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تيم واليبال ايران در اولين بازي خود در جام 
جهاني با نتيجه  سه بر يك ستارگان تيم ايتاليا 
را شكست داد و نشان داد هنوز شگفتي آفرين 

بزرگ مسابقات واليبال محسوب مي شويم .
گزارش اين اتفاق را در صفحه 15 بخوانيد.

نابودي ايتاليا در 120 دقيقه 

1388، مخالفت ها با اينترنت پرسرعت 
و لزوم تغییر گفتمان روشنفکری ، از 

دموکراسی به نئولیبرالیسم
این دعواهایی که سر اینترنت پر سرعت راه افتاده، این 
که در خبرها رســید که آیت اهلل مکارم شیرازی اعالم 
کرده نســل ســوم به باالی اینترنت حرام است و بعد 
توضیح داد که حرف ها تحریف شده و فقط آدم بی عقل 
است که از تکنولوژي استفاده نمی کند، این که نماینده 
مجلس گفت وزیر را به خاطر این امکانات تکنولوژیک 
اســتیضاح می کنند و بعد رئیس جمهور گفت: که آدم 
پای این اینترنــت خوابش می گیرد و سیاســت دولت 
گســترش پهنای باند خواهد بود، این دعواها فقط یکی 
از نشانه ها و عوارض صنعتی شدن است. گذشتن از نظم 
قدیم به دوران تازه. گذار از روزگار طفل ماندن ناشــی 
از وابســتگی به اقتصاد مرکزی )حاال به هر بهانه ظاهرا 
مقدس یا غیر مقدســی(، به بلوغ روزگار کســب و کار 
فردی. این وحشت از اینترنت پر سرعت است، به مثابه 
وحشت از هر عامل دیگری که یک ملت تحت کنترل را 
صاحب فضای شخصی و ایده های فردی و مسیر توسعه 
و پیشرفت خاص، به تعداد آدم های یک جامعه می کند. 
نه فقط در ایران این دوران، که هر جور بلوغی، هر جور 
فاصله گرفتن از روزگار امنیت کودکی، ســخت است و 
درد دارد. مســیری که به خصوص از ۱۳۸۸ آغاز شد و 
حاال هر روز و هر لحظه، عوارضش به شکل ها و بهانه ها 
و در قامت پدیده های مختلف خودش را نشان می دهد. 
انسان همواره نظر به امنیت دارد. این نقل قول شاهکار 
بنجامین فرانکلین را همه شــنیده ایم: »آن کس که از 
آزادی، به نفع امنیتش بگذرد، نه لیاقت امنیت را دارد و 
نه آزادی.« اما طبع انسان همیشه بر همین اساس بوده 
است. به خصوص طفل نوپایی که تا به حال وصل به شیر 
نفت بوده و ارتزاق می کرده. برایش تصمیم می گرفته اند، 
اما در عوض مســئولیت انتخاب را از دوشش برداشته 
بودند. و حاال باید کم کم زیستن در دنیای آزاد را تجربه 
کند. می خواهم بگویم، که فقط مخالفــان اینترنت پر 
سرعت، فقط صاحبان منافع ناشی از کودک ماندن ملت، 
نیستند که حضور در آن اتاق دربسته امن وصل به شیر 
نفت را ترجیح می دهند و از قدرت شان استفاده می کنند 
تا اوضاع تغییری نکند. خود ما که ســال ها این امنیت 
ناشی از عدم آزادی و نداشتن مسئولیت انتخاب را تجربه 
کرده ایم، بدمان نمی آید که در همان اتاق دربسته باقی 
بمانیم. پس گاهی باید تالش کرد دیوارهای این اتاق را 
شکست تا کودک مجبور به بیرون آمدن و تجربه فضای 

بیرون شود، تا دنیای آزاد خودش را بسازد. 
چی شد که ستون این هفته این شــد؟ مواجهه با همه 
اخبار مقابله بــا ورود اینترنت پر ســرعت، گفتن این 
حرف ها را به سرم انداخت. تا به حال گفتمان روشنفکری 
ایرانی، تــازه از نوع مترقی اش و به فرض راســت بودن 
ادعاهایش، بر اســاس دموکراسی اســتوار بوده. از نظر 
آن ها مدینه فاضله، جایی اســت که دموکراسی برقرار 
است. اما برای ما که متصل به شیر نفت و اقتصاد مرکزی، 
جنبه های شیرین اسارت را تجربه کرده ایم، دموکراسی 
می تواند انتخاب یکی از حاالت مختلف باقی ماندن در 
همین حصر و اسارت باشد. این که به عنوان رعیت، یک 

صاحب را به جای دیگری انتخاب کنیم. 
این است که به نظرم در چنین شرایطی، گفتمان نخبگان 
ایرانی، باید به سمت بست و گسترش لیبرالیسم بچرخد. 
و گر نه، گسترش دموکراســی در مسیر انتخاب یکی از 
شیوه های امنیت به نفع آزادی چه فایده ای دارد. برای 
رسیدن به امنیت ملی واقعی، قهرمان شدن تک تک ما 
مردم، آماده کردن مسیر برای قدرتمند شدن نخبگان 
و صاحبان استعدادی از گروه های مختلف مردم ایران، 
کشورمان، نخســت باید حس بزرگی و میل به توسعه و 
پیشرفت را به آدم های ســال ها در اتاق دربسته مانده، 
تزریق کرد. باید به مردم آموخت که در مســیر رسیدن 
به امنیت، نخســت باید آزاد بود، و گرنه اسمش امنیت 
نیست و محدودیت است. و این محدودیت در مسیر رشد 
و خالقیت و بروز استعدادها، بزرگ ترین ظلمی است که 
می شود به یک انسان روا داشت.  وارد این مسیر شویم. 

خدا را شکر، مسیر بی بازگشتی هم هست. 

ستون دوشنبه
امیر قادری

راز ثروت 
جراحاِن 
پالستيك

سهم هر جراح ايرانی به طور متوسط 
735 عمل زيبايی در سال است که 
اين آمار باالترين رقم در جهان و  دو 

برابر سهم جراحان برزيلی است

کمال بردبار | یك بار ســر فیلم سنتوري بود 
كه از  فرانسوي ها ضرب المثلي نقل كردم  كه 
مي گوید خدا هنرمند ها را دوست دارد.طعنه 
به امتیاز ویژه فرضي بارگاه ارزشــیابي الهي به 
كســاني كه توانایي خلق اثر هنري دارند. یك 
نوع چشم پوشــي برخطاها.شاید این تنها یك 
خیالبافي فرنگــي مابانه  باشــد و در ملكوت 
آســمان هنرمند ارجحیت ویژه اي نسبت به 
دیگر بندگان خدا نداشته باشد اما هرچه هست 
این  ضرب المثل فرانســوي ها پر از مهرورزي 

نسبت به جایگاه هنرمندان است...
سال هاســت كه مســعود كیمیایي را در بین 
دو تیغه دفتر فرح و ســعید امامي قرار داده اند.

گاه دوســتان اصولگرا  آن لبه را روي گرده اش 
فشار مي آورند وداســتان كمك مالي منتسب 
به دفتر فرح  به فیلم هایش را وســط مي كشند 
و گاه دوستان این سمت  اصالح طلبان متعهد 
و آتشــین مزاج هر از گاهي یاد ماجراي سعید 
امامي  مي كنند و براي اســتاد خسته سینماي 
ایران خط و نشــان مي كشند.استاد هفته قبل 
به تلویزیون آمد.نمي دانم با چه توجیهي با چه 
سفارشــي و با چه هدفي.از دیدنش حتي روي 
صفحه تلویزیون خوشــحال شــدم كه چقدر 
خوب حرف مي زند حتي وقتي عامدانه بخشي 
از حقیقت را پنهان مي كند.راستش براي من، 
براي من كه هربار بادیــدن چند  فیلم بزرگ او 

نیرو گرفته ام دیگر چه فرقي مي كند كه افسانه 
كمك دفتر فرح به فیلم ها ي كیمیایي درست 
باشــد یا غلط ؟چه تفاوتي مي كند كه در پشت 
ساخت سلطان سعید امامي حضور داشته باشد 
یا نه؟دیگر در گــذر این همه ســال براي من 
آن چه مهم اســت و مي ماند  تیغ كشي  قیصر 
است در سال هاي راكد اواخر دهه 40.آن نگاه 
حسرت آلودش به آتشگرداني نامزدش در حیاط 
وقتي مي رود تا كار خود را بسازد...براي من او 
از گنجشكك اشي مشــي در انتهاي گوزن ها 
به یادگار مانده اســت كه با خودم در حافظه ام 
حفظــش كرده ام.كیمیایي یعنــي صحنه اي 
از ســرب كه هادي اســالمي عكس همســر 
خیانتكارش را كه خود كشته است هنوز روي 
میزش حفظ كرده و وقتي  به مالقاتش مي آیند 
آرام و تلخ قاب عكــس را روي میز مي خواباند. 
مگر نه اینكه  توشه مان از سینماي دهه 60 نگاه 
جست و جو گر گلچهره سجادیه در دندان مار 
روي پرده اي است كه برادر از آن به داخل آمد و 
محبوب نیامد. یا وقتي كه  رضا سوار بر اسب در 
خط ویژه اتوبوسراني  مي تازد و خیره سرانه شهر 
و قواعدش را به چالش مي كشد )رد پاي گرگ (.

كیمیایي حتي فقط براي ساخت این پنج فیلم 
در سینماي ایران ، پایدار و بي تزلزل در نزدیكي 
قله ایستاده است. سال ها مي گذرند و استاد 70 
را هم گذر داده است و ماهم از 40 گذشته ایم 

و در این طوفان حوادث، در این معركه بي رحم 
روزگار دوستاني  كه به نوبت كمك دفتر فرح و 
حضور سعید امامي  را به رخ مي كشند یادشان 
باشــد همه ما، هم شــما منتقدان  اصولگرا و 
اصالح طلــب كیمیایي هم  مادوســتدارانش  
وهم خود كیمیایي از ایــن دنیا خواهیم رفت .

همه ما زیر گام هــاي ســنگدالنه زمان محو 
خواهیم شــد  اما فیلم هاي او بــراي فرزندان 
ما براي وقتي كه بخواهند معني كنشــمندي 
و تعهد  و شــجاعت را حس بكنند هنوز ســر 
مشــق هایي مفید و تاثیر گــذار باقي خواهند 
ماند. چرا كه از كانال خالقیت هنري گذشــته 
است. نمي دانم براي دوســتان سیاست ورز ما 
معناي خالقیت هنري چیســت  و چقدر براي  
آن احترام قائلند اما باور كنید چنین موهبتي را 
كیمیایي – حداقل زماني - داشته است و ما و 
شما نداریم یا كم داریم... حداقل از بزرگان  بلند 
پایه مان یاد بگیرید كه چگونه قدر هنرمندان را 
مي دانند.همین دیروز بود كه ماجراي نوشــته 
مهدي اخوان ثالــث در دفتر آیت اهلل خامنه اي 
رونمایي شد.همین چند سال قبل بود كه رهبر 
انقالب به هنر شاعري ملك الشــعراي بهار و 
رهي معیري  اداي احترام كرد .سیاست ورزي 
و اهداف سیاسي دوستان در هردو جناح چقدر 
مي ارزد كه حتي از چنین سرمشق هایي عدول 

مي كنید.؟با كدام بهانه ؟با كدام توجیه؟

درباره حمالت موسمی جناح های 
مختلف به مسعود کیمیايی

راحتش بگذاريد

دو بیمار مبتال به ابوال پس از گذراندن دوره درمان با 
داروی آزمایشی موسوم به »زی مپ«، از بیمارستانی 
در پایتخت لیبریا مرخص شده و مورد استقبال النا 

جانسون، رئیس جمهوری این کشور قرار گرفتند.
سنگا اومئنگا، پزشــک اهل کنگو و کیندی کوباه، 
شــهروند لیبریایی بر اثر تماس بــا بیماران در یک 

مرکز بهداشتی، به ابوال مبتال شده بودند.
به گزارش یورونیوز، پــس از آزمایش موفقیت آمیز 
»زی مــپ« روی میمون ها، رونــد تحقیقات روی 
این دارو ادامه دارد. از ســوی دیگر، ساکنان غرب 
مونروویا، پایتخت لیبریا، پایان قرنطینه این منطقه 

برای مقابله با ویروس ابوال را جشن گرفتند.
شهروندان محله وســت پوینت مونروویا، زیر بارش 

باران به خیابان های مرکزی پایتخت هجوم آورده 
و با پایکوبی و آواز پایان محدودیت های هفت روزه 

رفت و آمد را جشن گرفتند.
در ســیرالئون، دیگر قربانی بزرگ ویروس ابوال در 
غرب آفریقا، کارکنان بســیاری از بیمارستان ها در 
اعتراض به شرایط زیان آور کار و حقوق ناچیزشان 
دست به اعتصاب زدند. تا کنون دست کم ۲0 نفر از 
کارکنان بخش خدمات درمانی این کشور جان خود 

را بر اثر ابتال به این ویروس از دست دادند.
با این حال، روز شــنبه گروهی از جوانان داوطلب 
با حضــور در مراکز تجــاری فری تــاون، پایتخت 
سیرالئون، به شــهروندان راه های مقابله با ویروس 

مرگبار ابوال را آموزش دادند.

