
اختالس بزرگ چگونه رخ داد؟
ال سي چيست؟ چگونه مي توان از اين طريق اين ميزان پول دريافت كرد؟ اين اعتبار داده 
شده در مكانيسم بانكي چگونه پس گرفته مي شود؟ وقتي سرمايه بانك صادرات 2 هزار 
چگونه  ديگر  بانك  است؟ 7  شده  پرداخت  مبلغ  اين  از  بيش  چگونه  است،  تومان  ميليارد 
كرده  استفاده  اعتبار  اين  اخذ  براي  روشي  چه  از  اختالس كننده  هستند؟  ماجرا  درگير 
است؟ تنزيل ال سي كه از آن صحبت مي شود چه مفهومي دارد؟ ماجراي وثيقه براي يك 

هزار ميليارد تومان آن چيست؟

كه  است  زياد  قدري  به  توماني  ميليارد  هزار  سه  اختالس  با  مرتبط  اخبار  روزها  اين   
شايد نوعي سردرگمي را براي برخي ايجاد كند. ابعاد ماجرا آن چنان گسترده است كه با 
اختالط بخش هاي مختلف وابسته به اين پرونده و انتشار اطالعات پراكنده از گوشه و 
كنار آن، مجموعه اي از اطالعات غير منسجم به گوش مي رسد اما همين عدم انسجام، كار 
را براي شناسايي دقيق ابعاد اين پرونده مهم براي عموم مردم مشكل مي كند. اين موضوع 
زماني پررنگ تر جلوه مي كند كه اكثر اخبار منتشر شده حول اختالس بزرگ، مبتني بر 
اظهارنظرهاي اشخاص و كساني است كه هر كدام در يك بعد پرونده، اطالعاتي نيم بند 

دارند و سعي مي كنند آن را در اختيار مردم بگذارند. 
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اختالس بزرگ 
چگونه رخ داد؟

ال سي چيست؟ چگونه مي توان از اين طريق اين ميزان 
مكانيسم  در  شده  داده  اعتبار  اين  كرد؟  دريافت  پول 
بانكي چگونه پس گرفته مي شود؟ وقتي سرمايه بانك 
بيش  چگونه  است،  تومان  ميليارد  هزار   2 صادرات 
از اين مبلغ پرداخت شده است؟ 7 بانك ديگر چگونه 

روشي  چه  از  اختالس كننده  هستند؟  ماجرا  درگير 
براي اخذ اين اعتبار استفاده كرده است؟ تنزيل ال سي 
كه از آن صحبت مي شود چه مفهومي دارد؟ ماجراي 

وثيقه براي يك هزار ميليارد تومان آن چيست؟

 اين روزها اخبار مرتبط با اختالس سه هزار ميليارد 
توماني به قدري زياد است كه شايد نوعي سردرگمي 
آن چنان  ماجرا  ابعاد  كند.  ايجاد  برخي  براي  را 
گسترده است كه با اختالط بخش هاي مختلف وابسته 
به اين پرونده و انتشار اطالعات پراكنده از گوشه و 
كنار آن، مجموعه اي از اطالعات غير منسجم به گوش 
مي رسد اما همين عدم انسجام، كار را براي شناسايي 
دقيق ابعاد اين پرونده مهم براي عموم مردم مشكل 
مي كند. اين موضوع زماني پررنگ تر جلوه مي كند كه 
اكثر اخبار منتشر شده حول اختالس بزرگ، مبتني بر 
اظهارنظرهاي اشخاص و كساني است كه هر كدام در 
يك بعد پرونده، اطالعاتي نيم بند دارند و سعي مي كنند 

آن را در اختيار مردم بگذارند. 
موضوع مهم تر اين است كه اطالعات دقيق مربوط به 
شيوه شكل گيري اين اختالس، از سوي شبكه بانكي 
كشور، وزارت اقتصاد و مقام هاي دولتي كه قطعا به 

اين  نمي شود  ارائه  دارند،  دسترسي  بهتري  اطالعات 
موضوع بازار اخبار حاشيه اي را رونق بخشيده است 
هرچند برخي از اين اخبار حاشيه اي از متن آن اهميت 
اصلي  ابعاد  اقتصادي  لحاظ  به  اما  دارند  بيشتري 
پرونده و چگونگي شكل گيري و اين اختالس، موضوع 
«تهران  است.  نشده  پرداخته  آن  به  كه  است  مهمي 
دقيقي  اطالعات  ماجرا  شدن  روشن تر  براي  امروز» 
زمان  طول  در  بانكي  عمليات هاي  انجام  چگونگي  از 
شكل گيري اين اختالس بزرگ كسب كرده است تا  آن 
را به زبان ساده و قابل درك براي اقشار مختلف و 
منتشر  نمي شناسند،  را  بانكي  اصطالحات  كه  كساني 
كه  شد  عنوان  اختالس  اين  مورد  در  ابتدا  از  كند. 
اختالس گران از طريق گشايش «ال سي» LC نزد بانك 
صادرات، 2 هزار و 800 ميليارد تومان، در طول 18 
ماه كسب كرده اند. مديرعامل بانك صادرات هم اعالم 
كرد كه با جعل اسناد اين اتفاق افتاده است. جهرمي 
دانست  اختالس  اين  درگير  را  ديگر  بانك   7 همچنين 
اما چگونگي آن را شرح نداد. با اين وجود سوال هاي 
زيادي نزد اذهان عمومي در مورد پرونده بزرگ ترين 
اختالس كشور وجود دارد. سواالتي كه پاسخ چندان 
به  عمومي  اذهان  اما  است  نشده  داده  آن  به  دقيقي 
دنبال پاسخ هاي آن مي گردد. سوال بسيار مهمي كه 
ميان  به  آن  از  سخني  هيچ  كشور  بانكي  مسئوالن 
كجاست؟  اختالس شده  پول  كه،  است  اين  نمي آورند 
كارشناسان بانكي معتقدند اينكه اين پول ها چگونه و 
بانكي  سيستم  در  شده  جابه جا  حساب هايي  چه  در 
چرا  كه  نيست  معلوم  اما  است.   رديابي  قابل  كامال 
در  را  اطالعات  اين  حتما  كه  كشور  بانكي  مسئوالن 
افراد  گفته  به  نمي گويند؟  سخني  آن  از  دارند  دست 
حساب  چندين  به  پول  اين  بانكي،  شبكه  در  مطلع 
مختلف اعم از افراد حقيقي و حقوقي واريز شده است 
كه مسئوالن بانكي از آن مطلع هستند اما همچنان از 
اعالم آن خودداري مي كنند. منبعي آگاه هفته گذشته 
از خروج بخش زيادي از پول اختالس شده از كشور 
سخن گفته بود كه در اين مورد هم اظهارات متناقضي 
مطرح شد و عده اي آن را تكذيب كردند. وزير اطالعات 

هم اذعان داشته است در حدود 27 ميليارد تومان از 
پول به خارج رفته است اما يك نماينده مجلس به نقل 
از سازمان بازرسي كل كشور، مبلغ خارج شده را يك 

هزار تا دو هزار ميليارد تومان دانست. 
در  نيز  اسالمي  شوراي  مجلس  در  ورامين  نماينده 
گفت وگو با تهران امروز ماجرا را چنين تشريح كرد: 
به  شده  خارج  پول  مورد  در  دقيقي  اطالعات  «هنوز 
دست ما نرسيده است اما براساس آن چه شنيده ايم، 
در حدود 27 ميليارد تومان پول نقد به خارج از كشور 
منتقل شده اما مبلغي بيش از يك هزار ميليارد تومان 
براي خريد اجناسي نظير مواد اوليه و ماشين آالت از 
ادامه  چنين  حسيني  نقوي  است»  شده  خارج  كشور 
زمينه  اين  در  آماري  اختالف  مي رسد  نظر  داد:«به 
به اين علت است كه برخي آمار پول نقد خروجي را 
اعالم مي كنند برخي پولي را كه به طور كلي از كشور 
خارج شده و براي خريد اموال بوده است را مد نظر 
اعالم  پول ها  اين  از  دقيقي  آمار  البته  مي دهند.  قرار 
نشده اما بنابر شنيده هاي ما مجموع پول هاي خروجي 
چه براي خريد مواد اوليه و ماشين آالت چه به عنوان 
پول نقد، مبلغي در حدود دو هزار ميليارد تومان است 
كه به خارج از كشور رفته است. البته تاكيد مي كنم، 
هنوز اطالعات دقيق در اين زمينه به ما نرسيده است 
و اين اخبار هم بر اساس شنيده هاي ما از مسئوالن 
بانكي  فعاالن  از  يكي  است.»  پرونده  پيگير  بازرسي 
كه  آن جا  «از  دارد:  ديگري  نظر  زمينه  اين  در  اما 
ال سي ريالي بوده يعني براي استفاده در داخل اعتبار 
آن  از  زيادي  حجم  نمي رسد،  نظر  به  شده،  گشايش 
به خارج رفته باشد. البته اينكه اين پول كجا و به چه 
حساب هايي رفته كامال قابل رديابي است و مسئوالن 
بانكي حتما از آن اطالع دارند. نكته مهم همين است كه 
پول كجاست. باقي بحث ها بعدا هم قابل بررسي است 
اما اينكه اين پول به حساب چه كساني ريخته شده و 
به كجا رفته، موضوعي است كه بايد به سرعت به آن 

پاسخ داده شود و به طور جدي پيگيري شود.» 

كاريكاتور از : طاهر شبانى

گزارش
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آيا خود را نقد ميكنيد؟

هفته تمام شد و همه، خسته از يك هفته دوندگى، به برآورد كرده و نكرده خويش ميپردازيم. گاه نا تنها 
خود، كه ديگران نيز به بر آورد كارهاى ما ميپردازند. خواسته باشيم يا نه ، از قضاوت كردن و قضاوت 
شدن، ناگزيريم و نا گريز. ولى چگونه به قضاوت خود و ديگران مينشينيم؟  راستى، چه گونه كارنامه 
خود را در يك هفته، يك ماه، يك فصل يا يك سال مرور ميكنيد؟ آيا خود را نقد ميكنيد؟ ديگران چه 
گونه شما، عملتان و دست آورد هاى شما را بررسى ميكنند؟ با عدالت؟ با بى  رحمى؟آن چنان كه رسم 
است، مى توان رفتار و فعاليتهاى اجتماعى ديگران را به بته "نقد" كشيد. كارهاى جدى همچون نمايش 
آثار هنرى، كتاب، نمايش، نمايشگاه نقاشى و هنرهاى زيبا، سينما و ديگر جلوهاى هنرى. ميتوان بدون 
غرض ورزى، از نيك و بد يك كار، اجراى آن، كيفيت و كاستيهاى آن گفت و شمرد با دليل و حجت. يك 
نقد خوب، ارزشهاى پنهان يك كار را نمايان مى كند، به عامل آن، اهميت و ارزش كارش را مى نماياند، 
به ديگران وسوسه ديدار، تجربه  كار را منتقل ميكند. يك نقد خوب، نقات قوت و ضعف را زير ذره بين 
ميبرد به مخاطب و شعور او احترام ميگذارد و به افزايش آن فكر ميكند. براى يك منتقد خوب، موضوع، 

مخاطب و صاحب كار، مثلث با اهميتى  است كه با توجه به تمام ابعاد، اضالع و زوايا شكل ميگيرد.

ولى  چه آسان دست به قلمان به ورطه "انتقاد" ميافتند! تيغ نفرت و غرض ورزى بر ميكشند تا پيكر 
كار و گاه صاحب كار را بدرند. در اين رفتار، هيچ كس، بهره اى نميبرد جز نويسنده كه خود را آسوده 
كرده است. خالق اثر، زخم خورده بر جا ميماند، خواننده متحير و سرگردان ميشود و اثر بدون نگاهى 
صحيح، بالتكليف و سرگردان ميشود.بدين ترتيب، نقد رفتاريست، آگاهانه، مسئول، روشنفكرانه و پر از 
تخصص و انديشه و انتقاد، يك تخليه روانى  كه در بهترين شكل آن، بسيار آزار دهنده! جا به جا گرفتن 
نقد  و انتقاد، منحصر به فرهنگ ما نيست. اين دو مقوله ظريف را بايد به خوبى شناخت و از مضرات آن 
پرهيز كرد. سعى  اين هفته نامه آن است كه صرف نظر از انتشار اخبار هنرى، در جهت اعتالى اطالعات 
و همچنين بارور كردن فرهنگ پيرامون آن بكوشد. باشد كه با نشر نقد مناسب از جانب مخاطبين و 
موثرى  فرهنگى  مجموعه  هستند،  هنر  پشتوانهاى  مهمترين  كه  هنر  صاحبان  دقت  و  توجه  عالقمندان، 

شكل بگيرد تا همه شاهد بارورى روز افزون كيفييت و انديشه در عرصه هنر و جز آن باشيم.
سردبير

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 
كرده  استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 
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پرشين  نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان 
اختيار  صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول 

مى باشد.
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يادداشت هفته

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

در اين نشريه ارسال نمايند:
مهاجرين،  پناهندگان،  پيرامون  پرشين،  نامه  هفته   1-
اجتماعى  هنرى،  فرهنگى،  مسائل  و  دانشجويان 
بايد  آثار  طبعا  و  شود  مى  منتشر  ايرانيان  اخبار  و 
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.
-2 مطالب خود را با زبان و قلم (font) فارسي ارسال 
كرده و از فرستادن مطالب پينگليش و فينگليش جدا 

خودداري نمائيد!
-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالط 

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

همكاران جديد و ثابت پرشين خواهد بود.
مطلب،  بيشتر  تاثيرگذاري  و  شدن  زيبا  لحاظ  به   5-
يك يا چند عكس مربوط به آن را همراه مطلب خود 
عكس  به  دسترسي  عدم  صورت  در  نمائيد.  ارسال 
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 مناسبتي بودن آن، برخي از 

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.
-7 عكاسان، طراحان و كاريكاتوريست ها مي توانند 
آثار خود را با توضيحات مربوطه و با كيفيت خوب، 

براي نشريه ارسال نمايند.
-8 در صورت عالقه: نام و نام خانوادگي، مشخصات 
شخصي، آدرس وبالگ و تجربيات قبلي احتمالي خود 

را ذكر كنيد.
يا  و   word فايل  در  ترجيحا  را  خود  مطالب   9-
يا   Unicode فرمت  با  يا  و  كرده  ذخيره   notepad

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. 
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هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين در انگلستان
و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما

02071935592- 07811000455  

از شر اين خواب نرم و شيرين رها شو، اين تنها تظاهر به مرگ است، و 
حقيقت واقعى مرگ را بنگر!

مكبث، پرده دوم، صحنه سوم.

Shake off this downy sleep, death’s counterfeit, and 
look on death itself!
Macbeth, act 2, sc.3.

برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 
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گزارش

برنامه هاى  
فرهنگى ايرانيان 

انگلستان
شب كمدى براى صلح

دوشنبه، 19 سپتامبر 2011
***

نمايش كمدى ”ماتيك“
 كارى از فرزان دلجو

شنبه، 24 سپتامبر 2011
***

كنسرت دنگ شو
يكشنبه، 9 اكتبر 2011 

***
كارگاه آموزشى پيشرفته 

”فقط براى زنان“
 دكتر آزيتا ساعيان 
14 تا 16 اكتبر 2011 

***
كنسرت استاد محمدرضا 
شجريان و گروه شهناز

سه شنبه، 18 اكتبر 2011 
***

سمينار ”فقط براى زنان“ 
دكتر آزيتا ساعيان در لندن

21 تا 23 اكتبر 2011 
***

كنسرت اساتيد موسيقى 
ايرانى: كيهان كلهر و

 مجيد خلج
يكشنبه، 13 نوامبر 2011 

***
مراسم افتتاحيه دومين 

جشنواره فيلم ايرانى در لندن
جمعه، 18 نوامبر 2011 

***
دومين جشنواره فيلم ايرانى 

در لندن
18 تا 26 نوامبر 2011

عالقمندان مى توانند 
جهت اطالعات بيشتر به 

وب سايت هفته نامه پرشين 
مراجعه نمايند

persianweekly.co.uk/events

ساختار و ماهيت لطيفه هاي «پ ن پ»

مرثيه يي براي 
چراغ هاي 
تاريك رابطه

جابر تواضعي

حوزه  در  غريبي  و  عجيب  اتفاقات  سال ها  اين  در 
كامل  تقريبا  حذف  نمونه اش  است.  افتاده  فرهنگ 
مجالت و نشريات طنز از صحنه مطبوعات كشور 
مثل  مجالتي  ترك تازي  نيست  دور  هنوز  است. 
نشاندن  با  مي توانستند  كه  «خورجين»  و  «گل آقا» 
و  مصيبت ها  بار  از  كمي  مردم  لب  بر  لبخندي 
از  بار  چندين  كه  هست  يادم  كنند.  كم  مشكالتشان 
نقل  به  را  تحليل  اين  خدابيامرز  صابري  كيومرث 
خواندم  مختلف  مردم شناسان  و  جامعه شناسان  از 
اين جور  از  مردم  استقبال  و  طنز  مجالت  تعداد  كه 
نوشته ها مي تواند شاخصي براي توسعه و باالرفتن 
سطح دانش و آگاهي مردم يك كشور باشد. اما چه 
شد كه خود او يكهو به قول خودش فتيله را پايين 
سبيل  موفقيتش  اوج  روزهاي  در  تقريبا  و  كشيد 
كرد،  تخته  را  آبدارخانه  و  داد  دود  را  شاغالم 
و  كار  كه  باشد  يادشان  خيلي ها  شايد  اعلم.  واهللا 
محدود  هفته نامه  همان  انتشار  به  فقط  بار «گل آقا» 
فرهنگي -    هنري  موسسه  يك  به  «گل آقا»  نمي شد. 
ماهنامه  هم  هفته نامه،  كنار  در  و  بود  شده  تبديل 
مي كرد،  منتشر  كتاب  هم  درمي آورد،  سالنامه  و 
هم  و  مي كرد  برگزار  كمدي  فيلم هاي  جشنواره  هم 
هزار و يك  جور كار ريز و درشت ديگر. موضوع 
اين  در  طنز  يا  گل آقا  تاريخچه  بررسي  نوشته  اين 
سال ها نيست. ولي به گمانم تحليل اينكه چه اتفاقي 
افتاد كه به قول زنده ياد صابري آن شاخص توسعه 
مطبوعات  سكه  و  داد  دست  از  را  كارآيي اش  همه 
و  پيچيده  چندان  كار  افتاد،  رونق  از  يك باره  طنز 
و  رندانه  صابري  يا  كه  نكته يي  نيست.  دشواري 
هوشمندانه خيلي زودتر از همه آن را درك كرد يا 
اتفاقات جانبي همزماني كه به تعطيلي خودخواسته 
نشريه اش منتهي شد، او را رند و دورانديش جلوه 
مي دهد. اين نكته و اتفاق هم چيزي نيست جز وقوع 
يك نقطه عطف در تاريخ زندگي ما و بلكه تمام مردم 
و  روزنامه نگاري  پيشرفت هاي  ما  زندگي  در  دنيا. 
آزادي  و  اصالحات  وقوع  آن  دنبال  به  و  چاپ 
بطور  كاريكاتور  و  طنز  شد  باعث  نشريات  نسبي 
و  شود  خارج  طنز  نشريات  چارچوب  از  ناگهاني 
سنتي  كند.  پيدا  حضور  مجله يي  و  روزنامه  هر  در 
در  حساب»  حرف  كلمه  «دو  ستون  با  گل آقا  كه 

يك  بود،  گذاشته  پايه  اطالعات  روزنامه   3 صفحه 
داشتن  و  شد  تكثير  روزنامه ها  تمام  در  ديگر  بار 
به  هميشگي  و  ثابت  صورت  به  ستوني  همچين 
صورت يك رسم نانوشته در مطبوعات آن دوران 
درآمد. همين باعث شد پاي طنز سياسي اجتماعي 
بيشتر  و  بهتر  مردم  ميان  به  باالتر  سطح  كمي 
دهخدا  پرند»  و  «چرند  جنس  از  چيزي  شود؛  باز 
يك  مثل  را  آن  زياد،  خيلي  تاكيد  با  گل آقا  خود  كه 
توصيه  طنزنويسان  همه  به  پيش نياز  درسي  واحد 
از  مردم  كه  بود  اتفاق  همين  نتيجه  شايد  مي كرد. 
كمدي هاي تلويزيوني مهران مديري و مجموعه هايي 
مثل «شب هاي برره» استقبال كردند و طنزهايي از 
جنس «بعد از خبر» كه تالش مي كرد با پيش زمينه 
ذهني مخاطب از تيپ هاي تكراري طنزهاي راديويي 
و به ضرب و زور افكت خنده مخاطب را بخنداند، 
اتفاق  شدند.  خارج  دور  از  ناخواسته  يا  خواسته 
اتفاق  از  مهم تر  مي تواند  حتي  كه  ديگر  مهم  خيلي 
اول هم به حساب بيايد، گسترش وسيع تكنولوژي و 
حاشيه هاي مربوط به  آن بود. حضور تلفن همراه و 
اينترنت و نقش آنها را در تاريخ معاصر ما و تغيير 
كاركرهاي زندگي سنتي  به يك زندگي نيمچه مدرن 
كه به گمانم تا يك زندگي واقعا مدرن خيلي فاصله 
دارد- دست كم نگيريد. با آمدن تلفن همراه و ابزار 
ميان  به  مدرن  طنز  كه  بود  پيامك  مثل  جانبي اي 
مردم معمولي هم نفوذ پيدا كرد. نگاهي كم و بيش 
تحقيقي به پيامك هاي طنزآميزي كه بين ملت دست 
به دست مي شود، نشان مي دهد كه سليقه عمومي ـ 
الاقل از اين نظرـ چقدر رشد داشته. حتي پيامك هاي 
و  نيست  مستثنا  قاعده  اين  از  هم  تسليت  و  تبريك 
هر فرستنده يي سعي مي كند با ارسال متني زيباتر 
و البته كوتاه تر، تاثير بيشتري روي تنها مخاطبش 
بگذارد و آن را كمي بيشتر در حافظه گوشي اش نگه 
دارد. بله، مي دانم كه داليل محكمي هم براي رد اين 
حرف وجود دارد؛ مثال اينكه اگر مردم فرهيخته تر 
شده اند و سليقه شان باالتر رفته، پس اين وسط اين 
همه فيلم ريز و درشت مثال كمدي مزخرف و بي سر 
مي فروشد،  هم  خوب  و  مي شود  ساخته  كه  و  تهي 
البته  و  ايجاز  به  همه چيز  نظرم  به  مي گويد؟  چه 
ويژگي هايي  اين  برمي گردد.  بودن  سهل الوصول 
و  دارد  وجود  پيامك  در  صورت  هر  در  كه  است 
حتي اگر سطحش هم باال برود، احتياج خيلي زيادي 
به فسفر سوزاندن ندارد. ولي درباره سينما مردم 
ترجيح مي دهند وقتي پول مي دهند، كمي هم تفريح 
كنند تا اينكه يك اثر سنگين هنري يا فلسفي را ببينند 
حاشيه يي  اتفاقات  از  يكي  اما  و  بشنوند.  موعظه  يا 
طنز  با  فاخر  طنزهاي  شدن  قاطي  پروسه،  اين  در 
كوچه بازاري است. يعني طنز مدرن همان اندازه از 
طنز عاميانه و كوچه بازاري بهره برده كه بر روي 
جايي  در  ما  االن  كه  نحوي  به  گذاشته.  تاثير  آن 
جدا  و  مرزبندي  ديگر  من  گمان  به  كه  ايستاده ايم 
كردن دقيق آنها امكان پذير نيست. آخرين نمونه اش 
طنزهاي كوتاه و ميني ماليستي اي است كه با عنوان 
«پ ن پ» در فضاي مجازي مي خوانيم و بعيد است 
شما هم تا حاال خواننده يا شنونده اش نبوده باشيد. 
صفحه هايي كه بطور خاص به اين  نوشته هاي كوتاه 
«اليك»  كاربران  توسط  مدام  مي پردازد،  طنزآميز 
از  حتي  كار  مي چرخد.  ايميل  به  ايميل  يا  مي شود 
فضاي مجازي به رسانه هاي مكتوب هم كشيده و 
بعضي از روزنامه ها ستون ثابتي را براي اين كار 
لطيفه هاي  به  «پ ن پ»ها  ساختار  ديده اند.  تدارك 
كوتاهند  اينكه  مثال  دارد.  زيادي  شباهت  معمولي 
نظر  از  مي روند.  پيش  ديالوگ  اساس  بر  اكثرا  و 
دارند.«پ ن پ»  استهزايي  كاركرد  بيشتر  محتوايي 
حوصله  چقدر  شده ايم،  بي حوصله  چقدر  يعني  ها 
آنقدر  شرايط  يعني  نداريم.  هم  را  بلند  طنزهاي 
فرموله و مشخص است و مسائل بر اساس همان 
فرمول هاي خارج از دست من و تو پيش مي رود كه 

نيازي به سوال نيست./برگرفته از اعتماد

رونمايي پارك شناور 
در المپيك لندن

جنسلر  شركت  معماران  نهايي،  بررسي  ماه   6 از  پس   
پروژه  براي  را  الزم  مالي  منابع  توانستند  باالخره 
اين  از  پيش  كنند.  فراهم  رودخانه  كنار  منطقه  بازسازي 
معماري  مسابقات  در  جوايزي  بود  توانسته  پروژه  طرح 
را به خود اختصاص دهد. اين پروژه شامل نوعي پارك 
متحرك است كه مسير آن از ساحل شمالي يعني پل بلك 
فريارز به برج لندن امتداد مي يابد. اين پارك رودخانه يي 
پس زمينه هاي  با  كه  است  شناوري  پارك  نخستين 
و  مناظر  جهانگردان  برنامه  و  است  شده  طراحي  مختلف 
اصلي  مقر  دارد.  همراه  را  نويني  و  جالب  سرگرمي هاي 
 40 عرض  و  نيم مايل  طول  داراي  شناور  پارك  نگهداري 
پاست. هدف از ساخت آن حيات بخشي به لندن و همينطور 
ايجاد مكاني براي استراحت، يادگيري و سرگرمي است. 
محيط  به  تنها  نه  رو  پياده  همان  حقيقت  در  يا  پارك  اين 
زيست هيچ آسيبي نمي رساند (زيرا فضاي باز زيادي را 
تحسين  هم  را  لندن  فرهنگ  نوعي  به  بلكه  مي كند)  فراهم 
مي كند. اين پارك در قلب شهر قرار گرفته است و بسياري 
از مناطق و نقاط ديدني شهر كه با هم فاصله زيادي دارند 
و دسترسي به آنها از طريق خيابان ها مشكل است را به 

آساني بهم متصل مي كند.

 اين پياده رو با باغ هايي سرسبز، رستوران هاي مختلف و 
حتي يك استخر روباز خود نيز به مقصدي براي جهانگردان 
تبديل خواهد شد. دركنار پارك رودخانه يي بازديدكنندگان 
مي توانند از 5 تا 8 سالن بازديد كنند كه چكيده يي از شهر 
لندن در آن قرار دارد. يكي از اين سالن ها به انرژي سبز 
اختصاص دارد كه در آن سازه هاي معماري حافظ محيط 
به  ديگري  سالن  دارد.  قرار  متعدد  باغ هاي  و  غذا  زيست، 
درباره  اطالعاتي  و  دارد  اختصاص  يادگيري  و  آموزش 
خانواده ها  براي  آموزشي  مركزي  كنار  در  را  موزه ها 
فراهم مي كند. سالن نوآوري نيز جديدترين دستاوردهاي 
فناوري و بازي هاي كامپيوتري را به نمايش مي گذارد و 
اجرا  خاص  برنامه هاي  و  اپرا  كنسرت،  همايش  سالن  در 

خواهد شد.
 پس از اداي احترام به رودخانه لندن با برگزاري مراسم 
جايزه Planning Excellence در سال گذشته، بوريس 
و  ناب  زيبايي  كرد  اعالم  شهر  اين  شهردار  جانسون 
طراحي خارق العاده اين سازه جاذبه ديگري براي پايتخت 
انگليس فراهم مي كند. همه ما براي تحقق اين پروژه سعي 
با  كه  سازه  اين  مي رسانيم.  اعال  حد  به  را  خود  تالش  و 
سرعت زيادي احداث خواهد شد پيش از آغاز بازي هاي 
تابستاني المپيك 2012 لندن تكميل مي شود و تخمين زده 

مي شود در حدود 10 ميليون نفر از آن بازديد كنند.

آيا شما نيز در برنامه 
هاى فرهنگى و 
اجتماعى ايرانيان

 در لندن شركت مى 
كنيد؟

 لطفا نظرات  و 
انتقادات خود را  در 
ارتباط با اين برنامه 

ها براى ما ارسال 
نمائيد

 تا در اين نشريه 
به چاپ برسد.

سخنرانى داريوش 
آشورى در لندن

كانون  تاسيس  سالگرد  هفتمين  و  بيست  با  همزمان 
تاريخ  در  كنزينگتون  كتابخانه  در  نشستى  ايران  
هفتم اكتبر  ساعت 7 بعدازظهر با سخنرانى داريوش 

برنامه  و  آشورى 
شعرخوانى توسط شاداب 
وجدى برگزار خواهد شد. 

الزم به ذكر است داريوش 
و  نويسنده  آشورى 
سنين  از  كه  ايرانى  متفكر 
نوجوانى و جوانى شروع 
كتاب  تاليف  و  نگارش  به 
طول  در  است،  نموده 

سالهاى طوالنى، عمر خود را صرف تحقيق و مطالعه 
در زمينه هاى اجتماعى، فرهنگى و ادبى كرده است. 
در ضمن سركار خانم شاداب وجدى ، شاعر معاصر 
كه از سال 1336 تاكنون شش مجموعه شعر از خود 

به جاى گذاشته است.
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نخستين مدرسه دولتي اسالمي در 
بريتانيا تاسيس مي شود

براي  دولتي  مدرسه  نخستين  راه اندازي  با  بريتانيا  دولت  موافقت 
دانش آموزان مسلمان در بريتانيا از سوي بسياري از مخالفان و 
متعصبان اين كشور مورد انتقاد قرار گرفته است. تاسيس مدرسه 
توحيداالسالم به رغم مخالفتهاي شورا و اتحاديه محلي از سوي 
تاسيس  بريتانيا  در  گرفت.  قرار  تصويب  مورد  بريتانيا  دولت 
مدارس دولتي در حوزه اختيارات مقامات محلي نيست چرا كه اين 

مدارس بودجه خود را مستقيم از دولت دريافت مي كنند و نسبت 
به ساير نهادهاي آموزشي در دستوركار خود از آزادي بيشتري 

برخوردار است. 
شهريورماه 91)   ) آينده  سال  سپتامبر  از  است  قرار  مدرسه  اين 
اظهارات  براساس  و  كند  جديد  آموزان  دانش  نام  ثبت  به  اقدام 
طرفدارانش، آنها به باالبردن استانداردهاي آموزشي اين مدرسه 
اظهار  مدرسه  اين  منتقدان  كه  است  درحالي  اين  مي كنند.  كمك 
داشتند تاسيس اين مدرسه مي تواند به انزوا در سيستم آموزشي 

و بي بهره كردن ساير مدارس دولتي از بودجه كمك كند.

آخرين نقاشي 
«لوسين فرويد»براي نخستين بار 

نمايش داده مي شود

پيش  چندي  كه  انگليسي  نقاش  فرويد،  لوسين  نقاشي  آخرين 
فرويد  درمي آيد.  نمايش  به  لندن  در  نخستين بار  براي  درگذشته 
آخرين پرتره  خود را پيش از مرگش در ماه جوالي خلق كرد و 
لوسين  «پرتره هاي  عنوان  با  نمايشگاهي  در  لندن  «نشنال گالري» 

با  را  تابلو  اين  مي شود  برگزار   2012 فوريه  ماه  در  كه  فرويد» 
بيش از 100 اثر روي كاغذ فرويد كه از گالري ها و مجموعه هاي 
مي گذارد.  نمايش  به  شده  جمع آوري  دنيا  سراسر  خصوصي 
است؛  مانده  نيمه كاره  كه  نقاشي اش  آخرين  در  فرويد  لوسين 
او)  باوفاي  (سگ  «الي»  همراه  به  را  (دستيارش)  داسون»  «ديويد 
براي  زياد  وقت  صرف  براي  فرويد  عادت  است.  كرده  تصوير 
چهار  و  نگذاشت  بي نصيب  هم  را  تابلو  اين  نقاشي هايش  اجراي 
در  است.  شده  نقاشي  اين  خلق  صرف  فرويد  زندگي  آخر  سال 
ميان نقاشي هايي كه قرار است به نمايش درآيند ديگر آثار معروف 
كه  خودنگاره    12 و  لوسي  مادرش،  از  او  پرتره   همچون  فرويد 
خودش اصطالحا اين آثار را «آدم هاي زندگي من» مي ناميد هم ديده 
مي شود. لوسين فرويد يكي از بزرگ ترين و تاثيرگذارترين نقاشان 
انگلستان، در سن 88 سالگي در ماه جوالي در لندن درگذشت. او 
در دسامبر 1922 در برلين به دنيا آمده بود. در سن 10 سالگي 
و با به قدرت رسيدن حزب نازي در آلمان، به همراه خانواده اش 
به انگلستان رفت و نقاشي را آغاز كرد. استعداد فوق العاده اش در 
نقاشي هايش  از  انفرادي  نمايشگاه  يك  برپايي  با  سالگي   21 سن 
نمايان شد. اين نقاش جنجالي، نوه زيگموند فرويد، روانشناس و 
نظريه پرداز معروف بود كه نقاشي هايش بارها ركورد حراجي هاي 
مختلف را شكستند. فرويد بعد از تجربه هاي ابتداي دوران فعاليت 
حرفه يي در نقاشي، پرتره و پيكرنگاري را انتخاب كرد و از آن به 
بعد در اين حيطه آثاري خلق كرد كه بدون اغراق قابل مقايسه با 

بهترين آثار استادان كالسيك است.

اخراج كولي هاي لندن

اخراج  براي  حقوقي  مقدمات  انجام  حال  در  انگلستان  قضايي  مقامات 
شود  مي  گفته  كه  هستند  هايي  كلبه  و  در كار اوان ها  ساكن  نفر  صدها 
اما  هستند  ساكن  لندن  نزديكي  در  اسكس  منطقه  در  غيرقانوني  طور  به 
ساكنان اين كلبه ها دست به سنگر بندي براي جلوگيري از ورود ضابطان 
دادگستري زده اند. مقامات قضايي انگلستان گفته اند كه تالش مي كنند تا 
ابتدا با نمايندگان اين افراد گفت وگو كنند و تا پيش از فراهم شدن مجوز 
قانوني دست به اخراج ساكنان اين محل نخواهند زد.هفته گذشته درست 
در لحظاتي كه ماموران حكم تخليه به دست آمده بودند تا كولي ها را از 
محل زندگي خود در منطقع اسكس، در نزديكي لندن اخراج كنند دادگاه 
عالي دستور توقف حكم را داد و گفت دست كم تا روز جمعه كولي ها مي 
توانند در اين محل بمانند. منطقه اي كه اين افراد به طور غيرقانوني در 
آن زندگي مي كنند، بزرگترين محل در بريتانيا از اين نوع است كه كولي 
شهرداري  بريتانيا  عالي  دادگاه  حكم  اساس  هستند.بر  ساكن  آن  در  ها 
تا روز جمعه اجازه ندارد كه خودروها و كانتينرهاي محل زندگي افراد 
را  ها  آن  بهداشتي  سرويس هاي  يا  كند  جابه جا  را  محل  اين  در  مستقر 
قطع كند. اين حكم صبح جمعه پابرجاست و دادگاه به زودي حكم نهايي 
را درباره اين منطقه اعالم خواهد كرد.تا اين زمان كولي ها بايد به مقام 
هاي شهرداري اجازه بدهند با مذاكره راه حلي پيدا كنند.حدود 400 نفر در 
بيش از 50 خودرو كارواني كه در منطقه «ديل فارم» به طور غيرقانوني 
مستقر است زندگي مي كنند. البته نيمي از منطقه ديل فارم به طور قانوني 
ساخته شده است و دعواي حقوقي بين شهرداري و ساكنان بر سر نيم 

ديگر اين منطقه است. 
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آمريكايي ها  از «اوين»  رفتند

آمريكايي،  تبعه  دو  آزادي  درباره  مختلف  خبرهاي  از  بعد  و  چهارشنبه  روز 
روابط عمومي قوه قضائيه با صدور اطالعيه اي آزادي دو آمريكايي محكوم به 
جاسوسي و ورود غير قانوني به خاك كشور را تاييد كرد. گفتني است پيش 
از اين يكي از شبكه هاي خبري آمريكايي به نقل از احمدي نژاد خبر داد كه اين 
دو آمريكايي به زودي آزاد مي شوند. وكيل دو متهم آمريكايي هم با تاييد اين 
خبر اعالم كرد كه با در خواست آزادي موكالنش با قرار وثيقه نيم ميليون 
دالري موافقت شده است. سال گذشته در چنين روزهايي سارا شورد همراه 
ديگر دو آمريكايي ياد شده با قرار وثيقه آزاد شد و بعد هم در جلسه دادگاه 
خود حاضر نشد. وكيل مدافع سه تبعه آمريكايي هم روز گذشته اعالم كرد كه 
دولت عمان وثيقه صادره از سوي دادگاه را تامين كرده است. مسعود شفيعي 
در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: صبح چهارشنبه در شعبه  
36 دادگاه تجديد نظر مستقر در دادگاه انقالب حضور يافته و موافقت شعبه 
مذكور مبني بر تبديل قرار بازداشت را به وثيقه اخذ كردم. گفتني است وثيقه 
سارا شورد نيز سال گذشته از طرف يك عماني پرداخت شد و تبعه آمريكايي 
شد  منتشر  خبرهايي  هم  گذشته  روزهاي  در  شد.  كشور  اين  عازم  ايران  از 
دو  انتقال  براي  تهران  در  عماني  هواپيماي  فروند  يك  حضور  از  حكايت  كه 

آمريكايي به اين كشور داشت.

