسياري از كارشناسان 

معتقدند دو برابر شدن قيمت بليت ورزشگاه ها نقش 

بسزايي در پشت كردن تماشاگران به ليگ برتر فوتبال ايران داشته است. 
سوال آنها اين است كه به چه دليل بليت ها گران شد؟ آيا كيفيت صندلي هاي 
پالستيكي ارزان قيمت ورزشگاه آزادي باال رفت؟ سرويس هاي بهداشتي 
مجهز به چراغ شده اند؟ LED هاي سوخته اسكور برد عوض شدند؟ سطح 
كيفي ساندويچ ها و مواد غذايي باال رفته؟ وسايل اياب و ذهاب تماشاگران 
نو شده اند و... با همه مشكالتي كه در ورزشگاه ها بوده و هست، بينندگان 
يكي از برنامه هاي پر مخاطب تلويزيون، قاطعانه گران شدن بليت ها را دليل 
عدم استقبال از بازي هاي ليگ دانستند. قيمت جديدي كه در اواسط ليگ 

اعالم شد هم چندان تفاوتي ايجاد نكرد. 

ليگ  از  هفته  اولين  برگزاري  از  پس  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون  امروز 
قهرمانان آسيا و در مواجهه با آمار تماشاگران ايراني غافلگير شده و باور 
نمي كند براي تيمي مثل استقالل تنها بين 10 تا 15 هزار نفر به ورزشگاه 
رفته اند. تماشاگران بازي هاي خانگي استقالل و ذوب آهن در هفته اول 
مسابقات تنها هشت درصد از كل تماشاگران شانزده بازي برگزار شده 
دور اول ليگ قهرمانان آسيا را تشكيل دادند. در فصل گذشته اين مسابقات 
خود  تماشاگران  حمايت  با  آسيا  قهرمانان  ليگ  در  ايران  نماينده  چهار 
هيچ گاه در خانه مغلوب نشدند. تنها دو مساوي صفر بر صفر و الباقي برد. 
از سويي مس كرمان در خارج از خانه هيچ امتيازي به دست نياورد. همه 
اينها به پشتوانه تماشاگراني بود كه آرام آرام حضور در ورزشگاه هاي 

فوتبال از فهرست عالقه مندي هايشان خارج مي شود. 

5 - كسي كه 40 سال ورزش كرده در پيري هم مي تواند حركتي به خود 
دهد و نيازي به توصيه پزشك نيست. استاديوم رفتن براي فوتبال دوست 
ايراني به يك عادت تبديل شده بود و برخي چهره ها همواره در استاديوم ها 
ديده مي شدند. آنها شايد در زندگي خصوصي خود سابقه بد قولي داشتند 
اما در بازي هاي تيم محبوب شان همواره سر ساعت در استاديوم حاضر 
نرفتن  است. «استاديوم  افتادن  جا  حال  در  جديدي  عادت  اما  حاال  بودند. 

براي فرار از تحمل مشقات يك بازي فوتبال كم مايه.» 

تماشاگران فوتبال ايران كجا غيب شان زد؟ 

چاه نفتي كه ته كشيد!
ورزش
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حمايت انگليس از بن همام

دارند  قصد  كه  كرده اند  اعالم  انگليس  اتحاديه  مقامات 
آسيا  كنفدراسيون  قطري  رئيس  همام»  بن  «محمد  از 
اين  كند.  شركت  فيفا  رياست  آتي  انتخابات  در  بخواهند 
اتحاديه در بيانيه اي اعالم كرد: هنوز در مورد اين مسئله 
صحبت نكرده ايم اما در نظر داريم بعد از معرفي نامزدها، 
موضع خود را مشخص كنيم. بن همام كه از سال 1996 
به  كنون  تا  نيز  دارد  قرار  فيفا  اجرايي  كميته  عضويت  در 
صورت رسمي نامزدي خود را براي اين پست اعالم نكرده 
اما پيش از اين چندين بار از تمايل خود براي رياست فيفا 
ميزبان  عنوان  به  قطر  انتخاب  از  بعد  او  است.  داده  خبر 
جام جهاني 2022، شانس بيشتري پيدا كرده است. رئيس 
61 ساله كنفدراسيون آسيا چند روز قبل در صفحه فيس 
با  و  سرزنده  براي  راه  «بهترين  بود،  نوشته  خود  بوك 

طراوت نگه داشتن فيفا، رقابت است.» 