دو بیمار مبتال به ابوال با داروی »زی مپ« درمان شدند
 خبر یک

درآخرین بازی های هفته سوم لیگ برتر، لیورپول در یک بازی سخت توانست تاتنهام 
را در زمین خودش با سه گل شکست دهد و بار دیگر به جرگه مدعیان بازگردد.رحیم 

استرلینگ،استیون جرارد )پنالتی( و آلبرتو موره نو گل های لیورپول را به ثمر رساندند.

 عکس یک

نگران نباشــید؛ آنقدرها هم اوضاع مان بد نیست.همیشه گزارش های اجتماعی از 
اول بودن ایران و برزیل در انجام جراحی های زیبایی خبر می دادند، به ویژه درباره 
عمل بینی، گفته می شد که ایران در وضعیت هشــدار قرار گرفته، چراکه عالوه بر 
زنان، تمایل مردان هم به کوچک کردن بینی هر روز بیشــتر از قبل می شــود. اما 
آخرین تحقیق انجمن بین المللی جراحی زیبایی  )ISAPS( که به آمارهای سال 
۲0۱۳ برمی گردد، چیز دیگری می گوید: آمریکا اول اســت و ایران دهم.عالوه بر 
این، ایران رتبه پنجم را از نظــر جراحی بینی دارد. طبق این آمار ۱0 کشــور اول 
 دنیا از نظر تعداد جراحی زیبایی؛ آمریــکا، برزیل،مکزیک، آلمان، کلمبیا،ونزوئال،
اسپانیا ،ایتالیا ،آرژانتین  و ایران هســتند.البته باید به رقم جمعیت ایران هم توجه 
داشته باشــیم! طبق این گزارش در کل یک درصد جراحی های زیبایی دنیا و نیم 
درصد روش های غیرجراحی زیبایی در ایران انجام می شود و به طور کلی سهم ایران 
از این نظر در دنیا هفت دهم درصد )۱74,77۸( بوده در حالی که جمعیت ایران یک 
صدم جمعیت دنیاست. از سوی دیگر  نسبت عمل های زیبایی به پزشکان در برزیل با 
داشتن مقام دوم عمل زیبایی در جهان،  ۳9۱ مورد برای هر پزشک در سال است؛ این 
در حالی است که همین نسبت برای پزشکان ایرانی 7۳5 مورد برای هر پزشک جراح 

زیبایی در سال است که حدودا دوبرابر  همین نسبت در برزیل می شود.
طبق آمار این انجمن بین المللی، در سال ۲0۱۳، بیش از ۲۳ میلیون عمل جراحی 
و روش غیرجراحی زیبایی در دنیا انجام شــده است و ایران در میان ۱0 کشور اول 
دنیاست که طی یک ســال حدود ۱75 هزار مورد جراحی و غیرجراحی زیبایی در 
آن انجام گرفته است. این انجمن که ۲700 جراح پالستیک در 95 کشور دنیا عضو 
آن هستند، مجموع عمل های جراحی و روش های غیرجراحی زیبایی را در دنیا در 
سال های ۲0۱0 و ۲0۱۱ به ترتیب ۱4میلیون و ۱00 هزار و ۱4میلیون و 700 هزار 
مورد گزارش کرده بود. ۲0 میلیون مورد از این عمل ها و روش ها روی خانم ها )۸7.۲ 

درصد( انجام شده و سه میلیون مورد روی مردان.

 عمل بینی، محبوب ترين عمل ايرانی ها
گرچه ایــران از نظر تعداد جراحی بینی در دنیا پنجم اســت، امــا این جراحی در 
کشورمان جزو محبوب ترین هاســت. طوری که در میان اعمال جراحی زیبایی در 
ایران جراحی بینی، شــایع ترین جراحی زیبایی با ۳74۲۳ مورد در ســال ۲0۱۳ 
معرفی شده. شاید مهم ترین دلیل، نوع پوشش زنان در ایران باشد که بیشترین نگاه 
را متوجه صورت و به ویژه بینی می کند. بعد از جراحی بینی، جراحی های ترمیمی 
با چربــی )Lipostructure or Lipofilling( یا به اصطــالح پیوند چربی، 
شــایع ترین جراحی های زیبایی در ایران با ۱۲۱4۳مورد بوده. ابدومینوپالستی 
)صاف و سفت کردن شکم( هم جراحی پرطرفداری در ایران بوده و 7954 مورد در 

سال ۲0۱۳ انجام شده است.

گروه ويژه   
هفت صبح

ادامه در صفحه 10  

آيت اهلل مكارم شیرازي : 
ما با تكنولوژي های جديد 

مخالف نیستیم صفحه03

توضيحات تكميلي 
درباره يك فتواي 

سرنوشت ساز



باشگاه خبر
 روزنامه صبح ایران  سال چهارم  شماره 958  دوشنبه  10 شهریور 1393

روحانی: ایران به طور مرتب تحریم ها را 
دور خواهد زد 

حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهور در دیدار وزیر امور خارجه فنالند 
با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران در مذاکره به دنبال هدف برد - برد 
است، گفت: »اگر کشورهای 5+1 در چارچوب مقررات بین المللی و به دنبال 
ایجاد اعتماد و شفافیت بیشتر بخواهند مذاکره را ادامه دهند، ما نیز با کمال 

حسن نیت این مذاکرات را که به نفع طرفین است، پیش خواهیم برد.«
آن طور که پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری گزارش داده، او با بیان اینکه 
دولت ایران تالش کرده تا با کشورهای 1+5 مذاکره جدی، عمیق و سازنده ای 
داشته باشد، گفت: »امروز نیز ما آماده هستیم تا مذاکرات را برای دستیابی 
به توافق نهایی ادامه دهیم و اگر هدف 1+5 در مذاکرات فشــار بر ایران به 
منظور جلوگیری از رشد علمی و فناوری نباشد، می توان راه را برای توافق 
باز نگه داشت. « رئیس جمهور گفت: »ایران هیچ گونه تبعیضی را بر خالف 
مقررات بین المللی نخواهد پذیرفت و خواهان برخورداری بی کم و کاست از 

حقوق خود همانند سایر اعضای آژانس بین المللی انرژی هسته ای است. «
او با اشاره به موفقیت های به دست آمده در مذاکرات ژنو که یک بار منجر به 
امضای تفاهم مشترک کوتاه مدت و بار دیگر منجر به تمدید این تفاهم نامه 
شــد، گفت: »خط قرمز ما ایجاد مانع بر ســر تحقیقات و توسعه علمی در 
زمینه هسته ای اســت و ایران به هیچ وجه در خصوص توافق دفاعی اش و 
از جمله موشک های دفاعی، مذاکره نخواهد کرد. « روحانی گفت: »باخت 
-  باخت نتیجه تحریم ها تا به امروز بوده است و امیدواریم فنالند به عنوان 
یکی از اعضای اتحادیه اروپا، فعالیت و تالش خود را برای پایان این روند و 
دســتیابی به توافق نهایی و عادالنه انجام دهد. « رئیس جمهور با تأکید بر 
اینکه تحریم های یکجانبه خالف مقررات بین المللی و به ضرر اتحادیه اروپا 
و ایران است، دور زدن تحریم های ناعادالنه از سوی کشورها را امری مطلوب 

توصیف کرد و گفت: »ایران هم به طور مرتب تحریم ها را دور خواهد زد. «
روحانی با بیان اینکه دوران فشــار به کشــورها از طریق تحریم گذشته 
است، ادامه داد: »کشــور ما از ابتدا آماده مذاکره بود، پای میز مذاکره آمد 
و به تفاهمات خوبی هم با کشــورهای اروپایی دست یافت اما ناگاه مسئله 

تحریم ها دوباره از سوی آمریکا مطرح شد که کار درستی نبود. «
رئیس جمهور افزود: »ملت های منطقه از اتحادیه هایی که استقالل خود را 
حفظ کنند و در برابر فشار قدرت های بزرگی مانند آمریکا بایستند، استقبال 

خواهند کرد. «

 خبر ویژه

روزنامه نیویورک تایمز با اشــاره به سخنان دو روز گذشته 
حسن روحانی،  رئیس جمهور در جمع خبرنگاران نوشت 
که  لحن حســن روحانی که در طول یک ســال ریاست 
جمهوری اش برای بهبود روابط ایران و آمریکا تالش داشته، 
تغییر کرده است، ولی در کنفرانس خبری روز شنبه خود 
یادآور شــد که آمریکا قابل اعتماد نیست.  نیویورک تایمز 
در ادامه نوشت: حســن روحانی، رئیس جمهور ایران بیش 
از یک سال است که ســعی کرده روابط ایران و آمریکا را تا 
حدی بازگرداند تا جایی که حتی مــورد انتقاد تندروهای 

کشورش قرار گرفته است.  رئیس جمهور ایران که به دلیل 
سیاست هایش در عرصه خارجی به شیخ دیپلمات معروف 
اســت حتی در اوایل دوره ریاست  جمهوری اش مکالمه ای 
تلفنی با بــاراک اوباما، رئیس جمهور آمریــکا انجام داد. از 
آن پس روحانی به عنوان فردی شناخته شده که دست به 
مذاکره می زند و دست کم روابطی را با آمریکا برقرار کرده 
است. نیویورک تایمز در ادامه آورده است: اما آقای روحانی 
در کنفرانس بین المللی خبری روز شنبه اش لحن خود را 
تغییر داد.  این روزنامه آمریکایی افزود: با توجه به سیاست 

پیچیده ایران سخت می توان تشخیص داد که اظهارات اخیر 
روحانی که از زمان به ریاست جمهوری رسیدنش سخت ترین 
موضعش در قبال آمریکا محسوب می شود ناشی از تغییر در 
تفکراتش بوده یا به دلیل شنوندگان داخلی اش بوده است، 
جایی که تندروها در برابر مواضع او برای آزادی های داخلی 
و روابط خارجی بهتر تالش کرده اند.  همچنین این احتمال 
وجود دارد که این سخنرانی تاکتیکی بوده باشد برای قوی تر 
کردن موضع ایران در آستانه دور جدید مذاکرات هسته ای 
ایران. او اما تأکید کرد که تحریم های جدید آمریکا به اصل 

مذاکرات آســیب نمی زند.  آقای روحانی ایــن اظهارات را 
یک روز پس از آن مطرح کرد که دولــت اوباما بیش از 25 
شخصیت، شرکت و موسسه مالی را به بهانه ارتباط با برنامه 
هسته ای ایران هدف تحریم قرار داد. اگر چه آقای روحانی 
یکی از ستارگان سیاســی در اجالس سال گذشته مجمع 
عمومی سازمان ملل بود که با رهبران بین المللی که همواره 
از ایران دوری کرده اند دوستانه صحبت کرد، روز شنبه گفت 
که هنوز تصمیمی برای شــرکت در اجالس سران مجمع 

عمومی در ماه آینده میالدی در نیویورک ندارد. 