تركيه گفتگوها با سوريه 
را تعليق كرد

نخست وزير تركيه از تعليق گفتگوهاى اين كشور با سوريه در 
پى افزايش تنشها بين دو كشور خبر داد.به گزارش خبرگزارى 
نمى  من  گفت:  ارتباط  اين  در  اردوغان  طيب  رجب  آناتولى، 
خواستم به اين مرحله برسيم، اما دولت سوريه ما را به اتخاذ 

چنين تصميمى سوق داد.

گفت:  كرد،  مى  صحبت  خبرى  كنفرانس  يك  در  كه  اردوغان 
امروز من در كنفرانس سازمان ملل درباره ليبى حاضر شدم. 
ليبى  در  دموكراتيك  پيشرفت  و  رسيده  پايان  به  ديكتاتورى 
شروع شده است. ما بايد به مردم ليبى كمك كنيم تا همه چيز را 
به حال عادى بازگردانند. آنگاه ما از ليبى عقب نشينى خواهيم 
كرد. سازمان ملل متحد آماده افزايش حمايت از مردم ليبى است.

وى به گفتگوهاى خود با باراك اوباما رئيس جمهورى آمريكا 
اشاره كرد و افزود: از ديگر موارد مطرح در اين گفتگو مسئله 
سوريه بود. سوريه تبليغات سياهى را عليه تركيه به راه انداخته 
و اين يك نگرانى واقعى است و ما هيچ اعتمادى به دولت فعلى 

اين كشور نداريم".

الجزيره عبرى افتتاح شد
شبكه خبرى الجزيره قطر از امروز بخش عبرى خود را با 12 
خبرنگار خارجى و در مناطق مختلف اروپا، خاورميانه، شمال 

آمريكا و فلسطين اشغالى راه اندازى كرد.
الجزيره  خبرى  شبكه  اليوم،  فلسطين  خبرى  پايگاه  گزارش  به 
آغاز  جهان  يهوديان  براى  امروز  از  را  خود  فعاليت  عبرى 
پردازد  مى  دنيا  يهوديان  اخبار  پوشش  به  شبكه  كند.اين  مى 
رژيم  و  خاورميانه  آمريكا،  شمال  اروپا،  مناطق  برخى  در  و 

صهيونيستى پخش مى شود.
نام  كه  كرد  اعالم  خبر  اين  تاييد  ضمن  نيز  النخيل  خبرگزارى 
ساعته  آن 24  هاى  برنامه  كه  است  يهود 1"  "اخبار  شبكه  اين 
كيف،  اشغالى،  فلسطين  در  آن  استوديوهاى  و  شود  مى  پخش 

واشنگتن، بروكسل، پاريس و لندن تاسيس شده است.

اين شبكه در ابتدا 12 خبرنگار خارجى دارد كه همگى غير قطرى 
فلسطين  در  نيز  خبرى  تيم  يك  هستند.  مستقر  كشور   6 در  و 
اشغالى مستقر است و در آينده نزديك دفاتر اين شبكه در اروپا 

و روسيه تاسيس خواهد شد.

برنامه اين شبكه به زبان انگليسى پخش مى شود اما در آينده 
نزديك پخش اين شبكه به هفت زبان عبرى، فرانسوى، ايتاليايى، 

روسى و آلمانى خواهد بود.

"الكساندر زانرير" سردبير اين شبكه در بروكسل اعالم كرد كه 
الجزيره عبرى در كنار اخبار روزانه خود و مطالب اقتصادى، 
پخش  شايسته  كه  مطلبى  هر  آموزشى  هاى  برنامه  و  فرهنگى 

باشد را منتشر خواهد كرد.
پايگاه خبرى محيط نيز در اين رابطه گزارش داد كه صاحبان 
كولوموسكى"،  "ايگور  جمله  از  اروپايى  تجار  همه  شبكه  اين 
"فاديم رابينوويچ" رئيس و معاون رئيس اتحاديه يهوديان اروپا 
هستند كه براى تاسيس اين شبكه 5 ميليون دالر هزينه كرده اند.

خواهد  حفظ  را  خود  اى  حرفه  استقالل  شده  مدعى  شبكه  اين 
كرد و به هيچ سازمان، حزب يا گروه دينى وابسته نخواهد بود.
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جاروهاي برزيلي بر تن 
فساد مقام هاي حكومتي

مقام   مالي  فسادهاي  دليل  به  ديگري  از  پس  يكي  وزيران 
خود را از دست مي دهند

روز  سپتامبر،   7 است.  برگرفته  در  را  برزيل  بزرگي  موج 
به  سياه  لباس هاي  كه  كه  برزيلي  برزيل، 30هزار  استقالل 
بودند  كرده  قرمز  دلقك ها  شكل  به  را  بيني هايشان  و  تن 
در نهايت آرامش در خيابان هاي پايتخت برزيل راهپيمايي 
در  «كوپاكابانا»  ساحل  نيز،  هفته  آخر  تعطيالت  كردند. 
ريودوژانيرو با بيش از 600 جاروي سبز و زرد پوشيده 
پارلمان  اعضاي  شمار  دهنده  نشان  جارو  تعداد  اين  شد. 
در  مشهور  ساحل  اين  در  كه  آنهايي  همه  است.  برزيل 
«ريو» گردهم آمدند زنجيره اي انساني تشكيل داده بودند و 
حرف شان يك چيز بود: «كنگره ملي، به ما كمك كن تا فساد 

را در برزيل جارو كنيم.» سه شنبه 20 سپتامبر، بيش از ده ها هزار 
نفر باز هم در قلب تاريخي «شهر شگفت انگيز» گردهم آمدند. اين 
فيس بوك  در  كه  گرفت  شكل  نامه اي  دعوت  براساس  گردهمايي 
منتشر شد. گروهي از برزيلي ها در اين شبكه اجتماعي صفحه اي 
را باعنوان «همه عليه فساد» به راه انداخته اند. «كريستيان ريبريا» 
يك  مثل  «فساد  مي گويد:  تظاهرات  اين  دهندگان  ترتيب  از  يكي 
ويروس است كه همه منافذ جامعه را پر مي كند.» كريستيان كه يكي 
از فعال ترين اعضاي نهضت مبارزه عليه فساد است ادامه مي دهد: 
«هدف ما اين است كه وجدان منتخبان مردم را بيدار كنيم. چرا كه 
با راي هاي ما بوده است كه آنها انتخاب شده اند.» فابريسيو ليتو، 
كارگردان 30 ساله برزيلي نيز مي گويد: «ما مي خواهيم بلند و قوي 
چيزي را كه مي خواهيم فرياد بزنيم: پايان دزدي و ناپاكي.» فرناندو 
آنتونيو آزودو، كارشناس علوم سياسي مي گويد: «در نبرد براي 
اخالق، مردم برزيل از اين به بعد از سالحي قابل توجه استفاده 
خواهند كرد. روزنامه هاي آنالين، وبالگ ها و شبكه هاي اجتماعي 
ابزارهايي هستند كه براي انتقال سريع اطالعات و خبرها به كار 
گرفته خواهند شد. اين ابزارها سرعت چرخش اطالعات را به شكل 
قابل توجهي افزايش داده اند. شهروندان نظرها و عقايدشان را به 
راحتي منتشر مي كنند و همين مسئله فشارها را روي دولت براي 
كه  چرا  داشت،  خواهد  ادامه  روند  اين  و  مي دهد   افزايش  شفافيت 
نكرده  طراحي  فساد  با  مبارزه  براي  سيستماتيكي  سياست  دولت 
را  دولت  شده اند  مجبور  وزير  چهار  گذشته،  سه ماه  طي  است.» 
كه  وزير  آخرين  كنند.  ترك  شده  فاش  مالي  فسادهاي  دليل  به 
است.  برزيل  گردشگري  وزير  نووه»  «پدرو  كرد،  ترك  را  كابينه 
شده  انجام  او  متبوع  وزارتخانه  در  مالي  كالن  سوءاستفاده هاي 
است.او ميليون ها يورو سوءاستفاده مالي كرده است. با اين حال 
روزنامه هاي  از  يكي  اينكه  تا  ماند  باقي  خود  مقام  در  هفته ها  او 
حساب  از  وزير  آقاي  همسر  راننده  حقوق  كه  كرد  فاش  برزيلي 
وزارتخانه پرداخت مي شده است. مجموعه رسوايي هاي افشا شده 
زماني رنگ ديگري به خود گرفت كه «آنتونيو پالوچي» وزيري كه 
مقامش معادل نخست وزير است مقام خود را از دست داد. او در 
قاچاق نقش پررنگي داشته است. ماه بعد وزير حمل ونقل، «آلفردو 
ناسيمانتو» در مظان اتهام قرار گرفت. قضيه زماني بغرنج تر شد 
كه حزب جمهوريخواه كه آقاي ناسيمانتو را به عنوان رهبر خود 
مي ديد مجبور به كناره گيري از تمامي منصب هاي حكومتي خود 
شد. با اين حال «ديلما روسف»، رئيس جمهور جديد برزيل تاكيد 
كرده است كه هيچ گونه مماشاتي با فساد نخواهد داشت. «ماريا 
دو سوكورو»، كارشناس علوم سياسي مي گويد: «رئيس جمهور با 
شدت و جديت در برابر هرنوع فسادي عمل خواهد كرد. وزرايي 
كه متهم شده اند بايد در برابر نمايندگان پارلمان به سوال ها پاسخ 

دهند.
فصل  و  حل  ماجرا  اين  سرعت  به  است  مند  عالقه  روسف  ديلما   
كرده  معرفي  اخالق مدار  زني  عنوان  به  را  خود  او  كه  چرا  شود 
تا   17 بين  حكومتي  مقام هاي  مالي  فسادهاي  در  هرساله  است.» 
تحقيقي  نهادهاي  برخي  مي شود.  ميل  و  حيف  يورو  ميليارد   30
پيش بيني كرده اند كه با تداركات بي حساب و كتابي كه براي جام 
جهاني 2014 و بازي هاي المپيك در دو سال آينده در نظر گرفته 

شده، ميزان سوءاستفاده هاي مالي افزايش خواهد يافت.

برهان الدين 
رباني كشته شد 

آيا پروژه ادغام طالبان در روند آشتي ملي 
شكست خورده است؟ 

مسعود  شاه  احمد  ترور  از  پس  سال   10

شرايطي  در  و  ها  افغان  برجسته  مجاهد 
حوادث  سالگرد  دهمين  از  روز   9 تنها  كه 
ديگر  چهره  يك  بود  گذشته  سپتامبر   11
مجاهدين افغان و از اعضاي برجسته ائتالف 
شمال در انفجاري كه به احتمال فراوان كار 
مقابل  در  باشد  افغان  افراطي  هاي  گروه 
تنظيم  لحظه  تا  اگرچه  شد.  كشته  منزلش 
انفجار  اين  مسئوليت  گروهي  هيچ  گزارش 
سخنان  اما  بود  نگرفته  برعهده  را  انتحاري 
كه  افغانستان-  صلح  عالي  شوراي  رئيس 
عليه  بود-  ساله   71 رباني  سمت  آخرين 
طالبان در حدود دو هفته پيش كه اين گروه 
نگاه  تمام  بود  خوانده  بار  فاجعه  حركتي  را 

ها را به سمت طالبان يا گروه هاي نزديك به 
طالبان مي برد. 

ازظهر  بعد  فرانسه  خبرگزاري  گزارش  به 
محل  نزديك  در  سنگين  انفجاري  شنبه  سه 
سفارت آمريكا و مقابل منزل رباني رخ داد 
كه در نتيجه اين انفجار رئيس جمهور سابق 
نيز  گذشته  چهارشنبه  شد.  كشته  افغانستان 
يك سري عمليات انتحاري در همين محل و 
در نزديكي مقر ناتو و سفارت آمريكا رخ داد 

سفير  شد.  منجر  نفر   15 شدن  كشته  به  كه 
آمريكا در افغانستان اين حمالت را كار شبكه 
حقاني كه در مرزهاي افغانستان و پاكستان 
خواند و رئيس اين شبكه نيز ضمن دفاع از 
را  اشغالگران  با  مذاكره  هرنوع  عملكرد  اين 
خبرگزاري  ديروز  همچنين  بود.  كرده  رد 
هشدار  سطح  كه  داد  گزارش  نيز  رويترز 
در سفارت آمريكا در كابل افزايش يافته اما 
علت  كه  نكردند  اعالم  سفارت  اين  مقامات 
رباني  است.  بوده  تهديدي  نوع  چه  كار  اين 
درحالي ترور شد كه مسئوليت شوراي عالي 
صلح را بر عهده داشت كه ماموريتش تهيه 
مقدمات مذاكره با طالبان براي كنار گذاشتن 

سالح و آشتي ملي بود. در روزهاي گذشته 
دفتر  گشايش  درخصوص  نيز  اخباري 
بود.  شده  منتشر  قطر  در  طالبان  سياسي 
نظاميان  شبه  كار  ترور  اين  كه  صورتي  در 
ادغام  پروژه  شكست  نشانگر  باشد  طالبان 
طالبان در روند آشتي ملي افغانستان آن هم 
در آستانه خروج نيروهاي ناتو خواهد بود. 
شايد هم طالبان با اين كار يعني نشانه رفتن 
يك چهره ميانه رو در افغانستان مي خواهد 
امتيازات بيشتري از دولت مركزي در كابل 

بگيرد. 

رباني در افغانستان به عنوان چهره اي ميانه 
مبارزه  در  و  بود  مطرح  احترام  قابل  و  رو 
ائتالف  نيروهاي  سازماندهي  و  طالبان  با 
از  قبل  مسعود  شاه  احمد  همراه  به  شمال 
 2001 سال  در  افغانستان  به  آمريكا  حمله 
نقش محوري داشت. وي رهبر حزب جمعيت 
مجلس  كنونى  نماينده  و  افغانستان  اسالمى 
نمايندگان افغانستان از واليت بدخشان بود. 
در سال 1963 از دانشكده شرعيات(الهيات) 
بخاطر   1968 سال  در  و  شده  فارغ  كابل 
در  و  رفت  مصر  به  عالى  تحصيالت  ادامه 
وى  پرداخت.  تحصيل  به  االزهر  دانشگاه 
اخوان  انديشه هاى  تاثير  تحت  مصر  در 
المسلمين قرار گرفت. ربانى پس از پيروزى 
احمد  اهللا  نجيب  دولت  شكست  و  مجاهدين 
زى در 28 ژوئن سال 1992 رئيس جمهور 
موقت افغانستان شد و تعيين رئيس جمهور 
افغانستان به شوراى اهل حل و عقد واگذار 
گرديد كه خود ربانى آن را تشكيل داده بود 

و عمدتًا متشكل از جمعيتى ها بود. 

دسامبر   30 در  نيز  عقد  و  حل  شوراى 
عنوان  به  را  ربانى  برهان الدين   1992 سال 
حكومت  رسمى  جمهور  رئيس  نخستين 
گفتني  كرد.  انتخاب  افغانستان  در  مجاهدين 
اجالس  در  جاري  هفته  اوايل  وي  كه  است 
بيداري اسالمي كه در تهران تشكيل شد نيز 

شركت كرده بود. 

هشدار جدى اوباما به عباس
جمهورى  رئيس  كه  كرد  اعالم  سفيد  كاخ  سخنگوى  يك  رودز،  بن 
آمريكا در ديدارش با رئيس تشكيالت خودگران فلسطين به او هشدار 
داده كه هرگونه درخواست از شوراى امنيت براى پذيرش عضويت 
كامل كشور فلسطين در سازمان ملل متحد را وتو خواهد كرد.باراك 
اوباما، رئيس جمهورى آمريكا در نطقش در مجمع عمومى سازمان 
ملل متحد گفت كه فلسطينيان مستحق داشتن كشور مستقل هستند، 
ولى بايد از راه مذاكره با رژيم صيهونيستى به آرزوى خود برسند.

ميان برى  هيچ  كه  داد  هشدار  فلسطين  خودگردان  تشكيالت  به  وى 
براى تاسيس كشور مستقل در كار نيست.

رئيس جمهورى آمريكا خاطرنشان كرد: در نهايت اين اسراييلى ها و 
فلسطينيان هستند نه ما كه بايد درباره مسائل مورد اختالف شامل 

مرز، امنيت، آوارگان و بيت المقدس توافق كنند.
نخست  نتانياهو،  بنيامين  با  نيم ساعته اش  سخنرانى  از  پس  اوباما 

وزير اسرائيل در نيويورك ديدار كرد.
نتانياهو نيز تاكيد كرد كه ادامه مذاكرات تنها راه دستيابى به صلح 
است، ولى هيچ راه حل جديدى ارائه نكرد. او تالش فلسطينيان براى 
اعالم تشكيل كشور مستقل فلسطين از طريق سازمان ملل را محكوم 

به شكست دانست.
رييس  عباس،  محمود  با  آمريكا  جمهورى  رئيس  گزارشات،  به  بنا 

تشكيالت خودگردان فلسطين نيز مالقات خواهد كرد.
عباس پيش تر گفته بود كه روز جمعه (اول مهر) درخواستش براى 
تشكيل كشور مستقل فلسطين را به شوراى امنيت سازمان ملل ارائه 

خواهد داد.
اوباما تهديد كرده است كه آمريكا اين درخواست را وتو خواهد كرد.

در  نيز  فرانسه  رييس جمهورى  ساركوزى،  نيكوال  حال  اين  با 
اقدام  كردن  وتو  كه  داد  هشدار  عمومى  مجمع  در  سخنرانى اش 
منجر  خاورميانه  ملتهب  منطقه  در  خشونت  بروز  به  فلسطينيان 

خواهد شد.
ساركوزى پيشنهاد داد كه سازمان ملل تشكيالت خودگردان را به 

عنوان كشور ناظر به رسميت بشناسد. او همچنين يك جدول زمانى 
براى مذاكرات صلح فلسطينيان و اسراييلى ها پيشنهاد داد.

رييس جمهورى فرانسه گفت: چه كسى مى تواند ترديد كند كه وتو 
در شوراى امنيت خطر به راه انداختن چرخه خشونت در خاورميانه 

را به همراه ندارد؟
ساركوزى گفت: من اين سخن را از روى ارادت عميق به اسراييل 
دهيد:  گوش  گويند،  مى  عربى  بهارهاى  جوانان  آنچه  به  مى گويم: 
زنده باد آزادى! آنها فرياد نمى زنند: مرگ بر اسراييل. نمى توانيد در 
مقابل اين نسيم آزادى و مردم ساالرى كه منطقه شما را درنورديده، 

بى تفاوت بمانيد.
صلح  روند  كه  كرد  نشان  خاطر  همچنين  فرانسه  جمهورى  رييس 

خاورميانه بدون تالشهاى اروپا به موفقيت نخواهد رسيد.
اين  مردم  كنند،  عمل  تعهداتشان  به  دولت ها  اين  اگر  گفت:  اوباما 
به  اگر  اما  داشت.  خواهند  بهتر  فرصت هاى  با  آينده اى  كشورها 
بايد  دهند،  ادامه  است،  بين الملل  قوانين  از  خارج  كه  راهى  پيمودن 
با فشار و انزواى بيشتر روبرو شوند و تعهد ما به صلح همين را 

مى طلبد.
خواست  متحد  ملل  سازمان  از  همچنين  آمريكا  جمهورى  رئيس 

سوريه را تحريم كند.

اوباما در ادامه سخنرانى اش در نيويورك گفت نيروهاى كشورش به 
زودى از عراق خارج خواهند شد.

وى دهه گذشته را دهه اى دشوار توصيف كرد و گفت كه به جاى 
تلى از خاك و آهن هاى خميده در نيويورك در پى حمالت يازدهم 
سپتامبر توسط گروه القاعده، نيويورك شاهد ساخت برجى جديد 

بوده و شرايط عوض شده است.
وى گفت اسامه بن الدن مرده است و ديگر توان به خطر انداختن 
آرامش جهان را ندارد و هرچند شبكه القاعده همچنان وجود دارد، 

اما كادر رهبرى اش آسيب ديده است.
مبارك،  حسنى  بركنارى  به  خاصى  توجه  آمريكا  رئيس جمهورى 
رئيس جمهورى سابق مصر و ديگر رهبران كشورهاى عربى نشان 
داد كه در نتيجه انقالب هاى موسوم به بهار عربى سرنگون شدند. 

وى از حق مردم براى تعيين سرنوشت خود دفاع كرد.
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بي اعتنايي امارات به اوپك 
نفت  توليد  كنوني  سطح  ادامه  بر  كويت  و  امارات  مقامات 
كردند. تاكيد  اوپك  بندي  سهميه  نظام  به  بي توجهي  و  شان 

كردند  اعالم  وامارات  كويت  نفتي  مقامات  فارس،  گزارش  به 
آينده  ماه هاي  طي  خود  نفت  توليد  ميزان  در  دارند  تصميم 
اقتصادي  بحران  در حالي است كه  ايجاد نكنند. اين  تغييري 
جهان چشم انداز بازار نفت را تحت تاثير قرار داده و انتظار 
طي  يابد.  كاهش  آينده  ماه هاي  در  نفت  براي  تقاضا  مي رود 
از  خارج  عربستان  همراه  به  كويت  و  امارات  اخير  ماه هاي 
گزارش  به  داده اند.  افزايش  را  خود  توليد  اوپك  چارچوب 
بلومبرگ، اين 2 كشور بيش از سهميه رسمي اوپك نفت توليد 
مي كنند. محمد البصيري وزير نفت كويت گفت توليد نفت اين 
كشور در ماه سپتامبر 2.9 ميليون بشكه در روز خواهد بود 

و اين رقم در ماه هاي آينده نيز ادامه مي يابد. 

در  روز  در  بشكه  ميليون   3 توليد  سمت  به  ما  افزود:  وي 
حركت هستيم؛ عطش شديدي براي نفت خام در بازار وجود 
دارد. البصيري توضيح داد: ظرفيت توليد روزانه كويت، 3.05 
ميليون بشكه است و به طور متوسط 2.8 ميليون بشكه در ماه 
آگوست توليد داشته است. عبداهللا ناصر السويدي مديرعامل 
 2.5 روزانه  شركت  اين  گفت:  نيز  ابوظبي  نفت  ملي  شركت 
را  نفت  توليد  دارد  درنظر  و  مي كند  توليد  نفت  بشكه  ميليون 
اين  شده  تعيين  سهميه  كند.  حفظ  تغيير  بدون  سال  پايان  تا 
در  بشكه  ميليون   2.22 اوپك،  عضو   12 سوي  از  كشور   2
دومين  ايران  آگاه،  منبع  يك  گفته  به  است.  شده  تعيين  روز 
توليدكننده بزرگ نفت اوپك، قيمت هاي نفت براي فروش اكتبر 

را در آسيا، اروپا و آفريقا افزايش داده است.

كمك جديد اروپا به يونان 
تصميم قطعي درباره واريز 8 ميليارد يورو در قالب مرحله 
موكول  آينده  هفته  به  يونان  حساب  به  اروپا  كمكهاي  دوم 
با  كه  يونان  دولت  رويترز  از  نقل  به  فارس  گزارش  شد.به 
اعتماد  جلب  براي  است  روبه رو  مالي  منابع  شديد  كمبود 
بيشتر  رياضتي  سياست هاي  دارد  درنظر  دهندگان  وام 
و  دهد  قرار  دستوركار  در  را  وسيع  خصوصي سازي  و 
مستقيما  كار  اين  فشار  بكاهد.  بازهم  دولتي  هزينه هاي  از 
و  است  يونان  متوسط  طبقه  و  دهندگان  ماليات  بردوش 
تنگدستي بيكاري و فقر را در اين كشور تشديد خواهد كرد. 

آمده  آتن  خيابانهاي  به  شنبه  سه  روز  كه  معترضان 
يك  عمومي  بودجه هاي  كردن  محدود  مي زدند  فرياد  بودند 
از  حمايت  در  نيز  آموزان  دانش  است.  مردمي  ضد  سياست 
خانواده هاي خود و كاهش بودجه آموزشي مدارس دست به 
تظاهرات زدند. سال جديد تحصيلي در حالي در يونان آغاز 
با  درسي  كتابهاي  و  شده  كاسته  معلمان  تعداد  از  كه  شده 
هدف كاهش هزينه ها در قالب دي وي دي بين دانش آموزان 
ميان  در  بيكاري  نرخ  كه  است  درحالي  اين  مي شود.  توزيع 

جمعيت جوان يونان به چهل درصد رسيده است. 

چشم انداز نزولي توليد نفت 
ايران تا سال 1415

اداره اطالعات انرژي آمريكا در گزارش جديد خود پيش بيني 
كرد توليد نفت ايران بر خالف اغلب توليد كنندگان در سال هاي 
آينده كاهش يابد. به گزارش فارس به نقل از رويترز، در 25 
سال آينده توليد اغلب كشورهاي توليد كننده نفت در جهان 
افزايش خواهد يافت اما در همين دوره توليد نفت ايران حتي 

به كمتر از رقم امروزي خواهد رسيد. 

تبع  به  و  ايران  خام  نفت  توليد  ميزان  اخير  سال  چند  در 
كشورهاي  ساير  و  كرده  پيدا  كاهش  كاال  اين  صادرات  آن 
توليدكننده نفت در مسير افزايش ظرفيت توليد گام برداشته اند. 
بر اساس آمار بانك مركزي ايران ميزان توليد نفت خام اين 
كشور از 6 ميليون و 19 هزار بشكه در روز در سال 1355به 
كمتر از چهار ميليون بشكه رسيده است. بر اساس گزارش 
نفت،  صادركننده  كشورهاي  سازمان  اوپك،   2010 سال 
ميزان توليد نفت ايران به 3ميليون و 544 بشكه كاهش داشته 
و صادرات اين كشور نيز به 2 ميليون و 248هزار بشكه در 

روز كاهش پيدا كرده است.

اقتصاد
صندوق بين المللي پول پيش بيني كرد 

تورم 22/5 و بيكاري 
15/3درصدي براي ايران

اينكه  به  اشاره  با  خود  گزارش  جديدترين  در  پول  بين المللي  صندوق 
نرخ  اقتصادي،  رشد  دارد،  قرار  خطرناكي»  مرحله   » در  جهان  اقتصاد 
 2.5 ترتيب  به  را  ميالدي  جاري  سال  براي  ايران  بيكاري  نرخ  و  تورم 
فارس،  گزارش  به  كرد.  پيش بيني  درصد  و 15.3  درصد  درصد، 22.5 
سلسله  از  خود  گزارش  جديدترين  ديروز  پول  بين المللي  صندوق 
كه  كرد  منتشر  را  جهان  اقتصادي  انداز  چشم  به  موسوم  گزارش هاي 
طي  مختلف  كشورهاي  و  جهان  اقتصادي  وضعيت  بررسي  به  آن  در 

سال هاي 2011 و 2012 پرداخته است. 

اين گزارش در مورد وضعيت اقتصادي جهان تصريح كرده است روند 
شد  آن  گريبانگير  سال 2007  در  كه  ركودي  از  جهاني  اقتصاد  احياي 
جهان  اقتصادي  رشد  مي شود  پيش بيني  و  دارد  قرار  شدن  كند  به  رو 
در سال هاي 2011 و 2012 به 4 درصد كاهش يابد. اقتصاد جهان در 
بسته هاي  سطح  كاهش  كرد.  تجربه  را  درصدي   5 رشد   2010 سال 
عوامل  جمله  از  اقتصادي  شوك هاي  برخي  بروز  و  اقتصادي  محرك 
كاهش رشد اقتصادي جهان در سال 2011 عنوان شده است. صندوق 
در  جهاني  است: «اقتصاد  نوشته  خود  گزارش  ادامه  در  پول  بين المللي 
مرحله جديد خطرناكي قرار دارد. تحرك اقتصادي در جهان ضعيف و 
غير يكنواخت تر شده است، اعتماد تجاري اخيرا كاهش شديدي داشته 

است و ريسك فعاليت هاي اقتصادي روندي رو به رشد دارد.» 

اين گزارش اقدام هماهنگ و جدي براي فرار از يك دهه كاهش رشد در 
اقتصادهاي پيشرفته را ضروري دانسته . يك اقتصاد دان ارشد صندوق 
محكم  و  قوي  سياست هاي  اتخاذ  گفت:  باره  اين  در  نيز  پول  بين المللي 
ريسك  وكاهش  جهان  اقتصادي  انداز  چشم  به  بخشيدن  بهبود  براي 
فعاليت هاي اقتصادي ضروري است. تنها اگر دولت ها سياست هاي مالي 
قاطعانه اي را اتخاذ كنند و به اصالحات مالي و متعادل كردن بدهي هاي 
اقتصاد  احياي  براي  تري  قوي  روند  به  نسبت  مي توانيم  بپردازند  خود 

جهاني اميد داشته باشيم. 

رشد درحال توسعه ها 4 برابر توسعه يافته ها 
صندوق بين المللي پول در ادامه گزارش خود از رشد غيريكنواخت در 
در  كشورهاي  داخلي  ناخالص  توليد  رشد  و  داده  خبر  جهاني  اقتصاد 
و  كرده  پيش بيني  درصد  بر 6.4  بالغ  سال 2011  براي  را  توسعه  حال 
اين رقم را براي كشورهاي صنعتي 1.6 درصد دانسته است. حتي رقم 
محاسبه  مفروضاتي  با  پيشرفته  اقتصادهاي  براي  رشد  درصدي   1.6
شده است از جمله اينكه سياستگذاران اروپايي بتوانند بحران يورو را 
در كشورهاي موسوم به كشورهاي حاشيه اي نگه دارند و دولت آمريكا 
بتواند تعادلي ميان حمايت خود از اقتصاد و سياست تثبيت مالي برقرار 
كند. اگر اين مفروضات عملي نشود رشد اقتصادي كشورهاي توسعه 
يافته و به طور كلي رشد اقتصادي جهان كمتر از 4 درصد خواهد بود. 
بر اساس اين گزارش رشد اقتصادي آمريكا از 3 درصد در سال گذشته 
اقتصادي  رشد  مي يابد.  كاهش  ميالدي  جاري  سال  در  درصد   1.5 به 
منطقه يورو از 1.8 درصد به 1.6 درصد، انگليس از 1.4 درصد به 1.1 
درصد، روسيه از 4 درصد به 4.3 درصد، چين از 10.3 درصد به 9.5 
اقتصادي  رشد  مي رسد.  درصد   7.8 به  درصد   10.1 از  هند  و  درصد 

منطقه خاورميانه نيز از 4.4 درصد در سال گذشته به 4 درصد در سال 
جاري كاهش پيدا مي كند. 

رشد اقتصادي ايران امسال به 2.5 درصد مي رسد 
بر اساس گزارش فارس، صندوق بين المللي پول در بخشي از گزارش 
خود نيز به ارزيابي خود از اقتصاد ايران پرداخته است. بر اساس اين 
گزارش اقتصاد ايران رشد 3.2 درصدي را در سال 2010 تجربه كرد 
و انتظار مي رود اين رقم در سال جاري ميالدي به 2.5 درصد كاهش 
يابد. آمار اين سازمان بين المللي در مورد رشد اقتصادي ايران نسبت 
قابل  تغيير  شد  منتشر  پيش  ماه  سه  كه  سازمان  اين  قبلي  گزارش  به 
مالحظه اي داشته است. در گزارش چشم انداز اقتصاد جهاني فصل بهار 

اين سازمان رشد اقتصادي ايران در سال 2010 تنها 
يك درصد اعالم شده و پيش بيني شده بود اقتصاد ايران در سال جاري 
ميالدي وارد ركود شود و هيچ رشدي نداشته باشد. صندوق بين المللي 
درصد   3.4 نيز  را  ميالدي  آينده  سال  براي  ايران  اقتصادي  رشد  پول 
در  موقت  تاثيري  يارانه ها  هدفمندي  طرح  اجراي  است.  كرده  پيش بيني 
كاهش رشد اقتصادي ايران طي سال جاري خواهد داشت. متوسط رشد 
اقتصادي خاورميانه نيز از 4.4 درصد در سال 2010 به 4 درصد در 
سال جاري مي رسد. رشد كشورهاي نفتي منطقه نيز از 4.4 درصد به 

4.9 درصد افزايش مي يابد. 

افزايش پيش بيني نرخ تورم ايران 
اين گزارش نرخ تورم ايران براي سال جاري ميالدي را نيز 22.5 درصد 
اعالم كرده است كه نسبت به گزارش قبلي آن 2 درصد افزايش داشته 
بود  شده  پيش بيني  پول  بين المللي  صندوق  بهاره  گزارش  در  است. 
اقتصاد ايران در سال جاري ميالدي تورم 20.5 درصدي داشته باشد. 

نرخ تورم ايران در سال 2010 نيز 12.4 درصد اعالم شده و بر اساس 
 12.5 به  نيز  ميالدي  آينده  سال  در  ايران  تورم  سازمان  اين  پيش بيني 
درصد مي رسد كه تقريبا برابر با سطح سال 2010 است. متوسط تورم 
خاورميانه در سال 2010 برابر با 6.8 درصد بوده كه اين رقم در سال 
جاري به 9.9 درصد و در سال 2012 به 7.6 درصد خواهد رسيد. اجراي 
قانون هدفمندي يارانه ها عامل اصلي تورم دو رقمي ايران در سال 2011 
عنوان شده است. نرخ تورم كشورهاي نفتي منطقه نيز از 6.6 درصد در 

سال 2010 به 10.8 درصد طي امسال مي رسد. 

تراز حساب هاي جاري ايران بيشتر مي شود 
جاري  حساب هاي  تراز  خود  گزارش  ادامه  در  پول  بين المللي  صندوق 
اعالم  ايران  جي دي پي  درصد   6 معادل   2010 سال  براي  نيز  را  ايران 
آينده  سال  براي  و  درصد   7.8 را   2011 سال  براي  رقم  اين  و  كرده 
جاري  حساب هاي  تراز  بدين ترتيب  است.  كرده  پيش بيني  درصد   7.1
تراز  متوسط  شد.  خواهد  روبه رو  افزايش  با  آينده  سال هاي  طي  ايران 
حساب هاي جاري در خاورميانه در سال 2010 بالغ بر 7.7 درصد توليد 
 11.2 به   2011 سال  در  رقم  اين  كه  بوده  منطقه  اين  داخلي  ناخالص 
تراز حساب هاي جاري  درصد مي رسد.  به 9  سال 2012  در  درصد و 
اين  داخلي  ناخالص  توليد  درصد   10.6 از  نيز  منطقه  نفتي  كشورهاي 
كشورها به 15 درصد طي امسال و 12.4 درصد در سال 2012 مي رسد. 

نرخ بيكاري در ايران 14.6 درصد است 
صندوق بين المللي پول در گزارش اين فصل خود آمار مربوط به اشتغال 
در كشورهاي مختلف را نيز اعالم كرده است. بر اساس اين گزارش نرخ 
انتظار  و  است  بوده  درصد  بر 14.6  بالغ  سال 2010  در  ايران  بيكاري 
مي رود اين رقم در سال جاري به 15.3 درصد برسد. نرخ بيكاري ايران 

براي سال 2012 نيز 15.6 درصد پيش بيني شده است. 
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اصالح سياست هاي مالياتي آمريكا 
زمان  بهترين  اكنون  كرد  تاكيد  آمريكا  رزرو  فدرال  پيشين  رئيس 
ممكن براي افزايش ماليات درمورد ثروتمندان آمريكايي و افزايش 
درآمدهاي دولتي است. به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ جورج 
به  مربوط  مالي  معافيت هاي  بايد  سفيد  كاخ  كرد  تصريح  شولتز 
ثروتمندان و ميليونر هاي آمريكايي را لغو كند. اكنون بهترين زمان 
ممكن براي اصالح سياست هاي مالياتي نادرست گذشته است. وي 
است  1986ميالدي  سال  به  مربوط  آمريكا  مالياتي  قوانين  افزود: 
در  است.  بوده  خوب  و  مناسب  كشور  اين  اقتصادي  وضعيت  كه 
شرايط كنوني كه دولت آمريكا با كسري بودجه و بدهي هاي سنگين 
بيشتري  مشاركت  بايد  كشور  اين  ثروتمندان  است  شده  روبه رو 
داشته  دولتي  درآمدهاي  افزايش  و  بودجه  كسري  كاهش  براي 
بر  ماليات  نرخ  ميالدي   1986 سال  بودجه  قانون  براساس  باشند. 
شهروندان آمريكايي كاهش يافته است. وي افزود دولت اوباما در 
را  مالياتي  سياست هاي  از  استفاده  بهترين  مي تواند  كنوني  شرايط 
داشته باشد و با افزايش ماليات درمورد ثروتمندان آمريكايي بخش 

مهمي از كسري بودجه خود را تامين كند. 