بالتر 74 ساله هم كه از سال 1998 تا كنون رياست فيفا را 
بر عهده دارد، در سال 2007 بدون هيچ رقيبي براي سومين 
دوره پياپي انتخاب شد اما روساي فوتبال انگليس اعتقاد 
دارند او به اندازه كافي در فيفا بوده است. البته خصومت 
نتوانست  انگليس  كه  زماني  از  بالتر  با  انگليس  اتحاديه 
ميزباني جام جهاني 2018 را به دست بياورد، شروع شد. 
اين  ميزبان  انتخاب  براي  گيري  رأي  مراسم  در  انگليس 
رقابت ها فقط دو رأي به دست آورد و در نهايت روسيه 
رسانه هاي  نيز  مراسم  اين  برگزاري  از  قبل  شد.  انتخاب 
ميزبان  انتخاب  روند  در  فساد  از  را  خبرهايي  انگليسي 
رسانه  «شيطنت  را  آن  بالتر  كه  كردند  منتشر  جام جهاني 
ها» خواند. بعد از انتخاب ميزبان ها و در حالي كه انگليس 
فقط يك رأي غير انگليسي به دست آورد، «روجر بردن» 
رئيس اتحاديه انگليس با بيان اينكه نمي تواند به فيفا اعتماد 
كند از رياست دائمي خود انصراف داد. اتحاديه انگليس در 
كنگره 1998 فيفا كه در پاريس برگزار شد براي جانشيني 
«ژائو هاوالنژ» برزيلي، رئيس سابق اين فدراسيون از بالتر 
در مقابل «لنارد يوهانسن» سوئدي حمايت كرده بود ولي 
رئيس  هياتو»  از «عيسي  را  خود  حمايت  پيش  سال  چهار 

كنفدراسيون آفريقا اعالم كرد.

 اين اتحاديه بعد از چندين تغيير در رياست آن طي 13 سال 
گذشته، هم اكنون توسط «ديويد برناشتاين» اداره مي شود 
و دبير كل آن نيز «الكس هورن» است. بالتر روز شنبه در 
ولز در مورد انتخابات رياست فيفا به خبرنگاران گفته بود: 
وجود  مشكلي  هستيد،  جديد  چهره هاي  دنبال  به  شما  اگر 
و  مي شود  برگزار  يك بار  سال  چهار  هر  انتخابات  ندارد. 
من  اگر  هستيم.  ديگري  انتخابات  آستانه  در  ما  نيز  اكنون 
همه  از  رفتن  از  قبل  ببازم،  اگر  ولي  هيچ،  كه  شوم  پيروز 
تشكر خواهم كرد. بعد از آن شما شاهد چهره جديدي در 
رياست فيفا خواهيد بود. اين يك سيستم دموكراتيك است. 
شود،  انتخاب  كه  صورتي  در  همام  بن  گزارش،  بنابراين 
خواهد  آن  ساله  تاريخ 106  در  فيفا  آسيايي  رئيس  اولين 

بود. 
حضور  دليل  به  فيفا  در  موجود  فساد  است  معتقد  وي 
كه  دارد  اصرار  بالتر  اما  است  آن  در  بالتر  مدت  طوالني 
شما  منظور  ندارد:  وجود  نهاد  اين  در  فسادي  هيچ گونه 
متقلب  كسي  چه  اما  تقلب  يعني  فساد  چيست؟  فساد  از 
است؟ دادگاه هاي سوئيس سال هاست، كارهاي ما را زير 
نظر دارند. بنابراين به دليل جايگاه باالتر دستگاه قضايي 
باشيم.  داشته  مستقلي  تحقيقات  نمي توانيم  ما  سوئيس، 
انتخابات رياست فيفا قرار است روز اول ژوئن (11 خرداد) 

در زوريخ برگزار شود.