 گزارش

گزارشی از نیویورک تایمز درباره اظهارات اخیر روحانی برای سفر به نیویورک 

امروز؛ مذاکرات ظریف و اشتون در 
بروکسل/ به گزارش خبرآنالین، در 

راستای تبادل نظر میان دو طرف در آستانه 
مذاکرات بعدی ایران و 1+5 محمد جواد 

ظریف و کاترین اشتون رئیس هیات 
مذاکره کننده ایران و رئیس سیاست 

خارجی اتحادیه اروپا و نماینده 1+5 قرار 
است امروز در بروکسل در دیداری دو جانبه 

گفت وگو کنند. محور این دیدار بررسی و 
تبادل آخرین مواضع و تصمیم گیری هاي 

دو طرف در آستانه برگزاری دور جدید 
مذاکرات در نیویورک است. ایران و گروه 

1+5 پس از آن که نتوانستند در 20 ژوئیه به 
راه حل نهایی در خصوص برنامه هسته ای 

ایران برسند این مذاکرات را چهار ماه 
دیگر یعنی تا 24 نوامبر سال 2014 تمدید 

کردند. کاترین اشتون روز شنبه گفت 
که دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5+1 
در حاشیه اجالس ساالنه مجمع عمومی 

سازمان ملل برگزار می شود. اشتون در یک 
کنفرانس خبری در پاسخ به این سوال که 

آیا مذاکرات هسته ای در اواسط سپتامبر در 
نیویورک برگزار می شود، گفت: رایزنی ها 

در مورد مسئله هسته ای ایران ادامه دارد. 
بنابراین ما از فرصت برگزاری اجالس مجمع 

عمومی در نیویورک استفاده خواهیم کرد 
تا به مذاکراتمان ادامه دهیم. دو روز گذشته 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا فدریکا 
موگرینی وزیر امور خارجه ایتالیا را به عنوان 

مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا انتخاب کردند اما انتظار می رود کاترین 

اشتون تا اواخر ماه اکتبر به نقش خود به 
عنوان سرپرست مذاکرات هسته ای با ایران 

به  رغم پایان دوره کاری اش ادامه دهد. در 
همین حال ایران تالش های دیپلماتیکش 
را برای پیشبرد مذاکرات هسته ای دنبال 

می کند. مذاکرات دو جانبه ایران و چند 
کشور عضو گروه 1+5 اواخر هفته جاری و 

هفته آینده نیز برگزار می شود. محمد جواد 
ظریف روز جمعه برای دیدار با همتای روسی 

خود راهی مسکو شد و درباره موضوعات 
مهم از جمله مسئله هسته ای و مذاکرات 

پیش رو گفت وگو کردند. »محمد جواد 
ظریف، مذاکرات میان وزیران خارجه 

ایران و 1+5 در نیویورک در زمان برگزاری 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل را تایید 
کرد.« ایسنا دیروز با انتشار این خبر نوشت: 

قرار است قبل از نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل، مذاکرات ایران و 1+5 در ادامه 

مذاکرات وین 6 در نیویورک برگزار شود. 
طی برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان 

ملل، مذاکرات هسته ای در سطح وزیران 
خارجه ایران و 1+5 برگزار می شود. 

سی
لما

دیپ

ظریف: تحریم های آمریکا برای راضی  کردن گرو ه های فشار داخل این کشور است 
بعد از تحریم هــای جدید آمریکا و انتقاد صریح حســن 
روحانی، رئیس جمهــور از دوگانگــی رفتارهای آمریکا 
در مذاکرات هســته ای، محمدجواد ظریــف، وزیر امور 
خارجه هم به این موضوع واکنش نشان داده و با اشاره به 
تحریم های اخیر آمریکا علیــه ایران، گفته این تحریم ها 
بیشــتر برای راضی کردن گروه های فشاری است که در 
داخل آمریکا با هرگونه توافقی مخالفند. او این حرف ها 
را در کنفرانس خبری مشــترک با همتای فنالندی اش 
گفته و با بیان اینکه در بعضی موارد اســتفاده از بعضی 
مالحظات فنی در چارچوب برنامه اقدام مشترک از سوی 
آمریکا دیده می شود، تاکید کرده که  اگر قرار باشد چنین 
روشی از سوی آنها استفاده شود برای ایران هم این امکان 
وجود دارد با توجه به برخی مالحظات فنی اقدام متقابل 
داشته باشــد، اما ما عالقه مند به چنین کاری نیستیم و 

نمی خواهیم در راستای خواست تندروها عمل کنیم. 
مهم ترین قسمت های ســخنرانی ظریف در این نشست 

خبری را به گزارش ایسنا در زیر بخوانید.

   هیچ گروه فشاری در ایران نیست که نخواهد 
ما به راه حل برسیم

ایران در مذاکرات جدی اســت و تمام مردم ایران برای 
رسیدن به راه حل تفاهم دارند. البته دیدگاه های مختلف 
در ایران وجود دارد اما هیچ گروه فشــاری نیســت که 
نخواهد مــا به راه حل برســیم چرا که کســی به دنبال 
جنگ طلبی در ایران نیست. مردم ایران به دنبال درگیری 
نیستند، چنانچه رفتار آمریکایی ها برای استفاده از تهدید 
و زور تحت تأثیر تحریم ادامه یابد، ما هم اقدامات فنی را 
در چارچوب توافق صورت می دهیم که خوشــایند آنها 
نیست. ما تا االن خویشتنداری کرده ایم اما اگر ببینیم این 

روند ادامه دارد اقدام متقابل انجام می دهیم. 

  آمریکا باید پاسخگوی اقدامات متناقضش باشد
متأســفانه گرایشــی در بین دولتمردان ایاالت متحده 
آمریکا است که فکر می کنند با فشار و تحریم می توانند 
دیدگاه هایشــان را به پیش ببرند و این تالش آنها برای 
پاسخ دادن به فشارهای گروه های داخلی آمریکا است اما 
این روش و دیدگاه خطرناک، غیرسازنده است و الاقل با 
روح توافق ژنو مغایرت دارد و در برخی موارد می تواند این 
اقدامات مغایر با تعهدات ایاالت متحده بر اساس توافق 
ژنو باشد.  ما معتقدیم این اقدامات فضا را برای رسیدن به 
راه حل دشوارتر می کند و ایاالت متحده مسئولیت عواقب 
اقداماتی که انجام می دهد را به عهده دارد و ایران این حق 
را برای خود قائل است در قبال این اقدامات اگر ضرورت 
ببیند اقدام مشابه انجام دهد، اما ما بیش از هر چیز تعهد 

داریم به اینکه مذاکرات به نتیجه برسد. 

 ما متعهد به برنامه اقدام مشترک هستیم
ما به دنیا نشان دادیم که دنبال رسیدن به راه حل هستیم 
و معتقدیم کســانی که دنبال این گونه اقدامات هستند 
به دنبال راه حل نیستند بلکه به دنبال روش هایی برای 
برهم زدن مســیر مذاکرات هســتند. ما می خواهیم به 
کشــورهای منطقه، دنیا و نیز آمریکا نشــان دهیم که 
راه حل برای حل وفصل موضوع هســته ای وجود دارد و 
می توان به راه حلی رسید که مورد قبول دوطرف باشد و 
صلح و امنیت منطقه و جهان را تضمین کند. ما متعهد به 
برنامه اقدام مشترک هســتیم و این برنامه به دنبال یک 
راه حل جامع است که اثبات کند برنامه هسته ای ایران 
صلح آمیز باقی می مانــد و همچنین تمام تحریم ها علیه 
ایران را برای همیشه لغو می کند. این دو هدف راهنمای ما 
است و از افراد و کشورها می خواهیم خطوط قرمز یا ارقام 
خودسرانه را از این مذاکرات بردارند. ایران همیشه دنبال 

صلح بوده است و هیچ قصدی برای تولید سالح ندارد و 
آن را برای امنیت خود مخرب می داند. رهبر انقالب ایران 
و رئیس جمهور نیز این سیاست را اعالم کرده است. از این 
رو ما برای اثبات فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود با 
اقدامات شفاف ساز مشکلی نداریم اما از افراد می خواهیم 

در پی مذاکرات موضع گیری های خودسرانه نگیرند. 

  برای سفر به عربستان آمادگی دارم
ما همواره عالقه مند به گســترش روابط با همسایگان 
خود و کشورهای منطقه بوده ایم و عربستان را به عنوان 
یکی از مهم ترین همسایگانمان و کشوری پراهمیت در 
جهان اسالم می دانیم که برای ایران اهمیت قابل توجهی 
دارد. در دیدار صــورت گرفته بین امیــر عبداللهیان و 
ســعودالفیصل گفت وگوهای مثبت با نگرش به آینده 
صورت گرفته است و امیدواریم این گفت وگوها زمینه 
را برای همــکاری و همفکری عربســتان فراهم کند، 
چرا که دو کشور منافع مشترک زیادی دارند و همچنین 
خطرات مشــترک فراوانی هم داریم که مهم ترین این 
خطرها افراط، خشــونت و ترور در جهان اســالم است 
که منافع همه کشــورهای منطقه و ایران و عربســتان 
به عنوان دو کشور مهم را تهدید می کند. همان طور که 
در گذشته هم آمادگی داشــتم هنوز هم این آمادگی را 
دارم در اولین فرصت شــرایط برای گفت وگو بین بنده 
و آقای سعودالفیصل آماده شــود که در حاشیه مجمع 
عمومی ســازمان ملل بهترین فرصت است و بعد از آن 
هم برای سفر به عربســتان آمادگی دارم و همچنین از 
سفر وزیر امور خارجه عربســتان به تهران نیز استقبال 
می کنم. با توجه به سوابق آقای فیصل ایشان می توانند 
نقش بسیار مهمی در ساختن آینده بهتر در تعامالت دو 

کشور ایفا کنند. 

روندآمریکاادامهبیابد،خویشتندارینمیکنیم

علی الریجانی، رئیس مجلس: خوشبختانه دولت 
در مسائل اقتصادی یک سمت گیری درستی را 
در پیش گرفته از طرفی دیگر در چند وقت اخیر 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر 
معظم انقالب ابالغ شده و دولت هم برای رونق 
بخش تولید و خروج کشور از رکود تورمی الیحه 
ای را ارائه کرده است.  مذاکره کنندگان ایرانی 

هم اکنون در حال مذاکره هستند و قطعا برای وصول نتیجه باید خیلی 
تالش کرد و نباید قطعا به صورتــی ناامیدانه به این موضوع نگاه کرد. 
البته توفیق در این موضوع به عواملی مانند تقویت بنیه اقتصاد درونی 
بستگی دارد و این موضوع بسیار تاثیرگذار است. از طرفی دیگر تاکنون 
تالش هایی برای مسائل منطقه ای در وزارت امور خارجه انجام می شود 
و منطقه در کل به هم ریختگی دارد. البته شاید نفع برخی ها در همین 

به هم ریختگی ها باشد. 

محمد نهاوندیان، رئیس شورای اطالع رسانی 
دولت: هیچ دولتمردی در این نظام حق ندارد در 
برج عاج بنشیند و خود را جدا از مشکالت، نظر و 
مسائل مردم بداند.هرکس اگر چنین اندیشه ای 
داشته باشد بودنش در آن شغل برایش حرام 
می شود.  این نظام ، نظام مردم ساالر دینی است 
و اگر از مردم و از دین فاصله پیدا کند، در واقع 

خیانت در امانت کرده اســت. این گونه منصب ها و مسئولیت ها امانت 
است و اگر خدایی نکرده مسئولی این وسوسه در ذهنش بیاید که این 
طعمه ای است و فرصتی پیدا کرده که بار خود را ببندد مردم او را نخواهند 
بخشید. خروج از رکود کاری نیست که دولت در جلسه کابینه بنشیند 
و به تنهایی تصمیم بگیرد از رکود خارج شود بلکه خروج از رکود نیاز به 

سیاستگذاری دولت دارد اما اصل مطلب تالش مردم است. 