بحران مالي اروپا و صادرات چين 
منطقه  مالي  بحران  داد  هشدار  چين  بازرگاني  وزارت  سخنگوي 

كشورهاي  با  چين  تجاري  مبادالت  حجم  كاهش  موجب  يورو 
پرس،  آسوشيتد  از  نقل  به  فارس  گزارش  به  شد.  خواهد  اروپايي 
شدت  به  اروپا  و  آمريكا  كه  است  حالي  در  دانيانگ  شن  اظهارات 
خواستار  و  مي كنند  مخالفت  چين  تجاري  و  ارزي  سياست هاي  با 
كارشناسان  هستند.  يورو  و  دالر  برابر  در  يوان  ارزش  افزايش 
 40 دالر  برابر  در  يوان  ارزش  كه  باورند  اين  بر  غربي  اقتصادي 
درصد كمتر از ارزش واقعي است. ران كرك نماينده تجاري آمريكا 

نيز تاكيد كرد واشنگتن براي اصالح سياست هاي 

كرد.  خواهد  وارد  پكن  بر  را  بيشتري  فشار  چين  تجاري  و  ارزي 
گري لوكه سفير آمريكا در چين نيز تاكيد كرد سياست هاي تجاري 
رهبران  بين  در  گسترده اي  نگراني هاي  موجب  چين  اقتصادي  و 
سياسي و تجاري جهان بخصوص مقام هاي كاخ سفيد شده است. 
اصرار مقام هاي چيني بر سياست هاي ارزي و تجاري كنوني موجب 
كاهش رشد اقتصادي اين كشور در بلندمدت خواهد شد. سخنگوي 
وزارت خارجه چين در كنفرانس خبري افزود چين به شدت نگران 
بحران  تشديد  با  است.  يورو  منطقه  بودجه  كسري  و  بدهي  بحران 
به شدت  اروپا  با  چين  تجاري  مبادالت  حجم  يورو  منطقه  در  مالي 
كاهش خواهد يافت. البته در هر بحراني فرصت هاي زيادي وجود 
براي  مناسبي  فرصت  به  را  بحران  اين  مي تواند  نيز  اروپا  و  دارد 
افزايش رشد اقتصادي تبديل كند. وي گفت پس از گذشت 30سال از 
تالش هاي چين براي گذار از اقتصاد سنتي به اقتصاد بازار اتحاديه 
بازار  بر  مبتني  اقتصادي  عنوان  به  را  چين  هنوز  آمريكا  و  اروپا 

به رسميت نمي شناسند كه اين مسئله مايه تاسف است.

امارات بزرگ ترين مصرف كننده آب 
كشور  اين  كرد  تاكيد  امارات  محيط زيست  و  آب  وزير  معاون 
بزرگ ترين مصرف كننده آب در جهان به شمار مي رود. به گزارش 
فارس به نقل از نشريه عربين بيزينس حسن الشناسي تصريح كرد، 
روز  در  از 362ليتر  بيش  به  امارات  در  آب  مصرف  سرانه  ميزان 
جهاني  مصرف  ميانگين  از  بيشتر  درصد   82 رقم  اين  كه  مي رسد 
است. براساس اين گزارش ميزان تقاضاي آب در امارات در سال 
2010 به بيش از 4.5ميليارد متر مكعب رسيد و پيش بيني مي شود 
اين رقم تا سال 2030ميالدي به دو برابر افزايش يابد. وي افزود 
اين  كه  مي رسد  ليتر   200 به  روزانه  آب  جهاني  مصرف  ميانگين 
مصرف  رشد  است.  رسيده  ليتر   364 از  بيش  به  امارات  در  رقم 
امارات  در  آب  مصرف  است.  نگران كننده  واقعا  امارات  در  آب 
به  باالست.  شدت  به  صنعتي  و  توسعه يافته  كشورهاي  به  نسبت 
سريع  رشد  هوا،  حد  از  بيش  گرماي  اقتصادي  كارشناسان  اعتقاد 
مهم ترين  غيرنفتي  بخش هاي  اقتصادي  رشد  و  توسعه  جمعيت، 
بر  مي رود.  به شمار  كشور  اين  در  آب  مصرف  فزاينده  رشد  علل 
از  امارات  نياز  مورد  آشاميدني  آب  درصد  از 70  بيش  اساس  اين 
طريق دستگاه هاي آب شيرين كن تامين مي شود كه اين مسئله هزينه 
سنگيني را بر اقتصاد امارات تحميل مي كند. وي افزود دولت امارات 
قصد دارد با اجراي برنامه ها و طرح هاي ويژه اي مصرف آب در اين 
كشور را منطقي كند در غير اين صورت در آينده اي نه چندان دور 

مجبور به سهميه بندي آب خواهيم بود.

اقتصاد

طال 2000 دالري مي شود 
بلومبرگ به نقل از 16 كارشناس بازار طال پيش بيني 
جاري  سال  پايان  تا  گرانبها  فلز  اين  قيمت  كرد 
 2000 ركورد  به  تقاضا  افزايش  اثر  در  ميالدي 
اقتصاد  گروه  گزارش  برسد.به  اونس  هر  در  دالر 
شده  انجام  نظرسنجي  اساس  بر  فارس،  بين الملل 
به  دسامبر   31 از  پيش  طال  قيمت  تحليلگر،   16 از 
فلز  اين  قيمت  و  رسيد  خواهد  دالر   38 و  هزار  دو 
سال  در  را  دالر   268 و  هزار  دو  ركورد  گران بها 
قيمت  بلومبرگ،  گزارش  به  كرد.  خواهد  ثبت  آينده 
افزايش 25درصدي  با  ميالدي  جاري  سال  در  طال 
هر  در  دالر   923 و  هزار  ركورد  و  بوده  روبه رو 
خريد  براي  تقاضا  است.  رسانده  ثبت  به  را  اونس 
در  بدهي  بحران  مورد  در  نگراني ها  افزايش  با  طال 
آمريكا  اقتصادي  رشد  متزلزل  چشم انداز  و  اروپا 
اين  قيمت  افزايش  سبب  امر  اين  و  يافت  افزايش 
يك  پنجواني  روجان  شد.  سرمايه گذاري  امن  منبع 
بحران  يك  دهنده  نشان  شرايط  اين  گفت:  تحليلگر 
امن  منبع  يك  طال  و  است  گسترده  اطمينان  عدم 
سرمايه گذاري است. به عقيده من شانس كمي براي 
كاهش قيمت طال وجود دارد. قيمت اين فلز گران بها 
به طور   ،1920 سال  در  كاهش  دوره  يك  از  پس 
يازدهمين  و  است  بوده  روبه رو  افزايش  با  متوالي 
طال  ذخاير  مي گذراند.  را  خود  قيمت  افزايش  سال 
 31 گذشته  سال  دو  در  مبادالتي  صندوق هاي  در 
و  هزار  دو  ركورد  به  و  است  يافته  افزايش  درصد 
260 تن رسيده است. ريچارد اُبرين يك مدير ارشد 
آينده  سال   7 تا   5 در  ما  است:  معتقد  اقتصادي 
شاهد افزايش قيمت طال خواهيم بود. به عقيده يك 
كارشناس اقتصادي ديگر، اگر نشانه هايي از بهبود 
يك  شاهد  شود،  ديده  اروپا  و  آمريكا  اقتصاد  در 
شش  در  است  ممكن  و  بود  خواهيم  شديد  كاهش 

ماه شاهد آن باشيم.

بيانيه 4 تشكل اقتصادي درباره فساد بانكي
هنوز موضوع رقم 5 ميليارد دالري بدهي هاي دولت به سنديكاي صنعت نفت و 
تعطيلي 10 درصدي بنگاه هاي صنعت برق فراموش نشده كه با رسانه اي شدن 
اختالس 3هزار ميليارد توماني بانك صادرات، طلبكاران از دولت اعتراض خود 
را با صدور بيانيه اي از اين موضوع نشان دادند. به اين ترتيب كه چهار تشكل 
فعال صنعتي سنديكاي صنعت برق ايران، انجمن صادركنندگان صنعتي، معدني 
و خدمات مهندسي، اتحاديه صادركنندگان خدمات فني، مهندسي و صنايع انرژي 
ايران و انجمن صنفي كارفرمايي المپ و روشنايي و اجزاي مربوطه درباره فساد 
بانكي- مالي بياينه اي صادر كردند و با توجه به مشكالتي كه اين بدهي ها براي 
بخش خصوصي ايجاد كرده، خواستار رسيدگي جدي به اين موضوع شدند. در 
بخشي از اين بيانيه آمده است:  «فعاالن اقتصادي بخش خصوصي واقعي ايران 
و  عزيز  كشور  ملي  امنيت  سخن،  به ديگر  و  ملي  معيشت  نگران  تمام  شگفتي  با 
جاي  به  را  ملي  اموال  محترم  دولت  سويي  از  هستند.  ايران  اسالمي  جمهوري 
سرمايه گذاري به مصرف، توزيع و بيكاري سازي مردمان در شهرها و روستاها 
مي رساند. همزمان حتي جوانان با تحصيالت دانشگاهي از يافتن شغل درمانده اند 
ملي  نقدينگي  باقيمانده  ديگر  سوي  از  رسيده اند.  كاريابي  از  انصراف  حد  به  و 
توسط سيستم بانكي نيمه دولتي كه عمال تابع هيچ نوع نظارت جدي نيست، در 
فساد و عدم تخصيص بهينه غوطه مي خورد.»اين چهار تشكل اقتصادي معتقدند 
سوءاستفاده هاي چندهزار ميليارد توماني، نه تنها عامل گسترش فساد و افزايش 
فاصله طبقاتي شده، بلكه اقتصاد كشور را از مهم ترين شاخص عدالت اجتماعي 
كه همان فرصت ايجاد مشاغل توليدي است نيز محروم مي كند. چنانچه در بخش 
ديگري آورده اند: «اينان با هر قدم كه از تخصيص منابع براي توليد دور مي شوند، 
كشور را يك قدم از رسيدن به اهداف توسعه و عزت ملي كه در گرو وصول به 
وام هاي  شكست خورده  تجربه  آيا  مي كنند.  دورتر  است،  چشم انداز  سند  فرامين 
زودبازده كافي نبود؟» اين چهار تشكل اقتصادي كه مانند بسياري از گروه هاي 
دهند،  استعفا  زودتر  بايد  موضوع  اين  درگير  مديريت  كه  باورند  اين  بر  ديگر 
دليل  به  زيرمجموعه شان  شركت هاي  شدن  ممنوع الخروج  موضوع  يادآوري  با 
مقروض بودن، گفته اند: «چگونه است كه در اين سيستم اگر توليدكننده اي به علت 
شرايط بيرون از اختيار بنگاه مثل تحريم، ركود اقتصادي، ناكارآمدي سيستمهاي 
اداري، بانكي، قضايي و فضاي كسب و كار نامساعد كه او به وجودآورنده اش 
نبوده، نتواند به تعهدات خود وفا نمايد از سوي همين بانكها جريمه و ممنوع الخروج 
مي شود و بايد براي بنگاه زيان ديده ماليات پرداخت كند ولي بروكراتها حتي با 
چند ميليارد دالر سوءاستفاده، استعفا نمي دهند و حداقل به افتخار بازنشستگي 
نائل نمي شوند.»اين فعاالن اقتصادي بخش خصوصي از مقام معظم رهبري كنار 
گذاشته شدن مسئوالن درجه اولي كه به علت نداشتن انضباط يا عدم پرداخت 
شده اند  شركت ها  ورشكستگي  موجب  كه  دولت  از  خصوصي  بخش  مطالبات 
خواستار شدند تا از اين خدمات مشعشع كنار گذارده شوند و بنگاه هاي ضرر 

ديده جبران مالي شوند.



جمعه 1 مهر ماه 1390 -  شماره 216هفته نامه پرشين1010
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk

كتاب هاي الكترونيكي يا 
نسخه هاي چاپي؟

بيش  اندكي  الكترونيكي  كتاب هاي  از  استفاده 
از يك درصد بازار نشر امروز دنيا را به خود 

اين  كارشناسان  اما  است.  داده  اختصاص 
 2013 سال  در  كه  كرده اند  بيني  پيش  صنعت 
يافت.  خواهد  افزايش  درصد   13 به  رقم  اين 
توسعه  روز  هر  تكنولوژي  و  علم  پيشرفت  با 
افزايش  دنيا  سطح  در  الكترونيكي  كتاب هاي 
استفاده  به  تمايل  بيشتري  مخاطبان  و  مي يابد 
نسخه يي  الكترونيكي،  كتاب  دارند.  آن  از 
دانلود  قابليت  كه  است  كتاب  يك  از  الكترونيكي 
و استفاده از آن روي كتابخوان هاي مختلف را 
كتاب هاي  توسعه  و  رشد  داليل  از  يكي  دارد. 

الكترونيكي دسترسي آسان به آن است. 

كتاب  خريد  براي  كه  ندارد  احتياجي  خواننده 
بگذارد  وقت  چاپي  نسخه هاي  مانند  الكترونيكي 
به  نسبت  نيز  كمتري  هزينه  حال  عين  در  و 
نسخه هاي چاپي دارد و به همين دليل نسخه هاي 
چاپي با وجود محبوبيت بيش از حد در ميان 
كتاب هاي  به  را  خود  جاي  كم  كم  عده يي، 
معتقدند  برخي  اما  مي دهند.  الكترونيكي 
هميشه  براي  ماندن  قابليت  چاپي  كتاب هاي 
را دارند و از محبوبيت بيشتري برخوردارند 
صرف  وجود  با  كه  دارند  تمايل  بيشتر  و 
هزينه يا وقت براي تهيه كتاب هاي چاپي در 
و  باشند  داشته  خود  براي  را  آنها  قفسه يي 
از جمع آوري شان لذت مي برند. كارشناسان 
الكترونيكي  كتاب هاي  از  كه  كساني  معتقدند 
لذت  كتاب  خواندن  از  كمتر  مي كنند  استفاده 

مي برند و زودتر هم خسته مي شوند. 
آنها معتقدند تاثيري كه از خواندن كتاب هاي 
مي شود  ايجاد  خوانندگان  ذهن  در  چاپي 
كتاب هاي  از  كه  است  كساني  برابر  چندين 
الكترونيكي استفاده مي كنند. اين كارشناسان 
معتقدند كتاب و كتابخانه هاي شخصي بينش 
به  خواننده  وجود  عمق  در  را  بصيرتي  و 
ضعف  نقاط  از  ديگر  يكي  مي آورند.  وجود 
كتاب هاي الكترونيكي عدم معرفي آن در برخي 
كشورها يا شهر هاي كوچك است. عده يي هنوز 
الكترونيكي  كتاب هاي  از  طور  چه  كه  نمي دانند 
استفاده كنند يا چگونه به آن دسترسي پيدا كنند. 
اما در مقابل دسترسي به نسخه هاي چاپي حتي 
پذير  امكان  نيز  كتابفروشي ها  كوچك ترين  در 
الكترونيكي  كتاب هاي  از  استفاده  اگرچه  است. 
در حال رشد است، اما متخصصان استفاده از 

نسخه هاي چاپي را بيشتر توصيه مي كنند.

فرهنگى

ماشين به جاي 
انسان در ترجمه

نسترن صادقي 

در اين دنياي ارتباطات و فن آوري، زمان در يك 
چشم به هم زدني مي گذرد، همه ديرشان است و 
نگرانيم  لحظه  هر  و  است  گرفته  سرعت  كارها 
ماشين ها  و  روبات ها  بمانيم.  عقب  زمان  از  كه 
هم براي همين ساخته شده اند تا كمك دست ما 
را  كارها  گاهي  دهند.  سرعت  كارها  به  و  باشند 
امور  كامال  گاهي  و  مي دهيم  انجام  هم  كمك  با 
قاعده  اين  از  هم  ترجمه  بسپاريم.  آنها  به  را 
خوردن.  چراغ  دود  دوره  گذشت  نيست.  مستثنا 
دوره ورق زد ن هاي پياپي و روي كاغذ نوشتن و 
ترجمه  شايد  كردن.  پاك نويس  و  تنظيم  دوباره 

هم بايد دچار تحول شود. 
كل  است.  كرده  ساده  را  كار  كامپيوتر  كه  فعال 
عرض  در  و  مي دهي  سيستم  به  يكباره  را  متن 
آنهم  اما  مي بيني  را  شده  ترجمه  متن  دقيقه  چند 
مثل هر كار با سرعت ديگري، قطعا اشتباهات و 
ضعف  نقاط  همين  و  دارد  بسياري  ضعف  نقاط 
و قوت، انسان را سردرگم مي كند كه آيا از ابتدا 
بسپرد.  ماشين  به  يا  دهد  انجام  خودش  را  كار 
كامپيوتر خيلي از كلمات را نتوانسته معادل يابي 
اشتباه  معادل هاي  و  نامناسب  فعل هاي  كند. 
بايد  حاال  است.  ماشين  اين  مشكالت  بارزترين 
بنشيني و كلمه به كلمه را با متن اصلي مقايسه 
ترجمه  خودت  ببيني  و  بسنجي  بايد  حاال  كني. 
و  ماشين  اين  به  اعتماد  يا  است  راحت تر  كني، 
البته اصالح نهايي كار! اين در حالي  است كه طي 
اصالح متن زير لب به اين ماشين بي زبان احتماال 

بد و بيراهي هم گفته اي. 
از  است  عبارت  واقع  در  ماشيني»  «ترجمه 
برگردان متون و گفتار از زباني به زباني ديگر با 
يا بدون كمك انسان.البته ترجمه با كمك ماشين 

آن  در  كه  است  انساني  ترجمه اي  داريم.  هم 
آن  مانند  و  واژه نامه ها  مانند  رايانه اي  ابزار  از 
استفاده مي شود اما با اين اوصاف اگر مي بينيم 
ترجمه ارائه شده نياز به ويرايش دارد، الزامًا به 

معني نا كارآمد بودن آن سيستم نيست. 
نكته اي كه در همه محافل گفته مي شود اين است 
بايد  انساني  مترجم  ترجمه  ماشين  آمدن  با  كه 
اين  عمل  در  نه  و  تئوري  در  نه  كه  شود  حذف 
ترجمه  ماشين  ساخت  از  هدف  نيست.  صحيح 
هيچ گاه حذف مترجم نبوده بلكه سرعت بخشيدن 

به امر ترجمه بوده. 
ترجمه ماشيني براي متن هاي كوتاه و كليشه اي 
به  نياز  كه  ترجمه هايي  در  باشد.  مفيد  مي تواند 
كارهايي  براي  ندارد،  مترجم  خالقيت  و  بررسي 
و  زمان بر  مترجم،  براي  قطعا  كه  شايد  كه 
را  كار  اين  مي تواند  مترجم  است،  خسته كننده 
به ماشين بسپارد و خود ترجمه هاي ديگري را 
به عهده بگيرد. در نهايت نگاه و تاييدي بر كار 
دستگاه داشته باشد. هم كم هزينه تر است و هم 
سريع تر و هم يك دست و يك شكل اما ترجمه هاي 
سنگين يا داستانها و متون ادبي قطعا از حوزه 

كاري مترجم ماشيني خارج است. 
هر چند اگر كمي منصف باشيم مي بينيم كه رايانه 
يا برنامه به خودي خود داراي مشكل نيست و 
ريشه اشكال در داده هايي است كه ما به عنوان 
گفت  مي توان  كرده ايم.  سيستم  آن  وارد  طراح 
كه در حال حاضر منظور ما از ترجمه ماشيني، 
است.  انسان  كمك  با  ماشيني  ترجمه  بيشتر 
نرم افزارهاي فرهنگ هاي مختلف چه به صورت 
به  ترجمه  ماشين هاي  صورت  به  چه  و  سي دي 
سرعت در پيدا شدن معادلها و اصطالحات كمك 

حال مترجم شده است. 
در آخر اينكه،  ماشين ترجمه شايد درحال حاضر 
ترجمه  را  رسمي  متون  بتواند  بعدها  حتي  يا 
آن  با  ما،   ادبيات  و  داستان ها  براي  ولي  كند 
ظرافت هاي خاص خودش، ابهامات و كنايه هايش 
كه  علمي  شايد  و  ديني  و  فلسفي  متون  براي  يا 
جوامع  ضوابط  و  روابط  از  آگاه  بايد  مترجم 
انساني با اطالعات به روز باشد، نمي تواند حرف 
ديگر،  طرف  از  باشد.  داشته  گفتن  براي  خاصي 
دستگاه هاي  و  ماشين ها  مثل  هم  ترجمه  ماشين 
ديگر هم نقاط قوتي دارد و هم نقاط ضعف و هر 
قطعا  و  آمده  انسان ها  به  كمك  براي  دستگاهي 
نمي تواند جاي انسان را بگيرد. فقط مي تواند در 
ايرادي  هم  اگر  كند.  صرفه جويي  هزينه  و  وقت 
دراين دستگاه ها هست كه قطعا هست چه فايده 
تكنولوژي.  بردن  سوال  زير  و  كردن  شكايت  از 
همه  و  شوند  رفع  كه  باشيم  اميدوار  بايد  شايد 
اينها را جزو پيشرفت علم بدانيم و به مرور در 

آينده شاهد پيشرفت آن باشيم.

موفقيتي ديگر براي
چ «كشتن مرغ مقلد»

مقلد»  مرغ  كتاب «كشتن  به  چيز  هر  از  بيش  كتابخوانان 
از  يكي  عنوان  به  تا  دادند  راي  كالينز  هارپر  نوشته 
اهدا  كتاب  دوستداران  به  كتاب  جهاني  شب  كتاب هاي 
شود. به گزارش ايبنا به نقل از بوك سلر، در دو ماه اخير 
بيش از 6 هزار دوستدار كتاب به نامزد كردن كتاب هاي 
مورد عالقه شان پرداخته اند. در راس كتاب هاي محبوب 
مقلد»  مرغ  «كشتن  كالسيك  كتاب  كتاب،  دوستداران 
در  دارد.  جاي  امريكايي  بانوي  كالينز  هارپر  نوشته 
مجموع 3 اثر كالسيك در ميان 10 كتاب برتر دوستداران 
كتاب جاي دارند كه شامل «غرور و تعصب» جين آستن 
در مكان دوم، «جين اير» شارلوت برونته در مكان چهارم 
و «بلندي هاي بادگير» اميلي برونته در مكان هشتم است. 
در ميان فهرست 100 كتاب مورد عالقه دوستداران كتاب 
نيل گيمن با داشتن 4عنوان كتاب بيشترين عناوين كتاب 
را از آن خود كرده است. «خدايان امريكايي» او در مكان 
11، «هيچ كجا» در مكان 35، «كتاب گورستان» در مكان 
ميان  در  دارد.  جاي   86 مكان  در  ستاره»  «غبار  و   76
زوساك  ماركوس  نوشته  دزد»  نخست، «كتاب  كتاب   10
آدري  نوشته  مسافر»  همسر  «دوره  سوم،  مكان  در 
جي.  نوشته  ها»  حلقه  «ارباب  پنجم،  مكان  در  نايفينگر 
آر. آر. تالكين در مكان ششم، «كتاب راهنماي مسافران 
«ربكا»  هفتم،  مكان  در  آدامز  داگالس  نوشته  كهكشان» 
نوشته دافنه دوموريه در مكان نهم و «بادبادك باز» خالد 

حسيني در مكان دهم جاي گرفته اند. از ميان فهرستي كه 
در  كه  كتاب هايي  داده اند،  راي  آنها  به  كتاب  دوستداران 
شب  مي شود.  انتخاب  مي شوند،  اهدا  كتاب  جهاني  شب 
جهاني كتاب در سال 2012 عالوه بر بريتانيا در امريكا 
نيز برگزار مي شود تا نخستين حضور بين المللي خود را 
تجربه كند. اتحاديه ناشران امريكا در اين شب يك ميليون 
نسخه كتاب كه با حمايت اين اتحاديه تدارك ديده شده اند، 
در سراسر كشور توزيع مي كند. در بريتانيا نيز اتحاديه 
ناشران اين كشور، 25 عنوان كتاب منتخب را براي سال 
كتاب  بين المللي  نمايشگاه  در  اكتبر   12 تاريخ  در   2012
فرانكفورت اعالم مي كند. اين عناوين از سوي يك كميته 
متشكل از نويسندگان و ناشران و با توجه به كتاب هاي 
منتخب مردم، انتخاب مي شود. نخستين شب جهاني كتاب 
برپا  شد  بريتانيا  در   (1389 اسفند   14)  2011 مارس   5
رويداد  اين  در  شد.  اهدا  كتاب  كتاب،  دوستداران  به  و 
بزرگ فرهنگي براي قدرداني از كتاب هاي بزرگساالن و 
كتاب  نسخه  ميليون  يك  از  بيش  كلي،  بطور  كتابخواني 
رايگان از سراسر جهان به دوستداران كتاب اهدا شد. اين 
كتاب ها از سوي 20 هزار كتابخوان عالقه مند در اختيار 
ديگر دوستداران كتاب قرار گرفت. شب جهاني كتاب در 
جهاني  روز  برپايي  از  پس  روز  دو  و  ايرلند  و  بريتانيا 
حمايت  با  برنامه  اين  بريتانيا  در  مي شود.  برگزار  كتاب 
ناشران  اتحاديه  ناشران،  اتحاديه  كتابفروشان،  اتحاديه 
بنيادهاي  و  كتابخانه ها  كتابخواني  اجتماعات  مستقل، 
هزار  طرح 20  اين  اجراي  براي  و  مي شود  انجام  خيريه 
اهدا كننده، هر يك 48 نسخه كتاب از ميان فهرست منتخب 

را در اختيار اين كميته قرار مي دهد.
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و  همكاران  به  نامه اى  در  او   2011 جوالي   16 در 
حاميانش مي نويسد : « همانطور كه بيشتر دوستانم 
مى دانند، من به تمام اهدافى كه براى زندگى ام معين 
كرده بودم دست يافته ام. البته اهداف رويايى ديگرى 
هم دارم اما مى دانم كه نمى توانم به آنها جامه عمل 
بپوشانم. مايلم درباره آخرين اهدافم به شما بگويم. 
به  كتاب  ميليون   10 قراردادن  اهداف  اين  از  يكى 
است.  گوتنبرگ  پروژه  آرشيو  در  مختلف  100زبان 
عالقه مند  كه  مترجمى  هزاران  با  ارتباط  از  پس  اما 
هدفم  اين  فهميدم  نبودند،  زمينه  اين  در  همكارى  به 

غيرممكن است
است  وقت  خيلي  الكترونيكي  هاي  كتاب  از  استفاده 
است  شده  تبديل  عادي  روندي  به  ها  خيلي  براي 
الكترونيكي  هاي  كتاب  كه  دارد  خبر  كسي  كمتر  اما 
گذشته  سپتامبر  ششم  اند.  داشته  سرگذشتي  چه 
بنيان گذار كتاب هاي الكترونيكي در سن 64 سالگي و 
براثر حمله قلبي درگذشت. به همين بهانه سراغ او و 

كتاب هاي الكترونيكي رفته ايم. 

آغاز پروژه گوتنبرگ 
ايالت  تاكوماى  در   1947 سال  در  هارت  مايكل 
واشنگتن متولد شد. پدر او حسابدار و مادرش مدير 
والدينش  اما  بودند  بزرگ  فروشگاه  يك  بازرگانى 
تصميم گرفتند براى معلمى آموزش ببينند. در سال 
كردند.  مكان  نقل  ايلينويز  اورباناى  به  آنها   1958
ايلينويز  دانشگاه  استاد  هارت  مادر  و  پدر  آنجا  در 
رياضيات  مادرش  و  شكسپير  تاليفات  پدرش  شدند. 
از  پس  و  سال1971  در  هارت  مى كردند.  تدريس 
ماجراجويى هاى بسيار، از جمله مدتى خدمت ارتش 
در كره، در كالج اوربانا نام نويسى كرد. او پس از 
دو سال فارغ التحصيل و بيشتر عمرش صرف پروژه 
«گوتنبرگ» شد. پروژه گوتنبرگ اتفاقي به وجود آمد. 
وقتى هارت دانشجو بود، در دانشگاه ايلينويز به او 
داده   اصلى  پردازنده  رايانه  از  استفاده  براى  زمانى 
شد و همين بهترين فرصت براي هارت بود: «نزديك 
كوله پشتى  در  من  و  بود  آمريكا  ساله   200 جشن  
مقدارى  و  موضوع  اين  به  مربوط  تاريخى  متون  ام 
دنبال  ام  كوله پشتى  در  داشتم  داشتم.  خوراكى 
اياالت  استقالل  اعالميه  كه  گشتم  مي  ها  خوراكى 
به  شد.  زده  ذهنم  در  جرقه اى  كردم.  پيدا  را  متحده 
خودم گفتم آيا مى توانم كارى با كامپيوتر انجام دهم 
كه از تايپ كردن آن اعالميه مهمتر باشد؟ چيزى كه 
بعد از 100 سال باقى بماند؟ در آن لحظه نتوانستم 
كارى كنم اما همان جرقه آغاز پروژه گوتنبرگ بود». 
را  اش  زندگى  هزينه  سخت،  كارهاى  انجام  با  هارت 
تامين مى كرد و بسيار صرفه جو و مقتصد بود. او در 
مصاحبه اى با «ريچارد پويندر»  مي گويد: « براى من 
سخت بود كه 10 دالر براى غذايم پول بدهم. معموال 
يا  تلويزيون  مى پرداختم.  غذا  براى  دالر   5 از  كمتر 
تلفن همراه نداشتم و بيشتر اوقات با دوچرخه رفت و 
آمد مى كردم. لباس هايم را از حراجى هايى مى خريدم 
تمام  تقريبا  مى شد.  برگزار  خانه ها  گاراژ  در  كه 
نيازهاي زندگى ام را از اين حراجى ها تهيه مى كردم». 
حقوق  بدون  كارى  موقعيت  يك  دار  و  گير  همين  در 
به عنوان استاد كمكى در كالج «بنديكتاين» ايلينويز به 
هارت پيشنهاد شد. اين شغل به او فرصت مي داد كه 
كمك  تقاضاى  پروژه اش  براى  دانشگاهى  محيط  در 
بيشتر  براى  حرفم  اين  است  «ممكن  كند:  داوطلبانه 
گردش  سيستم  در  وقت  هيچ  اما  باشد  عجيب  مردم 
نكرده ام.  ايفا  خريدار  عنوان  به  چندانى  نقش  پول 
هرگز به محض اينكه پولى به دستم مى رسيد آن را 
خرج نمى كردم. اين آينده نگري است. اكثر مردم پول 
زيادى را صرف خريد چيزهايى مى كنند كه براى من 
واقعا اهميتى ندارد». مايكل هارت اولين بار در سال 
1971 متون الكترونيكى اش را منتشر كرد. اين متون 
به رايگان براى همه قابل كپى بردارى و انتشار بودند. 
هارت مى خواست كتاب هايى بدون كپى رايت، رايگان 
مردم  اختيار  در  را  دنيا  سراسر  در  استفاده  قابل  و 
بگذارد. هدف او از اين پروژه «شكستن پايه هاى جهل 

و بيسوادى» بود. 

تولد پدربزرگ كتاب هاي الكترونيكي 

كتاب هاب  «پدربزرگ  لقب  خودش  براي  هارت 
الكترونيكي  متون  انتشار  است.  داده  را  الكترونيكى» 
زمانى صورت گرفت كه هنوز اينترنت وجود نداشت. 
كمى  تعداد  كه  بود  «آرپانت»  موجود  شبكه  تنها 
زبان  از  هارت  اما  بودند.  متصل  آن  به  كامپيوتر 
هم  سفرها  طوالنى ترين  حتى   » مى گويد:  كنفسيوس 
از تنها يك گام آغاز مى شوند». در پايان سفر هارت، 
هدف پروژه گوتنبرگ توليد 10 ميليون كتاب به 100 
فراهم  اولين  هارت  ترتيب  بدين  بود.  مختلف  زبان 
كننده اطالعات اينترنتى، حتى پيش از اختراع اينترنت 
شد. در ابتداى كار، او همه كلمات را خودش در پايانه 
تله تايپ (ماشين نويسى از راه دور) و بر روى نوار 
كاغذى منگنه شده تايپ مى كرد. او بعد از چند مطلب 
تاريخى و اجتماعى به انجيل رسيد. اين متن باالخره 
در سال 1989 منتشر شد. اولين رماني كه هارت به 
صورت الكترونيك منتشر كرد هم «موبى ديك» بود. 
پس از تايپ 313 كتاب الكترونيكى در طول 17سال، 
همكارى  كمك  به  توانست  هارت  افتاد.  مهمى  اتفاق 
كاربران  جديد  گروه  با  زينزو»،  «مارك  نام  به 
كامپيوترهاى شخصى دانشگاه ايلينويز ارتباط پيدا 
كاربران  آن  اينترنتى  آدرس هاى  از  ليستى  او  كند. 
داوطلبانه  كمك  درخواست  برايشان  و  كرد  تهيه 
عمومى  براى  بسيارى  همكاران  هارت  فرستاد. 
تعداد  سال،  آن  آخر  تا  و  يافت  پروژه اش  كردن 
كتاب هاى كتابخانه اش به حدود 1600 عنوان رسيد. 
كه  بود  جمعيتى»  «منبع يابى  از  اوليه  نمونه  يك  اين 
كامپيوترهاى  از  استفاده  رشد  چون  رويدادهايى  با 
شخصى و برنامه نويسى منبع باز، برابرى مى كرد. 
و  اينترنت»  هنر  و  «ذن  چون  كتاب هايى  زيركانه  او 
در  را  اينترنت»  درباره  مسافر  يك  «راهنمايى هاى 
آرشيوش قرار مى داد تا مخاطبان كتاب هاى پروژه 

گوتنبرگ را افزايش دهد. 

اسكن به جاي تايپ 
كمك  به  پروژه  گسترش  با  و   2000 سال  در 
داوطلبان، هارت بنياد «آرشيو ادبى پروژه گوتنبرگ» 
را تاسيس كرد. در اين زمان ديگر كتاب ها به جاى 
تايپ اسكن مى شدند و به جاى تايپيست ها، افرادى 
براى تصحيح مطالب اسكن شده به گروه پيوستند. 
متن  از 36 هزار  زيادى  تعداد  شده  اسكن  متون  اين 
هارت  آرشيو  مى دهند.  تشكيل  را  هارت  آرشيو 
بيشتر  و  است  مختلف  زبان   60 به  مطالبى  شامل 
عموم  پسند  مورد  كه  مى شود  شامل  را  كتاب هايى 
مردم باشد. به طور كلى مى توان آرشيو او را به سه 
متون  سبك،  نثر  با  ادبي  متون  كرد:  تقسيم  قسمت 
ادبي با نثرسنگين و كتاب هاى مرجع. هارت در سال 
مطالب  نويسنده  مودى»،  به «گلين  ايميلي  در   2006
مربوط به فن آورى، پيش بينى مى كند در پنجاهمين 
سالگرد پروژه گوتنبرگ آرشيو او شامل 10 ميليون 

كتاب باشد. او مى افزايد با توجه به پيشرفت هايى كه 
هر  آمده  وجود  به  حافظه  چيپ هاى  توليد  زمينه  در 
فرد خواهد توانست تمام اين 10 ميليون كتاب را در 
يك دست با خود حمل كند. در آرشيو هارت دو كتاب 
و  اينترنت»  «تاريخچه  است:  موجود  هم  او  خود  از 

«شعرها و داستان هايى از رومانى». 