ورزش

بهترين  حريف  نتوانست  بازهم  آرسنال 
با  بازي  نيوكمپ  شود.در  جهان  فوتبال  تيم 
از  كه  حالي  در  شد،  آغاز  عجيبي  اتفاق هاي 
مدت ها پيش اعالم شده بود كه فن پرسي به 
در  توپچي ها  هلندي  مهاجم  نمي رسد،  بازي 
فاصله بسيار اندك باقي مانده به بازي شرايط 

حضور در مستطيل سبز را پيدا كرد، هرچند 
هزينه  چه  او  رسيدن  مي دانست  اگر  ونگر 
آرزوي  هرگز  داشت،  خواهد  پي  در  سنگيني 
بهبودي زودهنگام او را نمي كرد. در دقيقه 19 
و در حالي كه بارسلونا نتوانسته بود در آغاز 
بازي موقعيت هاي زيادي ايجاد كند، اشچسني 
دروازه بان آرسنال مصدوم شد و جايش را 
به آلمونيا داد تا كسي كه فصل گذشته چهار 
ريخته  فرو  دروازه اش  ورزشگاه  اين  در  بار 
را  آرسنال  دروازه  از  حراست  وظيفه  بود 
تيم  دو  كه  حالي  در  باشد.  داشته  برعهده 
آماده رفتن به رختكن بودند، آندرس اينيستا 
استفاده كرد  توپ  دفع  در  اشتباه مدافعان  از 
و با ارسال پاسي زيبا مسي را صاحب توپ 
كرد. بهترين بازيكن جهان در سال 2010 پس 
از پشت سر گذاشتن آلمونيا با دريبل سرپا، 
دروازه را گشود و بارسلونا نيمه نخست را به 
سود خود به پايان برد. در نيمه دوم آرسنال 
كه بازي را از دست رفته مي ديد تا حدي از 
الك دفاعي خارج شد. بيشتر حركات هجومي 
شاگردان ونگر از سمير نصري آغاز مي شد، 
نمي كرد.  پيدا  گلزني  موقعيت  تيم  اين  اما 
به  نيوكمپ  ورزشگاه  كرنر  ضربه  يك  روي 
اين  از  پيش  كه  بارسلونا  رفت.  فرو  سكوت 
هم نشان داده بود روي ضربات شروع مجدد 
اشتباه  با  است  پذير  آسيب  كرنر  مخصوصا 
فرو  دروازه اش  بوسكتس  خودي  به  گل  و 
زرد  كارت  اول  نيمه  در  كه  فن پرسي  ريخت. 
بچه گانه اي دريافت كرده بود، در نيمه دوم و 
در حالي كه كمك داور پرچمش را باال برده 
بود به توپ ضربه زد و به آساني كارت زرد 
دوم را گرفت و از بازي اخراج شد تا ونگر از 
اين كه اين قدر نگران وضعيت آسيب ديدگي 
او بود از بهبودي زودهنگام او پشيمان شود. 
در دقيقه 69 ژاوي كه كمتر نامش در فهرست 

گلزنان ثبت مي شود، با همكاري خوب اينيستا 
در موقعيت تك به تك قرار گرفت و دروازه را 
گشود. دو دقيقه بعد داور يك ضربه پنالتي هم 
به سود بارسلونا اعالم كرد و ليونل مسي گل 
دوم خود و سوم تيمش را به ثمر رساند. در 
بارسلونا  مدافعان  اشتباه  بازي  پاياني  دقايق 

اما  داد  قرار  تك  به  تك  موقعيت  در  را  بنتنر 
را  تيمش  دروازه  موقع  به  تكل  با  ماسكرانو 
كنترل  با  بازي  شده  تلف  دقايق  داد.  نجات 
پايان  به  بارسلونا  بازيكنان  سوي  از  توپ 
به  پياپي  سال  دومين  براي  آرسنال  و  رسيد 
دست بارسلونا از ليگ قهرمانان اروپا حذف 
برگشت  ديدارهاي  حسرت  تيم  اين  تا  شد 
مرحله گروهي را بخورد كه چه آسان صدر 
گروه H را به شاختار دونتسك واگذار كرده 

است. 