 چهره ها  ،  خبر ها

سایت  نگار سیاسي / گزید    ه اي از تحلیل ها ي جناح هاي سیاسي

سرمقاله کیهان درباره سخنان دو روز پیش رئیس جمهور  1
روزنامه کیهان در سرمقاله خود به قلم حســین شریعتمداری نوشت:  آقای 
دکتر روحانی یک حقوقدان اســت و به یقین از تفاوت میان »جرم مشهود« 
و »جرم غیرمشــهود« باخبرند، بنابراین، تعجب آور اســت که برای جرایم و 
جنایات مشهود اصحاب فتنه، منتظر تشکیل دادگاه مانده اند! آیا ده ها و بلکه 
صدها نمونه مشهود و ملموس از جنایات شرم آور فتنه گران نظیر ادعای تقلب 
در انتخابات، آشوب های خیابانی، آتش زدن مسجد، هتک حرمت عاشورای 
حسینی)ع( و سنگباران نمازگزاران ظهر عاشــورا، عربده کشیدن به دفاع از 
اسرائیل و آمریکا، قتل مردم کوچه و بازار، پاره کردن تصویر مبارک حضرت 
امام)ره( و لگدمال کردن آن با شــعار »انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه 
است«! پادویی آشکار برای مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس و صدها نمونه دیگر 
از این دست قابل انکار است؟ به یقین جناب روحانی می دانند، تشکیل دادگاه 

این جماعت برای تعیین مجازات آنهاست و نه اثبات جرم؟!
 آقای روحانی می فرمایند؛ »تخیل این که آقایی در عکس بوده، حاال این که 
مال کی است؟ و به چه منظور بوده؟ و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد 
را نمی پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات، کسی را محکوم کند و به 

دولت بگوید این فرد از حقوق اجتماعی محروم است.«
درباره این بخش از اظهارات رئیس جمهور محترم - با عرض پوزش- باید گفت 
که ایشان صورت مســئله را تغییر داده اند! و این سوال  را بی پاسخ گذارده اند 
که چه کسی گفته است به صرف »تخیل« و یا مشــاهده »تصویر« می توان 
افرادی را به فتنه گری متهم کرد؟! سخن درباره افراد فریب خورده ای نیست 
که با برداشت غلط و یا توهم نسبت به وقوع تقلب و یا حتی با تحریک و ترغیب 
و دریافت مزد از عوامل اصلی فتنه به میدان آمده بودند. منظور از فتنه گرانی 
که نباید در دولت به کار گرفته شــوند و آقای روحانی و کابینه ایشــان ملزم 
به فاصله گذاری با آنان شــده اند، افراد و اصحاب نشــان دار فتنه آمریکایی 
اسرائیلی 88 هستند که بسیار بعید اســت برای جناب روحانی و یا مشاوران 
ایشان، ناشناخته مانده باشند. این طیف از فتنه گران شامل افراد نشان داری 
است که در جریان فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 آشکارا حضور داشته و مواضع 
وطن فروشانه خود را به صراحت اعالم کرده اند و نه، آن عده از فریب خوردگان 
که در فتنه یاد شده به بازی گرفته شده بودند و به قول جناب روحانی تصویر 
آنها در فالن صحنه دیده می شود و معلوم نیست تماشاچی بوده اند و یا...؟...! 

طیف مورد اشــاره از فتنه گران نشان دار را به آســانی از مواضع اعالم شده و 
عملکرد مشهود و خیانت بار آنها می توان شناخت و بدیهی است که هیچ یک از 
آنان به اعتراف قبلی جناب روحانی - که به آن اشاره خواهیم کرد - شایستگی 

حضور در هیچ مسئولیتی را ندارند... 

انتقاد روزنامه ایران از تهدید مجلس به انجام 
استیضاح های بعدی 

2
 روزنامه ایران نوشت: متأســفانه از فردای اســتیضاح فرجی دانا این سخن 
تهدید آمیز از زبــان گروه رادیکال مجلس به گوش می رســد که آن ها بعد از 
وزارت علوم به صورت گام به گام به سراغ وزیران دیگر خواهند رفت. آیا با وجود 
و حضور این نگاه می توان انتظار اتفاق مثبتی را در روابط دو نهاد داشت؟!  این 
گروه آشکارا به استیضاح به عنوان یک کارت بازی سیاسی می نگرند؛ سالحی 
که حتی توصیه می کنند جبهه مخالفــان دولت اکنون برای گرفتن امتیاز از 
دولتیان باید آن را به کار بندند. همه کســانی که این چنین بی محابا بر طبل 
استیضاح می کوبند، الجرم به این سؤال افکار عمومی باید پاسخ دهند که چه 
اندازه تصمیم و رفتار آن ها با اصل منافع ملی سازگار است. منافع ملی در روابط 
امروز دولت و مجلس همان است که بر زبان شــهروندان در هر کوی و برزن 
جاری می شود که در بزنگاه درگیری مجلس و دولت می گویند و می پرسند 
چه ســودی از این حرکت عاید جامعه و مردم می شود یا این طرح و تصمیم 

مجلسیان چه گره ای از مشکالت مردم می گشاید؟

تمجید ابوترابی از اخالق و سلوک فرجی دانا  3
ایسنا نوشت: حجت االسالم سید محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اســتیضاح وزیر علوم گفت: یکی از نکات برجسته 
در جریان استیضاح وزیر علوم، عدم فاصله گرفتن دکتر فرجی دانا از سلوک 

علمی بود.
او افزود: این ثمره یک تربیت دینی اســت؛ یعنی زمانی که انسان در چنین 

شرایطی قرار می گیرد از دایره اخالق خارج نشود.
نایب رئیس مجلس شــورای اســالمی تاکید کرد: باید پشتوانه های علمی و 
معرفتی ارتقا بخشیده شود؛ در این راســتا نگاه مجموعه دانشگاه های فنی 
و حرفه ای نیز معطوف به این اســت که ظرفیت های علمی و کاربردی را در 
راستای بهتر شــدن عمل افراد به کار گیرد.  وی ابراز امیدواری کرد: جریان 

علمی کشور جریانی علمی و همراه با دانش پاسخگو به توسعه اقتصادی باشد.  
ابوترابی فرد افزود: امروز نیازمند تربیت دانشجویانی با توانمندی های علمی 
برای تولید کاال و خدمات در همه حوزه های در حال رشد هستیم؛ متاسفانه این 
نیاز آن گونه که مورد انتظار است، پاسخ داده نشده است؛ اگر به معنای واقعی 
آنگونه که در وظایف دانشگاه های علمی و کاربردی و فنی  و حرفه ای تعریف 

شده، نیروی فناور تولید شود قطعا نیازمندی های کشور رفع خواهد شد. 

احضار وزیر اسبق نفت به دادسرا  4
یکی از وکالی شاکی در پرونده شــکایت از وزیر اسبق نفت در رابطه با توزیع 
بنزین های آلوده گفت که بازپرس شــعبه 15 دادسرای کارکنان دولت، وزیر 

وقت نفت را برای پاسخگویی در این زمینه احضار کرده است. 
مصطفی ترک همدانی در گفت وگو با ایســنا با بیان این مطلب، گفت: از آنجا 
که دالیلی مبنی بر بیماری زا بودن بنزین های تولیدی پتروشــیمی به دست 
آمده است، بازپرس پرونده وزیر وقت نفت را در این زمینه احضار کرده است. 

پیش از این ترک همدانی به ایسنا گفته بود که پیرو شکایت از وزیر اسبق نفت 
به دلیل توزیع بنزین های سمی و آلوده در زمان وزارتش، 21 خرداد ماه بازپرس 
شعبه دادسرای کارکنان دولت، مســئوالن ادارات حقوقی وزارت بهداشت و 
محیط زیست را برای پاســخگویی و ارائه دالیل خود مبنی بر آلوده بودن یا 
نبودن بنزین تولیدی پتروشــیمی احضار کرد، ولی متاسفانه به رغم گذشت 
یک ماه از احضار قبلی و ابالغ آن به وزارت بهداشت و محیط زیست، تاکنون 
نمایندگان حقوقی این دو سازمان دالیل و پاسخ خود را در ارتباط با این پرونده 
ارائه نکرده اند.  ســه وکیل دادگســتری )حاج محمود عطار، علیرضا دقیقی 
و مصطفی ترک همدانی( در 11 خرداد ســال جاری با حضور در دادســرای 
کارکنان دولت و ارائه مستنداتی از وزیر اسبق نفت به دلیل تولید بنزین آلوده 

توسط پتروشیمی در زمان وزارتش شکایت کرده اند. 

ردپای یک عضو هیات رئیسه مجلس در توزیع شبنامه 
علیه رئیس جمهور 

5
 آرمان نوشــت: بهروز نعمتی، ســخنگوی هیات رئیســه مجلــس از نقش 
یك نماینده نزدیك بــه جبهه پایداری در توزیع شــبنامه توهین آمیز علیه 
رئیس جمهور در صحن علنی مجلس خبــر داد. او در ارتباط با آخرین نتایج 
بررسی توزیع شــبنامه علیه رئیس جمهور در مجلس گفت: این موضوع در 

آخرین جلسه هیات رئیسه مجلس مطرح و اینگونه روشن شد كه آقای ضرغام 
صادقی عضو هیات رئیســه مجلس به اعتماد آقای دهقان دیگر عضو هیات 

رئیسه اجازه توزیع این شبنامه در صحن علنی مجلس را داده است.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس ادامه داد: آنگونه كه مشخص شد ظاهرا منشی 
هیات رئیسه مجلس به آقای صادقی اطمینان داده كه مطالب این شبنامه از 
سامانه اطالع رسانی ریاست جمهوری برداشته شده بوده و مشكلی برای توزیع 

آن وجود نداشته است.

عارف: فضای کشور بیش از اندازه سیاست زده شده است  6 
محمدرضا عارف در دیدار جمعی از جوانان استان لرستان، عضو شورای عالی 
انقالب فرهنگی  با بیان اینکه باید تصمیم گیری درباره دانشگاه و دانشگاهیان 
درچارچوب سیاست ها و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی توسط خود 
دانشگاهیان انجام شود، افزود: متاسفانه فضای کشور بیش از اندازه سیاست زده 
شده است. باید سهم تشکل های غیر سیاسی و سمن ها در تصمیم گیری های 
کشــور افزایش پیدا کند به همین دلیل باید به دنبال تقویت نهادهای مردم 
ســاالر بود و بهترین مکان برای تقویت نهادهای مدنی دانشگاه  است. عارف 
با بیان اینکه عده ای به دنبال اســتفاده ابزاری از جوانان هستند، به انتخابات 
مجلس آینده اشاره کرد و گفت: بر این باوریم که جوانان باید در مجلس آینده 
نقش و حضور جدی داشته باشند. باید تالش کرد تا مشارکت باالی مردم خوب 
کشورمان را در انتخابات آینده داشته باشیم و جوانان در این راستا مسئولیت 

سنگینی بر عهده دارند. 
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی همچنین درباره برخی مباحثی که اخیرا 
درخصوص تفکیک جنسیتی مطرح شده است،گفت: معتقدم طرح اینگونه 
مباحث هیچ منفعتی برای کشور ندارد مردم ما بسیار فهیم و تیزهوش هستند 
و عملکردها و تصمیمات مســئوالن را در دوره های مختلف با شعارهایشان 
مقایسه می کنند . نباید به گونه ای عمل کنیم که کرامت انسان ها به خصوص 
بانوان گرانقدر ما تحت تاثیر نگاه سیاسی خدشــه دار شود.  عارف با تاکید بر 
ضرورت حفظ فضای آرامش در کشور و پاسخگویی به مطالبات به حق مردم، 
به اوضاع منطقه اشاره کرد و گفت: اوضاع منطقه با مدیریت پشت پرده برخی 
کشورهای غربی متالطم است و در این فضا اوضاع داخلی کشور باید آرام باشد 
تا برخی کشورها چشم طمع به کشورمان نداشته باشند. ما می توانیم در حل و 
فصل مشکالت حاد منطقه تاثیر گذار باشیم و نقش اساسی خود را بازی کنیم. 