پيشرفت هاي يك مرد غيرمنطقي! 
حاال پروژه به قدرى توسعه يافته كه هرماهه صدها 
به  امر  اين  مى شود.  افزوده  هارت  آرشيو  به  كتاب 
تصحيح  و  اسكن  كار  داوطلبانه  كه  كسانى  كمك 
كتاب ها را انجام مى دهند، ميسر شده است. جالب اين 
موانع  وجود  با  كار  اوليه  مراحل  در  حتى  كه  است 
چنين  هارت  داشت،  وجود  كه  محدوديت هايى  و 
پيش  پروژه اش  گسترش  راه  در  را  بزرگى  تحول 
نقل  شاو  برنارد  جورج  از  هميشه  او  مى كرد.  بينى 
سازگار  دنيا  با  را  خود  منطقى  «مردم  مى كرد:  قول 
با  را  دنيا  مى كنند  سعى  غير منطقى  مردم  مى كنند. 
پيشرفت ها  تمام  بنابراين،  كنند.  سازگار  خودشان 
هارت  است».  منطقى  غير  مردم  كارهاى  حاصل 
افتخار مى كرد كه يكى از آن مردم غيرمنطقى است. 
شده  ماليم تر  اندكى  عمرش  آخر  سال هاى  در  تنها 
مى كرد.  خوددارى  مناظره  و  بحث  از  گاهى  و  بود 
شور او به زندگى و پيشرفت  تا آخرين لحظه عمرش 
فروكش نكرد: «اين نمونه بارزى از تغييرات است كه 
يك نفر مى تواند تنها در زيرزمينى بنشيند، كتاب هاى 
ميليون ها  اختيار  در  و  كند  تايپ  را  عالقه اش  مورد 
حتى  كار  اين  گذشته  در  بگذارد.  نفر  ميلياردها  يا 
سازمان  حتى  نبود.  امكانپذير  هم  خانه  از  بيرون 
«گيديون» - يك سازمان مذهبى آمريكايى كه اعضاي 
آن انجيل را در مكان هاى عمومى در دسترس مردم 
قرار مى دادند- هم نمى توانست اظهار كند كه در طول 
قرار  مردم  اختيار  در  انجيل  ميليون  يك  سال  يك 

داده است». 
هارت در مصاحبه با پويندر، درباره مشكالتش مي 
تحقيقاتى  براى  الزم  زمان  مشكل،  «بزرگترين  گويد: 
است كه پيش از انتشار كتاب به صورت الكترونيكى، 
بايد درباره كپى رايت آن صورت گيرد. بعد از آن هم 
به  شكايت ها  دائمى  تهديد  با  زدن  كله  و  سر  مشكل 

دادگاه است كه هر سال هم اتفاق مى افتد». يك مثال 
پيوست.  وقوع  به  سال 1998  در  مشكالت  اين  بارز 
يافت  افزايش  سال   20 كتاب ها  از  بعضى  رايت  كپى 
و در نتيجه يك ميليون كتاب الكترونيكى از دسترس 
عموم مردم خارج شد. حامى اين امر «سونى بونو» 
و  كاليفرنيا  كنگره  اعضاى  از  يكى  او  داشت.  نام 
خواننده سابق آهنگ هاى پاپ است. «الرنس لزيگ»، 
استاد حقوق دانشگاه استنفورد كه اكنون در هاروارد 
تدريس مى كند با هارت تماس گرفت و از او پرسيد 
آيا مايل است در اين مشكل حقوقى با او همكارى كند. 
آن ها با هم مالقات كردند و هارت گفت برداشتش از 
قانون  درباره  حقوقى  مشكل  يك  از  بيش  مسئله  اين 
كپى رايت است. او افزود اين امر را به صورت راهى 
اياالت  اقتصادى  و  اجتماعى  سيستم  با  چالش  براى 
متحده مى بيند. لزيگ از افراد ديگري همچون «اريك 
الدر»، مالك وب سايت «الدريچ پرس»، تقاضاى كمك 
الدرد  شكايت  در   ،2003 سال  در  نهايت  در  و  كرد 
عليه اشكرافت، دادگاه عالى به مطابقت افزايش زمان 
كپى رايت با قانون اساسى راى داد و اينگونه تالش ها 

بى نتيجه ماند. 

هوا با طعم كتاب هاي الكترونيكي! 
گذاشته  جاى  به  خودش  از  بزرگى  اثر  هارت  مايكل 
است. اختراع كتاب هاى الكترونيكى تنها يك ابداع در 
فن آورى يا پيشرفت در محيط اطالعاتى جديد نيست. 
به وجود آمدن اين كتاب ها، ايجاد راهى موثر و مناسب 
براى توسعه رايگان و بدون محدوديت ادبيات بوده 
است. در جوالي 2011 هارت مقاله اي مي نويسد كه 
نشان دهنده اهداف و ميراث به جا مانده از اوست: 
«يك نكته مهم در مورد كتاب هاى الكترونيكى وجود 
دارد كه بيشتر مردم زياد درباره آن فكر نمى كنند و 
آن اين است كه گذشته از هوا، كتاب هاى الكترونيكى 
تنها چيزى هستند كه ما مى توانيم هر چقدر بخواهيم 
به رايگان در اختيار داشته باشيم!» او هميشه خطاب 
را  ادبيات  به  دسترسي  مى خواستند  كه  كسانى  به 
كنند،  تسهيل  كودكان  مخصوصا  مردم،  عموم  براى 
نهفته  جايزه اى  آموختن،  براى  تالش  «در  مى گفت: 
اين  از  بهتر  چيزى  است.  يادگيرى  همان  كه  است 

نمى توانم بگويم.» برگرفته از اعتماد

مايكل هارت، پدربزرگ كتاب هاي الكترونيكي كه بود؟ 

هوا با طعم كتاب هاي الكترونيكي!
نازلي نصرالهي 
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برندگان جوايز «امي » 
چه كساني بودند؟

مارتين اسكورسيزي و كيت وينسلت از تلويزيون جايزه گرفتند
پخش تلويزيوني شصت و سومين مراسم اعطاي جوايز معتبر «امي» 
12 ميليون و 400 هزار مخاطب را به خود جذب كرد، اما اين رقم 

نسبت به سال گذشته كاهش داشته است.
هزار   500 و  ميليون   13 مراسم  اين  تلويزيوني  پوشش  پيش  سال 
بيننده داشت. برندگان جوايز معتبر تلويزيوني «امي» 2011 دو شب 
پيش در حالي معرفي شدند كه سريال هاي «مردان ديوانه»، «خانواده 
در  بودند.  برترين ها  جزو  هم  باز  ساحلي»  «امپراتوري  و  مدرن» 
«امپراتوري  سريال  ساخت  براي  اسكورسيزي  تنگاتنگ،  رقابت  اين 
را  تلويزيوني  درام  سريال هاي  كارگرداني  بهترين  عنوان  ساحلي» 
جايزه،  اين  كسب  براي  سرشناس  كارگردان  اين  آورد.  دست  به 
داد.  شكست  را  «قتل»  و  تخت ها»  براي  «بازي  سريال هاي  سازنده 
سريال «خانواده مدرن» امسال چندين جايزه «امي» را به خانه برد، 
كه يكي از آنها جايزه بهترين كارگرداني سريال هاي كمدي بود. «30 
اين  در  تلويزيوني  برنامه  اين  رقباي  از  مادر»  با  «آشنايي  و  راك» 
فيلم هاي  و  ميني سريال ها  كارگرداني  بهترين  جايزه  بودند.  بخش 
تلويزيوني به «داون تاون ابي» رسيد؛ سريالي از شبكه «پي.بي.اس» 
كه اين روزها طرفداران بسياري پيدا كرده است. «كايل شندلر» براي 
اصلي  نقش  بازيگر  بهترين  برنده  روشن»  در «جمعه شب هاي  بازي 
مرد در سريال هاي درام شد. بازيگران نقش هاي اصلي سريال هاي 
ديوانه»،  «مردان  ساحلي»،  «امپراتوري  «دكستر»،  چون  پربيننده يي 
نامزد  جايزه  «امي»  اين  دريافت  براي  نيز  «جاستيفايد»  و  «هاوس» 
شده بودند. جايزه بخش بهترين بازيگر نقش اصلي مرد سريال هاي 
كمدي به «جيم پارسونز» از سريال «نظريه بيگ بنگ» رسيد. «بري 

بهترين  جايزه  نيز  كندي»  «خانواده  تاريخي  سريال  بازيگر  پپر» 
بازيگر نقش اصلي مرد ميني سريال ها يا فيلم هاي تلويزيوني را كسب 
كرد. اين ميني سريال زندگي خانوادگي «كندي »ها و رخدادهاي مهم 
زندگي اجتماعي آنها در زمان رسيدن به قدرت سياسي و سال هاي 
سال  در  ترورش  از  پيش  كندي»،  اف.  رياست جمهوري «جان  اوليه 
1963 را به تصوير كشيده است. «جوليانا مارگوليز» بازيگر «همسر 
و  «نظم  ديوانه»،  «مردان  سريال هاي  هنرپيشگان  شكست  با  خوب» 
بهترين  عنوان  شد  موفق  روشن»  «جمعه شب هاي  و  «قتل»  قانون»، 
در  آورد.  دست  به  را  تلويزيوني  درام هاي  زن  اصلي  نقش  بازيگر 
«مليسا  كمدي،  سريال هاي  زن  اصلي  نقش  بازيگر  بهترين  بخش 
شناخته  «امي»  برنده  مولي»  و  «مايك  در  بازي  براي  مك كارتي» 
سر  پشت  را  بزرگ)   30) ليني»  «لورا  و  راك)   30) في»  «تينا  و  شد 
شهرت  به  «تايتانيك»  فيلم  با  كه  بازيگري  وينسلت»  «كيت  گذاشت. 
يا  ميني سريال ها  بخش  زن  اصلي  بازيگر  بهترين  عنوان  رسيد، 
فيلم هاي تلويزيوني را به دست آورد. هنرپيشگان سريال «خانواده 
سريال هاي  مرد  و  زن  مكمل  بازيگر  بهترين  بخش هاي  در  مدرن» 
كمدي برنده شدند و به شهرت اين برنامه تلويزيوني افزودند. «پيتر 
بهترين  بخش  جايزه  اسكورسيزي  سريال  در  بازي  براي  دينكلج» 
كه  همانطور  كرد.  كسب  را  تلويزيوني  درام هاي  مرد  مكمل  بازيگر 
به  «اي.بي.سي»،  شبكه  سريال  مدرن»  «خانواده  مي شد،  پيش بيني 
عنوان بهترين سريال كمدي شناخته شد و رقباي خود «30 راك»، 
«نظريه بيگ بنگ»، «اداره» و «گلي» را شكست داد. «مردان ديوانه»، 
سريال پربيننده شبكه «اي. ام. سي» كه تاكنون برنده جوايز مختلف 
«مردان  شد.  برنده  درام  سريال  بهترين  بخش  در  بود،  تلويزيوني 
ديوانه» براي كسب اين عنوان «امپراتوري ساحلي»، «جمعه شب هاي 
گذاشتند.  سر  پشت  را  تخت ها»  براي  «بازي  و  «دكستر»  روشن»، 
بهترين  «امي»  جوايز  داوران  هيات  سوي  از  هم  ابي»  تاون  «داون 
شكست  را  كندي»  «خانواده  و  شد  شناخته  تلويزيوني  ميني سريال 
سريال هاي  فيلمنامه  بهترين  جايزه  اسپاي،  ديجيتال  گزارش  به  داد. 
روشن»  رسيد. «جمعه شب هاي  مدرن»  نويسنده «خانواده  به  كمدي 
بهترين  جايزه  شد  موفق  تلويزيوني  درام  سريال هاي  ميان  از  نيز 
فيلمبرداري را به دست آورد. فيلمنامه «داون تاون ابي» نيز در ميان 
جوايز  شد.  شناخته  بهترين  تلويزيوني  فيلم هاي  و  ميني سريال ها 
عموما  كه  است،  امريكايي  تلويزيوني  توليدات  براي  جوايزي  «امي» 
به  عنوان معادلي براي جوايز اسكار شمرده مي شود. جوايز «امي» 
مي شود:  اعطا  برندگان  به  مستقل  اما  مرتبط  سازمان  سه  توسط 
وقت  اول  برنامه هاي  به  را  «امي»  كه  ملي  علوم  و  هنرها  آكادمي 
غيرورزشي تلويزيون هاي امريكا مي دهد، آكادمي ملي هنرها و علوم 
تلويزيون كه جايزه «امي» را به برنامه هاي روزانه ورزشي، خبري 
و مستند تلويزيون هاي امريكا اعطا مي كند و آكادمي بين المللي هنرها 
و علوم تلويزيوني كه جايزه «امي» را به برنامه هاي تلويزيوني توليد  
شده در خارج از امريكا مي دهد. دو جايزه اول از شهرت بيشتري 
برخوردار هستند و تحت عنوان «جوايز هنرهاي خالق امي» شناخته 
مي شوند. سابقه جوايز «امي» به سال 1949 ميالدي بازمي گردد، اما 
به تدريج جوايز متنوع تر شده  است. به عنوان نمونه، جايزه مربوط به 
برنامه هاي روزانه، نخستين بار در سال 1972 اعطا شده و از سال 

1974 به طور مستقل برگزار مي شده است.

 معرفى فيلم ميخالكوف به اسكار 
جنجال به پا كرد

عنوان  به  ميخالكوف  نيكيتا  كارگردانى  به  جنگى «دژ»  فيلم  نتخاب 
نماينده روسيه در اسكار 84 با موج انتقادات منتقدان و فيلمسازان 

اين كشور روبرو شده است.
يك  خود  كه   - روسيه  اسكار  كميته  رئيس  منشوف  والديمير   
نيكيتا  جديد  فيلم  انتخاب  از  علنا   - است  اسكار  برنده  كارگردان 

ميخالكوف توسط سازمان زير نظر خود انتقاد كرد.
او روز سه شنبه به راديو «اكو آو مسكو» گفت: «اين فيلم كه ماه 
مه پيش اكران شد كامال از سوى منتقدان ناديده گرفته شده است. 
«دژ» در سطح بين المللى در هيچ جا به نمايش درنيامده و از همه 

مهم تر در گيشه هاى فروش يك فاجعه بوده است.»
ميخالكوف خود يكى از اعضاء كميته انتخاب نماينده روسيه براى 
معرفى به آكادمى علوم و هنرهاى سينمايى است. بسيارى از ديگر 
اعضاء اين كميته ارتباط نزديك با او دارند كه سال 1994 با فيلم 

«آفتاب سوخته» برنده اسكار بهترين فيلم خارجى زبان شد.
داستان «آفتاب سوخته» در روسيه سال هاى 1930 روى مى دهد و 
درباره يك سرهنگ و قهرمان انقالب با بازى ميخالكوف است كه با 

پيامدهاى دوره اختناق استالينى روبرو مى شود.
ساخت.  آن  بر  دنباله  دو  فيلم  اين  موفقيت  بر  تكيه  با  ميخالكوف 
 2010 سال  اكسدوس»   :2 «آفتاب سوخته  عنوان  با  دنباله  اولين 
ساخته شد و «دژ» سومين فيلم اين سه گانه است. او مانند دو فيلم 

قبلى نقش اصلى را بازى مى كند. 
قابل  غير  كامال  فيلم  «يك  عنوان  به  «دژ»  از  كومرسانت  روزنامه 
دالر  ميليون  پنج  تنها  فيلم  اين  منشوف،  مگفته  به  كرد.  ياد  قبول» 
فروش داشته است. «دژ»  با بودجه اى 40 ميليون دالرى ساخته شده 
«آفتاب سوخته»  اولين  است.  زياد  رقمى  روسيه  سينماى  براى  كه 
تنها با هفت ميليون دالر ساخته شد.وبسايت خبرى گازتو درباره 
اين فيلم نوشت: «سينماى روسيه هيچ گاه يك شكست تجارى با اين 

ابعاد را به خود نديده بود.»

نيكيتا ميخالكوف  
الكساندر  «فاوست»  به  را  ميخالكوف  فيلم  روسيه  اسكار  كميته 
سوكوروف - برنده جايزه شير طالى جشنواره ونيز امسال - و 
«النا» آندرى زوياگينتسف - برنده جايزه هيئت داوران بخش نوعى 

نگاه جشنواره فيلم كن - ترجيح داد.
منشوف كه سال 1981 با فيلم «مسكو اشك ها را باور ندارد» برنده 
اسكار شد، گفت از هشت عضو كميته اسكار پنج نفر موافق معرفى 
«دژ» به اسكار بودند.روزنامه نووستى چاپ مسكو نوشت: «كميته 
اسكار روسيه يك بار ديگر رفيق بازى را به عقل سليم ترجيح داد. 
فيلمسازان ما كامال قانع شده اند كه آمريكايى ها به فيلمى كه در آن 

از تيراندازى خبرى نيست، اهميت نمى دهند.»
راديو «اكو  به  ميخالكوف  برادر  و  فيلمساز  كونچالوفسكى  آندرى 
ديدگاه  بازتاب  روسيه  اسكار  كميته  «تصميم  گفت:  مسكو»  آو 
«موقعيت  گفت:  هم  فيلم  منتقد  كيچين  نيست.»والرى  فيلمسازان 
شكست  فروش  گيشه هاى  در  كه  فيلمى  چون  است،  شرم آورى 
خورده و منتقدان هم آن را كوبيده اند نماينده سينماى ما در دنيا 

نمى تواند باشد.»
سرشناس  و  پرجاذبه  بسيار  چهره  يك  كه  ساله   66 ميخالكوف 
است، سازنده فيلم هاى تحسين شده چون «قطعه ناتمام براى پيانو 
سراينده  ميخالكوف  سرگئى  پدرش  است.  و «ابلوموف»  مكانيكى» 

اشعار سرود ملى شوروى سابق و روسيه است.
ميخالكوف در يك برنامه تلويزيونى با والديمير پوتين ظاهر شد و 
سال 2008 در نامه اى سرگشاده به پوتين از او خواست برخالف 

قانون اساسى روسيه براى سومين دوره رئيس جمهور شود.
فيلم «12» ميخالكوف نماينده روسيه در اسكار سال 2008 بود و 
به فهرست كوتاه نامزدهاى بخش بهترين فيلم خارجى زبان راه پيدا 

كرد. روسيه در سال هاى اخير در اين بخش ناموفق بوده است.
هشتاد و چهارمين دوره جوايز اسكار  26 فوريه 2012 (دوشنبه 
برگزار  آنجلس  لس  تيه تر  كداك  در  ايران)  وقت  به  اسفند  هشتم 
مى شود. اسامى نامزدهاى اسكار 24 ژانويه (چهارم بهمن) اعالم 

خواهد شد.
خبرگزارى فرانسه / 20 سپتامبر / ترجمه: على افتخارى
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موسسه حقوقى دادآفرينان
پذيرش دعاوى حقوقى، خانوادگى و كيفرى در ايران

توسط وكالى مجرب پايه يك دادگسترى
پرونده هاى خانوادگى( مهريه، طالق، نفقه)، 
انحصار وراثت، ثبتى و ملكى و مالياتى

پرونده هاى پولى، بانكى،
 فروش اموال غير، جعل و غيره

انجام كليه امور ادارى در ايران اعم از :
شهردارى ها، اداره نظام وظيفه، ثبت ازدواج و طالق، 

استعالم خروج از كشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظيم قراردادهاى بين المللى تجارى

ثبت شركت ها ، واردات، صادرات و امور گمركى 

تلفن: 07826018005
 تهران: 00982188514792

مت ديمون به سر طاس جيك جلينهال حسادت مى كند !
مت ديمون كه اخيرا" موهاى سرش را تراشيده است ، ظاهر جديدش را دوست دارد اما دلش نمى خواهد 

سر تراشيده او با سر طاس جيك جلينهال مقايسه شود. 
ويروس  يك  درباره  كه  سرايت"   " نام  با  خود  جديد  فيلم  افتتاحيه  مراسم  در  ديمون  مت  چهارشنبه  روز 

بايد  اما  نكنم  حسادت  كنم  مى  سعى  راستش  گفت:"  پيپل  مجله  خبرنگار  به  و  كرد  شركت   ، است  كشنده 
اعتراف كنم كه جيك جلينهال سر تراشيده بسيار جالبى دارد.او واقعا" سر گرد و زيبايى دارد." 

ديمون با خنده گفت:" از نظر من سر طاس او بايد به عنوان بهترين سر دنيا انتخاب شود و ربان آبى به 
جيك جلينهال اعطا شود." 

مت ديمون كه در حال حاضر فعاليتهاى ورزشى بسيار زياد و سختى انجام مى دهد تا براى حضور در 
فيلم جديدش كه يك تريلر علمى تخيلى است آماده شود، از اينكه سرش را تراشيده و مو ندارد، لذت مى 

برد . 
اين بازيگر جذاب هاليوود به مجله پيپل گفت:"از زمانى كه موهايم را تراشيده ام واقعا" احساس راحتى مى 
كنم . بعد از حمام كردن تنها كارى كه الزم است انجام بدهم اين است كه حوله ام را روى سرم بياندازم 
و سرم را خشك كنم.اما تنها مشكل من فصل تابستان است.هميشه بايد بخاطر داشته باشم كه در فصل 
تابستان از كرمهاى ضد آفتاب استفاده كنم، من اصال" به اين كرمها عادت ندارم. البته يكى از دوستانم كه 
سالهاست موهاى سرش را تراشيده است به من گفت :تو فقط يكبار اين اشتباه را مرتكب خواهى شد. او 

در اين مورد درست مى گفت." 
خوشبختانه لوسيانا كه شش سال است با مت ديمون ازدواج كرده است ، ظاهر جديد او را دوست دارد. 

ديمون گفت : " خدا را شكر مى كنم كه او ظاهر جديد من را دوست دارد اما واقعيت اين است كه او نمى 
تواند تصميم بگيرد كه من با سر طاس جذابتر هستم و يا با سر پر از مو." 

«جكى چان» به 
«1911» برمى گردد

و  چان  جكى  را   «1911» دالرى  ميليون   30 فيلم 
ژانگ لى (فيلمبردار فيلم «رد كليف») به اتفاق هم 

كارگردانى كرده اند. 
بنا بر اعالم هاليوود ريپورتر، جكى چان در اين 
توليد  مديران  از  يكى  نقش  ايفاى  بر  عالوه  فيلم 

فيلم 1911 بوده است. 
چان  فيلم  صدمين  عنوان  به  آن  از  كه   «1911»
ياد مى شود درباره انقالبى است كه به تاسيس 
جمهورى خلق چين منجر شد. او 10 سال روى 

اين پروژه كار كرده است. 
چان در «1911» نقش سان يات سن موسس چين 
اقامت  سال   10 طى  كه  كند  مى  بازى  را  مدرن 
كرد.  تاسيس  را  خود  انقالبى  سازمان  توكيو  در 
سلسله  سران  با  او  كنار  در  ها  ژاپنى  از  گروهى 

كينگ مبارزه كردند. 
چان اولين بار سال 1998 با فيلم «من كى هستم» 
و  بازيگر  اين  نشست.  كارگردانى  صندلى  روى 
كارگردان 57 ساله هنگ كنگى در مراسم افتتاحيه 

جشنواره توكيو حضور خواهد داشت. 
اكشن  هاى  فيلم  معروف  بازيگر   « چان  «جكى 

درسال 1954 در هنگ كنگ به دنيا آمد. 
او در سال 1972 در فيلم «مشت خشم » كه يكى 
از فيلم هاى مشهور بروس لى بود، به عنوان بدل 
كار بازى كرد. البته درصحنه اى كه مرتفع ترين 
سقوط سينمايى آسيا بود، جان سالم به در برد. 

سال 1978، سال اوج موفقيت جكى چان بود. او 
در اين سال در فيلم پرفروش «مار در سايه عقاب 
» و كمدى كونگ فوى «استاد هست » رابازى كرد 
و خود را به عنوان مشهورترين ستاره هنرهاى 
رزمى آسيا پس از بروس لى تثبيت كرد.در سال 

1980 براى اولين بار در يك فيلم آمريكايى به نام 
«دعواى بزرگ » ظاهر شد. 

در سال 1986 سومين فيلم پرفروش دهه 80هنگ 
كنگ را با نام «زره خدا» بازى كرد. درهمين فيلم 
بود كه هنگام يك بدل كارى در زمان فيلمبردارى 
جمجمه  استخوان  و  كرد  سقوط  يوگسالوى  در 
اش خرد شد و تحت عمل جراحى مغزقرار گرفت 
اش  وجمجمه  شد  مشكل  دچار  اش  شنوايى  و 

براى هميشه سوراخ ماند. 
جكى چان در سال 1995 در هنگام بازى درفيلم 
«غرش در برانكس » مچ پايش شكست ، حتى در 
دوقلوى  هاى  برج  كه   2001 11سپتامبر  حادثه 
شد،  يكسان  خاك  با  جهانى  تجارت  سازمان 

نزديك بود جان خود را از دست بدهد. 
او قرار بود روزحادثه در اين برج نقش يك شيشه 
پاك كن را ايفاكند، اما برنامه فيلمبردارى لغو شد 
او   . يافت  نجات  ترتيب  اين  به  چان  جكى  جان  و 

تاكنون در بيش از 150فيلم بازى كرده است . 
اين مرد 175سانتى و 68 كيلويى با 50 سال سن 
و هيكلى عضالنى ، هنوز قدرت حركات رزمى را 
دارد و مانند يك جوان به حركات «كونگ فو» مى 

پردازد. 
سينماى  اكشن  هاى  فيلم  هنرپيشه  چان  جكى 
عنوان  به  متحد  ملل  سازمان  سوى  از  آمريكا، 
بى  كودكان  از  حمايت  صندوق  نيت  سفيرحسن 
سرپرست (يونيسف ) و انجمن كمك به كودكان 

مبتال به بيمارى ايدز اين سازمان انتخاب شد. 
آسيايى  هاى  هنرپيشه  ترين  موفق  از  يكى  كه  او 
حاضر در هاليوود به شمار مى رود، سفير حسن 
نيت سازمان ملل شده است . جكى چان يك شركت 
توليدى پيراهن و بلوز مردانه تاسيس كرده است 
دو  از  متشكل  وى  مردانه  لباس  توليد  خط  نام   .
حرف نام خود او مى باشد و بر روى پيراهن هاى 
شركت توليدى جكى چان طرحى از اژدهاى چينى 

حك شده است .
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نمايشگاه آثار 135 عكاس ايرانى 
در برزيل برپا شد

 12 از  ژانيرو  ريودو  شهر  در  آينده»  «سالم  فرهنگى  مركز 
سپتامبر با ارائه نمايشگاه «نبض ايرانى» ميزبان آثار هنرمندان 

معاصر ايرانى است.

در  سال  تصوير  ساالنه  نمايشگاه  بين المللى  حضور  نخستين 
عكاس  جوان  هنرمندان  از  نفر  منتخب 135  آثار  با  مرز   آنسوى 
شهر  در  ايرانى»  «نبض  عنوان  با  نمايشگاهى  در  سال  تصوير 

ريودوژانيرو در برزيل برپا شد.

و  خالقه  عكاسى  آثار  ميان  از  نمايشگاه  اين  در  ارائه شده  آثار 
دبيرى  به  ايرانى  معاصر  هنرمندان  تجربى  و  هنرى  فيلم هاى 
مارك پوتيه انتخاب شده كه در كنار برگزيده اى از اشعار فارسى 
در هشت طبقه از مركز فرهنگى «سالم آينده» به نمايش گذاشته 

شده اند.
اين نمايشگاه به مدت 45 روز در ريودو ژانيرو ادامه دارد و قرار 
است در سه شهر ديگر برزيل از جمله برازيليا و سائولو پائولو 

نيز برپا شود.

سيف اله صمديان به عنوان دبير ميهمان بخش نسل جديد عكاسان 
و  سال  تصوير  جشن  گذشته  دوره  سه  در  شركت كننده  ايرانى 
تجربى  فيلم هاى  بخش  ميهمان  دبير  به عنوان  قاسمى  اميرعلى 

نسل جديد هنرمندان ايرانى هستند.
زنده ياد  بزرگداشت  هنرى،  رويداد  اين  شاخص  بخش هاى  از 
بهمن جاللى با ارايه  برگزيده اى از آثار مستند و خالقه و همچنين 
اساليد شوى عكس هاى اين هنرمند برجسته از دوران انقالب و 

جنگ تحميلى عراق عليه ايران است.
 نمايش فيلم  «شيرين» ساخته  عباس كيارستمى و دو فيلم مستند 
جوادى،  رعنا  چون  عكاسانى  آثار  به همراه  كيارستمى  بهمن  از 
اين  بخش هاى  ديگر  و...  هوشمند زاده  پيمان  تيرافكن،  صادق 

نمايشگاه در برزيل است.
 

كننده  شركت  جوان  عكاسان  آثار  ارايه  با  سال  تصوير  جشن 
در سه دوره گذشته تصوير سال كه متناسب با رويكرد اصلى 
نمايشگاه انتخاب شده است، در سه بخش حضور چشمگيرى در 

اين نمايشگاه دارد.
 

در بخش نمايش آثار چاپ شده 51 نفر از هنرمندان منتخب نسل 

جديد عكاسى ايران - متولدين بعد از انقالب - كه در سال 1389 
در بخش نوعى نگاه هشتمين دوره جشن تصوير سال  شركت 
اطالعات  با  سال 89  تصوير  در  شده  ارايه  چاپ  همان  داشتند، 
درج شده روى پرينت ها در طبقات اول و هشتم اين مركز فرهنگى 

به نمايش درآمد.
 

عكاسان  جديد  نسل  منتخب  آثار  شوى  اساليد  نمايش  همچنين 
ايرانى شركت كننده در سال هاى 1387 و 1388 (دوره هاى ششم 
موسيقى  با  همراه  عكاس   98 از  نگاه  نوعى  بخش  در  هفتم)  و 

ايرانى در تاالر طبقه  همكف عرضه شده است.

 نمايش اساليد شويى از آثار  صمد قربان زاده نيز در دو بخش 
مجموعه عكس هاى «واقعيت خيالى» و «كابوس هاى خاكسترى»  
كه در سال 1388 جايزه اول بخش نوعى نگاه -جوانان زير 25 
سال - را از آن خود كرده بود، به عنوان سمبل موفق نسل جديد 

عكاسى ايران معرفى شده است.
 

عكس  بزرگ  قطع  تصوير  نمايشگاه،  اين  در  توجه  قابل  نكته 
گروهى شركت كنندگان در مراسم پايانى دوره  هفتم بود كه در 
اندازه  سى وسه مترمربع در تاالر طبقه  همكف - نخستين بخش 
نمايشگاه - تحسين بازديدكنندگان را از فضاى استثنايى همراهى 

و مشاركت جمعى هنرمندان در ايران برانگيخت.
طبق اعالم دبيرخانه تصوير سال، برگزاركنندگان رويداد هنرى 
تصوير سال در نظر دارند ديگر آثار بخش هاى مختلف عكاسى 
فيلم هاى  از  برگزيده  اى  به همراه  را  كاريكاتور  و  گرافيك  نيز  و 
و  ايران  مختلف  شهرهاى  فرهنگى  مراكز  در  گذشته  دوره هاى 

جهان به  نمايش بگذارند.

اخباراجتماعى

تدريس خصوصى
كمانچه و ويولون

توسط كارشناس موسيقى

07904235833

رئيس شبكه الجزيره استعفا داد
 وضاح خنفر، رئيس شبكه عربى الجزيره روز سه شنبه اعالم كرد از اين 

شبكه جدا مى شود.
 خنفر هيچ دليلى براى اين كار خود ارائه نداد و اين در حالى است كه شبكه 
الجزيره نقشى مهم در پوشش اخبار مربوط به ناآرامى هاى دنياى عرب 

بازى كرده است.

خنفر در اى-ميلى به همكاران خود در الجزيره و همچنين از طريق شبكه 
اجتماعى توئيتر اعالم كرد: «تصميم گرفتم اين كار را ترك كنم.»

مديركل شبكه در ادامه نوشته است: «مدتى است با رئيس هيئت مديره در 
مرا  تصميم  و  كرد  درك  مرا  او  خوشبختانه  و  مى كنم  صحبت  مورد  اين 

پذيرفت.»

الجزيره در بيانيه اى اعالم كرد شيخ احمد بن جاسم الثانى، يكى از اعضاى 
خانواده سلطنتى قطر كه يكى از اعضاى ارشد «Qatargas» است جانشين 

خنفر مى شود.
سمت  اين  به  كه  «زمانى  گفته:  كرده،  منتشر  شبكه  كه  بيانيه اى  در  خنفر 
تبديل  دنيا  اصلى  رسانه  به  را  الجزيره  كه  بود  اين  هدفم  شدم  منصوب 
كنم. به اين هدف رسيديم و اين سازمان در وضعيتى بسيار خوب به سر 

مى برد.»
و  غرب  با  بارها  سال ها  طول  در  و  شد  تاسيس   1996 سال  الجزيره 

دولت هاى كشورهاى عربى درگير شده است.
اخبار  گذشته  ماه  چند  در  شبكه  اين  است،  قطر  دولت  الجزيره  صاحب 

مربوط به اتفاقات تونس، مصر و ليبى را بطور كامل پوشش داد.
داد.  استعفا  امسال  آوريل  هم  لبنان  در  شبكه  اين  رئيس  جدو،  بن  غسان 
دليل استعفاى او اختالف نظر با ديگر مقامات شبكه درمورد پوشش اخبار 

سوريه و يمن بود.
تلگراف / 21 سپتامبر

اطالعيه
نامه  هفته  محترم  خوانندگان  توجه  قابل 

پرشين و عالقه مندان عكاسى ديجيتال  
زودى  به  دارد  تصميم  پرشين  نامه  هفته 
خود  خبرى  و  ديجيتال  عكاسى  كالسهاى 
صورت  به  لندن،  غرب  شمال  منطقه  در  را 
رايگان براى خبرنگاران، دانشجويان و كليه 
نمايد.  داير  ديجيتال  عكاسى  مندان  عالقه 
شماره  با  تماس  با  توانيد  مى  عزيزان  شما 
02074332516 ، دفتر هفته نامه پرشين از 
هم اكنون اقدام به نام نويسى خود نموده و 
منتظر آگهى تاريخ  شروع و مكان برگزارى 
كالسها در شماره هاى بعدى اين هفته نامه 

باشيد.