گوارديوال: آرسنال سه پاس متوالي 
هم نداشت 

سرمربي  شب  شنبه  سه  ديدار  پايان  در 
دانست  پيروزي  شايسته  را  تيمش  بارسلونا 
اما  است،  خوبي  بسيار  تيم  آرسنال  گفت:  و 
آنها امشب نتوانستند سه پاس پشت سرهم به 
فرصت هاي  آرسنال  مقابل  ما  بدهند.  همديگر 
داشتيم  زدن  گل  براي  زيادي  بسيار  بسيار 
كنيم.  كنترل  را  بازي  خوبي  به  توانستيم  و 
را  دفاعي  كارهاي  خوبي  به  هم  آرسنال 
سه  آنها  گفتم  طوركه  همان  اما  داد،  انجام 
كه  گوارديوال  نداشتند.  متوالي  پاس  چهار  يا 
بار  دومين  براي  كمر  ديسك  جراحي  از  پس 
روي نيمكت آبي و انار يها نشسته بود،  ادامه 
داد: مي توانم شرايط آنها را درك كنم. بازي 
كار  نفره   11 تيم  يك  مقابل  كمتر  يار  يك  با 
دشواري است. واكنش آنها به كارت زرد دوم 
فن پرسي هم برايم قابل درك است. سرمربي 
بارسلونا با ابراز خوشحالي از نتيجه به دست 
آمده گفت: عملكرد تيم خودمان و تيم آنها را 
خودم  تيم  عملكرد  از  و  كردم  تماشا  دقت  به 
مجموع  در  مي كنم  فكر  دارم.  كامل  رضايت 
دو ديدار رفت و برگشت شايسته حضور در 

مرحله يك چهارم نهايي بوديم، چرا كه در هر 
پس  ونگر  آرسن  بوديم.  برتر  تيم  ديدار  دو 
ليگ  از  حذف  و  بارسلونا  مقابل  شكست  از 
بهترين  توسط  تيمش  است  معتقد  قهرمانان 
نبايد  شاگردانش  و  شده  حذف  اروپا  تيم 
تاسف بخورند:«مقابل تيمي وحشتناك به نام 
بهترين  توسط  و  خورديم  شكست  بارسلونا 
تيم اروپا حذف شديم و نبايد تاسف بخوريم. 
در  آنها  براي  و  مي گويم  تبريك  بارسلونا  به 
من  نظر  مي كنم.به  موفقيت  آرزوي  راه  ادامه 
بود،  مساوي  يك  بر  يك  بازي  كه  زماني  اگر 
را  بارسلونا  مي توانستيم  نمي شديم،  نفره   10
حذف كنيم و برنده بازي باشيم. فكر نمي كردم 
چنين شكستي را متحمل شويم و اكنون جاي 
براي  دارد.  وجود  ما  براي  زيادي  افسوس 
كردند،  تماشا  را  بازي  اين  كه  هوادارانمان 
 متاسفم.» سرمربي فرانسوي آرسنال درباره 
بازي  كه  «زماني  گفت:  هم  پرسي  فن  اخراج 
در اين سطح برگزار مي شود و تا اين اندازه 
اهميت دارد و عالوه بر آن، اين همه تماشاگر 
دليل  مي زنند،  فرياد  و  نشسته  ورزشگاه  در 
بازي  زمين  از  اينگونه  بازيكن  يك  كه  ندارد 
بايد  هرگز  داور  من  نظر  به  شود.  اخراج 
تصميمي  چنين  كه  باشد  نكرده  بازي  فوتبال 
بگيرد. به نظر من حتي اگر فن پرسي صداي 
سوت را شنيده بود، باز هم اين تصميم نبايد 
گرفته مي شد.» ونگر درپاسخ به اين سوال كه 
حتي  بارسلونا  مقابل  ديدار  در  شما  تيم  چرا 
يك شوت در چارچوب نداشت، گفت: «ما نيمه 
اول بسيار دشواري را پشت سر گذاشتيم و 
در نيمه دوم هم كه 10 نفره شديم، بارسلونا 
اول  نيمه  در  داشت  چه  هر  پوكر  بازي  مانند 
در زمين پياده كرد. فكر مي كنم بارسلونا به 
اندازه كافي تيم خوبي باشد كه با بازي عادي 
پيروزي  به  تيمي  هر  مقابل  خود  معمولي  و 
مردم  از  دسته  دو  ما  تيم  حذف  با  برسد. 
ناراحت شدند؛ دسته اول كساني كه آرسنال 
كه  كساني  دوم  دسته  و  داشتند  دوست  را 

عاشق فوتبال هستند.» 