تمجید ابوترابی از اخالق و سلوک فرجی دانا، اظهارات محمدرضا عارف درباره فضای سیاسی کشور و...
  واکنش به اظهارات روحانی در 

نشست خربی اخیرش
سوژه های روز
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خبرهای پیرامون نسل ســوم اینترنت همچنان ادامه دارد و 
روز گذشته آیت اهلل مکارم شــیرازی در دیدار با رئیس مجلس 
توضیحاتی درباره صحبت های چند روز گذشــته او که درباره 
اینترنت پرسرعت منتشر شــده بود را ارائه داد. صحبت های 
آیت اهلل مکارم شیرازی را به نقل از پایگاه اطالع رسانی ایشان 

می خوانید.
      

1 صحبت ها تحریف شده بود: آیت اهلل مکارم شیرازی با تاکید بر 
این که برای حل مشکل اقتصادي متولیان زیادي وجود دارد که ان شاءاهلل 
به وظایف خود عمل خواهند کرد، اما مشــکل فرهنگي متولي کمتري 
دارد به همین دلیل ما روي مشــکل فرهنگي تکیه مي کنیم، گفت: به 
عنوان نمونه مسئله نسل ســوم اینترنت که مطرح شد، از شوراي عالي 
فضاي مجازي چند نفر پیش ما آمدند و توضیحاتي دادند، من احساس 
کردم واقعا خطري ممکن اســت ایجاد شــود تذکراتي دادم. متاسفانه 
بعضي با ســوء نیت ســخنان و اظهارات ما را تحریف کــرده بودند. ما 
مخالف تکنولوژي نیســتیم نه تنها مخالف نیستیم بلکه واجب است که 
از آن اســتفاده کنیم. روایتي داریم که اگر علم در ثریا باشد جمعي از 
ایرانیان آن را به زمین مي آورند؛ آن زمان که ما مسلمانان داراي نهضت 
و انقالب علمي بودیم اروپاییان قرون وسطایشــان را طي مي کردند. ما 
از تکنولوژي به تمام معنا دفاع مي کنیم. عده ای خیال نکنند ما مخالف 
این تکنولوژی ها هســتیم ، منتهي تکنولوژي غربي مانند آب گل آلود 
و غیر بهداشتي اســت. آب مایه حیات اســت اما وقتي گل آلود و غیر 

بهداشتي شد باید تصفیه شود.

2 نسل ســوم اینترنت همراه را تصفیه کنید:  آیت اهلل مکارم 
شــیرازی در ادامه گفتند: ما مي گوییم این آب آلوده غیر بهداشــتي به 
نام نسل ســوم اینترنت همراه را تصفیه کنید تا آب بهداشتي شود و در 
اختیار بگذارید تا همه از آن اســتفاده کنند و کسي  مخالف آن نیست. 
آدم بي عقل مخالف پیشرفت و تکنولوژي اســت؛ بنابراین تفسیرهایي 
که کرده اند درست نیست. وزیر محترم ارتباطات نامه اي به من نوشته 
بودند که ما شوراي عالي مجازي را دیدیم، شوراي عالي مجازي به من 
گفتند که با من تماس نگرفتند. مسئله مهم این است که گفتند: بعد از 
این نسل ســوم روي موبایل ها هر فیلمي که بخواهید هست. من مشهد 
بودم براي من آوردند و نشــان دادند و انواع فیلم هاي آلوده در آن بود 
بدون هیچ گونه فیلترشــکنی؛ با این وجود بنده باز هم اعتماد نکردم از 
یکي از اطرافیان تلفن همراهش را گرفتم و بــاز دیدم که تمام فیلم ها 
بدون هیچ گونه فیلتري در آن وجود دارد؛ ما خواســتیم که این آقایان 
بروند پیش وزیر محترم ارتباطات و جلوي چشم ایشان به ایشان نشان 

بدهند که چه فیلم هایي فورا روي تلفن همراه شان مي آید.

3 در این مسئله عجله نکنید: آیت اهلل مکارم شیرازی با تاکید بر 
این که ما که پایبند به اخالق اســالمي هستیم و خط قرمزهایي داریم، 
گفت: هر تکنولوژي که مي آید باید آن را پاک کنیم؛ باید این آب آلوده 
را تصفیــه کنند. من مي گویم در این مســئله عجله نکنند، با شــوراي 

عالي مجازي تماس بگیرند پیش ایشــان بروند، با هــم صحبت کنند، 
نشــان بدهند که این در آینده خیلي مشــکالت ایجاد مي کند. ما فکر 
مي کنیم مسائل فرهنگي تبدیل به مســائل سیاسي اقتصادي مي شود 
و مسائل سیاسی اقتصادی نیز تبدیل به مســائل فرهنگی و تاثیر و تاثر 

متقابلی دارند.

4  بی بند و باری ها نظام خانواده را متالشی می کند: آیت اهلل 
مکارم شــیرازی در ادامه گفتند: ما دارای حکومت اســالمي هستیم و 
معتقدیم که اخالق اگر فاسد شــد مشکالت زیادي ایجاد مي شود االن 
چرا طالق زیاد شده؟ چرا ازدواج کم شده؟ چرا شــوهر به زن و زن به 
شوهر بدبین شده اند؟ یکي از عوامل مهمش همین هاست. این بي بندوباري ها 
نظام خانواده را متالشــي مي کند؛ مــا اگر تذکر مي دهیــم مي گوییم 
مصلحت شما این اســت ما دلمان مي سوزد. ما مسائل فرهنگي را رصد 
کنیم و به ســهم خودمان تذکر دهیم. گاهي این مسائل  براي ما هزینه 
هایي دارد که آن را می پردازیم. ایشان خطاب به رئیس مجلس با بیان 
این که شــما با توجه به موقعیت تاثیرگذاری که دارید می توانید کمک 
کنید تا این مشکالت به حداقل برسد، تاکید کردند: امیدواریم پیام ما 

را به ایشان برسانید تا روي این برنامه فکر کنند.

 رئیس مجلس: پیگیری می کنیم
 به گزارش خانــه ملت در ادامه دکتر الریجانی رئیس مجلس شــورای 
اســالمی  با اشــاره به موضوعات مطرح شــده درخصوص نسل سوم 
اینترنت در کشــور، گفت: قطعًا این تکنولوژی ها باید پیوست فرهنگی 
داشته باشند، البته باید براســاس برنامه ریزی های انجام شده اینترانت 
داخلی گســترش پیدا می کرد و حتی طراحی های اولیه آن انجام شد، 
اما من قطعًا برای پیگیری موضوعات مطروحه از سوی جنابعالی با وزیر 
مربوطه و دبیر شورای عالی فضای مجازی تماس می گیرم و موضوع را 

بررسی می کنم.

مخالف تکنولوژی های جدید نیستیم
 اتفاق روز

خط و نشان فرمانده ناجا
 برای مراکز معاینه فنی

فرمانده روز گذشــته با صراحت مخصوص بــه خودش درباره 
وضعیت ترافیکی کشور به صحبت پرداخت و به مسائل مختلفی 

اشاره کرد که بخش هایی از آن را در ادامه می خوانید.
1. افزایش قیمت سوخت تاثیری در سفرها نداشت: در سه 
هفته باقیمانده از شهریور ماه سفرها به اوج خود خواهند رسید. 
تصور ما بر این بود که افزایش قیمت سوخت بر تعداد سفرها تاثیر 
داشته باشد اما تغییری ندیدیم و به نظرم پارامتر افزایش قیمت 

سوخت هیچ تاثیری در افزایش یا کاهش سفرها نداشته است.
 2. برای گردشگران خارجی پیش بینی داشته باشیم:  طبق 
آمارها پیش بینی شده که بین 4 تا 4.5 میلیون گردشگر خارجی 
تا پایان امسال به کشور بیایند. این ها همه از مواردی است که 
می تواند موجب ترافیک شود حتی سفر با هواپیما نیز نیازمند 
طی مسیری با خودروست که باید در خصوص همه اینها پیش 

بینی هایی انجام شود. 
3. کشته شدگان حوادث رانندگی بیشتر از شهیدان 
جنگ تحمیلی: فرمانده ناجا در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اشاره به دیداری که سال گذشته همراه با سردار مومنی 
با رئیس جمهور داشته است، گفت: »در این خصوص گزارشی 
از تعداد کشته شــدگان حوادث رانندگی در آن سال به رئیس 
جمهور داده شد و ما گفتیم که 20 هزار نفر در حوادث رانندگی 
سال 91 کشته  شدند و جالب این است که ما در جنگ ساالنه 20 

هزار شهید نداشتیم. «
4. افزایش 50 درصدی شماره گذاری خودروها: فرمانده 
ناجا گفت: این موضوع نشان دهنده بهبود وضعیت ایمنی است 
اما ما باید استانداردها را نیز ارتقا دهیم. یعنی باید ضریب حوادث 
خودروها را مشخص و کف ایمنی آنها را در نظر گرفته و پس از آن 

سعی کنیم تا این کف ایمنی ارتقا یابد. 
5. انتقاد از مراکز معاینه فنی: متاسفانه بحث معاینه فنی 
کال به یک حلقه مفقوده بدل شده و متولی ندارد تا جایی که 
حتی به ما گزارش هایی رســیده که در برخی از مراکز مردم 
می روند پول می دهند و بدون انجام هیچگونه معاینه ای یک 
برگه دریافت می کنند و خارج می شوند. پلیس این اختیار را 
دارد که بر این مراکز نظارت کــرده و در مراکز الکی معاینه 
فنی را ببندد. نباید اجازه دهیم که مراکز معاینه فنی به یک 
مضحکه تبدیل شــود و قوانین در این مراکز کامال بی اعتبار 
شود. هزاران شهرداری با هزاران تنوع و رویکرد متولی بحث 
معاینه فنی هستند در حالی که نباید چنین شرایطی وجود 
داشته باشد و خواست من این است که پلیس در معاینه فنی 
نظارت داشته باشــد و عالوه بر این مراکز، نیروهای پلیس 
بر خودروهایی که ظاهرشــان نیز حاکــی از وجود نقص در 
آنهاست نظارت داشته و با آنها برخورد کنند. سردار احمدی 
مقدم از دولت و مجلس خواست فکری در خصوص وضعیت 
مراکز معاینه فنی بکنند و گرنه این مراکز را تعطیل کرده تا 
پلیس خودش تصمیم بگیرد که چطور با خودروهای دارای 

نواقص فنی و مشکل زا برخورد کنند. 

 گزارش روز

 در انتخابات ریاست شورای شهر تهران، دوباره مهدی چمران
 و احمد مسجد جامعی رو به روی هم صف آرایی کرده اند

 برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورای شهر تا روز سه شنبه 
به تعویق افتاد 

یک رقابت جانانه سیاسی 
بین دو چهره فرهنگی!

کوشیار قدوسی|دیروز قرار بــود انتخابات هیات رئیسه 
شورای شهر تهران برگزار شود. حتی این مسئله در دستور 
جلسه شــورا هم قرار گرفته بود اما بر خالف آنچه انتظار 
می رفت این اتفاق رخ نداد و به روز سه شــنبه موکول شد. 
گروهی از نمایندگان می گویند احمد مســجد جامعی به 
تشــخیص خود انتخابات را به تعویق انداخته و در روایتی 
دیگر می گویند در مورد این تصمیم رای گیری شده، ضمن 
اینکه باید براي برگزاری علنی یا غیر علنی انتخابات بحث 
شــود. چند نماینده می گویند کال انتخاباتی نباید صورت 
بگیرد، چون طبق قانون هیات رئیسه دو سال یکبار برگزیده 
می شود. مهدی چمران که سال پیش در یک رقابت نزدیک 
کرسی ریاست شورا را به احمد مسجد جامعی واگذار کرده 
بود، امســال عزم خود را جزم کرده هرطور شده جایگاهی 
که 10 سال در اختیار داشت را پس بگیرد. شاید از دیدگاه 
ناظران سیاسی ریاست شورای شــهر تهران چندان وزنه 
سنگینی در مناسبات سیاسی کشــور محسوب نشود اما 
ظاهرا این دو سیاستمدار کهنه کار اصالح طلب و اصولگرا 
اینطور فکر نمی کنند و روز سه شــنبه مثل سال گذشته 

رقابت جانانه ای باهم خواهند داشت.  