سمينار نظام خانواده و آسيب شناسى آن 
سالن فردوسى رايزنى فرهنگى جمهورى اسالمى ايران در لندن در تاريخ جمعه 14 اكتبر از ساعت 18:30 
رئيس  افروز،  غالمعلى  دكتر  سخنرانى  با  آن  شناسى  آسيب  و  خانواده  نظام  سمينار  ميزبان  بعدازظهر 
سازمان نظام روانشناسى و مشاوره ايران خواهد بود. اين برنامه ويژه ى بررسى مسائل خانواده هاى 
ايرانى در خارج از كشور بوده كه با توجه به شاخه فعاليت غالمعلى افروز مى تواند براى عالقه مندان اين 
مباحث مفيد واقع گردد. الزم به توضيح است در اين سمينار از كتاب حجت السالم على عالمى با موضوع 
"خانواده در پرتو قرآن و حديث" رو نمايى خواهد شد . دكتر افروز مدرك فوق ليسانس روانشناسى و 
آموزش كودكان استثنايى را در سال 1354 از دانشگاه ايالتى ميشيگان و دكتراى خود را در سال 1357 
از همين دانشگاه اخذ نمود. وى از سال 1357 استاد دانشگاه تهران بوده و در سال 1370 موفق به اخذ 

درجه استاد تمامى اين دانشگاه گرديده است. وى در سال 1373 به عنوان استاد نمودنه دانشگاه هاى كشور معرفى شده و در سال 
1374 نيز به لحاظ تالش در تهيه هوش آزماى  تهران – استنفرد – بينه (T.B.S) (به اتفاق آقاى دكتر هومن) برنده جايزه جشنواره بين 
المللى خوارزمى گرديد. در سال 1385 به عنوان چهره ماندگار روان شناسى ايران برگزيده شد. وى همچنين در سال 2007 ميالدى 
به خاطر فعاليت هاى گسترده پژوهشى در قلمرو كودكان استثنايى (سندرم داون) جايزه ويژه سازمان بهداشتى جهانى (WHO) را 

دريافت نمود. دكتر افروز صاحب ده ها تاليف به زبانهاى فارسى و انگليسى مى باشد. 
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  به مناسبت 77 سالگى 
لئونارد كوهن

نويس  رمان  و  خواننده  سرا،  ترانه  شاعر،  كوهن  لئونارد    
كانادايى است كه با زندگى رنگارنگ خود بسيارى را شيفته 

ى خود كرده است. 
او خواننده اى است كه پس از سال ها سكوت هنوز هم چندين 

ساعت قبل از اجرا با كسى حرف نمى زند و از ترس ايجاد 
مشكل براى صدايش در اتاقش در هتل را قفل مى كند، اما به 
يك باره روش زندگى اش را تغيير مى دهد و به ذن بودائيسم 

روى مى آورد. 
كوهن تقريبا يك دهه زودتر از «بيتلز» و «رولينگ استون» و 
ى  زمينه  اما  شد.  متولد  پريسلى»  «الويس  از  ديرتر  دهه  يك 
زندگى خصوصى، اجتماعى و عقالنى او با تمام ستارگان راك 
در تمام نسل ها متفاوت بوده، تاحدى كه او را نمى توان حتى 

با خوانندگان فولك هم عصرش مقايسه كرد. 
او تا اواسط دهه ى سوم عمرش ضبط ترانه را آغاز نكرد و 
اين زمانى بود كه نوشتن چند كتاب را به اتمام رسانده بود. 
به عنوان يك رمان نويس و شاعر، دستاوردهاى كوهن بسيار 
جلوتر از «باب ديلن» بود، اما صداى يكنواخت او شايد جذابيت 

كمترى نسبت به صداى ديلن دارد. 
وى درباره ى صداى خود مى گويد: «آدم هاى زيادى تا به 
حال به من گفته اند اين تارهاى صوتى كه صداى خاصشان 
حاصل سيگار و دود است، به درد آواز نمى خورد. من هميشه 
مى دانستم خواننده ى خوش صدايى نيستم، ولى به قول يك 
به  برويم  بايد  بشنويم،  آواز  صداى  خواهيم  مى  اگر  دوست 

اپراى متروپوليتن.» 
هرچند او يكى از موفق ترين ترانه سراها و خوانندگان اواخر 
دهه ى 60 نبود، اما بدون شك يكى از جذاب ترين و ديرپاترين 
آن ها به شمار مى رود. او توانست حضور قابل توجهى در 
دهه هاى بعدى داشته باشد و موفق شد توجه منتقدانى را كه 
ديگر به هم نسالن او توجه خاصى نشان نمى دادند همچنان 
به خود معطوف كند. وى كه مجموعه آثارش بر سه نسل در 
ى  جايزه  ى  برنده  پيش  چندى  گذاشت،  تاثير  جهان  سراسر 
«پرنس آستورياس» اسپانيا شد. هيات داوران اين جايزه كه 
از مهم ترين جوايز ادبى كشور اسپانياست، درباره ى كوهن 
گفتند: «اين شاعر و خواننده ى 77 ساله ى كانادايى تصويرى 
آفريده كه در آن شعر و موسيقى در هم آميخته اند و به چيز 

گرانبهاى تغييرناپذيرى بدل شده اند.» 
متوسط  ى  خانواده  يك  از   ،1934 سال  در  كوهن  لئونارد 
بود،  پوشاك  تاجر  كه  پدرش  شد.  متولد  مونترال  در  يهودى 
در 9 سالگى كوهن درگذشت. او در محيطى مترقى رشد كرد 
سنين  از  آن،  در  وجود  اظهار  و  شخصى  بيان  هرگونه  كه 
كودكى مورد تشويق قرار مى گرفت. هر چند كوهن در سن 
13 سالگى براى به دست آوردن دل دختركى جوان، گيتار به 
دست گرفت، اما يكى دو سال بعد به خواندن ترانه هايش در 

كافه هاى محل پرداخت. 
فارغ  گيل»  «مك  دانشگاه  از  انگليسى  زبان  رشته  در  او 
به  سالگى   21 سن  در  يعنى  سال 1955  در  و  شد  التحصيل 
خاطر نوشته هاى خالقانه اش جايزه ى ادبى «مك ناتون» را 
از آن خود كرد. اولين كتاب اشعار كوهن با نام «بيا اساطير 
موفقيت  و  شد  منتشر  آن  از  بعد  سال  در  كنيم»،  مقايسه  را 

بسيارى در بين منتقدان كسب كرد. اين موفقيت با دو كتاب 
ديگر دنبال شد و به گفته ى خودش، انتشار دو كتاب بعدى 
يك  براى  كافى  مالى  امكانات  خانوادگى،  ى  ارثيه  كنار  در  او 

زندگى راحت را در اختيارش قرار داد. 
زيبا»  «پاكباختگان  و  محبوب»  «بازى  هاى  نام  به  رمان  دو 
اين  در  كرد.  مستحكم   60 ى  دهه  ى  ميانه  در  را  او  شهرت 
زمان حتى اشعارى كه كوهن از سنين نوجوانى سروده بود 
هم توجه عده ى بسيارى را به خود جلب كرد. «جودى كالينز» 
ى  دهه  در  فولك  موسيقى  درخشان  استعدادهاى  از  يكى  كه 

60 به شمار مى رفت، شعر «سوزان» كوهن را اجرا كرد كه 
يكى از محبوبترين ترانه هاى او شد، و نه تنها يكى از مورد 
درخواست ترين ترانه ها در پخش راديويى شد، بلكه تا امروز 
اين  به  آيد.  مى  شمار  به  كالينز  آثار  پرطرفدارترين  از  يكى 
ترتيب كالينز، كوهن را تشويق كرد تا در كار موسيقى فولك 

به او بپيوندد. 
اولين حضور كوهن در صحنه ى موسيقى، فستيوال موسيقى 
دو  با  حضور  اين  بود.  تابستان 1967،  در  نيوپورت»  «فولك 
كنسرت بسيار موفق در نيويورك و يك حضور براى اجراى 
تلويزيون «سى.بى.اس»  ى «دوربين 3»  برنامه  در  اشعارش، 

دنبال شد. 
كه  مذهبى  تمى  با  است  كوهن  از  معروف  شعرى  لويا»  «هله 
تاكنون چندين نفر از جمله «جف باكلى» آن را اجرا كرده اند. 

اين ترانه يكى از محبوبترين اشعار كوهن است. 
صداى  و  فرد  منحصربه  و  خاص  موسيقى  بر  عالوه  كوهن 
يكنواختش، به انتخاب رنگ تيره براى لباس هايش و سرودن 
ترانه هاى غمگين با تم عاشقانه و عميق مذهبى شهرت دارد. 

وى هميشه در خالل صحبت هايش مى گويد كه در نزديكى 
خانه اش در مونترال كليسايى است كه به خاطر حس مقدس و 
خاص اطرافش او را هميشه جلب كرده و او سال هاى زيادى 

را در آن كليسا گذرانده است. 
در  گرفت  تصميم  سال   15 از  پس   2008 مى  ماه  در  كوهن 
بگيرد.  دست  به  ميكروفن  و  برود  سن  روى  به  دوباره  لندن 
در همين كنسرت به نقل خاطره اى پرداخت و گفت: «روزى 
با استاد موسيقى ام در كافه نشسته بوديم كه گفت، ببخشيد 
اگر هنوز زنده هستم. و حال من هم به همه شما طرفدارانم 
كه سه نسل صداى مرا زنده نگه داشتيد مى گويم كه، ببخشيد 
فردريكتون  از  را  خود  جهانى  تور  او  هستم.»  زنده  هنوز  كه 
آغاز كرد تا در آمريكاى شمالى، اروپا و انگلستان براى عالقه 

مندانش بخواند. 
از  صحنه  روى  غذايى  مسموميت  اثر  بر  سال 2009  در  وى 
هوش رفت و در بيمارستانى در اسپانيا بسترى شد و چند ماه 
بعد به دليل آسيب ديدگى ستون فقرات مجبور به فيزيوتراپى 

شد و تور دور اروپاى خود را لغو كرد. 
كوهن از سال 2008 حدود 200 كنسرت در كشورهاى مختلف 

جهان برگزار كرده است. 
فعال  دليل  كانادايى  ى  روزنامه  يك  با  اى  مصاحبه  در  وى 
شدنش پس از اين همه سال را تا حد زيادى مسائل اقتصادى 
دانست كه به وى يادآورى كرد در گذشته راه هايى براى پول 
درآوردن بلد بوده است. مدير برنامه هاى او در پنج سالى كه 
كوهن در كاليفرنيا زير نظر استادى 88 ساله به آيين بودايى 

روى آورده بود، تمام پول هاى او را برداشت و فرار كرد. 
او سال ها سكوت كرده بود و تنها در كافه اى كه پاتوقش در 
مونترال بود ديده مى شد، اما پس از 15 سال تصميم گرفت 

بار ديگر جمعيت عالقه مندانش را به وجد آورد. 

موسيقى

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

كيهان كلهر در اروپا 
روى صحنه مى رود

 

با  كلهر  كيهان  اروپايى  كنسرت هاى  تور 
اجراى كنسرت هايى در ايتاليا آغاز مى شود 
پيدا  ادامه  اروپايى  شهرهاى  ديگر  در  و 

مى كند.
در  شب  پنج  مدت  به  اكتبر  از 12  ابتدا  كلهر 
برنامه  اجراى  به  ايتاليا  مختلف  شهرهاى 

مى پردازد.
نوازنده  بهرامى فرد  على  كنسرت ها  اين  در 
او  تنبك  نوازنده  كثيرالسفر  محين  و  سنتور 

را همراهى خواهند كرد. 
بعد از آن از روز 13 نوامبر، تور كنسرت هاى 
دور اروپاى كلهر در شهرهاى مختلف اروپا 
آغاز مى شود. شروع اين كنسرت ها از اجرا 
در فستيوال موسيقى جاز لندن خواهد بود و 
بعد از لندن در شهرهاى پاريس، بوداپست، 

بروكسل، استكهلم و... ادامه پيدا مى كند. 
عليشاپور  حسين  اروپايى  تور  اين  در 
على  و  تنبك  نوازنده  خلج  مجيد  خواننده، 
همراهى  را  او  سنتور  نوازنده  بهرامى فرد 
دانشگاه  آينده  هفته  همچنين  مى كنند. 
كيهان  ميزبان  هفته  يك  مدت  به  هاروارد 
يك  دانشگاه  اين  در  او  و  بود  خواهد  كلهر 
كارگاه آموزشى با موضوع موسيقى ايرانى 

و نوازندگى برگزار مى كند.

بركناري چهار 
موسيقيدان انگليسي به 

خاطر عقايد
 ضد اسرائيلى

انگليس  در  ضداسرائيل  موسيقيدان  چهار 
چهار  شدند.  بركنار  كار  از  ماه   9 مدت  به 
 (LPO) موسيقيدان اركستر فيالرمونيك لندن
كه در بيانيه اي به اركستر فيالرمونيك رژيم 
اسرائيل (IPO) اعتراض كرده و آن را وسيله  
اي براي تبليغات صهيونيستي خوانده بودند، 

به مدت 9 ماه از كار خود بركنار شدند. 

ايزنر»،  «تام  چلو،  نوازنده   ساترلي»  «سو 
ويولن  كه  استريتفيلد»  «سارا  و  «نانسي الن» 
كه  هستند  موسيقيداني  نوازند،  چهار  مي 
به   2012 ژوئن  ماه  تا  آنها  حرفه اي  فعاليت 

حالت تعليق درآمده است. 

گفتند  بيانيه اي  در   «LPO» رسمي  مقامات 
كه اين موسيقيدان ها در پيامي تند و بي پرده 
عنوان كردند كه فعاليت هاي گروه اسرائيلى 

را تحمل نخواهند كرد.

اينگونه  خود  بيانيه  در  موسيقيدان ها  اين   
انساني  حقوق  گرفتن  «ناديده  اند:  نوشته 
دود  پس  در  بين المللي  قوانين  به  تعرض  و 

صحنه  فرهنگ پنهان شده است. 

دارايي   بزرگترين   «IPO» است  ممكن 
سياست  باشد.  كمپين  اين  در  اسرائيل 
اسرائيلى ها در قبال فلسطيني ها دقيقا مطابق 
واژه   از  اروپايي  كشورهاي  اتحاديه   تعريف 

آپارتايد است. »
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كشف جسد يكي از چهار معدنچي انگليسي
«فيليپ هيل» 45 ساله، «چارلز برسنان» 62 ساله، «ديويد پاول» 
50 ساله و «جري جنكينز» 39 ساله چهار معدنچي هستند كه پنج 
شنبه صبح به وقت محلي بعد از باال آمدن آب در معدن زغال 
خروجي  درهاي  به  را  خود  نتوانستند  «ويلز»  جنوب  در  سنگ 
برسانند و گير افتادند. منابع خبري گزارش داده اند كه جسد يكي 
از اين معدنچي ها را يافته اند. اين جسد زير آب بوده و نيروهاي 
نمي دانند  آنها  شوند.  مطمئن  وي  مرگ  از  توانسته اند  تنها  امداد 
اين جسد متعلق به كدام يك از چهار معدنچي گير افتاده است. 
معدنچيان در واقع هفت نفر بودند كه سه نفراز آنها به نام هاي 
«مالكوم فيفيلد»46 ساله، «مارك لويد»45 ساله و «اندرو پاول» 23 ساله 
توانستند خود را به درهاي خروج رسانده و نجات يابند. يكي از اين 
شده  بستري  بيمارستان  در  حاضر  حال  در  يافته  نجات  معدنچي  سه 
از  يكي  جسد  تنها  تاكنون  امداد  نفره   50 گروه  تالش  وجود  با  است. 
است.  شده  پيدا  «پونتارداو»  در  «سوانسي»  منطقه  در  معدنچي  چهار 
يكي از نيروهاي امدادي مي گويد: «نمي دانيم واقعا معدنچيان گرفتار، 
زنده هستند يا نه.» اما «كريس مارگتس» مامور ارشد در آتش نشاني 
غرب و مركز ويلز مي گويد: «در حال پمپاژ آب وارد شده به معدن به 
بيرون هستيم و سعي مي كنيم اكسيژن را نيز از سوي ديگر وارد دهانه 
تونل كنيم تا شانس زنده ماندن معدنچيان گرفتار باال برود.» به گفته 
نجات  را  خود  مي توانند  و  هستند  حرفه اي  شده  حبس  معدنچيان  وي 
دهند. گويا صاحب معدن نيز جزو افراد محبوس شده است. نيروهاي 
معدنچيان  كه  جايي  و  معدن  قديمي  قسمت  روي  تونلي  بايد  امدادي 
گرفتار شده اند، ايجاد كرده تا اگر زنده هستند، نجات پيدا كنند. ارتفاع 
محلي كه معدنچيان در آنجا گرفتار شده اند از سطح زمين 90 متر بوده 
و تونلي كه آنها در آن گير افتاده اند 820 فوت (معادل حدود 249 متر) 

طول دارد. بارش هاي اخير بيش از حد طبيعي بوده و برخي معتقدند 
تونل پر شده است و اميدي به زنده بودن آنها نيست.

رازهاي ماندگاري 
استيو جابز

نام  كه  است  كساني  جمله  از  جابز  استيو 

اين  به  فن آوري  دنياي  در  خدماتش  و 
ساكنان  و  عالقه مندان  ذهن  از  راحتي ها 
دنياي مجازي نخواهد رفت. اين ماندگاري 
به  هم  و  است  اپل  محصوالت  دليل  به  هم 
خود  شخصيتي  ويژگي هاي  برخي  دليل 
جابز كه او را هرچه بيشتر نزد هوادارانش 

محبوب مي كند. 

اگرچه  نكرد:  كار  پول  خاطر  به  جابز   -  1
استيو جابز به خاطر نوآوري ها و كارهاي 
خالقانه زيادي كه در اپل انجام داد، به يكي 
از ثروتمندترين مردان دنياي فن آوري بدل 
هيچ گاه  شايد  كه  اظهاراتي  در  او  اما  شد، 
كه  كرد  اعالم  نشود،  پاك  تاريخ  حافظه  از 
هيچ يك از كارهايش را به خاطر پول انجام 

نداده. 

2 - اهميت به طراحي ها: اگر از كامپيوترهاي 
جابز  تالش  كنيم،  نظر  صرف  مكينتاش 
وزن  سبك  براق،  محصوالت  ارائه  براي 
فعاالن  تمامي  تا  شد  باعث  پذير  انعطاف  و 
و  جابز  با  رقابت  براي  فن آوري  عرصه 
مشابه  محصوالت  توليد  به  دست  سيبش 
بزنند. اين هم از جمله خدمات ديگري بود 

كه تنها امثال جابز از پس آن برمي آيند. 

3 - الهام بخش بودن براي ديگران: گذشته 
از كارآفريني هاي پي در پي جابز كه الهام 
بخش ديگران شد، اكوسيستم اپل به هزاران 
كسب و كار ديگر نيز كمك كرد تا زنده و 
پايدار بمانند. در حال حاضر، بيش از 500 
و  شده  فهرست  تونز  در اي  برنامه  هزار 
فن آوري  شركت هاي  از  بي شماري  تعداد 
مورد  جانبي  محصوالت  تا  مي كنند  تالش 

نياز اپل را توليد كنند. 

كه  داشت  عادت  جابز  بودن:  رويايي   -  4
روياهاي  به  مشتري  نيازهاي  به  توجه  با 
برخي  از  چند  هر  پوشاند.  عمل  جامه  آنها 
گذشت،  نمي توان  سليقگي ها  كج  و  نقص ها 
اما استراتژي جابز حركت در مسير تعالي 

بود. 

با  اپل  ديگران:  به  خالقيت  تحميل   -  5
محصوالت و دستگاه هايي كه در توليد آنها 
نيز  را  رقبايش  ديگر  توانست  بود  پيشگام 
از  پيروي  حتي  يا  خالقيت  ايجاد  به  وادار 
خود كند كه اين يكي از خدمات بزرگ جابز 
به  مجازي  دنياي  ساكنان  به  همكارانش  و 

شمار مي رود. 

اينكه  (ولو  ديگران  از  گرفتن  كمك   -  6
جابز  كه  بود   1997 سال  باشد):  رقيب 
به  دست  اپل  دوام  و  بقا  تضمين  براي 
با  را  قراردادي  و  شد  مايكروسافت  دامان 
اين شركت منعقد كرد. قرارداد 150 ميليون 
دالري آن سال اپل با مايكروسافت در واقع 
درسي بود كه جابز به همه داد و آن اينكه 
از ديگران كمك بگيريد، حتي اگر رقيب شما 

باشند.
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گوناگون
اجداد ما چه 
كساني بودند؟

مانند  انسان  موجود  دو  از  تاريخي  بازمانده هاي 
درآفريقاي جنوبي پيدا شده اند كه مي توانند ديدگاه ما و 
آنچه را كه درباره اجداد انسان ها تصور مي كرده ايم براي 
هميشه تغيير دهند. اين فسيل 9/1 ميليون ساله در سال 
آئوسترالوپتكاس  گونه اش  وبراساس  شد  كشف   2010
سيدبا نام گرفت. هم اكنون تيم تحقيقاتي نتايجي دقيق تر 

از تحليل هاي خود را اعالم كرده است.
اين تيم به مجله ساينس گفته است كه ويژگي هاي خاصي 
كه  است  كرده  مشاهده  لگن  و  دستان  پاها،  مغز،  در  را 
اجداد  از  يكي  نمونه  اين  كه  دارند  آن  از  نشان  همگي 
برگز  لي  پروفسور  است.  امروزي  انسان هاي  مستقيم 
باره  اين  در  ژوهانسبورگ  در  ويتواترسند  دانشگاه  از 
مي گويد: ما بخش هاي مهم از آناتومي را بررسي كرديم 
كه بويژه براي شناسايي اسكلت انسان ها به كار مي رود.

ازاين  هريك  مي گويد:  ادامه  در  تحقيقاتي  تيم  رهبر 
كنند  رشد  جداگانه  بطور  مي توانند  خصوصيات 
اين  تمام  نباشد  انسان  سيدبا  اگر  نيست  محتمل  اما 

خصوصيات همراه يكديگر رشد كنند.
اين ادعاي بزرگي است و اگر درست باشد سبب مي شود 
چنين  مي رفت  احتمال  گذشته  در  كه  ديگري  فسيل هاي 
اساس  بر  شوند.  زده  كنار  باشند  داشته  خصوصياتي 
اين فرضيه انسان هاي امروزي نوادگان مخلوقي هستند 
كه هومو اركتوس ناميده مي شوند و بيش از يك ميليون 
دانشمندان  از  بسياري  اعتقاد  به  مي زيسته اند.  قبل  سال 
اين موجود نيز به نوبه خود از نوادگان انسان هاي اوليه 
بوده است كه آنها را نيز رودولفنسيس مي نامند. اكنون 

مطرح  سيدبا  نمونه  براي  كه  جدلي  و  بحث  موضوع 
رقباي  ديگر  از  او  اينكه  وجود  (با  است،  اين  مي شود 

قابليت هاي  و  آناتومي  اجزاي  برخي  است،  كهن تر  خود 
آن پيشرفته تر از نمونه هاي جديد است. به بيان ساده تر 
گمان مي رود سيدبا نياكان معتبر هومو اركتوس باشند. 
انسان هاي گونه سيدبا در ماالپا (گهواره مشهورانسان) 
يافته  دارد  قرار  ژوهانسبورگ  غربي  شمال  در  كه 
شده اند. آخرين فناوري ها براي آزمايش اين فسيل ها به 
فسيل ها  عمر  اوليه  تخمين هاي  براساس  شد.  گرفته  كار 
تحليل  اما  است  سال  ميليون   95/1 و   78/1 حدود  در 
جديد مشخص كرد كه عمر آنها بطور يقين ميان 977/1 
بسيار  زمان ها  دقيق  تخمين  است.  سال  ميليون  و 98/1 
مهم است زيرا مشخص مي شود سيدبا آنقدر قدمت دارد 
كه بتواند نياكان واقعي هومو اركتوس شود. اسكن هاي 
به  مردان  فسيل  نمونه  براي  باال  وضوح  با  ايكس  اشعه 
حجمي  سيدبا  مغز  مي زنند  تخمين  دانشمندان  رفت.  كار 
گريپ  يك  اندازه  به  (يا  مربع  سانتيمتر   440 حدود  در 
ديگر  با  مقايسه  در  مغز  حجم  اين  است.  داشته  فروت) 
فسيل ها مانند فسيل مشهور لوسي كه 2/3 ميليون سال 
عمر دارد بسيار كوچك تر است اما شكل آن بيشتر شبيه 

مغز انسان هاي كنوني است بويژه در بخش جلوي سر.

غازها زندانبان هاي زندان برزيلي! 
يك زندان شلوغ در شمال شرقي برزيل سيستم هشدار 
كرده  اختراع  زندانيان  فرار  از  جلوگيري  براي  جديدي 
سيستم  برزيل  شرقي  شمال  در  شلوغ  زندان  يك  است. 
اختراع  زندانيان  فرار  از  جلوگيري  براي  جديدي  هشدار 
كرده است كه در نوع خود در جهان بي نظير است. در 
اند  گرفته  ياد  كه  شوند  مي  نگهداري  غاز  دو  زندان  اين 
در هنگام فرار زندانيان سر و صدا مي كنند و ماموران 
زندان را آگاه مي كنند. «واردن ولينگتون»، رئيس زندان 

مشكوكي  حركت  با  وقتي  غازها  اين  مي گويد  سوبرال 
مي اندازند  به راه  زيادي  سروصداي  مي شوند  روبه رو 
سيستم  اين  از  نتوانسته  هيچ كس  تاكنون  كه  به طوري 
هشدار فرار كند. وي مي گويد اين غازها در اطراف زندان 
فرار  موقع  در  هشدار  بر  عالوه  و  مي شوند  نگهداري 
زندانيان از وجود افراد مشكوك خارج زندان نيز هشدار 
سوبرال  زندان  ساخت  زمان  در  وي  گفته  به  مي دهند. 
153 زنداني در آن نگهداري مي شدند كه تعداد آنها در 
از  زندان  رئيس  است.  رسيده  نفر   255 به  حاضر  حال 

اعالم جزئيات اين سيستم هشدار خودداري كرد.
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دوچرخه هاي المبورگيني و 
فراري در خيابان هاي چين

چشم بادامي ها دوباره به روزهايي بر مي گردند كه خيابان ها به جاي خودرو پر از دوچرخه بود
كشور چين از روزهايي كه درياي دوچرخه در خيابان هايش موج مي زد و مردمش لباس هاي متحد الشكل 
فرهنگ  جذب  اجتماعي  رفاه  باالرفتن  با  شرقي ها  اين  است.  گرفته  زيادي  فاصله  مي پوشيدند  مائو  مشابه 
كشور  اين  هاى  خيابان  در  و  داشت  شهرت  دوچرخه ها  سرزمين  به  چين  قبل  دهه  دو  تا  شده اند.  غربي 
خودروهاي  از  پر  بزرگ،  شهرهاي  و  پكن  خيابان هاي  حاال  عوض  در  اما  شد  مى  ديده  خودرو  ندرت  به 
لوكس شركت هاي خودروسازي مشهور جهان است. براي چيني ها (با اينكه خودشان به كپي كاري شهرت 
دارند) هيچ چيز بيشتر از «برند» يك وسيله مهم تر نيست. گزارشي از ميزان استفاده چيني ها از اجناسي با 
مارك هاي معروف در 15 شهر بزرگ اين كشور نشان مي دهد كه شهروندان شانگهاي بيش از سايرين به 
خريداري اجناس مارك دار مي پردازند و ساكنان پكن پس از آنها نسبت به ساكنان ساير نقاط چين بيشترين 
ميزان پول را صرف خريد چنين اجناسي مي كنند. نتايج حاكي از آن است كه 30 درصد پاسخگويان مايل 
به خريد محصوالت داراي مارك كمپاني هاي معروف جهان هستند و اين تمايل بيش از همه در زنان ساكن 
شانگهاي، چنگ دو، پكن و كينگ داو ديده مي شود. شركت كنندگان اهل شانگهاي گفتند كه هنگام خريد لوازم 
آرايش، ساعت، گوشي موبايل، تلويزيون، يخچال و ساير لوازم خانگي به مارك هاي معروف توجه بيشتري 

مي كنند و دوست دارند كه اشيايي با اين مارك ها بخرند. 
تجمل گرايي آنقدر در بين چيني ها به شكل افراطي رسيده كه حتي مسئوالن هم نگران هستند اما مقابل اين 

استراتژي يك ضد استراتژي جالب در پيش گرفته شده. 
اين روزها براي نسل جديد چين كه از غرب و ژاپن الهام مي گيرند، استفاده از دوچرخه دوباره رايج شده 
شانگهاي  بوتيك هاي  بخش  زينت  دوباره  تجمل گرايي  همين  لطف  به  رنگارنگ،  دوچرخه هاي  امسال  است. 
هستند. حتي براي رواج دوچرخه سواري، مسئوالن مشغول سازماندهي كمپين هايي هستند كه شب ها و 
ساعت هاي كم ترافيك در خيابان هاي شهر تور دوچرخه سواري ترتيب بدهند. آمارها نشان مى دهد 125 
ميليون دوچرخه برقى زير پاى چينى هاست و اين يكى از بهترين روش ها براى رهايى از ترافيك خيابان ها، 
كمك به كاهش آلودگى هوا، كم كردن هزينه حمل ونقل و در نهايت نداشتن نياز به دريافت گواهينامه رانندگى 

است. 

گوناگون
با صداي بلند 

بخنديد

دانشگاه  در  شده  انجام  تحقيقات  براساس 
كمتري  درد  مي خندند  افراد  وقتي  آكسفورد 
يك  كه  دارد  وجود  احتمال  اين  مي كنند.  حس 
ماده شيميايي كه بر اثر اين خنده در بدن ترشح 
مي كند.  عمل  طبيعي  مسكن  يك  مانند  مي شود 
مي شود  تصور  تحقيق،  اين  براساس  همچنين 
انسان هاي اوليه بر خالف ديگر جانوران، از ته دل 
مي خنديدند. اين مسئله سبب شد اجداد ما بتوانند 
در  كنند  زندگي  بزرگ تري  قبيله اي  گروه هاي  در 
حالي كه گونه هاي جانوري ديگر قادر به تشكيل 

چنين اجتماعات بزرگي نبوده اند. 

انجمن  مقاالت  مجموعه  در  كه  تحقيق  اين  در 
براي  است،  شده  بي منتشر  بريتانيا  سلطنتي 
نخستين بار آستانه درد داوطلبان مورد آزمايش 
گروه  دو  به  تحقيق  اين  افراد  است.  گرفته  قرار 
دقيقه   15 مدت  به  گروه  يك  براي  شدند،  تقسيم 
براي  حال  عين  در  شد  داده  نمايش  كمدي  فيلم 
گروه ديگر برنامه خسته كننده اي نظير برنامه هاي 

گلف به نمايش گذاشته شد. 

از  خنده  تجربه  كه  افرادي  داد  نشان  تحقيق  اين 
به  قادر  بقيه  از  بيش  درصد   10 داشتند  دل  ته 
مقاومت در مقابل درد بودند. موقعيت كمدي نوع 
خنده نيز بسيار اهميت دارد. خنده زير لب و آرام 
اثر فيزيولوژيكي ندارد و تنها خنده «قاه قاه» است 
پروفسور  باشد.  داشته  را  تاثير  اين  مي تواند  كه 
مسئول  كه  آكسفورد  دانشگاه  از  دانبار»  «رابين 
قابل  غير  خنده هاي  است  معتقد  است  تحقيق  اين 
كنترل يك ماده شيميايي موسوم به اندورفين را 
در بدن آزاد مي كند كه موجب شادي و سرخوشي 
تخليه  باعث  خنده ها  اين  مي شود.  درد  كاهش  و 

ريه ها مي شود. 

يك  ايجاد  تحقيق  اين  از  پروفسور «دانبار»  هدف 
تحقيق  اين  اما  است  نبوده  جديد  درماني  روش 
انساني  جوامع  استقرار  در  خنده  كه  كرد  كشف 
است.  داشته  نقشي  چه  پيش  سال  ميليون  دو  در 
تمام گونه هاي جانوري توانايي خنديدن دارند اما 
اندورفين  ته دل  از  خنده  با  كه  است  انسان  تنها 
دانبار  پروفسور  نظريه  مي شود.  آزاد  بدنش  در 
اين است كه ترشح اندورفين ها عالوه بر تسكين 
درد، مردم را به اجتماعي شدن سوق مي دهد. اين 
نظريه سناريويي را خلق مي كند كه احتماال اولين 
دسته  شكل  به  ما  اجداد  كه  زماني  در  دلقك ها 

جمعي دور آتش مي  خنديدند شكل گرفتند. 
16 سپتامبر 2011 

بزرگ ترين توليدكننده 
تسليحات در ژاپن هك شد

بزرگ ترين توليدكننده تسليحات در ژاپن 
سايبري  حمله  يك  مورد  كه  كرد  تاييد 
اطالعات  آن  هدف  كه  گرفته  قرار 
و  زيردريايي ها  موشك ها،  به  مربوط 
شركت  است.مسئوالن  بوده  اتمي  نيروگاه هاي 
ماه  كه  كردند  اعالم  ميتسوبيشي  سنگين  صنايع 
كامپيوتر  و  80سرور  از  بيش  در  ميالدي  گذشته 
دولت  است.  شده  يافت  ويروس هايي  شركت  اين 
اطالعات  كردن  درز  از  موردي  كه  مي گويد  ژاپن 
حساس در جريان اين حمالت آشكار نشده است، 
شركت  از  كشور  اين  دفاع  وزارت  حال  اين  با 
تحقيقات  كه  خواست  ميتسوبيشي  سنگين  صنايع 
از  اينكه  از  دولتي  مسئوالن  دهد.  انجام  كاملي 
طريق رسانه هاي محلي از ماجراي حمله سايبري 
كاوا،  ايچي  يوسو  هستند.  خشمگين  شده اند،  مطلع 
كنفرانس  يك  در  شنبه  سه  روز  ژاپن  دفاع  وزير 
خبري گفت كه حمالت سايبري در دست يافتن به 
اطالعات مهم موفق نبوده است اما شركت صنايع 
سنگين ميتسوبيشي بايد نظام كنترل اطالعات خود 
«وزارت  گفت:  كاوا  ايچي  آقاي  كند.  بازبيني  را 
در  و  داشت  خواهد  نظر  تحت  را  موضوع  دفاع، 

كرد.»  خواهد  تحقيق  مورد  اين  در  لزوم  صورت 
هستند  موظف  ژاپن  در  دولتي  پيمانكاران  همه 
يا  حساس  اطالعات  افتادن  خطر  به  هرگونه  كه 
محرمانه را فورا به دولت اطالع دهند. يك سخنگوي 
تصميم  بايد  «دولت  است:  گفته  ژاپن  دفاع  وزارت 
بگيرد كه اطالعات مهم است يا نه و اين امر به عهده 
آنها  نيست.  ميتسوبيشي  سنگين  صنايع  شركت 
بايد موضوع را گزارش مي كردند.» شركت صنايع 
سايبري  حمله  كه  مي گويد  ميتسوبيشي  سنگين 
چنين  از  مورد  نخستين  مي رسد  به نظر  كه  اخير 
خارج  از  باشد،  ژاپن  دفاعي  صنايع  عليه  حمالتي 
اين  است.  شده  انجام  شركت  كامپيوتري  شبكه  از 
حمله از نوع حمالت موسوم به «ماهيگيري با نيزه» 
را  پيام هايي  هكرها  آن  در  كه  است  شده  توصيف 
مشخصا براي افراد مي فرستند تا آنها را به بازديد 
اين  از  و  كنند  ترغيب  جعلي  اينترنتي  صفحات  از 
يك  آورند.  دست  به  را  آنها  عبور  رمزهاي  طريق 
زبان  به  متني  كه  است  نوشته  ژاپني  روزنامه 
چين  اما  است  شده  ديده  حمله  جريان  در  چيني 
دست داشتن در اين حمله را رد كرده است. هونگ 
اين  در  چين  خارجه  امور  وزارت  سخنگوي  لي، 
حمالت  اصلي  قربانيان  از  يكي  «چين  گفت:  مورد 
حمالت  عامل  به عنوان  چين  از  انتقاد  هكرهاست. 
همكاري هاي  به  كمكي  و  است  بي اساس  هكري 

بين المللي براي امنيت اينترنت نمي كند.»
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بلوكه كردن سايت هاي آلوده 
در گوگل تنها با يك كليك

موتور  از  هكرها  سوءاستفاده  افزايش  دنبال  به 
جست وجوي گوگل براي انتشار لينك هاي مخرب 
و آلوده به كرم و ويروس، اين شركت سرانجام 
مجبور شد ابزاري را براي بلوكه كردن لينك هاي 
به نمايش درآمده پس از جست وجو ابداع كند. از 
سراسر  در  جست وجوگر  اين  كاربران  پس  اين 
جهان مي توانند با كليك كردن روي دكمه بلوكه 
در  درآمده  به نمايش  لينك  هر  زير  به  كه  كردن 
اين جست وجوگر اضافه شده سايت هاي مخرب 
نتايج  نمايش  اجازه  و  كنند  بلوكه  را  مشكوك  و 
جديد را از آنها ندهند. اين قابليت به تدريج براي 

قرار  و  است  شدن  اضافه  حال  در  كاربران  همه 
است در آينده نزديك همه كاربران از اين خدمات 
بهره مند شوند. از جمله امكاناتي كه در اين بخش 
در نظر گرفته شده يكي مديريت كردن سايت هاي 
سايت  كردن  خارج  قابليت  ديگري  و  شده  بلوكه 
ماه  از  گوگل  است.  حالت  اين  از  شده  بلوكه 
به  ويژگي  اين  افزايش  براي  برنامه ريزي  مارس 
جست وجوگرش را آغاز كرده بود. در آن زمان 
بسياري از محققان از بي توجهي گوگل به لزوم 
هشدار  جست وجوگرش  از  آلوده  نتايج  حذف 
به  مساله  اين  بودند  كرده  اعالم  و  بوده  داده 
علت  همين  به  زد.  خواهد  جدي  لطمه  آن  اعتبار 
گوگل با همكاري برخي شركت هاي امنيتي تالش 

كرد تا حد امكان با اين مشكل مقابله كند.

ويندوز 8؛ 
سيستم عامل تازه 
وارد مايكروسافت

محصولي كه هر وسيله رايانشي را به كار  مي اندازد

بعد از ماه ها شايعه، گمانه زني و نگاه هاي دزدكي 
مايكروسافت  باالخره  مختلف،  پيش بيني هاي  و 
هفته گذشته در كنفرانس Build كه در آناهيم در 
خود   8 ويندوز  جزييات  از  شد،  برگزار  كاليفرنيا 

 Build كنفرانس  كه  است  گفتني  كرد.  رونمايي 
است   (PDC) حرفه اي «  طراحان  همان «كنفرانس 
كه  تفاوت  اين  با  است؛  داده  نام  تغيير  امسال  كه 
لس آنجلس  در  هميشه  حرفه يي  طراحان  كنفرانس 
انتخاب  كه  مي شود  گفته  البته  مي شد.  برگزار 
آناهيم براي كنفرانس امسال به پيشينه اين رويداد 
 1993 سال  در  برمي گردد.  پيش  سال   18 يعني 
در  و  بود  شده  برگزار  آناهيم  در  كنفرانس  اين 
واقع اين شهر مكاني است كه مايكروسافت براي 
معرفي  جهان  به  را  خود   95 ويندوز  نخستين بار 
كاربري  رابط  با  زمان  آن  در   95 ويندوز  كرد. 
بنيادينش، تحولي در سيستم هاي عامل اين شركت 
به وجود آورد و انتخاب آناهيم براي رونمايي از 
ويندوز 8 نشان مي دهد كه مايكروسافت مي خواهد 

وارد مرحله جديدي از سيستم هاي عامل شود.
وظيفه  ويندوز  بخش  رييس  سينوفسكي،  استيون 
سخنراني را در كنفرانس امسال با حضور بيش از 
5 هزار توسعه دهنده نرم افزارهاي مبتني بر ويندوز 
دوران  گفت:  نيز  كار  ابتداي  در  و  داشت  برعهده 
جديدي در زمينه كاربري كامپيوتر آغاز شده است 
جديد  عصر  اين  به  ويندوز  كه  داريم  قصد  ما  و 
پاسخ گويد. سينوفسكي همچنين گفت: هر ابزاري 
كه مبتني بر ويندوز 7 باشد مي تواند به ويندوز 8 
بپيوندد؛ با اين تفاوت كه ويندوز 8 حافظه كمتري 

اشغال كرده و كارآمدتر از ويندوز 7 است.
روي  كه  است  سيستم عاملي  واقع  در   8 ويندوز 
كامپيوترهاي  و  لپ تاپ  تبلت،  شامل  دستگاهي  هر 
تداخل  دو  شامل  و  اجراست  قابل  روميزي 
از  مترو  عملكرد  است.  «مترو»  و  «روميزي» 
«ويندوز فون » گرفته شده كه مي تواند برنامه هاي 

جانبي نمايشگرهاي لمسي را اجرا كند.