فن پرسي: اخراج من جوك بود 
تصميم  آرسنال  فوتبال  تيم  هلندي  مهاجم 
خنده دار  جوكي  را  اخراجش  در  بوساكا 
زد:  هم  به  را  بازي  شرايط  كه  كرد  توصيف 
در  تاثيرزيادي  داور  تصميم  مي كنم  «فكر 
انتظار  من  از  چگونه  بوساكا  داشت.  بازي 
تماشاگر  هزار  صداي 95  سرو  با  كه  داشت 
ضربه  توپ  به  و  بشنوم  را  او  سوت  صداي 
نزنم! تصميم داور در شرايطي كه بازي 4 بر 
توجيهي  مي توانست  بود  صفر  بر  يا 5  صفر 
داشته باشد. اما وقتي كه دو تيم با تساوي يك 
تصميمي  چنين  مي كنند،  دنبال  را  كار  يك  بر 
يك جوك به نظر مي رسد.» فن پرسي با انتقاد 
طول  تمام  در  او  داد:«  ادامه  داور  عملكرد  از 
چرا  نمي دانم  واقعا  زد.  سوت  ما  عليه  بازي 
او براي اين بازي انتخاب شد. «بوساكا» كال 
 95 كه  دادم  توضيح  داور  براي  است.  جوك 
هزار نفر در ورزشگاه باال و پايين مي پرند و 
سروصدا مي كنند و در اين شرايط من چطور 
مي توانم صداي سوت او را بشنوم اما او بر 
تصميمش پافشاري كرد و كارت زرد دوم را 
دربازي  خوبي  شرايط  ما  داد.  نشان  من  به 
داشتيم و توانسته بوديم بازي را به تساوي 
يك بر يك بكشانيم اما تصميم داور سرنوشت 

بازي را مشخص كرد.»

بارسا باز هم به آرسنال رحم نكرد 



Due to its geographical situation and envi-
ronmental diversity, Iran has unique ecosys-
tems compared with other countries. 
The country boasts of affiliation with four 
different geographical regions, namely Tou-
rani, European, desert and Mediterranean, 
and is rich in biodiversity. 

Of the 10,000 plant species known in Iran, 
about 1,700 species are indigenous and simi-
lar to this plant variety, a wide spectrum of 
animal species are also found in this region, 
Sunlandtour reported. 

Diverse Fauna 
Vertebrates known in Iran include fishes, 
birds, reptiles, amphibians and mammals, 
which indicate that Iran’s fauna is diverse. 
Birds form one of the most attractive animal 
species of Iran. Due to the location of Irani-
an plateau in the confines of three bio-geo-
graphically different regions, including arctic 
region in the north, oriental region in the 
east and African region in the south, it has 
a considerable variety of bird species. This 
has lent Iran a natural advantage over many 
other countries. This diversity is evident 
from the color of wings and body, and size of 
birds, which attract many bird watchers from 
all over the world. They have introduced Iran 
as one of the important observational centers 
of ornithology. 

Recent ornithological studies have identified 
504 bird species in Iran that is classifiable into 
75 families, although there are some differ-
ences among experts. The Iranian birds can 
be classified as spring migrant birds, perma-
nent reproducing birds, winter migrants and 
transit migrants. 

One of the rarest Iranian birds named Terao 
Mlokosie Wiciz lives in the northwest of Iran 
in Arasbaran region, where a mountain peak 
has been named after the historical Khorram-
din Babak. This bird, which has a big body 
and totally black color, prefers to live among 
the thick forests of the area. 

Pheasants prefer the lower area and the three 
types of Iranian partridges, namely common 
partridge, gray partridge and Caspian snow-
cock dominate the rocky hills. 

The sylvan nature of this region of Iran ex-
tends from the northeast, namely the fringe 
of Golestan forests. In these forests, the vari-
ety of birds is considerable. Different types of 
woodpecker, including Maritus dryocopos to 
Picus viridis and Torquilla Jynx which is not 
similar to the dryocopus, can be seen here. 

The singer birds from different families like 
Sylvi, Paridea, Prunellidae, Turdida and 
Fringilidae has enhanced the beauty of these 
thick forests. Due to their small body and 
the extraordinary similarity between differ-
ent species, their study is more interesting to 
bird watchers. The water birds of the rich la-
goon of Caspian Sea have a significant story. 
Annually, a large number of water birds and 
waders inhabit these ecosystems in fall and 
winter. 
Grey white headed goose (Anserinae), red 
breasted goose (Branta ruficollis) and differ-
ent types of anatide continue their autumn 
migration toward the vast plains and ponds 
of Iran and then disperse in Shadegan and 

Hamoun plains. 
The Siberian white crane (Grus leucogera-
nus), one of the rarest birds in the world, can 
be seen in few numbers in the north and in 
Fereydoun Kenar. The crane makes a mild, 
tuneful and expressive sound. 