  چرا رقابت چمران و مسجد جامعی مهم است؟
ترکیب دوره چهارم شورای شهر تهران، از نظر وزن کشی 
سیاسی کم نظیر اســت. اگر از چند ورزشــکار و قهرمان 
المپیکی فاکتور بگیریم، تعداد نمایندگان نزدیک به طیف 
اصالح طلبان با چهره های متعلــق به اردوگاه اصولگرایان 
برابر اســت. این وزن برابر سیاســی هیجــان خاصی به 
تصمیمات سیاسی شورای شهر بخشیده است. به طوری 
که در انتخابات ســال پیش رئیس شــورای شهر، احمد 
مســجد جامعی فقط با یک تک رای بیشــتر پیروز شد. 
آن تک رای هم متعلق به عباس جدیدی قهرمان ســابق 
کشتی بود. چند ورزشکار حاضر در شورای شهر به گرایش 
خاص  سیاســی تعلق ندارند و به نوعی از آرای خاکستری 
محسوب می شــوند، به همین دلیل نمایندگان دو طیف 
روی جذب رای آنها حســاب ویژه ای بــاز کرده اند. اخبار 
غیر رسمی از رایزنی های پشــت پرده برای جلب نظر این 

افراد حکایت دارد. شــاید تنها نکته مهم و تاثیر گذاری که 
تا این حد به انتخابات هیات رئیســه شورای شهر اهمیت 
بخشــیده، تاثیر گذاری آن در نحوه تعامل شورا و شهردار 
تهران است. محمد باقر قالیباف به عنوان یک چهره اصولگرا 
به حمایت هم طیف های خود نیاز دارد.  او در یک ســال 
اخیر در ماجراهایی مثل آتش سوزی خیابان جمهوری و 
عملکرد ضعیف آتش نشانی، کشته شدن کارگر خدماتی 
بازیافت توسط پیمانکاران شهرداری و چند مورد دیگر، از 
سوی نمایندگان اصالح طلب شورا تحت فشار قرار گرفته 
و قطعا دوست ندارد در یک سال آینده هم آنها دست باال را 
در شورا داشته باشند. نکته ابهام برانگیز در رقابت چمران 
و مسجد جامعی این است که وجه فرهنگی هر دو  بر وجه 
سیاسی شــان غلبه دارد؛ چمران مدت ها رئیس دانشکده 
هنرهای زیبا بوده و چندین مســئولیت فرهنگی داشته. 
مسجد جامعی هم به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
دولت دوم سید محمد خاتمی شناخته می شود، بنابراین 
تقالی آنان برای گرفتن یک ُپست سیاسی و درگیر شدن 

در مجادالت بی حاصل سیاسی تا حدودی تعجب برانگیز 
به نظر می رسد. 

 کدام نماینده به کدام طیف گرایش دارد؟
اگر به لیست های انتخاباتی سال پیش مراجعه کنیم، بعضی 
نمایندگان فعلی شورای شهر تهران در هر دو لیست منتسب 
به جریان اصالح طلبان و اصولگرایان و بعضی در لیست های 
مستقل قرار داشتند. اما دو اتفاق انتخابات هیات رئیسه شورا و 
شهردار گرایش های سیاسی نمایندگان را فاش کرد. در جلسه 
سال پیش انتخاب رئیس شورا، از بین ورزشکاران هادی ساعی 
)که در دوره قبلی هم با لیست اصالح طلبان وارد شورا شده 
بود( و عباس جدیدی به احمد مســجد جامعی رای دادند و 
حسین رضازاده و علیرضا دبیر نام مهدی چمران را روی برگه 
رای خود نوشتند. سایر نمایندگان تقریبا از قبل مشخص بود 
به کدام طیف گرایش دارند البته احمد دنیا مالی هم شخصی 
بود که از مدیران اجرایی قالیباف محسوب می شد و برخالف 
انتظار به مسجدجامعی رای داده بود. در جلسه انتخاب شهردار 
که محمد باقر قالیباف و محسن هاشمی با هم رقابت می کردند 

بازهم یک تک رای سرنوشــت ساز شــد. در آن جلسه دوبار 
رای گیری انجام شد که الهه راستگو به عنوان یک چهره اصالح 
طلب در میان حیرت سایرین به قالیباف رای داد که موجب 

نارضایتی شدید هم فکرانش شد. 

 چرا انتخابات به تعویق افتاد؟
رئیس شــورای شــهر تهران از برگزاری انتخابات هیات 
رئیسه این شورا در ساعت 10 صبح روز سه شنبه خبر داد.

به گزارش ایســنا او با بیان اینکه در این جلسه صبحگاهی 
تصمیم اعضــا در مورد علنی یا غیرعلنــی بودن انتخابات 
هیات رئیسه تعیین می شــود، گفت:» با این حال جلسه 
انتخابات هیات رئیسه راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه 
برگزار می شود.« او در مورد آیین نامه سال 84 هیات وزیران 
که برخی از اعضا به استناد به این آیین نامه عنوان داشتند 
که عمر ریاست هیات رئیسه دو ســال است، گفت:»باید 
دقیق تر این موضوع بررسی شــود. مصوبه مجلس مبنای 
کار ماســت و مصوبات همراه با آیین نامه است؛ اما به هر 
حال این موضوع باید بررسی شود و تا سه شنبه نتیجه آن 
مشخص می شود.« مسجد جامعی همچنین افزود: »بسته 
به تصمیمی که در آن موقع گرفته می شــود ممکن است 
جلسه ساعت 10 تا 12 با حضور خبرنگاران باشد یا بدون 
حضور خبرنگاران.  انتخابات مجلس در ســالروز انتخابات 
سال قبل برگزار می شود و در آیین نامه هم آمده است که 
اگر سالروز تعطیالت رســمی نبود همان روز رای گیری 
صورت می گیرد. امروز ســالگرد نبود؛ اما در دستور گفته 
بودیم که درباره این موضوع بررسی شــود و ما سه شنبه 
تصمیم می گیریم که انتخابات را چگونه برگزار کنیم.« او 
در پاسخ به اینکه آیا رای گیری در شورا تشکیالتی است، 
گفت: »ذات انتخابات فضای گــروه بندی دارد، اما فضای 
ما فضای همکاری و مشارکت است و من از همه دوستان 
تشکر می کنم که در یک سال گذشته در مسائل کارشناسی 
شرکت کردند، تذکر دادند و نطق پیش از دستور داشتند.« 
پرویز سروری از نمایندگان طیف اصولگرای شورا در مورد 
زمزمه های دو ساله بودن هیات رئیسه شورا گفت دوستان 

در این مورد شوخی می کنند!

 آیت اهلل مکارم شــیرازی:» ما مي گوییم ایــن آب آلوده غیر 
بهداشتي به نام نسل ســوم اینترنت همراه را تصفیه کنید تا آب 
بهداشتي شود و در اختیار بگذارید تا همه از آن استفاده کنند و 
کسي  مخالف آن نیست. آدم بي عقل مخالف پیشرفت و تکنولوژي 

است؛ بنابراین تفسیرهایي که کرده اند درست نیست«

 مسئله مهم این اســت که گفتند: بعد از این نسل سوم روي 
موبایل ها هر فیلمي که بخواهید هست. من مشهد بودم براي من 
آوردند و نشــان دادند و انواع فیلم هاي آلوده در آن بود بدون 
هیچ گونه فیلترشکنی؛ با این وجود بنده باز هم اعتماد نکردم 
از یکي از اطرافیان تلفن همراهش را گرفتم و باز دیدم که تمام 
فیلم ها بدون هیچ گونه فیلتري در آن وجود دارد؛ ما خواستیم 
که این آقایان بروند پیش وزیر محترم ارتباطات و جلوي چشم 
ایشان به ایشان نشان بدهند که چه فیلم هایي فورا روي تلفن 

همراه شان مي آید

کته
ن

گروهی از 
نمایندگان 
می گویند 

احمد مسجد 
جامعی به 
تشخیص 

خود 
انتخابات 

را به تعویق 
انداخته و در 
روایتی دیگر 

می گویند 
در مورد 

این تصمیم 
رای گیری 
شده است

آیت اهلل مکارم شیرازی: متاسفانه بعضي با سوء نیت سخنان و اظهارات ما را تحریف کرده بودند. ما مخالف 
تکنولوژي نیستیم نه تنها مخالف نیستیم بلکه واجب است که از آن استفاده کنیم

اظهار نظر اعضای شورا در مورد تاخیر در انتخابات
1.احمد مسجد جامعی)رئیس شورا(: درباره تصمیم برای برگزاری جلسه انتخابات، امروز رای گیری از اعضای شورا 

کردیم و جمع تصمیم گرفتند انتخابات روز سه شنبه باشد. جمع نظر داد و تصمیم شخصی نبود.
2.مرتضی طالیی)نایب رئیس شورا(: رای گیری انجام نشــد و با این حال برای گریز از حاشیه ها، روز سه شنبه 

قرار است از ساعت 8 تا 10 بدون حضور خبرنگاران، سخنانمان را بگوییم و بعد با حضور رسانه ها رای گیری کنیم.
3.پرویز سروری)رئیس کمیسیون حقوقی(: رای استمزاجی از شورا شد ولی در هیات رئیسه تصمیم گرفته بودند 
امروز رای گیری شود و این تصمیم در دستور جلسه هم آمده بود ولی رئیس شورا اجازه رای گیری نداد و زمان از دست 

رفت و در روز سه شنبه رای گیری می کنیم.
4.اسماعیل دوستی)عضو کمیسیون برنامه و بودجه(: بدون حضور خبرنگاران جلسه رای گیری قانونی نیست و 
باید در جلسه علنی این کار انجام شود. برای همین روز سه شنبه خبرنگاران در جلسه رای گیری برای انتخاب هیات 

رئیسه حضور خواهند داشت.
5.مهدی چمران)عضو کمیسیون شهرسازی(: رای گیری انجام نشد و نظر رئیس جلسه این بود که روز سه شنبه 
رای گیری انجام شود. برای من فرقی ندارد که جلسه به صورت علنی یا غیرعلنی برگزار شود. قانون مجلس مقرر کرده 

است که طول عمر هیات رئیسه یک ساله است.



راهنماي بازار
 روزنامه صبح ایران  سال چهارم  شماره 958  دوشنبه  10 شهریور 1393

باز کردن حساب بانکی یکی از آن کارهایی است که بيشتر 
ما در طول زندگي ناگزیریم براي یك بار هم كه شــده 
آن را تجربه كنيم اینکه چطور حساب باز کنيم یا اینکه 
ازکدام یک از سپرده های بانکی اســتفاده کنيم یكي از 
پرسش هاي اساسي است كه حتما موقع گشایش حساب 
از خودمان مي پرسيم. برای پاسخ به این سوال باید در نظر 
داشته باشيم که هرکدام از انواع حساب های بانکی مزایای 
خاص خودش را دارد و به تناســب آن کارکرد هایش نيز 
متفاوت است بنابراین باید این كاركردها و مزایا را به صورت 
دقيق بدانيم تا  متوجه شــویم كدام یك از حساب هاي 

بانكي بيشتر به كارمان مي آید. 

 مداركي كه نياز دارم
براي گشایش حساب بانكي تان چند مدرك مهم را با خود 
بردارید؛ مهم ترین آنها شناسنامه صاحب حساب یا کارت 
شناســایی معتبر كه مورد قبول بانک است مانند اصل 
گواهينامه رانندگی یا اصل پاسپورت و یا کارت ملی است. 
اگر مي خواهيد براي فرد دیگر یا بچه هایتان حساب باز 
كنيد باید اصل و كپي شناسنامه خودتان به عنوان وكيل، 

 قيم یا سرپرست را نيز به همراه داشته باشيد.
اگر براي گشایش حساب، وكيل یك فرد شده اید باید عالوه 
بر بر اصل شناسنامه تان وكالتنامه صاحب حساب را نيز با 
خودتان به بانك ببرید غير از این فتوکپی شناسنامه تان و 
همچنين فتوکپی وکالتنامه نيز از شما دریافت مي شود و 

به کارت نمونه امضا ضميمه مي شود.
دو قطعه عکس براي الصاق روي دفترچه حساب یا كارت 
عمليات بانكي در مواردی که افتتاح کننده حساب سواد 

خواندن و نوشتن نداشته باشد.