نخستين تبلت مبتني بر ويندوز 8

نخستين  سامسونگ  كه  اينجاست  توجه  جالب 
كرده  توليد  را  عامل  سيستم  اين  بر  مبتني  تبلت 
در  حاضر  توسعه دهندگان  اينكه  جالب تر  و  است 
 8 ويندوز  تبلت  يك  رايگان  بطور  كنفرانس  اين 
برنامه هاي  نخستين  بتوانند  تا  كردند  دريافت  را 
سيستم عامل  با  سازگار  نرم افزارهاي  و  جانبي 
است  قرار  دهند.  طراحي  را  مايكروسافت  آينده 
كه محصوالت مبتني بر ويندوز 8 از نيمه نخست 
يك  سامسونگ  تبلت  شوند.  معرفي   2012 سال 
تبلت 6/11اينچي با يك پردازشگر اينتل 5 هسته اي، 
 1366 تصوير  وضوح  با   Super PLS نمايشگر 
آن  ديگر  ويژگي هاي  از  كه  است  پيكسل   768 در 

گيگابايتي،   64 جامد  سخت  ديسك  به  مي توان 
كارت   ،USB پورت هاي  رم،  حافظه  گيگابايت   4
اشاره   HDMI خروجي  و  اس دي  ميكرو  حافظه 
اين  با  تبلت  اين  شايد  كه  مي شود  گفته  البته  كرد. 
زيرا  نشود،  بازار  وارد  هيچ وقت  قابليت ها  و  ابعاد 
اين تبلت فقط نمونه آزمايشي براي طراحان است 

تا بتوانند ويندوز 8 را مورد بررسي قرار دهند.

جزييات ويندوز 8 به زبان رييس بخش ويندوز

سينوفسكي در اين كنفرانس با نمايش چندين دمو 
از ويندوز 8 نشان داد كه چطور اين سيستم عامل 
است.  وفادار  خود  قبلي  نسخه هاي  و  ريشه ها  به 
گذشته  مثل  ويندوز  مخصوص  كليدي  دستورات 

صورت  به   7 ويندوز  برنامه هاي  تمامي  و  هستند 
كامل روي ويندوز 8 هم اجرا مي شوند، در نتيجه 
ايكس پي  برنامه هاي  با  كه  مشكالتي  مثل  ديگر 
وجود داشت، خبري از مشكالت اجراي برنامه هاي 
 8 ويندوز  كه  گفت  سينوفسكي  نيست.   7 ويندوز 
ابزاري  هر  و  تبلت ها  و  دسكتاپ ها  لپ تاپ ها،  با 
بود.  خواهد  سازگار  مي كند،  كار   7 ويندوز  با  كه 
در واقع زماني كه يك اپليكيشن دسكتاپ را روي 
ويندوز 8 اجرا كنيد، اينترفيس آن به چيزي شبيه 
با  كرد.  خواهد  تغيير   7 ويندوز  كاربري  رابط 
زماني  جديد،   (Task Manager) برنامه  مديريت 
كه برنامه ها روي صفحه اجرا نمي شوند به حالت 
همچنين  مي آيند.  در  خاموش  نيمه  يا   suspend
به روز رساني هاي امنيتي در قسمت سمت راست 
كاربران  تا  مي دهد  آالرم هايي  الگين  صفحه  پايين 

را باخبر كند.

اينترنت اكسپلورر 10 روي ويندوز 8

است.   10 اكسپلورر  اينترنت   ،8 ويندوز  مرورگر 
 8 ويندوز  عملكردهاي  معرفي  از  پس  سينوفسكي 
به معرفي اين مرورگر پرداخت. اينترنت اكسپلورر 
عرضه  مترو  و  روميزي  نسخه  دو  در  نيز   10
 HTML5 استاندارد  از  مرورگر  اين  مي شود. 
را  جست وجو  تجربه  بنابراين  و  مي كند  پشتيباني 
بهبود مي بخشد. همچنين اين مرورگر براي نسخه 
مترو مدت زمان استفاده از باتري، امنيت، ايمني و 
مي كند.  تضمين  را  كاربران  شخصي  حريم  حفظ 
 10 اكسپلورر  اينترنت  به  لمسي  چند  قابليت هاي 
اضافه شده اند. مثل زوم دو انگشتي كه براي تبلت 
با  جديد  لمسي  كيبورد  و  است  كاربردي  بسيار 
با  كردن  كار  براي  وسط  از  شدن  تقسيم  قابليت 

انگشتان شست.

آنتي ويروس ويندوز 8

همراه با ويندوز 8 نرم افزار آنتي ويروس نيز وجود 
توسط  آنتي ويروس  نصب  ديگر  نتيجه  در  و  دارد 
نيست  مشخص  هنوز  نيست.  ضروري  كاربر 
نسخه هاي مختلف Home و Professional براي 

ويندوز 8 چگونه خواهد بود.
كه  گفت  حضار  به  پايان  در  سينوفسكي 
به روزرساني دو يا سه سال يك بار ويندوز خوب 
است، اما ويندوز 8 در پاييز امسال عرضه نخواهد 
شد و به احتمال زياد، عرضه نسخه بعدي ويندوز 

در زمستان 2012 انجام خواهد گرفت.

نرم افزارهاي 
خبرنويسي جايگزين 
خبرنگاران مي شوند؟

به  دست  شيكاگو  در  خبري  نوظهور  شركت  يك 
ساخت فناوري جالبي زده كه گامي رو به جلو در 
در  نگران كننده  گامي  همچنين  و  مصنوعي  هوش 

آينده كاري انسان محسوب مي شود.

شركت نريتيو ساينس (Narative Science)، يك 
دريافت  از  پس  كه  كرده  ابداع  رايانه يي  نرم افزار 
گزارش هاي  ورزشي،  (آمار  خبري  داده هاي 
تبديل  خبري  گزارش  به  را  آنها  و...)،  اقتصادي 
مي كند. مخترعان اين نرم افزار بسيار به محصول 
پيش بيني  حتي  و  بوده  مطمئن  و  اميدوار  خود 
را  پواليتزر  جايزه  بتواند  برنامه  اين  كه  مي كنند 

طي پنج سال آينده دريافت كند!

روزنامه نگاري  جايزه  معتبرترين  پوليتزر،  جايزه 
موسيقي  و  ادبيات  روزنامه نگاري،  در  امريكا  در 
است كه بخش هاي گوناگون دارد. اين جايزه هر 
ساله با نظارت دانشگاه كلمبيا به روزنامه نگاران 
و نيز نويسندگان و شاعران و موسيقي دانان داده  

مي شود.

آنچه تالش اين گروه را نسبت به كارهاي قبلي در 
گزارش هاي خبري توليد رايانه يي متفاوت مي كند، 
اين است كه اين فناوري از قابليت ايجاد تفاوت و 
ارايه زاويه ديد براي داستان برخوردار است. اين 
مانند  اصطالحاتي  با  ورزش  دنياي  در  نرم افزار 
تيمي»  و «تالش  بوده»  عقب  كه  تيمي  «جلوافتادن 
آشنا شده و اخبار را با آن جنبه از بازي كه مهم تر 
فرض كرده، هدايت مي كند. اين امر باعث مي شود 
و  ساده  واقعيت  نوشتاري  حالت  از  نرم افزار  كه 

تكراري درآمده و در خبر تنوع به وجود بيايد.

وجود  با  كه  است  كرده  گزارش  تايمز  روزنامه 
به  ساينس،  نريتيو  شركت  مشتري   20 سكوت 
نيز  نت ورك  تن  بيگ  خبري  شركت  مي رسد  نظر 
از بهار سال 2010 از اين نرم افزار براي گزارش 

بازي هاي ورزشي استفاده مي كند.

كپسول هاي محبوب ژاپني
تا به حال خبرهاي مختلفي از ايده هاي هتلهايي 
عجيب و غريب منتشر شده است كه از جمله آنها 
در  توبو  هتل  روسيه،  در  آرك  هتل  به  مي توان 
مكزيكو سيتي و تري هتل در سوئد اشاره كرد. 
اما شايد اين هتل كپسولي ژاپن باشد كه تخيالت 

همه مارا به نوعي دگرگون مي كند.

اين هتل كپسولي راه حل ژاپني براي كساني است 
فقط  تا  هستند  ارزان  اقامتي  محل  دنبال  به  كه 
يك  شبيه  بيشتر  ايده  اين  البته  بخوابند  آن  در 
ميهمانخانه است. كپسول هاي خواب در اندازه 2 
x 1 x 25/1 متر هستند (به اندازه يك تابوت) و 
در كنار هم قرار دارند. بخش جداگانه هتل شامل 
كمد  عمومي،  دستشويي  و  حمام  يك  تجهيزات 
بگوييم  است  بهتر  يا  رستوران  و  اشيا  و  لباس 

يك ماشين فروش غذا است.

كپسولي  هتل هاي  مي توان  كشور  ين  درا  البته 
البته  يافت  نيز  را  بانوان  و  آقايان  مخصوص 

اغلب مشتريان اين هتل ها آقايان هستند. 

نخستين هتل كپسولي در سال 1979 در اوزاكا 
طراحي  را  آن  كوروكاوا  كيشو  و  شد  افتتاح 
ناكاگين  كپسولي  برج  احداث  با  كوروكاوا  كرد. 
كپسول  معماري  نمونه  نخستين  سال 1972  در 
مانند دنيا را ساخت. به نظر مي رسد امروزه هم 
فراواني  محبوبيت  ژاپن  در  كپسولي  هتل هاي 
هتل  جديدترين  ساعت   9 9hيا  باشند.  داشته 
را  لوكس  كپسول هايي  و  است  ژاپن  كپسولي 
در  هتل  اين  مي كند.  عرضه  مشتريانش  براي 
شهر كيوتو قرار دارد و شامل 125 كپسول در 
زنانه  بخش هاي  داراي  همچنين  و  است  طبقه   9

ومردانه است.

اين هتل به ميهمانانش بسته يي شامل يك بطري 
آب، مسواك، شامپو، نرم كننده، صابون، دمپايي 
و لباس خوابي به انتخاب خود اهدا مي كند. اين 
و  پاناسونيك  زنگدار  ساعت  داراي  كپسول ها 
سيستم كنترل نور هستند. همچنين داراي تشك 
تا  هستند  متفاوت  جنس  چهار  از  بالش هايي  و 
باشد.  طبيعي  كپسول  داخل  ميهمان  بدن  حالت 
هزينه يك شب استفاده از اين كپسول هاي لوكس 

65 دالر است.
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فناورى
شگفتي جديد دنياي معماري رونمايي شد

باغ هاي متحرك 
سانفرانسيسكو

 

محفظه هاي براق، درخشاني كه با سبزي و گياهان پر 
شده اند اكنون كم و بيش در سراسر سانفرانسيسكو 
گيالرد  ماس  كانگر  مهندسي  شركت  مي شوند.  ديده 
از  بخشي  عنوان  به  را  «پاركوموبايل»  كانسپت 
پروژه «يربا بوئنا استريت اليف» طراحي كرده است 
آن  از  سانفرانسيسكو  شهردار  اواخر  همين  در  و 
پرده برداري كرده است. اين پروژه قصد دارد وضع 
فضاهاي  همينطور  و  منطقه،  خيابان هاي  و  كوچه ها 
عمومي كه قرار است در 10 سال آينده در اين منطقه 
زيبا سازي  جديد  30طرح  از  بيش  با  را  شود  ايجاد 
محفظه هاي   CMG شركت  پاركوموبايل هاي  كند. 
قابل حملي هستند كه براي خيابان هاي پرجمعيت و 
كم طراوت طراحي شده اند. اين باغ هاي كوچك اكنون 
بخشي از استراتژي پروژه استريت اليف هستند. 6 
پاركلت  برنامه  از  ادامه يي  نيز  چرخان  پاركوموبايل 
فضايي  آنكه  جاي  به  اما  هستند  سانفرانسيسكو  در 
براي نشستن خلق كنند آنها فضاي براي استراحت 

قرض  اشخاص  به  موقت  بطور  را  گياهان  كنار  در 
منظره  تا  هستند  راهي  پاركوموبايل ها  مي دهند. 
يكنواخت خيابان هاي شهري يونيك تر شوند. هنگامي 
سطل  تا  داد  اجازه  سانفرانسيسكو  شهرداري  كه 
جاي  منطقه يي  در  موقت  بطور  نقال  آشغال هاي 
اين  رسيد.  شركت  معماران  ذهن  به  ايده  اين  گيرند، 
هستند  محكمي  و  بزرگ  جعبه هاي  پاركوموبايل ها 
محل  به  و  داد  حركت  را  آنها  براحتي  مي توان  كه 
جالب  چالشي  را  آن  پروژه  خالقان  برد.  ديگري 
مركز  زيرا  مي آورند  حساب  به  شهري  حوزه  در 
پرشده  كامل  بطور  اكنون  سانفرانسيسكو  شهر 
اين  ندارد.  باغچه  احداث  براي  جايي  ديگر  و  است 
باغ هاي متحرك سبب مي شوند پناهگاه هاي خياباني 
از  كه  درخشان  و  سبز  گياهان  آيند.  نظر  به  زيباتر 
مثبت  تاثيري  زده اند  بيرون  رنگ  قرمز  محفظه هاي 
سيمان  و  سنگ  از  مملو  خيابان هايي  يا  كوچه ها  در 
از  بخشي  عنوان  به  پاركوموبايل ها  داشت.  خواهند 
سانفرانسيسكو  خيابان هاي  بازسازي  بزرگ  پروژه 
استفاده  با  زيست  محيط  از  حفاظت  مي دهند  نشان 
است.  امكانپذير  كالنشهرها  دل  در  مختلف  منابع  از 
در  حمل  قابل  مانند  آشغال  سطل  محفظه هاي  اين 
مي كنند  حمل  را  گياهان  از  مختلفي  گونه هاي  خود 
كمك  و  زيبايي  بر  عالوه  دارند.  فراواني  تحمل  كه 
پاركوموبايل ها  شهرها،  در  زيست  محيط  حفظ  به 
و  ورزش  مانند  سالم تر  فعاليت هاي  مي شوند  سبب 
البته  يابد.  گسترش  بوئنا  يربا  منطقه  در  پياده روي 
رنگ  پاركوموبايل ها  كه  است  كوتاهي  مدت زمان 
سبز گياهان را ميهمان اين شهر كرده اند اما پروژه 
خود  به  را  ملي  سازمان هاي  توجه  است  توانسته 
پيوسته  مالي  حمايت  مي تواند  توجه  اين  كند.  جلب 
فراهم  پروژه  بخش هاي  بقيه  رابراي  متداومي  و 
و  كرده  هديه  خيابان ها  به  را  نشاط  پروژه  اين  كند. 
را  شهري  روباز  مكان  در  استراحت  براي  فضايي 

فراهم مي كند.

مدرسه فارسى صمد بهرنگى
مدرسه زبان فارسى صمد بهرنگى ترم پائيزى خود را از روز شنبه 10 سپتامبر 2011 

در محل جديد خود آغازخواهد كرد.

آموزش زبان فارسى براى فارسى زبانان از سطح آمادگى
. A Level و   GCSE   تا   

 .  GCSE آموزش رياضى در سطح
برنامه هاى متنوع  فرهنگى و ورزشى .

 A و ( GCSE) مدرسه صمد بهرنگى مركز رسمى امتحانات جى سى اس اى
level  فارسى ميباشد و اين امتحانات زير نظر سازمان OCR  توسط مدرسه 

بهرنگى و در مدرسه بهرنگى  بر گزار مى گردد.
مدرسه صمد بهرنگى داراى يك كادر آموزشى ماهر و با تجربه مى باشد ( 

آموزگارانى با بيش از 15 سال تجربه آموزگارى در ايران و در انگلستان). در 
اين مدرسه از شيوه هاى پيشرفته آموزشى استفاده ميشود.

آدرس جديد مدرسه:
Bounds green School
Bounds Green Road, London N11 2QG

نزديكترين ايستگاه آندرگراند: 
Bounds Green Station

مدرسه در 100 مترى آندرگراند واقع شده و داراى پاركينگ مى باشد.
اتوبوسهاى: 184,299,102,221

تلفن كانون: 02077000477               
جهت ثبت نام و اطالعات بيشتر با شماره تلفن 

02077000477  با كانون ايرانيان لندن تماس بگيريد. 
 موبايل : 07951598670

C-X16، مدرن ترين طراحى سال هاى اخير جگوار

نمونه تازه جگوار با موتور هيبريدى 470 اسب بخار از نظر كاهش آاليندگى بى نظير است. سرعت 
نهايى آن كه بهترين طراحى مدرن جگوار عنوان شده، 300 كيلومتربرساعت خواهد بود.

نمونه مفهومى تازه جگوار كه C-X16 نام دارد و پيش بينى شده سال 2012 توليد آن آغاز شود، 
پايان اين هفته در نمايشگاه خودروى فرانكفورت رونمايى خواهد شد. صد تا صفر اين جگوار تازه 
به 4.4 ثانيه زمان نياز دارد و حداكثر سرعت اين نمونه هيبريدى 300 كيلومتربرساعت خواهد بود. 

جگوار C-X16 در هر كيلومتر تنها 165 گرم گاز دى اكسيدكربن توليد خواهد كرد.
به گزارش گيزمگ، موتور 3 ليترى و 6 سيلندر جديدى براى اين خودرو طراحى شده كه نسبت به 
نمونه هاى پيشين AJ-V8 از نسبت تراكم بيشترى برخوردار است و به كمك سوپرشارژ مى تواند 
قدرتى معادل 375 اسب بخار براى به حركت در آوردن چرخ ها تأمين كند. در كنار اين موتور، باترى 
با توان 1.6 كيلووات ساعت در پشت صندلى هاى خودرو تعبيه شده كه به وسيله «سيستم بازيابى 
الكتريكى  پيشرانه  براى  نياز  مورد  نيروى  باترى  اين  مى شود.  شارژ   KERS يا  جنبشى»  انرژى 

خودرو با قدرت 95 اسب بخار را كه درون جعبه دنده 8 سرعته آن قرار گرفته، تأمين خواهد كرد.
كمك  به  خودرو  اين  كند،  انتخاب  را  صفر  آاليندگى  حالت  درون شهرى  سفرهاى  در  راننده  اگر 
پيشرانه الكتريكى با سرعت حداكثر 80 كيلومتربرساعت حركت خواهد كرد اما در حالت هيبريدى 
حداكثر سرعت آن 300 كيلومتربرساعت است و براى رسيدن به سرعت اوليه 100 كيلومتربرساعت 
به زمانى معادل 4.4 ثانيه نياز خواهد داشت. ميزان آاليندگى اين خودرو بسيارجالب توجه است، 

جگوار C-X16 در هر كيلومتر تنها 165 گرم گاز دى اكسيد كربن توليد خواهد كرد.
اين نمونه 4.4 مترى، تهاجمى تر از خودروهاى پيشين طراحى شده و در آن رد پاى طراحى هاى 
تازه مازراتى و ايده هايى كه از طراحى نمونه مفهومى C-X75 اقتباس شده اند، به چشم مى خورد. 

كارشناسان مى گويند C-X16 موفق ترين طراحى مدرن جگوار در سال هاى اخير است.
طراحى داخلى اين خودرو 1 + 1 نام گرفته، در ساخت بخش هاى داخلى از فيبركربن و آلومينيوم 
استفاده شده و روكش صندلى ها چرم قرمزرنگ است. فضايى گسترده همراه با صفحات لمسى 

براى كنترل و هدايت خودرو پيش بينى شده و صندلى ها ارگونوميك طراحى شده اند.
اين خودروى اسپرت و دوستدار محيط زيست كه مى تواند با نمونه هايى مانند پورش 911 رقابت كند 
و بازار استون مارتين را تحت الشعاع قرار دهد، سال 2012 وارد خط توليد خواهد شد. قيمت جگوار 

C-X16 براى فروش در انگلستان تنها 80هزار دالر اعالم شده است.

بازي اي كه در كمتر از 
يك هفته 400 هزار بار 

دانلود شد
ويديويي  بازي هاي  شديد  رقابت  هياهوي  در 
پيش  چندي  موبايل،  گوشي هاي  براي  بويژه 
 Angry Birds يا  خشمگين  پرنده هاي  بازي 
حسابي غوغا به پا كرد. به جرات مي توان گفت 
و  كامپيوتر  روي  افراد  از  بسياري  روزها  اين 
كردن  بازي  بردز  انگري  حال  در  موبايل شان 
خوك  جوجه ها  آن  در  كه  بازي  هم  آن  هستند؛ 
مي كشند. در واقع اين بازي به سرگرمي روزانه 
نزديك به 60 ميليون كاربر فيس بوك تبديل شده 
روي  آن،  به  مربوط  مشهور  ويديوهاي  و  است 
يوتيوب 2 ميليون بار ديده شده است. عالوه بر 
اين، سناريوي فيلم مربوط به اين بازي در حال 
تهيه بوده و بازار را اقالم تبليغاتي مربوط به اين 

پرنده هاي خشمگين پر كرده است.
وارد  بازي  تازگي  به  كه  بدانيد  است  جالب  اما 
دست  روي  توانسته  حدودي  تا  كه  شده  بازار 
 Birdy بازي  اين  بزند.  خشمگين  پرنده هاي 
Nam Nam نام دارد و در 28 آگوست منتشر 
شده است. اين بازي در كمتر از يك  هفته نزديك 
به 400 هزار بار دانلود شده است. گروه سه نفره  
سازنده اين بازي شامل لبنان نادر، ارز نادر و 
جي سي در ابتدا اين بازي را در سه نسخه  مجزا 
رايگان  و  (سبك)  اليت  نسخه   كردند:  منتشر 
شامل ? مرحله، نسخه  كامل با قيمت 99/0 دالر 

و نسخه  كامل HD با قيمت 99/1 دالر. اما اين 
تيم چند روز بعد تصميم گرفت كه اين بازي را 
براي آيفون  و آي پد نيز به صورت رايگان ارايه 
كند. بنابراين، نسخه  اليت را حذف كردند و دو 
نسخه  ديگر را به صورت رايگان عرضه كردند. 
به 120  بازي  دانلود  تعداد  روز  دو  مدت  ظرف 
هزار رسيد. اين گروه ابتدا تصور كردند كه آمار 
به اشتباه اعالم شده، اما بعد از گذشت دو روز 
كه تعداد دانلود به 320 هزار رسيد و بازي در 
خاورميانه،  در   appStore برتر  برنامه   بين 10 
برتر  برنامه  و 100  فرانسه  در  برتر  برنامه   10
در امريكا قرار گرفت، تازه پي به حقيقت بردند. 
اعضاي تيم طراح بازي Birds Nam Nam كه 
موفقيت  درباره  دارند،  نام  لبناني  يا   Lebanese
انتظار  اصال  ما  مي گويند:  باورشان  غيرقابل 
پيش بيني  فقط  ما  نداشتيم،  را  استقبالي  چنين 
هزار   50 تا   10 بين  بازي  اين  كه  بوديم  كرده 
 Lebanese تيم  شد.اعضاي  خواهد  دانلود  بار 
در  خاص  صورت  به  را  بازي  كه  بودند  مصمم 
قالب فرهنگ عربي ارايه كنند. داستان اين بازي 
فرانسوي  و  انگليسي  عربي،  زبان  سه  در  كه 
جايي  مي افتد،  اتفاق  خاورميانه  در  شده  عرضه 
كه مورد تهاجم جوجه هاي فراري از آزمايشگاه 
قرار مي گيرد. گرافيك كارتوني بازي و موسيقي 
القا  بازي كننده  به  را  خوبي  حس  آن  جذاب 
مي كند. بايد ديد كه اين بازي در ادامه چه ميزان 
موفق خواهد بود و آيا توان رقابت با بازي هاي 
بازي  موفق ترين  كه   Angry Birds مثل  ديگر 
براي پالت فرم iOS محسوب مي شود را خواهد 

داشت يا خير.
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ناهنجارى تازه در ميان 
برخى از جوانان

عليرضا ابهرى  

بعيد به نظر نمى رسد تا چندى ديگر مردان نيز همچون زنان به دنبال مارك هاى 
معروف لوازم آرايشى و بهداشتى در خيابان ها و مغازه ها باشند. آنچه كه در 
سال هاى اخير، نخست در ميان بازيگران و ورزشكاران مرد ديده مى شد و اكنون 
در ميان پسران جوان در كوچه و خيابان فراوان ديده مى شود؛ استفاده از لوازم 
آرايشى است كه متاسفانه بر اساس آمارها، استفاده از اين لوازم در ميان آقايان 

رو به افزايش گذاشته است!
و  خبرها  بانوان،  توسط  آرايش  لوازم  از  استفاده  درخصوص  حال  به  تا   
ضررهاى  خصوص  در  همچنين  شنيده ايم؛  و  خوانده  فراوانى  گزارش هاى 
استفاده بيش از حد از آن حرف ها و حديث هاى زيادى به گوش مان خورده اما 
به  نظر مى رسد بايد كم كم به فكر توصيه هاى اجتماعى و بهداشتى براى آقايان 
باشيم. چرا كه زنگ هاى خطر براى مصرف كنندگان زن و مرد به صدا درآمده 
است. يك روز يكى از پهلوانان نكته جالبى را در يك جلسه آسيب شناسى به من 
خود  براى  زغال  با  جوان ها  بعضى  قبل  سال هاى  كه  مى گفت  او  كرد.  گوشزد 
سبيل مى گذاشتند تا شبيه پدرانشان شوند اما امروز، آرايش مى كنند كه شبيه 
مادرانشان شوند. حال با دقت در سخن اين پهلوان ايرانى در اين شرايط روزگار 
چه بايد كرد؟ گرايش جوانان و بعضى پسران به استفاده از لوازم آرايشى از 
نظر آسيب شناسى رفتارى به علت وجود الگو هاى غلط اجتماعى است. همچنين 
زن  نه  هستند  مرد  نه  كه  جنسيتى  دو  چهره هاى  نمايش  و  ماهواره ها  گسترش 
اما از هر دو نيز نشانى دارند باعث شده بعضى پسران بدون ريشه شناسى از 

اينگونه افراد تقليد كنند.
بهداشتى  ست  يك  محصوالت  از  وسيعى  دگرگونى  منتظر  بايد  بعد  به  اين  از    
خميردندان،  شامل  آقايان  ويژه  بهداشتى  ست هاى  تاكنون  باشيم!  آقايان  براى 
توليدكنندگان  مى رسد  نظر  به   اما  بوده  اصالح  از  بعد  ژل  و  مام  اسپرى،  عطر، 
آرايشى  ست هاى  از  جديدى  سرى هاى  دارند  نظر  در  بهداشتى،  آرايشى  لوازم 
ـ بهداشتى ويژه  آقايان را روانه بازار كنند كه عالوه بر اين محصوالت حاوى 
كرم هاى مرطوب كننده و چرب كننده صورت، پودرها، ژل هاى مخصوص ابرو و 

ريمل باشد!
 

داليل گرايش مردان به لوازم آرايشى
 البته نبايد فراموش كرد كه استفاده از همين محصوالت است كه به چهره هاى 
و  مى بخشد  متفاوت  جلوه اى  تبليغاتى،  تابلوهاى  يا  فيلم ها  در  بازيگران  برخى 
شايد يكى از داليل گرايش مردان همين امر باشد. گرچه در سال هاى اخير، در 
سراسر دنيا عالقه آقايان به زيباتر بودن، افزايش چشمگيرى داشته و تا پيش از 
اين آقايان در نهايت تالش مى كردند اندامى متناسب و عضالنى داشته و حداكثر 
تالشى كه انجام مى دادند اين بود كه در باشگاه هاى بدنسازى شركت كنند اما 
در حال حاضر آقايان هم به فكر زيباتر شدن آن هم با استفاده از لوازم آرايشى 
افتاده اند. چندى پيش فهرست پنج جراحى پرطرفدار براى آقايان در ايران اعالم 
شد كه كاشت مو و جراحى بينى در صدر اين ليست قرار داشتند. متخصصان 
اعتقاد دارند مردان اين روزها به اين نتيجه رسيده اند كه داشتن چهره و اندامى 
زيباتر به آنها كمك مى كند جوان تر و جذاب تر به  نظر برسند و در موقعيت هاى 
فروشگاه هاى  به  اگر  حاضر  حال  كنند.در  عمل  موفق تر  شغلى  و  خانوادگى 
عرضه لوازم آرايشى ـ بهداشتى بزرگ سر بزنيد، مى بينيد كه قفسه مخصوص 
محصوالت آقايان هر روز پر و پيمان تر و رديف انواع كرم هايى كه به زيبايى 

چهره و پوست آقايان كمك مى كند، طوالنى تر مى شود.
 معموال لوازم آرايشى بهداشتى مورد استفاده جوانان شامل شامپو ها، كرم هاى 
بيشتر  كه  مى شود  سر  موى  ژل هاى  انواع  و  سفيد كننده  كرم هاى  و  برنزه كننده 
جنبه بهداشتى دارند تا آرايشى اما گروه دوم اقالمى  هستند كه در رديف لوازم 
و  لب  به  تزريق  و  بينى  جراحى  تا  ابرو  زير  برداشتن  از  هستند؛  زنانه  آرايش 

استفاده از رژ لب ها و كرم ها را مى توان در چهره  بعضى پسر ها ديد.
مى كنند،  استفاده  زنانه  آرايشى  لوازم  از  ايرانى  جوان  مردان  از  حدود 6درصد 
درحالى كه 60 درصد از همساالن آنها در كشورهاى اروپايى عالقه عجيبى به 
استفاده از لوازم آرايشى زنانه دارند. اگرچه اين آمار فعال يك به 10 است اما 
رشد وشتاب استفاده از لوازم آرايشى زنانه در مردان جوان نگرانى هاى عميقى 

را در جامعه ايرانى به  وجود آورده است.

مردانه بودن با نگاهى ديگر
البته موضع گيرى آقايان در برابر استفاده از لوازم آرايشى متفاوت است، برخى 
از آقايان به هيچ عنوان حاضر نيستند كه از هيچ يك از لوازم آرايشى- بهداشتى 
كرم هاى  از  مى كنيد  پيشنهاد  آقايان  از  گروه  اين  به  كه  هنگامى  و  كنند  استفاده 
كه  دارند  اعتقاد  و  كرده  مخالفت  به شدت  كنند،  استفاده  رنگ  بدون  آفتاب  ضد 
چهره شان براق و چرب خواهد شد و جلوه مردانه اى نخواهد داشت. اين گروه 
از آقايان حتى اگر شغلى داشته باشند كه به خاطر آن مجبور باشند ساعت ها در 
زير آفتاب كار كنند، باز هم استفاده از كرم هاى ضدآفتاب را بر خودشان تحريم 

مى كنند.
پايين ترى  سنين  اغلب  كه  ما  جامعه  امروز  آقايان  از  برخى  نيز  ديگر  سوى  از   
از  برخى  در  مى كنند.  زيادى  استقبال  بهداشتى  آرايشى -  محصوالت  از  دارند، 
آرايشگاه هاى  در  كه  معمولى  خدمات  از  بيش  خدماتى  مردانه،  آرايشگاه هاى 
به  مى توان  جمله  از  كه  مى شود  ارائه  مو  كردن  كوتاه  مثل  است  رايج  مردانه 
برداشتن موهاى صورت و ابرو اشاره كرد. همچنين برخى از آقايان اين روزها 
براى پوشاندن اثرات پيرى از روى موهاى صورت و ابرو، از انواع رنگ موها 
آرايشگاه هاى  در  يا  مى دهند  انجام  را  كار  اين  منزل  در  يا  كه  مى كنند  استفاده 
مى گذارد  افراد  پوست  بر  سويى  اثرات  چه  لوازم  اين  از  استفاده  اينكه  مردانه. 
بحث جداگانه اى است اما آنچه حائز اهميت است گسترش استفاده از اين لوازم 
به   باشد.  مى تواند  نيز  نگران كننده  حدودى  تا  كه  است  جوان  مردان  ميان  در 
هرحال اگر آرايش كردن و ساعت ها جلوى آيينه به خود رسيدن، كارى بود كه 
اغلب زنانه به حساب مى آمد اما اين روزها پسرانى را هم مى توان ديد كه براى 
بيرون رفتن از خانه از ساعت ها قبل به تكاپو مى افتند. صورت خود را اصالح 
به  برنزه كننده  و  ضدآفتاب  كرم هاى  كرده،  آرايش  فشن  را  موهايشان  مى كنند، 
صورت هايشان مى مالند و برخى نيز دستى به ابروى خود برده و به  اصطالح 
خودشان، آن را مرتب مى كنند، البته بسيارند آرايشگاه هاى مردانه اى كه زحمت 

اين جوانان را كم كرده و موها و ابرو و صورت شان را درست مى كنند.
 

نقش دوستان
هستند  زمينه  اين  در  خاص  اهميت  داراى  خانواده  از  بعد  دوستان  و  همساالن 
بنابراين آموزش و پرورش و نهاد هاى فرهنگى با ارائه الگو هاى رفتارى مناسب 
پيش گيرى هاى  طريق  از  و  كنند  مقابله  ناپسند  رفتار  اين  با  بايد  جوانان  براى 
ويژه   به  رسانه ها  كنند.  اقدام  ناهنجارى   اين  از  جلوگيرى  به  نسبت  فرهنگى 
معضل  اين  به  عالقه  كاهش  يا  گسترش  در  پررنگى  بسيار  نقش  ما  تلويزيون 

فرهنگى دارند.
 

الگوى مناسب
با  جوانان  نوع  اين  همنوايى سازى  و  ناهنجار  فرآيند  اين  از  پيشگيرى  براى   
هنجار هاى اجتماعى و معيار هاى اخالقى، اول خانواده ها به ويژه پدران و برادران 
بزرگ تر بايد الگوى مناسب براى جوان تر ها باشند و با گفت وگو و ريشه يابى اين 
از اينگونه  درصد پسرانى كه  از6  درصد  امر جلوگيرى كنند.  3  از اين  معضل 
لوازم استفاده مى كنند داراى مشكالت شخصيتى و ناهنجارى هاى روانى هستند. 
برخى كارشناسان معتقدند، پديده هاى اجتماعى شايد در ظاهر ساده باشند اما 
را  آنها  حل  پيچيدگى  همين  و  پيچيده اند  بسيار  تخصصى  و  بين  تيز  نگاهى  در 
دشوار مى سازد. در واقع اين پديده ها هميشه ابعاد و زواياى متعددى داشته و 

ريشه و شكل گيرى آنها متنوع و نيز داراى پيامدهاى مختلفى است.

راه پيشگيرى
اطالع رسانى، آموزش و معرفى ارزش هاى اخالقى مردانه به نوجوانان و جوانان 
راه هاى  جمله  از  فيلم   قالب  در  تلويزيون  در  پسران  مشكالت  دادن  نشان  و 

پيشگيرى مى تواند باشد.
الگو هاى رفتارى اجتماعى مثل ورزشكاران و هنرمندان مى توانند با ظاهر خود و 
معرفى ارزش هاى اخالقى اصيل  ايرانى به نوجوانان عامل مناسبى در پيشگيرى 
از  مى آورد  در  خواص  شكل   به  را  خود  مو هاى  ورزشكار  يك  وقتى  باشند. 
نوجوان 14 ساله چه توقعى مى توان داشت، بنابراين استفاده از لوازم آرايشى 
شخصيتى  بيمارى  يك  باشد  اجتماعى  ضد  رفتار  يك  اينكه  از  قبل  پسران  براى 
از  درصد   95 گيرد.  قرار  درمان  و  مشاوره  و  روانكاوى  مورد  بايد  كه  است 
در  پسران  اين  از  درصد   97 و  مرفه اند  خانواده هاى  به  متعلق  پسران  اينگونه 
در  و  نداشته  پسر  همبازى  كودكى  دوران  در  كه  شده اند  بزرگ  خانواده هايى 
محيط زنانه رشد كرده اند و همين طور الگوى رفتارى مردانه در خانواده آنها يا 

وجود نداشته يا ضعيف بوده.

عاقبت پسر جنگلى چه 
مى شود؟

 

"رى" 17 ساله چندى قبل در شهر برلين به 
پليس مراجعه كرد. 

از  قبل  اش  گذشته  درباره  گفت  پليس  به  او 
زندگى در جنگل چيزى نمى داند و از پليس 
كمك  او  به  خودش  شناسايى  براى  خواست 
كنند. او زبان انگليسى را بخوبى صحبت مى 
كند اما آشنايى اندكى با زبان آلمانى دارد و 
ادعا مى كند پدرش رايان را پس از سقوطى 
مرگبار در جنگل در قبرى كم عمق دفن كرده 

است.

رى احتمال مى دهد پس از مرگ مادرش در 
همراه  قبل  سال   5 در  رانندگى  سانحه  يك 
كمپ  محلهاى  و  چادرها  و  جنگل  در  پدرش 

خانوادگى مى خوابيدند.