Goliath heron (Ardea goliath), plover, reef 
egret (in both white and black), common red-
shank (Tringa tetanus) and the rare species of 
slender billed curlew (Numenius tenuiro-
stris) are among birds inhabiting the south-
ern coastal areas of Iran. The western parts 
of Iran, due to the Zagros Mountain Range, is 
the refuge of a large number of birds living in 
cold weather conditions and higher altitude. 

Among these birds, Tetraogallus caspicus is 
actually the king of rocks and its great sense 
of smell and sharp looks have made its hunt-
ing a dream for every Iranian hunter. 

Hunting Birds 
Besides this big bird, Iran also has different 
types of hunting birds, which either fly in 
daytime or nighttime. 

The glorious golden eagle ( Aquila chrysae-
tos), bearded vulture (Gypaetus barbatus), 
Barbary falcon (Falco pelegrinoids), Saker 
( Falco cherrug), Eagle Owl (Bubo bubo), 
Kestrel (Flaco tinnunculus), Hobby (Falco 
subbuted) and other hunting bird species 
are scattered on the vast Iranian plains and 
mountainous areas. The chestnut woods in 
the western parts of the country, such as 
Kermanshah, Kurdestan and Lorestan, have 
altered the view of the area. 
This green forest line, which differs from the 
structural viewpoint with the northern Hyr-
canian and Arasbaran forests, is the home of 
other species as well. 

The Jay (Garulus glandarius) is a unique crow 
of these forests and feed from the Oak trees. 
The blue-colored gloss on the wing of this 
bird, which is in distinct contrast with its 
body, makes its recognition easier. 

Chough (Pyrrhocorax pyrrohocorax), gold-
en oriole (Oriolus oriolus), Raven (Corrus 
corax), wood pigeon (Columba palumbus), 
tawny owl (Strix aluco), stock dove (Columba 

Oenas) and several other species can be seen 
in the Oak forests of western Iran. 

Great Bustard 
The high plains of this area also house one of 
the biggest and heaviest Iranian ground birds, 
namely the Great Bustard (Otis tarda). 
This bird can be recognized by its length of 
about 100 cm, its huge body, long neck, tick 
feet and its superb and delicate steps. This 
bird is among the protected and rare species 
of Iran, for which special conservation rules 
have been formulated. Due to its impressive 
bio-geographical diversity, Iran is the resi-
dence of many rare and special species. 

These species are linked to the fauna of India 
and Southeast Asia and their furthest domain 
reach the southern parts of Iran. The Indian 
pond heron (Ardeola grayii), which is seen in 
the watery ecosystem of Hamoun, is one of 

these species. 

Other Species 
Osprey (Pandion haliaetus), white-eyed buz-
zard (Butastur teesa), great stone plover (Plu-
vialis dominica), Arctict Skura (Stercorrarius 
parasiticus), spotted sandgrouse (Pterocles 
senegallus), parrot and Egyptian nightjar 
(caprimulgus aegyptius) are among other spe-
cial species of these areas. 

Taxons like masked booby (Sula dactylatra), 
Persian shearwater (Puffinus persicus), white 
stork (Ciconia ciconia), Indian teal, red-
headed merlin (Falco chicquera) and Black 
Drongo (Dicrurus macrocercus), which are 
among the rare and extinct birds of Iran, have 
been seen only in these region and registered 
in the lists of Iranian birds. In fact, this part 
of Iran benefits from more attractions and 
beauty with regard to ornithological studies 
for having many more unknown fauna com-
pared with other areas. 

Iran can be considered one of the most im-
portant natural tourism centers, especially for 
biological researchers and bird watchers, as 
it has green forests, vast plains and pastures, 
reedy areas and ponds, mountains and rocks, 
in addition to having four distinct climates. 

We are a group of interested 
individual Iranians who would 
like to inform and educate the 
Iranian community about life 
and living in the United King-
dom in order to help integra-
tion into their new country of 
residence through culture, art, 
entertainment, articles and 
personal stories.
The purpose of our weekly 
publication is to promote the 
Iranian culture by exposing 
the readers to rich traditions 
in Persian celebration, litera-
ture, cinemas, art, poetry, mu-
sic, etc.
In addition, we provide a com-
mon website for over 3 mil-
lion Iranian professionals and 
readers outside of Iran and to 
enable them and other nation-
alities throughout the world 
to view this publication.
Persian Weekly is a non-po-
litical, non-religious publica-
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cles, opinion, photographs and 
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