   انواع حساب های بانکی 
زمانی که می خواهيد یک حســاب در بانــک باز کنيد 
اولين چيزی که متصدی بانک از شــما می پرســد این 
اســت که مي خواهيد چه نوع حســابی افتتاح کنيد؟ 
برای پاسخ به این ســوال باید در نظر بگيرید که هرکدام 
از انواع حســاب های بانکی مزایای خاص خودش را دارد 

و به تناســب آن کارکرد هایش هم متفاوت خواهد بود 
بنابراین، این شما هســتيد که باید آن نوع حسابي را كه 
بيش از همه نيازهایتان را برآورده می کند انتخاب کنيد. 
حساب های بانکی معموال دو نوع هستند قرض الحسنه 

یا سرمایه گذاری. 
  حساب های قرض الحسنه 

این نوع حساب ها بهترین روش برای پس انداز هستند در 
این نوع حساب ها پول شما در مکان امنی به نام بانک به 
مدت نامعلومی یعنی هروقت که شما اراده کنيد نگهداری 
می شود. بانک ها از محل این وجوه به کسانی که نيازمند 
هستند وام قرض الحسنه می دهند و شما هر زمان که به 
پولتان احتياج پيدا کنيد می توانيد پولتان را برداشت کنيد. 
درمقابل سودی به پولتان تعلق نمی گيرد. به این ترتيب 
اگر کار فرمای شما از شما خواسته حسابی در بانک برای 
پرداخت حقوق تان باز کنيد و یــا اینکه می خواهيد 
پس انداز کنيد این بهترین حســاب برای شماســت. 
در صورتی که تمایل داشته باشــيد می توانيد برای این 
حسابتان درخواست کارت بانکی، اینترنت بانک، موبایل 
بانک، اس ام اس بانک كنيد و از تمامی مزایای بانکداری 

الکترونيک بهره ببرید. 
  حساب سرمایه گذاری 

این حساب انواع و اقســام مختلف دارد و به دوره های 
زمانی کوتاه و بلند مدت تقســيم می شــود. اگر شما 
پولی برای ســرمایه گذاری دارید و می خواهيد آن را 
به بانک بســپارید بهترین نوع، حساب سرمایه گذاری 
است. دوره های کوتاه مدت از چهار ماه شروع می شود 
و بلند مدت تا پنج سال ادامه دارد. در طول مدتی که 
پول شما در این نوع حساب ها موجود است اصل مبلغ 
قابل برداشت نيست و اگر بخواهيد آن را برداشت کنيد 
بخشی از سود آن کم خواهد شــد. سود حساب هاي 
سرمایه گذاري هر ماه مبلغ به حساب شما واریز می شود 
که مي توانيد این ســود را به صورت ماهانه برداشــت 
كنيد. پس اگر اصل پولتان را نياز ندارید و می توانيد تا 
موعد مقرر صبر کنيد و از ســود پولتان استفاده کنيد 

این حساب برای شما عالی است.

  بانك
كدام يك از انواع حساب هاي بانكي مناسب شماست؟ 
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آخرين قیمت انواع خودرو

مزدا 2 هاچ بک فول

مزدا 3 1600

MVM 315 هاچ بک

MID نیسان تیانا

E4 رنو فلوئنس

E4 رنو مگان هاچ بک

جیلیEC7 هاچ بک اتومات

بايک سابرينا E150 هاچ بک

MG550

JAC J5  هاچ بک

69 میلیون – نمايندگي

76 میلیون و 500 هزار

38 میلیون و 303 هزار 

125 میلیون و 150 هزار

116 میلیون و 530 هزار

120 میلیون 

81 میلیون و 660 هزار

57 میلیون و 900 هزار

94 میلیون 

47 میلیون و 500 هزار

فروش سه هزار و 160

چهار هزار و 180

پنج هزار و 245

865

هزار و 490

950 هزار

949 هزار

478 هزار

269 هزار

421 هزار و 500

آخرين قیمت طال و ارز

دالر آمريكا

يورو

پوند انگلیس

درهم امارات

لیر تركیه

سكه طرح جديد

سكه طرح قديم

نیم سكه

ربع سكه

يك مثقال طالي 18 عیار

خريد سه هزار و 145

چهار هزار و 150

پنج هزار و 195

855

هزار و 465

946 هزار

943 هزار

473 هزار

263 هزار

-

82 میلیون – بازار آزاد

86 میلیون 

38 میلیون و 500 هزار

120 میلیون

118 میلیون

124 میلیون 

84 میلیون و 700 هزار

58 میلیون و 800 هزار

89 میلیون

50 میلیون و 600 هزار

تعداد خودروهاي توليد شده در پنج ماهه نخست امسال
در پنج ماهه امسال 404 هزار و10 دستگاه انواع خودرو توليد شد 

که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 92 رشد 73.4 درصدی را 
نشان می دهد. طي پنج ماهه نخست امسال توليد خودروهای سواری با 
رشدی معادل 74.3 درصدی نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته 

به تعداد 345 هزار و 217 دستگاه رسيده است. پراید نسيم و صبا، 
75 هزار و863 دستگاه، پژو پارس به تعداد 64هزار و 695 دستگاه، 

پژو 405 به تعداد 39 هزار و475 دستگاه، پژو 206 به تعداد 33 هزار 
و962 دستگاه، MVM به تعداد 15هزار و981 دستگاه، سمند 37 هزار 
و11 دستگاه، تندر90 به تعداد 15هزار و638 دستگاه و تيبا به تعداد 

28 هزار و 648 دستگاه توليد شده است.

 بازار كسب و كار

بعد از فارغ التحصيلي از دانشگاه بالفاصله دنبال كار مي گردیم. 
این روزها هم كه كار پيدا كردن شده هفت خوان رستم و كفش 
آهني مي خواهد. بعضي ها دنبال این هستند خودشان كاري راه 
بيندازند و آقاي خودشان باشند اما آنهایي كه سرمایه چنداني 
در چنته ندارند چــه باید بكنند؟ مگر با جيب خالي مي شــود 
بلندپروازي كرد؟ نتيجه این مي شود كه این افراد جدا از اضافه 
شدن به بي كارهاي جامعه به سرخوردگي هم دچار مي شوند. در 
این ميان مشاغلي هم پيدا مي شوند كه بتوان آنها را با سرمایه 
كم راه انداخت. در این مطلب درباره تعدادی از کسب و کارهایی 
صحبت مي کنيم که با کمتر از پنج ميليون تومان هم می توان 

آنها را تاسيس کرد.
در یک تقسيم بندی، کســب و کارها براساس قلمرو فعاليت به 
شش دسته تقسيم می شوند؛ مانند کسب و کارهای الکترونيکی، 
خانگی، خانوادگی، روستایی، کوچک، متوسط و بزرگ که البته 
از ميان آنها کســب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ نياز به 
سرمایه اوليه بيشــتر از پنج ميليون دارند؛ بنابراین در ادامه از 

موارد دیگري مثال می زنيم. اینها واقعيت های اطراف ما هستند 
که اغلب، آنها را نادیده می گيریم؛ به عالوه مزایای خاصی برای 
کسب و کارهای اینچنينی وجود دارد که از آن جمله می توان 
به زودبازده بودن آنها، حمایت دولت و صندوق های کارآفرینی و 
حتی برخی از بانک ها و موسسات مالی برای تامين سرمایه اوليه 

و گسترش این نوع مشاغل اشاره کرد.
 کسب و کارهای اینترنتی

 فروش محصوالت یا خدمات از طریق اینترنت را »کسب و کار 
اینترنتی« می گویند. تجهيزات مورد نياز برای اینگونه کسب و 
کارها کامپيوتر، اینترنت و یک خط تلفن است که به وسيله آن 
می توان یک »فروشگاه اینترنتی« راه اندازی کرد. به طور کلی 
برای راه اندازی یک سایت، هزینه ای کمتر از دو ميليون تومان 
مورد نياز است. از نمونه های بارز این کسب و کارها می توان به 
سایت های فروش شارژ کارت، سایت های تبليغاتی و همچنين 
سایت هایی مانند isiarchive.com و »مدیر سبز« اشاره کرد.

 بازاریابی آنالین  هم یكي از همين مشاغل است. بازاریابی آنالین 

به کســب درآمد، فروش محصوالت و ارائــه خدمات از طریق 
اینترنت اطالق می شود. بازاریابی اینترنتی شامل کليه فعاليت ها 
و بازاریابی ها از طریق ایميل و دیگر وسایل از راه دور مي شود كه 
مدیریت داده های مشتریان و ارتباط الکترونيکی با مشتریان نيز 

در حوزه آن خالصه می شود. 
 کسب و کارهای خانگی

 هر فعاليتی که در محل ســکونت شــخص انجــام گيرد و 
با اســتفاده از وســایل و امکانــات منزل راه اندازی شــود، 
»کســب و کار خانگی« ناميده می شــود؛ مشــاغلی نظير: 
»کارگاه توليد شمع تزیينی«، »بسته بندی مواد و فروش به 
سوپرمارکت های محله« )یعنی خرید حبوبات به صورت فله 
و پاک کردن و بسته بندی و در نهایت فروش آنها(، »پرورش 
قارچ«، »ورمی کمپوست« و »تهيه غذاهای خانگی«. تعداد 
بی شــماری از کســب و کارهای بزرگ و موفــق امروزی را 
می توان نام برد که از کسب و کارهای خانگی با سرمایه اندک 
آغاز شــده اند که از آن جمله می توان به محصوالت غذایی 

بهروز )بهروز فروتن( و محصوالت بيک )علی اکبر رفوگران( 
اشاره کرد. البته مشاغل دیگري هم هستند كه مي توان آنها 
را در خانه راه انداخت. شما مي توانيد با توجه به تخصصي كه 
كســب كرده اید اقدام به درج آگهي در روزنامه ها و سایت ها 
كنيد یا بــا چاپ كارت ویزیت در خصوص حرفه تان مشــاوره 
بدهيد. از دیگر شغل ها مي توان به تدریس خصوصي اشاره كرد 
كه امروزه بازارش داغ اســت. بيشتر مردم به دنبال این هستند 
تا به جاي اینكه در كالس موسسات شركت كنند، حرفه مورد 
نظرشان را از طریق معلم خصوصي یاد بگيرند تا عالوه بر داشتن 
تمركز باال در كالس خصوصي بتوانند در وقتشان هم صرفه جویي 
كنند. ترجمه نيز یكي دیگر از این شغل هاست و هم براي مترجم 
مناسب است و هم براي كارفرما چرا كه كارفرما به جاي اینكه 
هزینه گزافي به دارالترجمه ها بپردازد به شما مراجعه مي كند. 

  کسب و کارهای خانوادگی
 کسب و کارهایی که افراد یک خانواده و خویشاوندان راه اندازی 
می کنند. در این گونه کســب و کارها می توان ســرمایه چند 

مشاغلي كه مي توان با پنج میلیون سرمايه راه انداخت 
مزایای خاصی برای کسب و کارهای اینچنینی وجود دارد؛ مثل زودبازده بودن، حمایت دولت و صندوق های کارآفرینی و حتی پشتیباني برخی از بانک ها و موسسات مالی برای تامین سرمایه اولیه و گسترش این نوع از مشاغل 

دليل رواج استفاده از سازه های بتنی در ساختمان سازی
سازه های بتنی فضای زیادی از ساختمان را اشغال می کند اما به دليل آنکه 

استفاده از آن بسيار سریع و آسان است و به سرعت کار ساخت و ساز 
به اتمام می رسد، بهره گيری از این نوع سازه بسيار رایج شده است. یک 
کارشناس عمران با بيان این مطلب تأکيد می کند که سازه های بتنی که 

در اسکلت ساختمان استفاده می شود در مقایسه با اسکلت فوالدی حجم 
زیادی از فضای ساختمان را اشغال می کنند ولی نگهداری فوالد بسيار 

سخت است و ظریف کاری های استفاده از سازه های فوالدی برای اسکلت 
ساختمان بسيار باالست و عوامل جوی روی فوالد اثر می گذارد و مصالحی 

که باید استفاده شود قيمت باالیی دارد. کامران عارضی اضافه می کند 
که سازه های فوالدی به خاطر انعطاف پذیر بودن در برابر زلزله و بارهای 

جانبی بسيار مقاوم هستند.