براى  اينترپول  از  آلمانها  درخواست 
شناسايى اين پسر به جايى نرسيده و مراكز 
مربوط به افراد گمشده در آلمان و انگلستان 
حتى  و  ندارند  پسر  اين  درباره  اطالعى  هم 
به  كمكى  اند  نتوانسته  هم  شناسان  زبان 

يافتن محل تولددقيق اين پسر بكنند.

آلمان  سخت  و  سفت  قوانين  به  توجه  با 
آزمايش  و  پسر  اين  از  دقيق  عكس  انتشار 

دى ان اى هم امكان پذير نيست.

آنجليكا  تا  شده  سبب  شرايط  اين  تمامى 
در  خانواده  از  حمايت  مركز  مدير  شوتلر 
در  بخواهد  انگلستان  مردم  تمامى  از  برلين 
صورتى كه كوچكترين اطالعى ازخانواده و 
يا گذشته اين پسر دارند با اين مركز تماس 

بگيرند.

پيش از اين روزنامه بيلد با چاپ تصويرى از 
آلمان  در  اطالعاتى  يافتن  صدد  در  پسر  اين 

برآمده بود اما به نتيجه اى نرسيد .

تلگراف/21 سپتامبر

به ياد داشته 
باشيد فقط از 
صرافى هاى 
معتبر جهت 

نقل و انتقال پول 
خود استفاده 

نمائيد
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دو  روزي  جهان،  مردم  همه  ميانگين،  طور  به 
دروغگوهاي  افراد،  برخي  مي گويند.  دروغ  مرتبه 
ديگر  برخي  اما  مي روند  لو  زود  و  نيستند  خوبي 
داريد  دوست  حاال  هستند.  قهاري  دروغگوهاي 
بدانيد طرف مقابل تان در يك رابطه دروغ مي گويد 

يا راست؟ به اين 7 نشانه دقت كنيد: 

اضطراب و عرق كردن: شناخته ترين نشانه هايي كه 
كردن  عرق  دهد،  لو  را  دروغگو  فرد  يك  مي تواند 
مي گوييم  دروغ  ما  كه  زماني  اوست.  اضطراب  و 
دچار  دليل  همين  به  برويم.  لو  مي ترسيم  هميشه 
ضربان  افزايش  با  اضطراب  و  مي شويم  اضطراب 
موضوع  اين  اما  است  همراه  كردن  عرق  و  قلب 
افراد  برخي  نيست.  صادق  مردم  همه  با  رابطه  در 
اضطراب  دچار  وگ  دارند  عادت  دروغگويي  به 

نمي شوند. 

صداي خيلي زير يا خيلي بم: روانشناسان معتقدند 
صدا، عالمت خوبي براي شناسايي دروغگو است. 
كنترل  را  صدا  كه  نيستيم  ما  اين  واقع  در  چرا؟ 
مي كنيم. مغز براساس احساساتي كه داريم آن را به 
شكل اتوماتيك تنظيم مي كند. وقتي دروغ مي گوييم، 
تن  معموال  علت  همين  به  شويم.  رسوا  مي ترسيم 
صدا تغيير مي كند و خيلي زير يا خيلي بم مي شود. 

از  ترس  به دليل  دروغگوها  نقيض:  و  ضد  سخنان 
درستي  احساسي  تعادل  شدن  شرمگين  و  رسوا 
و  ضد  بيش  و  كم  آنها  حرف هاي  حتي  و  نداشته 
نقيض است. براي آنكه مطمئن شويد يك فرد دروغ 
يك  در  كه  را  حرفي  دقيقا  بخواهيد  او  از  مي گويد 
مختلف  مواقع  در  شما  براي  زده  خاص  موقعيت 
مورد  در  مدام  و  متفاوت  سواالت  حتي  كند،  تكرار 
همان مسئله مي تواند ثبات فكري دروغگو را بر هم 

بريزد. 

ميميك هاي غيرمعمول: پلك زدن هاي مداوم، ماليدن 
ميميك  نشانه  اينها  همگي  مبهم...  نگاه هاي  پلك، 
صورت  است.  گفتن  دروغ  حين  فرد  يك  صورت 
دقيقا احساساتي را كه داريم نشان مي دهد و كنترل 
ميميك  فردي  اگر  است.  سخت  كمي  آنها  عمقي 
با  صحبت  حين  و  دارد  غيرمعمول  و  غيرطبيعي 
مي شود،  پلك  ماليدن  مثل  خاصي  تيك  دچار  شما 

مي توانيد به حرف هاي او شك كنيد. 

مشت،  درون  كردن  سرفه  مخصوص:  ژست هاي 
باال بردن دست روي سر و عقب بردن باالتنه موقع 
دروغگو  آدم هاي  ژست هاي  جمله  از  زدن  حرف 
دروغگوها  برخي  بود.  هم  مراقب  بايد  البته  است. 
براي آنكه احساسات شان نمايان نشود حين حرف 

زدن كامال خنثي عمل مي كنند. 

در  معموال  دروغگوها  وسواسي:  زدن  حرف 
همه  و  نمي دهند  خرج  به  وسواس  كردن  صحبت 
از  صحبت ها  حين  شما  اگر  مي كنند.  رو  را  مسائل 
فردي بخواهيد با دقت بيشتري مسائل را براي شما 
بيان كند و به عبارتي وسواسي تر از او سوال كنيد، 
معموال دروغگو چون حافظه خوبي ندارد و در دور 
درنهايت  نيست.  جواب ها  همان  بيان  به  قادر  بعد 
مي توانيد از زبان او اين جمالت را بشنويد «به من 
نباشد،  دروغگو  واقعا  فردي  اگر  نداري؟»  اعتماد 
خيلي سريع از كوره درنمي رود و براي بار دوم هم 

به برخي سواالت شما پاسخ مي دهد. 

دهان  با  فقط  فردي  وقتي  اغراق آميز:  احساسات 
مي خندد يعني يا مي خواهد رعايت ادب كرده باشد 
با  صادقانه  لبخند  يك  است.  ماهري  دروغگوي  يا 
سمت  در  پلك ها  خوردن  چين  و  لب ها  رفتن  عقب 
خارج همراه است. يك دروغگو معموال تنها با دهان 

مي خندد تا احساسات دروني خود را مخفي كند.
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بهتر زندگي كردن هفت عالمتي كه دروغگوها را لو مي دهد
10 شرط دارد

زندگي،  بودن  هدفمند   به  كنيد:  زندگي  هدفمند   1
اطمينان داشته باشيد و بدانيد كه خلق ما انسان ها، 
وانا اليه  «انا هللا  عبارت  است.  نبوده  بيهوده اي  كار 
راجعون»، يعني اينكه همه ما انسان ها، ماهيتي از 
هدف  نشان دهنده  اين  و  داريم  او  سوي  به  و  او 

خلقت و هويت انسان است.
ويكتور  باشيد:  داشته  معنادار  و  مثبت  نگرش   2
فرانكل، متخصص مغز و اعصاب، كتابي با عنوان 
كتاب  اين  در  دارد.  معنا»  جستجوي  در  «انسان 
خوب  اتفاق هاي  تمام  با  زندگي  كه  است  آمده 
داراي  شيرينش،  و  تلخ  و  آسان  و  سخت  بد،  و 
معنا و دليل است و او به همين  دليل، معنادرماني 
بتواند  انسان  «اگر  مي گويد:  او  مي كند.  مطرح  را 
معنادار  را  زندگي  و  زندگي اش  وارد  را  معنويت 
اميدوار  زندگي اش  وضع  بهبود  به  مي تواند  كند، 

باشد.»

3 اميدوار باشيد: انسان نااميد، انسان آماده مرگ 
است و نمي تواند از زندگي اش لذت ببرد. در قرآن 
نااميد  الهي  رحمت  از  هرگز  كه  آمده  هم  كريم 

نشويد. 
پتانسيل  بودن،  اميدوار  باشيد:  خوش بين   4
خوش بين شدن به آينده را درون ما ايجاد مي كند. 
مي تواند  احتياط  با  همراه  و  آگاهانه  خوش بيني 

وضعيت زندگي  را بهبود ببخشد. 

5 به ارزش هايتان وفادار بمانيد: يكي از مهم ترين 
و  «زنده بودن»  بين  تفاوت  مي تواند  كه  مسايلي 
اهميت دادن  بدهد،  نشان  ما  به  را  «زندگي كردن» 
به ارزش ها و ظرفيت هاي دروني خودمان است. 

به  كه  مي شود  باعث  انسان  كمال گرا بودن  البته 
داشته هايش قانع نباشد و بخواهد هميشه بهترين 
باشد و به همين دليل هم بيشتر به نقايص خود 
توجه كند، اما اگر ياد بگيريم كه به قابليت هايمان، 
با  مدام  را  خودمان  و  بدهيم  بيشتري  اهميت 
ديگران مقايسه نكنيم، مي توانيم زندگي بهتري هم 

داشته باشيم.
موجودي  را  انسان  باشيد:خداوند  تفكر  اهل   6
متفكر آفريده است و اين تفكر، وجه تمايز انسان 
با ساير جانداران است. حتما شنيده ايد كه ارزش 
است  باالتر  عبادت،  سال   70 از  تفكر،  سال  يك 
تعقل،  و  تفكر  قدرت  به كارگيري  با  بايد  بنابراين 
قدرت حل مسايل و مشكل هاي زندگي مان را باال 
ببريم و راه را براي داشتن يك زندگي بهتر براي 

خود و اطرافيانمان هموارتر كنيم.

بهتري  زندگي  مي خواهيد  اگر  باشيد:  منصف   7
رسميت  به  را  ديگران  حقوق  بايد  باشيد،  داشته 
خود  روابط  در  را  بيشتري  انصاف  و  بشناسيد 
و  باشيد  داشته  عادالنه  رفتار  كنيد.  خرج  آنها  با 
هرچه را كه براي خود مي پسنديد، براي ديگران 

هم بپسنديد.
داشته  مثبت  كالمي  ارتباط  باشيد:  خوش بين   8
صحبت  منطقي  و  زيبا  ديگران،  با  يعني  باشيد؛ 
هم  را  اطرافيانتان  به  گوش دادن  مهارت  و  بكنيد 

بياموزيد.

ياد  اگر  نكنيد:  مقايسه  ديگران  با  را  خودتان   9
بهتري  زندگي  مي توانيم  باشيم،  خودمان  بگيريم 

هم براي خودمان بسازيم. 

10 متوكل باشيد: به خداوند توكل و اعتماد داشته 
باشيد. توكل و رنگ خدايي داشتن خالص و بدون 
كه  است  كاري  باارزش ترين  و  مهم ترين  ريا، 
زندگي  يك  داشتن  سمت  به  را  انسان ها  مي تواند 

مطلوب و ايده آل سوق بدهد.
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از ابراز غيرمستقيم احساسات تا نياز شديد به دوست داشته شدن

17 راز مردان 
كه زنان بايد 

بدانند
ترجمه:مهتاب غالمي

بهتر  را  مردان  است  بهتر  هستيد،  ازدواج  سنين  در  دختري  اگر 
بشناسيد...

بلكه  مي كند  كم  را  زوجين  مشكالت  تنها  نه  مردان  روحيه  شناخت   
باعث برقراري رابطه بهتر بين آنها مي شود. روان شناساني كه نقش 
در  را  نكته  اين 17  مي كنند،  مطالعه  ارتباط  برقراري  در  را  جنسيت 

مورد شناخت مردان با اهميت مي دانند.

1 مردان در مورد احساسشان صحبت مي كنند اما...
صحبت  غيرمستقيم  احساساتشان  درمورد  مي دهند  ترجيح  مردان 
آخر  تعطيالت  براي  را  برنامه اش  بخواهيد  همسرتان  از  پس  كنند. 
اولين  و  شما  مورد  در  را  خود  تصور  و  فكر  اينكه  يا  بگويد  هفته 

باري كه شما را مالقات كرده  است، بيان كند. پاسخ او روشن مي كند 
احساسش چيست و اين گونه خود را به شما نزديك تر مي بيند.

2 مردان با كارهايشان دوست داشتن را بيان مي كنند
را  دوست داشتن  حس  و  احساسات  مي دهند  ترجيح  مردان  بيشتر 
را  خانه  خراب  وسايل  وقتي  مثال  كنند،  بيان  كارها  برخي  انجام  با 
مي برند،  بيرون  را  زباله  سطل  يا  مي كنند  تميز  را  حياط  يا  تعمير 
خانه  براي  كردن  خريد  حتي  مي دهند.  نشان  را  خود  دوست داشتن 

و زيباسازي محيط آن هم بيانگر اين است كه شما را دوست دارد.

3 مردان ازدواج را جدي  مي گيرند
نشان  شواهد  دارند.  واهمه  خود  نظر  سريع  ابراز  از  معموال  مردان 
مدت  است  ممكن  ولي  مي گيرند  جدي  بيشتر  را  ازدواج  آنها  مي دهد 
طوالني تري طول بكشد تا احساس خود را بيان كنند زيرا مي خواهند 
مطمئن شوند كاري كه انجام مي دهند، درست است. نتايج يك بررسي 
روي مردان متاهل نشان داد وقتي مردي با اطمينان كامل تصميم به 
را  معيارها  بيشتر  و  كرده  بررسي  را  جوانب  همه  مي گيرد،  ازدواج 
مطابق ميل خود مي بيند. 90 درصد مردان مي گويند اگر قرار باشد 

دوباره ازدواج كنند، با همين همسرشان ازدواج خواهند كرد.

4 او يك شنونده واقعي است
بيشتر ما خانم ها وقتي حرف هاي ديگران را گوش مي كنيم معموال با 
حركات اشاره و بدن و گفتن كلماتي مثل بله يا نه يا مي دانم به آنها 
نشان مي دهيم به حرف هايشان گوش مي دهيم. اين اشاره ها، بخشي 
از نظر و درك ما را به فردي كه در حال صحبت است، منتقل مي كند 
اما اين در مورد مردان صدق نمي كند. وقتي كه با همسر خود صحبت 
آن  معني  به  نمي بينيد،  او  از  حركتي  يا  نمي گويد  چيزي  و  مي كنيد 
نيست كه گوش نمي دهد بلكه ترجيح مي دهد ساكت باشد و درمورد 

آنچه شما مي گوييد، فكر كند.

5 مردان بيشتر عمل مي?كنند
بسياري  احساس.  نه  مي كنند،  تقويت  عمل  با  را  روابطشان  مردان 
همراه  پياده روي  و  ورزش  مانند  فعاليت هايي  انجام  مردان،  با  از 
همسرشان و رابطه  زناشويي سعي مي كنند به همسرشان نزديك تر 

شوند.

6 مردان زماني را براي خود مي خواهند
خانواده  فعاليت هاي  از  بسياري  در  مي كنند  سعي  مردان  اگرچه 
مشاركت كنند اما همه آنها نياز دارند زماني مخصوص خود داشته 
باشند. زماني كه تنها در گوشه اي بنشينند و تفكر كنند. اگر چه مردان 
لذت  ورزشي  باشگاه  به  رفتن  يا  باغباني  شطرنج،  بازي  انجام  از 
نباشد  كنارشان  در  كسي  دارند  دوست  گاهي  همه،  مثل  اما  مي برند 
از  يك  هر  وقتي  بپردازند.  عالقه شان  مورد  كارهاي  به  به تنهايي  و 
هم  به  بيشتر  باشند،  داشته  تنهايي  براي  را  مكاني  و  زمان  زوجين 

عالقه مند خواهند شد.

7 مردان مثل پدرانشان عمل مي كنند
اگر مي خواهيد بدانيد مردي كه قصد داريد با او ازدواج كنيد چگونه 
مردي است و چه رفتاري دارد، به رفتارهاي پدرش نگاه كنيد. مردان 
اگر  مي آموزند.  پدرشان  از  را  همسرشان  با  رابطه    و  خود  نقش 
مي خواهيد بدانيد كه چگونه با شما رفتار خواهد كرد، ببينيد پدرش 

چه رفتاري با مادرش دارد.

8 مردان زبان بدن را نمي دانند
مردان كمتر درمورد زبان اشاره و حركات بدن مي دانند و تغيير لحن 
صدا و حركات صورت براي آنها كمتر مفهوم دارد. همچنين ممكن 
است ديرتر ناراحتي زنان را كه در چهره شان نمايان است يا پيام هاي 
مي خواهيد  اگر  بنابراين  دهند،  تشخيص  را  صدا  لحن  و  اشاره اي 

مطمئن شويد پيام را دريافت كرده اند مستقيما آن را بيان كنيد.

9 واكنش مردان سريع تر است
زنان در واكنش  نشان دادن به برخي امور و كارها ديرتر از مردان 

عمل مي كنند و مدت طوالني تري براي بيان واكنش و تفكر نياز دارند. 
حتي ممكن است در مقابل مردان بيشتر احساس اضطراب و استرس 
نشان  سريع تري  واكنش  حوادث  مقابل  در  مردان  اما  باشند  داشته 
مي دهند بنابراين وقتي هنوز مي خواهيد درمورد مباحث شب گذشته 

صحبت كنيد، ممكن است همسرتان آن را از ياد برده باشد.

10 مردان به قدرداني واكنش نشان مي دهند 
و  آنها  رفتارهاي  در  زيادي  تفاوت  مي تواند  همسر  از  قدرداني 
روابطشان ايجاد كند. مطالعه ها نشان مي دهد وقتي از زحمات مردان 
قدرداني و به آنها ارزش گذاشته مي شود، بيشتر سعي مي كنند در 
انجام كارهاي خانه و مراقبت از كودك خود را درگير كنند و خود را 

تكيه گاه خواهند دانست.

1 1 رابطه زناشويي براي مردان بسيار مهم است
براي بسياري از مردان، رابطه زناشويي بسيار مهم است در حالي كه 
براي زنان اين طور نيست. براي مردان صميميت در روابط زناشويي 

بسيار رضايت بخش تر از خود رابطه زناشويي است. 

12 مردان دوست دارند زنان اول شروع كنند
رابطه  شروع كننده  آنها  همسر  دارند  دوست  مردان  از  بسياري 
به  عشق  ابراز  از  بنابراين  باشد  رابطه  اين  مشتاق  و  زناشويي 
خواهان  شما  بداند  كه  دهيد  اجازه  و  نكشيد  خجالت  خود  همسر 
رابطه زناشويي هستيد. شروع رابطه زناشويي از سوي زن مي تواند 

باعث رضايتمندي بيشتر زوجين شود.

13 مردان هميشه مشتاق نيستند
را  رابطه  زناشويي  حوصله  هميشه  زنان  تصور  برخالف  مردان 
استرس  مي شوند.  استرس  دچار  زنان  مانند  هم  مردان  ندارند. 
عوامل  بزرگ ترين  از  صورتحساب ها  پرداختن  و  خانوادگي  شغلي، 
كاهش دهنده  ميل جنسي در مردان هستند. وقتي يك مرد يك بار براي 
رابطه زناشويي تمايل ندارد، به معني آن نيست كه براي هميشه ميل 
و عالقه اش را به شما از دست داده است. او فقط در آن لحظه تمايلي 

به برقراري روابط زناشويي ندارد.

14 مردان زياد به روابط زناشويي فكر مي كنند
بيشتر مردان زير 60 سال حداقل يك بار در روز به روابط زناشويي 
فكر مي كنند در حالي كه فقط يك چهارم زنان يك بار در روز به اين 
روابط  درمورد  زنان  برابر  مردان 2  همچنين  مي كنند.  فكر  موضوع 
زناشويي روياپردازي مي كنند و جالب است كه روياهاي آنها بسيار 
متفاوت از عملشان است. مردان درمورد روابط زناشويي نسبت به 
آنچه  شبيه  آنها  تصورات  و  نيستند  جدي  مي كنند،  فكر  زنان  آنچه 

انجام مي دهند، نيست.

15 مردان، لذت بردن همسر خود را دوست دارند
است.  بااهميت  بسيار  همسرش  براي  زن  يك  شادابي  و  خوشحالي 
يك مرد تا زماني كه همسرش درمورد احساسش صحبت نكند از آن 
را  خواسته هايتان  و  احساسات  است  بهتر  بنابراين  نمي شود،  باخبر 
بيان كنيد. خواسته خود را صريحا بگوييد، زيرا مردان طفره رفتن 
را دوست ندارند. اگر خواسته خود را واضح بيان كنيد، نه تنها گوش 

مي كند، بلكه از خشنود شدن شما احساس خوبي خواهد داشت.

16 مردان درمورد ظاهر خود دچار اضطراب مي شوند
مي شوند،  اضطراب  دچار  موقعيت ها  برخي  در  مردان  از  بسياري 
است  ممكن  مرد  يك  مي كند.  پيدا  افزايش  سنشان  وقتي  مخصوصا 
در مورد جسم و توانايي هاي خود نگران شود. اگر مي توانيد، به او 
كمك كنيد تا روش هاي آرام سازي را ياد بگيرد و مطمئنش كنيد هنوز 
روابط  در  كمتر  صورت  اين  در  داريد،  دوست  قبل  مانند  را  او  هم 

زناشويي دچار استرس مي شود.

17 مردان نياز دارند دوست  داشته شوند
اگر يك مرد احساس كند از سوي همسر مورد بي محبتي قرار گرفته ، 
كند.  جلب  را  او  رضايت  تا  شود  متمايل  ديگري  فرد  به  است  ممكن 
براي پرهيز از اين موضوع زنان بايد نيازهاي عاطفي همسر خود را 

درك كنند و براي رفع نيازهاي وي بكوشند.

Web MD :منبع
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يك ويتامين براي پيشگيري از تضعيف حافظه

 B قدر ويتامين
را بدانيد

يك قرص ويتامين حاوي ويتامين هاي B و فوليك اسيد 
كاهش  سالمندان  در  را  حافظه  تضعيف  عاليم  مي تواند 
كند.  محافظت  آلزايمر  بيماري  برابر  در  آنها  از  و  داده 
تا  مي توانند  هستند  ويتامين ها  اين  حاوي  كه  مكمل هايي 
70 درصد از كاهش توان حافظه در برخي از سالمندان 
پيشگيري كرده و روند تحليل رفتن حافظه را كندتر كنند. 
تحليل  و  شدن  كوچك  سرعت  همچنين  ويتامين ها  اين 
رفتن مغز را در برخي از بيماران كه مبتال به فراموشي 
نسبي هستند كاهش مي دهد و در نتيجه از بروز آلزايمر 

جلوگيري مي كند.

اين يافته حاصل مطالعه روي 270 فرد 70 ساله و پيرتر 
از  بيش  حاضر  حال  در  كه  مي دهد  نشان  آمارها  است. 
و  هستند  مبتال  عقل  زوال  به  انگليس  در  نفر  هزار   800

تعداد اين افراد همچنان رو به ازدياد است.

دانشگاه  متخصصان  تلگراف،  روزنامه  برگزارش  بنا 
آكسفورد اين قرص ويتامين را آزمايش كرده و به نتايج 
مفيدي در جلوگيري از كاهش توان ذهني دست يافته اند. 
براساس اين گزارش، ويتامين هاي گروه B بطور كلي در 
افزايش  موجب  لذا  دارند  نقش  سلولي  متابوليسم  چرخه 
متابوليسم بدن شده و رشد و تقسيم سلول ها را افزايش 
مي دهند. اين ويتامين ها در عملكرد درست دستگاه ايمني 
و عصبي نقش دارند و براي سالمت پوست و ماهيچه ها 

نيز ضروري هستند.

افسردگي  و  استرس  كاهش  باعث   B گروه  ويتامين هاي 
و در نهايت سالمتي پوست و اعصاب مي شوند. همچنين 
در آزمايشات نشان داده شده  است افرادي كه ويتامين 
B زيادي در خون خود دارند حتي اگر سيگاري هم باشند 
با خطر كمتري در ابتال به سرطان ريه مواجه هستند. از 
جمله مكمل هاي حاوي ويتامين هاي B مي توان ب كمپلكس 
را نام برد كه براي سالمت ذهني نقش اساسي دارد. اين 
بايد  بنابراين  نمي شوند  ذخيره  ما  بدن  در  ويتامين ها 
ويتامين هاي  شوند.  گنجانده  ما  غذايي  رژيم  در  روزانه 
گروه B به واسطه مصرف الكل، شكر، نيكوتين و كافئين 

از بين مي روند. 

در نتيجه به همين خاطر است كه بسياري از مردم دچار 
كمبود اين نوع ويتامين هستند. به عالوه اسيدفوليك نيز 
براي تركيب و ساختار مولكول وراثتي دي ان  اي مورد 
مانند  ديگري  عوامل  و  نامناسب  غذايي  رژيم  است.  نياز 
چون  مختلفي  داروهاي  مصرف  نيز  و  الكليسم  بيماري، 
آسپرين، قرص هاي ضدبارداري و داروهاي ضد تشنج 
در كمبود اسيدفوليك دخالت دارند. مصرف اين ويتامين 

بويژه به زنان باردار توصيه مي شود.

سالمت

سبك زندگي سالم 
آمار ابتال به سرطان را 

كاهش مي دهد
مناسب  غذايي  رژيم  و  سالم  زندگي  سبك 
را  سرطان  به  ابتال  آمار  مي تواند  هرساله 
دهد.  كاهش  جهان  در  نفر  ميليون   8/2 تا 
اعالم  سرطان  جهاني  تحقيقات  صندوق 
كرد شمار ابتال به سرطان در كمتر از يك 
دهه گذشته پنج برابر شده و به 12 ميليون 
كنار  در  و  است  رسيده  سال  هر  در  مورد 
بيماري هاي  مثل  ديگر  مزمن  بيماري هاي 
قلبي، ريوي و ديابت به يكي از بزرگ ترين 
معضالت بهداشت جهاني تبديل شده است. 
در گزارشي در اجالس سازمان ملل درباره 
دولت ها  شد  اعالم  غيرواگير،  بيماري هاي 
با  مقابله  فرصت  بار  يك  تنها  نسل  هر  در 
موج سرطان و بيماري هاي مرتبط با سبك 

زندگي را دارند.
مي گويند  جهاني  بهداشت  متخصصان 
بسياري از بيماري هاي غيرواگير كه شامل 
يك سوم سرطان هاي شايع نيز مي شود با 
قطع مصرف الكل، پرهيز از سيگار، پيروي 
حد  تا  بدني  تحرك  و  سالم  غذايي  رژيم  از 
زيادي قابل پيشگيري است. البته رسيدن به 
با  كه  دارد  نياز  دولت ها  كمك  به  هدف  اين 
و  تنباكو  غذا،  صنعت  بر  نظارت  و  تبليغات 
نزديك  آن  به  مي توان  الكلي  نوشيدني هاي 

شد.
سطح جهان  در  مردم  آگاهي هاي  متاسفانه 
هنوز  آنها  بيشتر  و  است  پايين  بسيار 
نمي دانند فاكتورهايي مثل چاقي و مصرف 
سيگار باعث بروز بيماري سرطان مي شود 
به  تلويزيوني  تبليغات  حال  همين  در  و 

عادات  از  را  مردم  كه  مي رود  پيش  سمتي 
سالم زندگي دور مي كند.

جهاني  بهداشت  سازمان  آمار  اساس  بر 
سرطان،  مثل  غيرواگير  بيماري هاي 
ساالنه  تنفسي  و  عروقي  قلبي  بيماري هاي 
جان 36 ميليون نفر را مي گيرد كه در طول 
بيشتري  شتاب  اپيدمي  اين  آينده  سال   20
مير  خواهد گرفت و تا سال 2030 مرگ و 
بر اثر بيماري هاي غيرواگير به 52 ميليون 

نفر در سال خواهد رسيد.
بيماري هاي  كه  تصور  اين  برخالف 
است  ثروتمند  جوامع  به  مربوط  غيرواگير 
بطور نامتناسبي جوامع فقير را تحت تاثير 
مرگ  درصد   80 از  بيش  است.  داده  قرار 
وميرها بر اثر بيماري هاي غيرواگير در بين 
متوسط  درآمد  با  يا  درآمد  كم  كشورهاي 
ميليون   12 هر  از  سرطان  درباره  است. 
مورد ابتال به سرطان 7 ميليون مربوط به 
نيز  آن  روند  كه  است  پيشرفته  كشورهاي 

روبه افزايش است.

اجالسي درباره عوامل تهديد كننده بهداشت 
جهاني در 19 و 20 سپتامبر توسط سازمان 
شد.  خواهد  تشكيل  نيويورك  در  ملل 
بار  دومين  براي  گستردگي  اين  با  نشستي 
نشست  نخستين  مي شود  تشكيل  كه  است 
شد  تشكيل  گذشته  دهه  يك  در  نوع  اين  از 
بود.  وي  آي  اچ  با  مبارزه  آن  موضوع  كه 
به گفته برگزار كنندگان احتمال عدم موفقيت 
اين اجالس با حضور كشورهاي ثروتمندي 
ژاپن  و  اروپايي  كشورهاي  امريكا،  مثل 
اين  بار  كاهش  براي  آنها  همكاري  عدم  و 
بيماري ها وجود دارد. مي توان گفت مشكل 
نيست  جديد  راه حل هاي  به  رسيدن  اصلي 
قبل  از  كه  است  دانسته هايي  اجراي  بلكه 

مي دانيم.

براي مبارزه با كم خوابي 
چه كنيم؟

از  عصبي  اختالالت  و  خستگي  بي خوابي،  رفع 
خواص دارويي جوانه گندم است. جوانه ها از مواد 
محسوب  سبزيجات  گروه  در  كه  هستند  غذايي 
مي شوند، جوانه گندم سرشار از ويتامين ها و امالح 
تغييرات  دارد.  بااليي  غذايي  ارزش  و  است  معدني 
مي دهد  رخ  زدن  جوانه  هنگام  در  كه  شيميايي 
باعث مي شود امالح و ويتامين ها و پروتئين در آن 
 E ويتامين  از  غني  گندم  جوانه  پودر  يابد.  افزايش 
و B است. ويتامين E به عنوان يك آنتي اكسيد در 
و  بوده  مفيد  كلسترول  شدن  اكسيده  از  پيشگيري 

باعث كاهش بيماري هاي قلبي عروقي مي شود.

فينريوم  و  سلنيوم  و  فيبر  داراي  جوانه ها  همچنين 
سرطان  انواع  به  ابتال  از  پيشگيري  در  كه  هستند 

بويژه سرطان روده موثر شناخته شده اند و براي 
درمان  در  گندم  جوانه  است.  مفيد  يبوست  رفع 
ريزش مو و ناراحتي هاي پوستي و شادابي پوست 
موثر است كه مي توان آن را به عنوان ماسك جوانه 
گندم استفاده كرد و از سوي ديگر در زنان باردار 
جوانه  حتما  دارند  بااليي  غذايي  نياز  كه  شيرده  و 

گندم بايد در برنامه غذاي شان گنجانده شود.

روغني كه در دانه گندم وجود دارد حين جوانه زدن 
به صورت اسيد چرب در آمده كه قابل هضم است. 
براي  كه  جوانه  در   B1 بويژه   B ويتامين  وجود 
ماده  اين  است.  ضروري  عصبي  سيستم  تعادل 
اختالالت  و  خستگي  بي خوابي،  رفع  براي  غذايي 
عصبي افرادي كه از اين موضوع رنج مي برند، مفيد 
است. درباره كودكاني كه دچار سوء تغذيه هستند، 
همراه  يا  سوپ  صورت  به  بايد  غذايي  ماده  اين 

ساالد در برنامه غذايي گنجانده شود.

توليد 20 واكسن جديد در 
دهه آينده

رشد  آينده  دهه  در  مي كنند  پيش بيني  دانشمندان 
كه  خواهدرسيد  مرحله اي  به  پزشكي  مطالعه هاي 

20 واكسن براي بيماري هاي 
صعب العالج توليد مي شود.

پژوهشگران  از  برخي 
واكسن هاي  كرده اند  اعالم 
بيماري هاي  براي  مفيدي 
محيط  در  ماالريا  و  ايدز 
كرده اند  توليد  آزمايشگاهي 
واكسن  توليد  براي  ولي 
مانند  بيماري ها  از  برخي 

جذام بايد مطالعه  و تحقيقات بيشتري انجام دهند. 
فراتر  واكسن هايي  بايد  «ما  مي گويند:  دانشمندان 
و  سرطان  واكسن  مانند  كالسيك  واكسن هاي  از 

ديابت توليد كنيم.» اما پروفسور ريچارد ماكزون 
واكسن  توليد  آينده  درباره  آكسفورد  دانشگاه  از 
گفت: «با توجه به اينكه علم ايمني شناسي در ديدگاه 
مردم سودمند و بدون ابهام است، تعجب آور است 
كه برخي از مردم به گفته دانشمندان درباره توليد 
ندارند.»  ايمان  آينده  دهه  در  جديد  واكسن هاي 
اين  توليد  «درصورت  افزود:  او 
واكسن ها ابتدا بايد به كودكان بيمار 
تزريق شود تا درمان شوند.» استاد 
داد: «ايمني  ادامه  آكسفورد  دانشگاه 
زيرا  است  مهم  بسيار  آزمايشگاه ها 
توليد  درباره  تحقيقات  از  بسياري 
سياه سرفه  فلج اطفال،  واكسن هاي 
نكات  نكردن  رعايت  به دليل  و... 
ايمني نابود شده است، مطمئنم توليد 
مطالعه  و  تحقيق  سال ها  به  ايدز  بيماري  واكسن 
به  آينده  سال  در 5  ماالريا  واكسن  اما  دارد،  نياز 

بازار خواهد آمد.»  منبع: ديلي تلگراف
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چلسي هم حريف 
شياطين نشد

سيامك خاجي 

از  ديگر  يكي  برابر  و  اولدترافورد  در  سرخ  شياطين 
فصلي  كه  كردند  ثابت  هم  باز  جزيره  فوتبال  قدرت هاي 
درخشان را پيش رو دارند و پس از پيروزي تاريخي 8 بر 2 
برابر آرسنال، اين بار چلسي، ديگر تيم لندني بود كه برابر 
پذيرفت.  را  بر يك  شكست 3  زد و  زانو  شاگردان فرگوسن 
اگر چه آبي هاي لندني معتقدند دو گل يونايتد آفسايد بوده 
و داور در اين دو صحنه اشتباه كرده است اما وين روني 
نيز در اين ديدار يك ضربه پنالتي را از دست داد تا شكست 
نخورد. البته  رقم  بواس  وياس  براي شاگردان  سنگين تري 
دست  از  چلسي  بازيكنان  ساير  و  تورس  كه  فرصت هايي 
مهاجمان  اما  كند  كمتر  را  تيم  دو  فاصله  مي توانست  دادند 
شياطين  تا  نكردند  سپري  را  پرفروغي  چندان  روز  چلسي 
ليگ  فصل  اين  رقابت هاي  در  خود  مسابقه  پنج  هر  سرخ 

برتر را با پيروزي پشت سر گذارند. 

وضعيت نامشخص چيچاريتو 

از  روني  توسط  را  پنالتي  يك  دوم  نيمه  در  تيمش  كه  فرگوسن 
روي  كول  اشلي  خطاي  بايد  مسابقه  داور  است  معتقد  داد،  دست 
چيچاريتو را نيز پنالتي مي گرفت:«تكل شوكه كننده اى بود. داور به 
كول اخطار داد اما نمى دانم چرا پنالتى اعالم نكرد. بايد از خودش 
پرسيد. هنوز در مورد ميزان مصدوميت هرناندس اطالعى نداريم. 
بايد در مورد آن تا فردا صبح صبر كنيم. در حال حاضر پاى او بى 
براى  باشد.  دور  ميادين  از  هفته  چند  براى  است  ممكن  است.  حس 
از  هجومى  بازى  يك  بود؛  سهيجان انگيزى  بازى  بى طرف  بينندگان 
هر دو تيم. فكر مى كنم با دادن توپ به آنها در منطقه هجوم براى 
خودمان مشكالت زيادى ايجاد كرديم. چلسي در ضد حمالت خوب 
كار مى كرد و در نيمه اول مى توانست دو يا سه گل بزند. آنها در 
لحظاتى واقعا ترسناك بودند. واقعا بازى هيجان انگيزى بود. در نيمه 
دوم ما بايد از موقعيت هايمان بهتر استفاده مى كرديم. آنها در تمام 
طول بازى يك تهديد براى ما بودند چون تجربه زيادي داشتند. در 
نيمه دوم مى خواستيم نتيجه را حفظ كنيم و بازى را با برد به پايان 

رسانيم. بايد كارى مى كرديم تا چلسى حمله نكند.» 

ناني، هافبك يونايتد نيز كه گل دوم تيمش را به زيبايي وارد دروازه 
پتر چك كرد معتقد است، تيمش نمايش بهتري داشته و شايسته اين 
پيروزي بوده است:« فكر مي كنم دو تيم موقعيت هاى زيادى در اين 
ديدار داشتند. چلسى فرصت هاي زيادى ايجاد كرد اما تصور مى كنم 
ما بهتر بوديم و به همين دليل 3 گل زديم. اعتماد به نفس بيشترى 

داشتيم و فوتبال مان بهتر بود. شايسته اين پيروزى بوديم. 

همه بازيكنان تيم خوب كار كردند و نشان داديم كه تيم منسجمى 
هستيم. فوتبال فوق العاده اى بازى كرديم. ما سه گل زديم و چلسى 
يك گل. نتيجه نشان دهنده همه چيز است.» او همچنين درباره گلي 
كه به ثمر رساند نيز مي افزايد:« چيزى در مورد آفسايد بودن گلم 
آفسايد  در  نمى كنم  فكر  دادم.  انجام  را  خودم  بازى  تنها  نمى دانم. 
قرار داشتم چون داور چيزى نگفت. تا به حال چند گل زيبا به ثمر 

رسانده ام كه هنوز آنها را نديده ام اما اين گل را حتما خواهم ديد.» 

21 موقعيت و يك گل 

چلسي  جوان  سرمربي  بواس،  وياس  آندره  ميدان  ديگر  سوي  در 
نشان داد كه هنوز براي چنين ديدارهاي بزرگي آماده نيست و برابر 
شد.  متحمل  را  خود  شكست  نخستين  يونايتد  اسكاتلندي  پيرمرد 
ممكن  چيزها  بعضى  مي گويد:«  ديدار  اين  داوري  به  اعتراض  با  او 
است  افتاده  آرسنال  براى  ديگر  روزى  كه  اتفاقى  بيفتد،  اتفاق  است 
. عملكرد خوبى خارج از خانه داشتيم و انصافا بازى خوبى انجام 
داديم و موقعيت هاى زيادى خلق كرديم. زمانى كه در اولدترافورد 
خيلى  بازگرديد.  امتياز  يك  با  حداقل  بايد  كنيد  خلق  موقعيت   21

خوشحالم كه تيمم به نتيجه ضعيف نيمه اول عكس العمل نشان داد و 
تعهد و ميل خود را براى تغيير اين نتيجه به نمايش گذاشت. هر كارى 
كه در توانمان بود انجام داديم تا گل دوم را بزنيم ، گلى كه سخت 
است چرا كه شما هميشه در خطر هستيد و اين در نهايت منجر شد 
يونايتد صاحب پنالتى شود و آن را هم از دست داد. اگر كمى شانس 
داشتيم نتيجه اكنون چيز ديگرى بود.ما تمام تالش خود را كرديم كه 
در اين بازى برنده باشم اما ممكن نبود. تنها گلزنى نبود بلكه داور 
و خط نگهداران هم بودند. دنبال بهانه نيستم اما اين واقعيت است و 
آنها تحت تاثير بازى بودند. من از عملكرد كمك داور خيلى ناراحتم 

اما در فوتبال چنين اتفاقاتى مى افتد.» 
و  زد  بزرگي  كار  به  دست  تاتنهام  لندن،  در  و  ديدار  اين  از  پيش 
ليورپول را با 4 گل درهم كوبيد. البته قرمزهاي آنفيلد در اين ديدار 
دو اخراجي هم داشتند اما اين شكست براي دالگليش و شاگردانش 
مي تواند زنگ خطري جدي باشد و در همين ابتداي فصل فاصله آنها 
با صدر جدول كمي زياد شده است. هري ردنپ، سرمربي تاتنهام 
كه شاگردانش پس از شروعي ضعيف، حاال دو پيروزي پياپي كسب 
كرده اند با اشاره به عملكرد عالي تيمش مي گويد:« آنها نتوانستند در 
30 دقيقه ابتدايى بازى با ما كنار بيايند. بازى فوق العاده اى ارائه داديم 
و كامال بربازى تسلط داشتيم و توپ را خيلى سريع به گردش در 
مى آورديم. حس مى كنم كه مى توانستيم دو يا سه گل ديگر هم بزنيم. 
كرديم.  مى  ايجاد  مشكل  ليورپولى ها  براى  زمين  از  نقطه اى  هر  در 
گرث بيل، نيكو(كرانچار)،اسكات پاركر و لوكا مودريچ در خط ميانى 
و  آدبايور  جلوى  نمى توانستند  ليورپول  بازيكنان  و  بودند  پرتالش 
شدم  آن  نگران  كمي  شد  اخراج  آدام  كه  زمانى  من  بگيرند.  را  دفو 
كه ممكن است بر جريان بازى ما تاثير بگذارد ولى خوشبختانه ما 
توانستيم به روند رو به جلويمان ادامه دهيم و گل ها از راه رسيدند.» 
منچستر سيتي نيز كه به همراه تيم همشهري شروع فوق العاده اي در 
ليگ برتر داشت و با نتايج پرگل برابر رقبا به پيروزي مي رسيد اين 
بار برابر فوالم و درحالي كه با 2 گل از حريف پيش بود در نهايت 
به تساوي 2 – 2 رضايت داد تا 2 امتياز از يونايتد صدرنشين عقب 
را  زيادي  ستاره هاي  اخير  فصل  چند  در  تيمش  كه  مانچيني  بيفتد. 
به خدمت گرفته بازهم از كمبود بازيكن در تيمش شكايت كرده و 
گفت:«با كمبود بازيكن در سيتى مواجه هستم. تنها مى توانم مدافعان 
و مهاجمان تيم را تعويض كنم. فقط دو هافبك دارم، جيمز ميلنر و 
كافى  اندازه  به  ميانى  خط  براى  و  هستند  مصدوم  يانگ  دى  نايجل 
بازيكن ندارم. اين شكست درس خوبى براى ما بود. حدود 60 دقيقه 
به  را  بازى  توانست  دقيقه   20 در  فوالم  اما  بوديم  ميدان  بهتر  تيم 
حريف  از  هم  گل  دو  با  اگر  حتى  كه  داد  نشان  اين  بكشاند  تساوى 
سر  پشت  پيروزى  با  را  بازى  بگوييم  توانيم  نمى  باشيم  جلو  خود 

گذاشته ايم.» 

10 سال، 10 مدير
باشگاه  مديران  مديريت  فعاليت  دوره  بررسي 
بي ثباتي  از  نشان  برتر  ليگ  دوران  در  پرسپوليس 
دارد.  باشگاه  اين  مديريت  صندلي  شگفت انگيز 
عنوان  به  رويانيان  محمد  گذشته  شب  سه شنبه 
حالي  در  شد  معرفي  پرسپوليس  جديد  مديرعامل 
كه پيش از او 9 نفر به تناوب بر روي اين صندلي 
مديرعامل  دهمين  رويانيان  واقع  در  نشسته اند. 
محسوب  اخير  گذشته  دهه  يك  در  سرخپوشان 
مي شود. در ابتداي سال 1380 علي پروين با حكم 
سعيد فائقي مديريت پرسپوليس را بر عهده گرفت. 
شش ماه بعد و در پاييز همان سال علي ميرزايي 
مديرعاملي  شد.  انتخاب  مديرعامل  عنوان  به 
سال  بهار  در  او  و  نداشت  دوام  چندان  ميرزايي 
غمخوار  داد.  غمخوار  اكبر  به  را  جايش   1381
سال  در  و  داشت  حضور  پرسپوليس  در  2 سال 
آخرين  در  شد.  جايگزينش  خطيب  حجت اهللا   1383
مديرعامل  فرد،  انصاري  محمدحسن  پاييز 84  ماه 
دست  به  را  پرسپوليس  سكان  راه آهن  كنوني 
اولين  كاشاني  حبيب   86 بهار  اواخر  در  گرفت. 
كرد  تجربه  را  پرسپوليس  در  مديريتي اش  دوره 
و با جنجال فراوان به جاي انصاري فرد بر روي 
كرسي مديرعاملي پرسپوليس نشست. سيزده ماه 
بعد داريوش مصطفوي به عنوان مديرعامل جديد 
انتخاب  كاشاني  استعفاي  از  پس  سرخپوشان 
گرديد. حضور رئيس اسبق فدراسيون فوتبال نيز 
فرد  انصاري  عباس  كه  چرا  نداشت  زيادي  دوام 
اين  مديريت  عمر  گرفت.  را  جايش  ماه 87  دي  در 
مدير نيز به يك سال نكشيد و در مهر 88 كاشاني 
به  بار  اين  البته  بازگشت؛  پرسپوليس  به  دوباره 
عنوان سرپرست باشگاه. و حاال نوبت زورآزمايي 
رويانيان با بحران هاي بي پايان پرسپوليس رسيده. 
دوام  سمت  اين  در  روز  چند  او  نيست  معلوم 

مي آورد.
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غرامت فابرگاس از 
مجله انگليسي 

مصاحبه اي  اينكه  دليل  به  انگليسي  مجله  يك 
چاپ  به  فابرگاس  سسك  از  واقعي  غير 
رسانده از اين بازيكن اسپانيايي عذرخواهي 
كرد و به او خسارت پرداخت مي كند. چندي 
در  فابرگاس  سسك  از  مصاحبه اي  پيش 
در  كه  بود  رسيده  چاپ  به  انگليسي  مجله اي 
آن از زبان اين بازيكن اسپانيايي نوشته شده 
كسب  جامي  نمي تواند  ديگر  آرسنال  كه  بود 
كند و در جمع مدعيان قرار ندارد. فابرگاس 
را  آن  مطلب  اين  انتشار  از  بعد  بالفاصله 
تكذيب كرد و به سرعت از اين مجله شكايت 

كرد. 
از  كه  كرد  اعالم  اخيرا  آرسنال  هافبك اسبق 
دريافت  عذرخواهي  پيغام  مجله  اين  سوي 
براي  عذرخواهي  پيغام  است:«آنها  كرده 
بعضي  كنم  باور  نمي توانم  فرستاده اند.  من 
را  ساختگي  مصاحبه اي  چگونه  خبرنگاران 
حرف هايي  من  زبان  از  و  مي كنند  منتشر 
آنها  از  مي زنند.  را  مي خواهند  خودشان  كه 
خسارت خواهم گرفت و آن را براي موسسه 
درس  اين  اميدوارم  مي كنم،  هزينه  خيريه 
خوبي براي آنها باشد. باز هم مي گويم هرگز 
نكرده ام.  بدي  اظهارنظر  آرسنال  مورد  در 
اين تيم هميشه در قلب من جاي دارد و خانه 
دومم محسوب مي شود. فوتبالم را مديون اين 

باشگاه هستم.»

خداحافظي تاتنهام با 
جام اتحاديه 

پيروزي منچستريونايتد با درخشش اوون
آرسنال،  منچستريونايتد،  فوتبال  تيم هاي 
جام  رقابت هاي  سوم  دور  در  نيوكاسل 
اتحاديه انگليس به برتري مقابل حريفان خود 
رسيدند اما تاتنهام مغلوب استوك سيتي شد. 
و  يافت  ادامه  پيكارها  اين  شب  سه شنبه 
منچستريونايتد توانست در خانه ليدزيونايتد 
3 بر صفر به برتري برسد. مايكل اوون 15 
و 32 و رايان گيگز 45 زننده گل هاي شياطين 
اين  در  درخشش  از  پس  اوون  بودند.  سرخ 
آرزو  و  دارم  دوست  را  گلزني  گفت:  ديدار 
استفاده  مورد  تيم  تركيب  در  بيشتر  مي كنم 
و  شاد  هيچ وقت  نكنم  بازي  اگر  بگيرم.  قرار 
اينكه  بخاطر  هميشه  بود.  نخواهم  نشاط  با 
زياد مورد توجه قرار نمي گيرم و در تركيب 
مورد  مي گيرم،  حقوق  و  ندارم  جايي  تيم 
وضعيت  اين  از  من  اما  مي شوم  واقع  انتقاد 
خوشحال نمي شوم، هرچند كه مسئله انتخابم 
هميشه  مايلم  ندارد.  من  به  ربطي  تركيب  در 
بازي كنم و گل بزنم. اگر همه چيز مثل اولين 
آن وقت  باشد،  من يونايتد  در  حضورم  سال 
بسيار  سال  آن  بود.  خواهم  سرحال  و  شاد 
قرار  تيم  خدمت  در  كامال  من  و  بود  عالي 
گرفتم. پس از آن نيمكت نشين بودم. گاهي هم 
مي كنم  آرزو  اكنون  اما  شدم  گرفته  بازي  به 
كه  مي دانم  شوم،  واقع  استفاده  مورد  بيشتر 
حضور  خوبي  بسيار  تيم  بازيكنان  كادر  در 
انگيزه  من  به  آنها  با  رقابت  همين  اما  دارند 

فعاليت بيشتر مي دهد.» 
در ديداري ديگر آرسنال موفق شد 3 بر يك 
دهد،  شكست  را  تاون  شرزبوري  گمنام  تيم 
گرفته،  ضعيفي  نتايج  امسال  كه  لندني  تيم 
مرهمي  توانست  اندكي  نتيجه  اين  كسب  با 
 ،33 گيبس  كايرن   بگذارد.  خود  زخم هاي  بر 
آرسنال  براي  بنايون 78  چمبرلن 58،  آلكس 
حريف  گل  تك  كه  حالي  در  كردند،  گلزني 
توسط كالينز 16 به ثمر رساند. نيوكاسلي ها 
نيز خارج از خانه به پيروزي پرگل 4 بر 3 در 
تاتنهام  يافتند.  دست  ناتينگهام فارست  زمين 
نيز در ديداري كه در وقت عادي و اضافي به 
رسيد،  استوك سيتي  برابر  گل  بدون  تساوي 
در ضربات پنالتي 7 بر 6 مغلوب حريف شد 

و از صعود بازماند.

ورزش

مورينيو جايزه اش را به 
بنياد رابسون هديه كرد

جايزه  مادريد  رئال  پرتغالي  مربي  مورينيو  ژوزه 
مربيگري،  طالي  توپ  دارنده  و  فيفا  مربي  برترين 
سه  قهرماني  فتح  دليل  به  كه  را  معتبر  جايزه  اين 
گانه با اينتر در سال 2010 كسب كرده بود به بنياد 

سربابي رابسون اهدا كرد. 
دو  انگليس  ملي  تيم  و  بارسلونا  سابق  سرمربي 
ريه  سرطان  دليل  به  سالگي   76 در  پيش  سال 
كرد  كمك  مورينيو  به  كه  بود  كسي  او  درگذشت. 
تا مربي فوتبال شود. «مارك» پسر رابسون گفت: 
«همه خانواده كامال از اين هديه سخاوتمندانه آقاي 
مورينيو شگفت زده اند. ما به شدت تحت تاثير قرار 
گرفته ايم و قدردان او هستيم. مبلغي كه از فروش 
جايزه سال 2010 مورينيو به دست آيد در اختيار 
بنياد سر بابي رابسون و يك مركز مبارزه با بيماري 

گفت:  رابسون  گرفت.»مارك  خواهد  قرار  سرطان 
«اگر پدرم زنده بود قطعا از اينكه همه باشگاه ها و 
مربيان فوتبال در جهان در اعطاي چنين جوايزي 
همدل هستند احساس غرور مي كرد.»مورينيو هيچ 
سابقه اي به عنوان بازيكن فوتبال ندارد و ورود او 
به  كه  شد  شروع  سال 1992  از  فوتبال  دنياي  به 
اسپورتينگ  تيم  خدمت  به  رابسون  مترجم  عنوان 
ليسبون درآمد. رابسون هنگامي كه به پورتو رفت 
هم مورينيو را به همراه خود برد و در بارسلونا در 
سالهاي 1996 و 97 هم هر دو در كنار هم بودند. 
او  نام  ولي  شد  بنفيكا  مربي  مورينيو  آن  از  پس 
با پورتو بر سر زبان ها افتاد؛ هنگامي كه در سال 
2004 همراه با اين تيم قهرمان ليگ قهرمانان اروپا 
تيم  اين  با  و  بپيوندد  چلسي  به  آنكه  از  پيش  شد، 
دو بار قهرمان ليگ برتر انگليس شود. بنياد خيريه 
كشف  براي  تحقيقات  انجام  براي  رابسون  بابي 
كه  مي كند  فعاليت  انسان ها  در  سرطان  زودهنگام 
سرطان  درمان  صرف  بنياد  اين  درآمد  از  بخشي 

سينه مي شود.

ستاره هاى خوش تيپ 
خوش تيپى با جيب خالى كه نمى شود؛ هرچه پولدارتر، 
از  ها  فوتباليست  كه  يعنى  اين  تر.  گران  هم  ها  لباس 
مشتريان پر و پا قرص مارك هاى معروف هستند. اما 
فوتباليست ها يك ويژگى دارند كه از جيب پرپول هم 
مهم تر است: شهرت. اين ويژگى آن قدر مهم است كه 
كه  نگيرند،  پول  حاضرند  تنها  نه  معروف  "برند"هاى 
و  بيايند  ها  ستاره  تا  دهند  مى  دستى  هم  چيزى  يك 
براى شان تبليغ كنند. اين جا است كه رابطه واقعى و 

پرسود فوتبال و مد شكل مى گيرد. 

� ديويد بكام 
در دنياى تبليغات سال ها شماره يك بود وهنوز هم هست شايد از نظر فنى 
بهتر از او زياد داشته باشيم، اما از نظر فتوژنيك هنوز يك سوپراستار تمام 

عيار است. 
"جورجو آرمانى" سال 2007 قرارداد 3 ساله اى به ارزش 20 ميايون پوند با 
بكام امضا كرد تا از چهره او در در تبليغاتش روى بيلبوردها و مجله ها استفاده 
قرارداد  يك  لباس  و  مد  دردنياى  انگليسى  ستاره  كه  بود  بار  اولين  اين  كند. 
وقتى  از  است  ايتاليايى  لباس  طراح  يك  كه  آرمانى  جورجو  بست.  مى  رسمى 

بكام به كاليفرنيا رفته، با او دوست شده. به هر حال، با پايان اين قرارداد، بكام 
آن را تمديد نكرد چون مى خواست براى خودش كار كند. 

او همين چند ماه پيش با برند سوئدى "H & M" قرارداد بسته تا لباس هايى 
فروشگاه  حدود 1800  طريق  از  اند،  كرده  توليد  و  طراحى  خودش  تيم  كه  را 
اين شركت در 40 كشور دنيا به دست مردم برساند. به اين ترتيب، بكام براى 

دوران پس از فوتبال آماده مى شود. 

� كريستيانو رونالدو 
البته آرمانى با از دست دادن بكام درجا نزد. آن ها به سرعت سراغ كريستيانو 
رونالدو رفتند كه از نظر تيپ به بكام پهلو مى زند و تازه از نظر فنى هم يكى 
از 2 بازيكن برتر دنيا است. خود رونالدو هم براى انتخاب لباس و كيف خيلى 
به مارك گوچى عالقه دارد و بارها با لباس هاى گوچى در خيابان ديده شده. 
عالوه بر اين، ستاره رئال مادريد به همراه خواهرش 2 فروشگاه CR7 افتتاح 
كرده كه در آن ها لباس هايى با مارك CR7 فروخته مى شوند. هر 2 فروشگاه 

در پرتغال هستند، يكى در ليسبون و ديگرى در ماديرا، زادگاه او. 

� ليونل مسى 
رقابت مسى و رونالدو در دنياى مد هم ادامه دارد. رونالدو با جورجو آرمانى 
كار مى كند و ليونل مسى با "دولچه و گابانا" قرارداد دارد. تمام درآمد ستاره 
آرژانتينى از اين قرارداد از طريق "بنياد مسى" به امور خيريه اختصاص پيدا 
بين  نيست؛  رونالدو  و  مسى  بين  فقط  رقابت  كه  است  جا  اين  كند.جالب  مى 
جورجو آرمانى و دومنيكو دولچه و استفانو گابانا هم هست. دولچه و گابانا از 

2004 اسپانسر ميالن است و آرمانى طرفدار اينتر است. 

� جرارد پيكه 
معموال خبرهاى حاشيه اى بيش تر دور و بر مهاجم ها است و كمتر كسى به 
مدافعان اهميت مى دهد اما پيكه... هم يكى از بهترين مدافعان دنيا است و هم 
يكى از خبرسازترين ها. بعد از اين كه ماجراى نامزدى او و شكيرا مدت ها 
عكس  توان  مى  بازهم  حاال  برد،  ها  مجله  و  ها  روزنامه  جلد  روى  را  عكسش 
پيكه را در مجالت پيدا كرد، اما اين بار در تبليغات لباس هاى شركت "مانگو". 

خط لباس هاى مردانه "مانگو"ج در 2008 راه افتاد و زياد معروف نبود، تا اين 
كه به فكر افتادند از شهرت پيكه استفاده كنند؛ و موفق هم بودند. مدافع بارسا 
مى گويد:" از 15، 16 سالگى مد را دنبال كرده ام. از آن خوشم مى آيد و به 
سليقه ام اعتماد دارم ولى وقتى در يك حركتى به اين بزرگى شركت مى كنم، 

مى گذارم كارشناسان به من مشاوره بدهند." 

� زين الدين زيدان 
هر چقدر كه بازيكن خوبى بود، اصال به او نمى آيد كه "مد"باز باشد. به هر حل، 
Y 3، آديداس و يوجى ياماموتو با هم يك خط لباس راه انداخته اند و زيدان هم 

سفير آن ها شده:" قبال ورزشكار بودم، حاال يك آدم ديگر هستم." 
كرده.  همكارى  هم  ويتون"  "لوييز  با  ياماموتو،  بر  عالوه  فرانسوى  ستاره 
ويتون امسال تابستان برنامه مفصلى براى تبليغ لباس داشت و زيدان، پله و 
مارادونا در آن شركت كردند:" نمى خواهم مدل شوم... از بچگى دوست داشتم 
با مارادونا و پله كار كنم. رويايم به حقيقت پيوست." او همين طور گفت:" توى 
لباس هاى Y 3 حس خوبى دارم...دنبال آخرين ها نيستم، فقط دنبال چيزهايى 

مى گردم كه دوست دارم." 

� سايرين 
استيو مك منمن، جيمى ردنپ، ديويد جيمز، جيسون مك آتير، استن كاليمور و 
رابى فاولر آن قدر درگير تيپ و مد و بستن قرارداد با برندهايى مثل تاپ من، 
هوگو باس و آرمانى بودند كه به اين گروه از بازيكنان ليورپول، لقب "اسپايس 
اى  دوره  در  آرسنال،  براى  بازى  زمان  در  آنرى  تيرى  بودند.  داده  را  بويز" 
كه در اوج بود، با برند آمريكايى "تامى" قرارداد داشت و ريو فرديناند، مدافع 
منچستر يونايتد، مجموعه كفش هاى "five" را بيرون داده. حتى دولچه و گابانا 

عكس تبليغاتى با حضور بازيكنان تيم ملى ايتاليا انداخته است.
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 افقي:

ــت –  ــمان اس ــغلش در آس ١- ش
پرنده اي كوچك، زيبا و دلنشين

ــير – پيمان ناقال  ٢- رنگ دودي س
– داد باخته

ــت –  ــي – تندرس ٣- پارچه روپوش
ايستاده و قائم

ــذري – پيروز –  ــه – غذاي ن ٤- گل
اسب چاپار

ــدر جعلي – قريه –  ٥- عالمت مص
جمع رمز

 – زاري  و  ــه  گري  – ــتاده  ايس  -٦
بيماري

ــهرهاي  ــز و ارجمند – از ش ٧- عزي
ــمال استان  ــياحتي ش فرهنگي و س

فارس – آقا، مهتر
٨- به صورت جدي و برابر با مقررات 

– دانش ها – آجر نصفه 
٩- درياچه حمام – مشاور – پله پله 

باال رفتن
ــران و  ــرزن – هج ــدا – ب ١٠- ناپي

فراق
١١- مترسك – تاج – سطح داخلي 

دست يا پا
١٢- پدر عرب – پرنده خوش خوراك – 

ساز موالنا – مي خزد و گاهي مي گزد
ــار – بازرگانان –  ــه به ١٣- گل هميش

پول كانادا
ــالح عكس –  ــد – اص ــرض قن ١٤- م

ناطق
ــج و نازك  ــت – زودرن ــد و زش ١٥- ب

نارنجي
 عمودي:

ــاطت  ــزرگ – كنايه از وس ــره ب ١-خم
كردن

٢- ناگوار بودن – چهره پرداز – الزم
٣- مواد زائد خون – پناهگاه – اراذل

ــب مخرب –  ــوار – بم ــاف، هم ٤- ص
مطابق روز – مرض كشنده

ــفقت و  ــران – ش ٥- گاوچ
مهرباني – نوعي خط كش

ــوي – سخت  ٦- تيم فرانس
– چيزي را در تصرف خود 

داشتن
ــته يا  ــزار درو – نوش ٧- اب
ــراي حمايت  گفتاري كه ب
ــا رد ادعاي مدعي  از ادعا ي
ــي رود – مهاجرت  به كار م
ــالم(ص) از مكه  پيامبر اس

به مدينه
٨- نوعي شيريني كه بيشتر 
مصرف  ــالت  تنق عنوان  به 
 – ــه  مرتب دو   – ــود  مي ش

ظرف مركب
ــب  ــت و لق ــرور اس ٩- س

حضرت علي(ع) – از رنگ ها – امتحان
ــان خودماني –  ــم رديف – ده ١٠- ه

مخفف شاد
ــوند –  ــد و ناراحت مي ش ١١- مي خورن
ــتن  ــب دانس ــت يا مناس يورش – درس

سخني يا كاري
ــگفتي –  ــه ش ــتدار – كلم ١٢- دوس

همنشين – ظرف شستن لباس
ــر هم –  ــت س ــي و پش ــي در پ ١٣- پ

ضدگرسنگي – جايگاه
ــاده – كار  ــازه راه افت ــودك ت ١٤- ك

نسنجيده – قنات
ــتان  ــي و زيارتي اس ــار ديدن ١٥- از آث
ــده در بروجرد – حرف  لرستان واقع ش

ندا

 افقي:
ــهورترين آثار اميل زوال كه  ١- از مش
ــي كتاب اعتصاب كارگران  موضوع كل

است – خوش فطرت
ــزان بر آتش –  ــك ري ٢- بريان و اش
ــم رئال مادريد كه  بازيكن محبوب تي
اين روزها خبرهايي مبني بر پيوستن 
ــد –  ــه گوش مي رس ــي ب او به چلس

حصير
٣- زمان بي آغاز – جنبش – معمولي

ــز و درهم  ــف – چين هاي ري ٤- وص
موي سر – اثر بيدل – پرنده اي خوش 

آواز
ــز – خداي هندوان – عدد دو  ٥- چي

رقمي

ــيرين! –  ٦- ميل و رغبت – گياه ش
حرف هجدهم الفباي ابجد

٧- شهري در استان اصفهان – نوعي 
ــوپ در بازي هاي  ــردن ت ــرازير ك س

واليبال و تنيس – جرب
٨- وسيع و پهن – نامي براي خانم ها 

– بانو
ــول خرد هندي – حومه تهران  ٩- پ

– شتافتن
ــهري در  ــت – اطراف – ش ١٠- طاق

استان لرستان 
ــتن براي شكار – عدل و  ١١- نشس

داد كردن – مذكر
١٢- ايزد – ٢٨ گرم – قاعده و روش 

انجام دادن كاري – سخن بي عمل
١٣- كهن ترين بخش ادبياتي اوستا – 

پست – همسر حضرت ابراهيم(ع)
١٤- بيان – دهمين ماه سال قمري 

– دستيازي
١٥- اثري از ماري لوگال(٢٠١٠) – 

پياز حضرتي
 عمودي:

ــم – نوعي  ــخن زير لب از خش ١-س
آرتريت غيرچركي حاد بر اثر عفونت 
ــت كه  ــري از بدن اس ــه ديگ در نقط
ــم خارج مفصلي  ــت با عالئ ممكن اس

همراه گردد
ــعر – غريبه نيست  ٢- صنعتي در ش

– زبان عرب
ــتني –  ــا – رس ــوري در  اروپ ٣- كش

شهري در استان كرمان
٤- خشك شدن – قاصد – از حروف 
مقطعه قرآن كريم – اشاره به نزديك

آرزوي   – ــياب  افراس ــرزمين  س  -٥
خيالي – عناد

٦- عيب و نقص – خوشا – سوره ٢٣
 – ــردن  ك ــگاه  ن  – ــان  بي زب  -٧

توزيع كننده
٨- شيپور بزرگ جنگي – توشه سفر 
ــان  ــهري در آذربايج – ش

شرقي
ــوس  ــر – جل ــم قط ٩- ك

دادن – حشره خونخوار
 – ــكاري  ش ــده  پرن  -١٠

ستودن – نوعي حلوا
١١- دهان – بازرگانان – 

دوبيتي
١٢- گونه، صنف – دختر 
ــاه گرفتگي –  ــري – م ل

مركز يونان
١٣- مترسك – پزيسيون 

– يكدنده
١٤- نام دخترانه – ميرا – 

غيربليغ
١٥- فرهنگنامه – هرگز نه
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طالع بينى هفته

 
 

� فروردين ماه: 
اين هفته خاطرات مربوط به گذشته تان زنده ميشود اما مثل 
سرتان  پشت  در  اى  آينه  كه  نداريد  دوست  زياد  شما  اينكه 

قرار گفته و روزهاى گذشته را ببينيد. 
شما به خاطر اينكه ميخواهيد زودتر به مقصد خود برسيد 
در  اما  شود  قطع  حركتان  مسير  طول  در  كه  نداريد  دوست 
عمل شما هنوز موردهاى احساسى مربوط به گذشته داريد 
كه قبل از حركت كردن به سوى آينده بايد به انها رسيدگى 

كنيد.
� ارديبهشت ماه: 

اين هفته شما نياز به وقت خالى داشته و واقعًا به استراحت 
و زنگ تفريح احتياج داريد. 

مهم نيست كه چقدر سرتان شلوغ است، شما بايد بدون اينكه 
كناره  كار  از  كمى  ميكنيد  كار  چه  بفهمد  كسى  بدهيد  اجازه 
گيرى كرده و وقت خود را در خانه و براى كارهاى شخصى 

تان بگذرانيد. 
به ياد داشته باشيد، زمانى كه شما براى خودتان ميگذاريد 
زمانى  محدوده  يك  در  كه  كارهايى  كيفيت  بلكه  نيست،  مهم 

كوتاه انجام ميدهيد اهميت دارد.
� خرداد ماه: 

اين هفته ماه شما در خانه امالك شما قرار دارد و شما بيش 
از اندازه نسبت به چيزهايى كه داريد انحصار طلب شده ايد 

و حس مال دوستى تان گل كرده است! 
اگر  خصصوص  به  ميشود،  مايملك  از  صحبت  وقتى  اما 
طرح  صميميم  دوست  يك  پاى  وقتى  يا  باشيد  كرده  ازدواج 

باشد، الزم است كه آنها را هم در نظر بگريد. 
دهيد،  نسبت  پول  به  را  چيزى  هر  نكنيد  سعى  هفته  اين  در 
حتى اگر موافقت و موفق شدن در بحثها مدتى زمان ميبرد، 
خودشان  مسير  در  گفتگوها  و  بحثها  اين  كه  بدهيد  اجازه 

پيش بروند.
� تير ماه: 

اين هفته ماه در نشانه حساس شما قرار گرفته است و شما 
مبهوت قدرت احساسات خود شده ايد ، احساسات شما مدام 
در حال تغييرند و افكارتان نيز از اين سو به آن سو ميروند 

و تالش شما براى فكر نكردن فايده اى ندارد. 
بهترين  فقط  بگيريد؛  ناديده  را  خود  نيازهاى  نميتوانيد  شما 
بين  كه  است  اين  دهيد  انجام  ميتوانيد  هفته  اين  در  كه  كاى 
و  تعادل  آروزهايتان  و  داريد  ديگران  از  كه  هايى  خواسته 

سازگارى ايجاد كنيد.
� مرداد ماه: 

اين هفته شما در حاليكه سعى ميكنيد چيزهايى را بخوريد كه 
بيشترين فايده را برايتان دارند، ترجيح ميدهيد كه به فعاليت 

هاى منظم خود بچسبيد ! 
مسير  از  را  شما  است  ممكن  ناآگاهانه  آرزوهاى  متاسفانه 

اهداف منطقى تان دور گرداند. 
خودتان  به  گذاشتيد  كنار  را  كارهايتان  كمى  هفته  اين  اگر 
سخت نگيريد ؛ حركت به سوى جلو زمانى امكان پذير است 
كه تمام نظام هستى براى حمايت كردن از رشد و پيشرفت 

شما آمادگى كامل داشته باشند!
� شهريور ماه: 

اين هفته ماه در خانه اهداف بلند مدت قرار دارد و ميتواند 
را  تان  خانواده  و  دوستان  سودمند  احساسى  حمايتهاى 

شامل حالتان كند 

اما اين اتفاق مثل يك شام مجانى نيست! 
براى اينكه اين هفته هركسى كه از شما حمايت كند نسبت به 
گيرى  سخت  ميكنيد  ايجاد  تان  زندگى  در  شما  كه  تغييراتى 

مينمايد. 
كه  ميگيرد  نشات  كسى  سوى  از  شما  مشكالت  اگرچه 
ميخواهد در موفقيت هايتان نقشى داشته باشد، اكنون به نفع 
تان است كه به جاى اينكه افكار منفى را انكار كنيد سعى كنيد 
راهى پيدا كنيد كه با وجود اين افكار منفى به موفقيت برسيد.

� مهر ماه: 
قرار  اجتماعى  هاى  مسئوليت  خانه  در  شما  ماه  هفته  اين 
ديگر  افراد  از  اند  خواسته  شما  از  كه  انگار  و  است  گرفته 

محافظت كنيد! 
اگر اين هفته از عهده كارهايى كه از شما خواسته شده است 
برنياييد، مطمئنا مسئوليت پذيريتان زير سئوال ميرود ، اگر 
شما واقعا اعتقاد داريد كه ميتوانيد اين كارها را انجام دهيد، 
فقط بايد روش جالب و جذابى براى نشان دادن استعدادهاى 

خود پيدا كنيد.
� آبان ماه: 

در اين هفته شما به طور ذاتى توانايى خارق العاده اى داريد 
كه براى هر مشكلى راه حل مناسبى پيدا كنيد. 

عالى  و  خاص  خيلى  كار  كه  بگوييد  ديگران  به  شما  شايد 
انجام نداده ايد اما حقيقت موضوع اين است كه جوابهاى شما 

خيلى هوشمندانه خواهد بود. 
اين كارتان مثل پيدا كردن يك سوزن در انبار كاه است!! پس 
فرصتهاى خود را از دست ندهيد، براى رسيدن به چيزهايى 

كه ميخواهيد اين هفته بهترين زمان است.
� آذر ماه: 

اين هفته ماه كامل براى شما تبديل به يك چالش شده است، 
براى اينكه خانه مربوط به افراد ديگر را فعال كرده و شما 
احساس ميكنيد به جز موضوعات مهم و اساسى حرفى براى 

گفتن نداريد. 
البته اين نوع فقدان و كمبود بهتان كمك ميكند كه محدوديتهاى 

خود را بشناسيد. 
قبول  را  خود  جديد  شرايط  كه  كنيد  سعى  هفته  اين  در  اگر 

شما  راه  و  رفته  كنار  راهتان  سر  از  موانع  و  سدها  كنيد، 
باز ميشود.
� دى ماه: 

اين هفته شما ميخواهيد بدانيد كه احساساتتان ثابت و بدون 
بر  هايتان  فعاليت  ميخواهيد  كه  چرا   ، نه  يا  هستند  تناقض 
اساس و پايه واقعيت شكل بگيرند ، متاسفانه اين هفته شما 
در حاليكه اطالعات بيشترى جممع ميكنيد احساساتتان نيز 

تغيير ميكنند. 
اين هفته به جاى سرسختى كردن و پافشارى كردن بر روى 
ديدگاه هايتان، واكنش هاى شما نسبت به گذشته كمتر قابل 

پيش بينى هستند.
تا موقعى كه مجبور نشده ايد هيچ تصميم بلند مدتى نگيريد؛ 

جوابى كه ميدهيد لزومًا آخرين جواب شما نخواهد بود!
� بهمن ماه: 

اى  ايده  روى  اندازه  از  بيش  شما  دارد  امكان  هفته  اين  در 
پافشارى كنيد، كه اين موضوع آنقدرها هم كه فكر ميكرديد 

برايتان خوب نيست. 
اگر شخصى با اطالعات كافى به شما پيشنهاد داد كه فرضيه 
و يا ايده شما زياد هم خوب نيست، سعى نكنيد نقش سخنران 
و نصيحت كننده را بازى كنيد ؛ در عوض سعى كنيد كه از 
حرفهايى كه خودتان ميزنيد درس بگيريد ؛ اصالح كردن يك 

بازى به مراتب بهتر از دفاع كردن از آن است.
� اسفند ماه: 

اين هفته ماه در خانه خالقيت و احساسات عاشقانه تان قرار 
باشيد  داشته  سرگرمى  كه  ميسازد  قادر  را  شما  و  ميگيرد 
و همچنين در لحظه حال بتوانيد با احساسات خود درست 

برخورد كنيد. 

با همه اين احوال امكان دارد دوستان تان جديت بيشترى را 
در كار شما طلب كنند و قصد و نيت شما را از گفته هايتان 
متوجه نشده و آنها را سوءتعبير كنند ولى اين هفته شما بايد 

قبل از هر كارى اين سوءتفاهمات را برطرف كنيد. 

جدول و سرگرمى