در حساب قرض الحسنه مي توانيد 
پول خود را به مدت دلخواه در 
بانك پس انداز كنيد و هرزمان 
تمایل داشتيد برداشت كنيد. 
سپرده سرمایه گذاري براي 

افرادي مناسب است كه به اصل 
پول شان نياز ندارند و تنها سود 

مي خواهند 

تمام هزينه هاي بازديد خودرو كه 
بايد قبل از سفر بپردازيد

یک تعمیركار ماشین به ما گفت براي وصل كردن دستگاه دیاگ و عیب یابي 
خودرو از مشتریان همیشگي اش هشت هزار تومان مي گیرد اما مشتریان 

گذری باید حداقل 25 تا 30 هزار تومان پرداخت كنند

 زره سفر بپوشيد 
برای اینکه در طول ســفر بر اثر ایراد فنی خودرو دچار دردســر 
نشــوید عالوه بر ابزار و لوازم معمولی خودرو از قبيل انواع آچار، 
انبردست و پيچ گوشتی، اشياي زیر را هميشه همراه داشته باشيد. 
حتما جعبه ای تهيه کنيد و در آن ابزار مورد نياز تعمير ماشين را قرار 
دهيد. ابزاری مانند پيچ گوشتی، انبر دست، الستيک زاپاس ،کاغذ 
سمباده، فيوز چســب نواری و قطره ای و ... مورد نياز است. قبل 
از ســفر از ميزان روغن کالچ، آب رادیاتور ،روغن موتور و روغن 
گيربکس آگاهی پيــدا کنيد و حتما باد الســتيک هایتان را نيز 
تنظيم کنيد. تنظيم باد هزینه ای ندارد. تنبلی نکنيد و در حين 
سفر هم که شده کنار یک آپاراتی ترمز کنيد تا شاگرد تعميرکار 
الستيک هاي شــما را تنظيم باد کند. جعبه کمک های اوليه را 
حتما در ماشين خود در مکانی مناسب قرار دهيد تا در صورت نياز 
حتما از آن استفاده کنيد. یک جفت کابل برای اتصال باتری به 
طور موازی با گيره های سوسماری کنار بگذارید. انواع فيوز 5، 10، 
15 و 20 آمپری و کپسول آتش نشانی مخصوص خودرو هم الزم 
است. قيمت آن هم متفاوت اســت. از 55 هزار تومان دارد تا 98 
هزار تومان. کپسول آتش نشانی را گفتيم، جعبه کمک های اوليه 
را هم بگویيم که عریضه توصيه های کارشناســان خودرو خالی 
نماند. این جعبه ها قيمت هایی 20 تا 40 هزار تومان دارند که در 
کاتالوگ آن، 19 مورد که در جعبه موجود است قيد شده است. 
از چسب زخم و قيچی و دســتکش بگيرید تا اسپری سيلوسپت 

mL 50  و ژل کيتوهيل. چراغ قوه و فندک و آچار هم از ملزومات 
یک سفر چند روزه است. 

 به تعميرگاه ها می رویم
از کارشناسان و تعميرکاران متخصص پرسيدیم که یک خانواده 
که می خواهند سفر بروند چه نيازی به چکاپ خودرو خود دارند 
و در چکاپ خودرو چه خدماتی به صاحب خودرو ارائه می دهند. 
آنها گفتند چکاپ خودرو قبل از سفر می تواند خودرو را تا حدود 
زیادی از مشکالتی که در سفر پيش می آید محافظت کند. البته 
بازار تعمير خودرو آنقدر رویش باز است و قيمت ها از مغازه ای به 
مغازه ای دیگر و از محله ای به محله دیگر فرق می کند که نمی 
توان یک معدل و ميانگين قيمت برای آن به دست آورد. آنها در 
ابتدا از خدمات خود گفتند. یکي از ایــن تعميرکاران می گوید 
اولين کار بازدید چهار چرخ ماشين اســت. او توضيح می دهد: 
»بازدیــد از چهارچرخ در واقع بازدید از لنت های ترمز ماشــين 
است.در صورتی که این لنت ها مشــکل داشته باشند که بسيار 
هم می تواند برای خودروتان حياتی باشد، برای لنت جلو و عقب 
فرقی نمی کند و باید 15 هــزار تومان بابت تعویض آن پرداخت 
کنيد که در واقع این تنها هزینه خود قطعه است.« تنظيم انژکتور 
یا کاربراتور که البته به نوع ماشين باز می گردد، خدمت دیگری 
است که تعميرکارها در حين چکاپ ماشين تان برای شما انجام 
می دهند. دیاگ خودرو فصل مشــترک کار تعميرکارانی است 

که مشتریان شان حســاس اند و می خواهند عيب یابی با دستگاه 
مخصوص آن انجام شــود تا با خيال راحت به مســافرت بروند. 
خودروهای خارجی کامپيوترهای زیادی دارند که به سيســتم 

های مختلف به کار رفته در ماشين مربوط می شود. 
ایربگ های متعدد، سيســتم ABS، موتور و ... باعث می شود در 
واقع آپشن های دیاگ بيشتر شوند. به گفته یکی از  تعميرکاران، 
دستگاه كه زده شود و خطا هم پاک شــود، 5 تا 10 هزار تومان 
توسط شما باید به تعميرکار پرداخت شــود.  یک تعميرگاه در 
محدوده آزادی و خيابان استاد معين از مشتریان خود 7-8 هزار 
تومان و از مشتریان گذری 25-30 هزار تومان دریافت می کند. 
البته این برای ماشــين های کم قيمت داخلی است امان از آن 
روزی که خودرو شما خارجی باشــد، آن هم از نوع گرانقيمت. 
آنجاست که سر و کارتان با مبالغ خرد نيست. چون تعميرکاران 
باید برای خودروهای لوکس، پول زیادی بابت دســتگاه دیاگ 
مخصوص آن ماشين ها پرداخت کنندو اجرت باالیی از مشتری 
دریافت می کنند. یک تعميــرگاه برای خودروهای لوکس مانند 
تویوتا و هيوندای، حداقل 50 هزار تومان برای دیاگ آن از شما 
مطالبه می کند.  بازد   ید جلوبندی هم بســتگی به این دارد که 
تعميرگاهی که به آنجا می روید چاله داشته باشد یا نداشته باشد. 
اگر چاله داشته باشد که پول زیادی از شما دریافت نمی کند. اما 
اگر چاله نداشته باشــد چون مجبور است تک تک چرخ ها را باز 
کند، 10 هزار تومان از مشتری که شما باشيد اجرت دریافت می 

فرشاد عزيزی|  در روزهای آخر تابستان هستیم و خیلی ها که هنوز از فرصت تعطیالت تابستانی مدارس برای سفر استفاده نکرده اند، هوای خنک تر آخر شهريورماه 
را برای سفر انتخاب مي كنند. مقصد سفر و يک بودجه مناسب برای خرج کردن، تنها قسمتی از ماجراست. چیزی که خیلی ها به آن اهمیت نمی دهند، آماده کردن 
وسیله سفر يعنی خودرو شخصی است. اينکه سويیچ را بچرخانید و استارت بزنید و گازش را بگیريد و برويد، ساده انگاری است. آنها که سنی ازشان گذشته است 

همیشه قبل از سفر ساعت هايی را به آماده کردن خودروشان اختصاص می دهند. باک پر از بنزين، الستیکی با آج های سالم، موتوری که مثل ساعت کار کند، لنت های 
سالمی که ترمز کردن را برای شما آسان کنند، فرمانی که تنظیم باشد تا به قول معروف »نزند«. اگر می خواهید لیستی از وسايل يا کارهايی که پیش از سفر الزم است 

انجام بدهید آماده کنید نیازی به کاغذ و قلم نیست. ما برای شما اين وسايل و کارها را در گزارش پیش رو گرد آورده ايم. 
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   طی دو ماه گذشــته حداقل در دو نوبت دکل های 
مخابراتی در پایتخت سقوط کرده اند که سقوط یکی 
از آنها منجر به فوت یکی از شــهروندان شده است. در 
تهران بالغ بر 12 هزار دکل مخابراتی وجود دارد که از 
ميان این دکل ها حدود 90 درصد آنها به دالیل مختلف 

اخطارهایی را دریافت کرده اند.
   وزیر راه و شهرسازی مي گوید در راستای افزایش 
آرامش ســاکنان اطراف فرودگاه مهرآباد ظرف دو ماه 
آینده پروازهای شبانه این فرودگاه بين ساعات 24 تا 5 

صبح متوقف مي شود. 
   شــاخص کل بورس در پایان معامــالت دیروز با 
کاهش 1۶3 واحدی به 72 هزار و 778 واحد رسيد که 
هلدینگ صنایع پتروشيمی خليج فارس و دیگر بزرگان 

بازار بيشترین تأثير منفی را داشتند. 
    مشــترکان تلفن همراه در کشور بعد از راه اندازی 
نسل 3 با اختال ل در آنتن دهی، ثبت تماس های بی پاسخ 
و کيفيت پایين صدا در تماس ها مواجه شده اند که این 
اختالل  بيشتر مربوط به مشترکان همراه اول بوده است.
    قيمت MVM و Opel وارداتی 2014 اعالم شد. 
باالترین قيمت در خودروهای سواری MVM مربوط 
به مدل CVT NEW X33 است که به مبلغ 14 هزار 
دالر آمریکا ارزش گذاری شده است. همچنين در بين 
خودروهای وارداتی opel مدل insignia با 27 هزار 

و 988 یورو باالترین قيمت را دارد. 
    بر اساس تفاهمنامه دانشگاه آزاد و بانک ملی ایران 
دانشجویان متقاضی وام می توانند تسهيالت این بانک 
را در مقاطع کارشناســی، کارشناســی ارشد و دکترا 
دریافت کنند. مدارک مورد نياز جهت ارائه به خدمات 
دانشجویی دانشکده شامل یک برگ گواهی اشتغال به 
تحصيل به نام بانک ملی شعبه مرکزی و تکميل برگ 

درخواست وام می شود.

     بنا بر نتایج یك پژوهــش زن یا مرد بودن راننده 
با نوع تصادف شــدید یا مرگبار مرتبط اســت. بر 
اساس این پژوهش، زنان جوان ۶۶ درصد بيشتر از 
مردان جوان کمربند ایمنــی می بندند. همچنين، 
زنان جوان 28 درصد بيشــتر از گواهينامه محدود 
استفاده می کنند. عالوه بر این، زنان راننده جوان در 
تقاطعات تصادف بيشتری داشتند و بيشتر هم با عابران 
پياده تصادف کردند. این در حالی اســت که مردان 
جوان پس از غروب آفتاب تصادفات بيشتری داشتند. 
رانندگان زن جوان طی روزهای هفته بيشتر احتمال 
تصادف کردن داشتند در حالی که رانندگان مرد جوان 
در طول تعطيالت آخر هفته بيشتر تصادف کرده بودند. 
همچنين رانندگان مرد جوان بيشــتر تصادفات بين 

جاده ای داشتند. 
   رئيس اتحادیه فروشندگان ميوه و سبزی، علت گرانی 
خيار و سيب زمينی طی روزهای اخير را نبود الگوی کشت 
معين عنوان کرد. حسين مهاجران مي گوید در حال حاضر 
قيمت هر کيلوگرم خيار بين 2500 تــا 3200 تومان و 
قيمت هر کيلوگرم ســيب زمينی بين 1000 تا 1۶00 

تومان متغير است.
    ایران خودرو در نظر دارد تعدادی از ســمندهای 
توليد شده در سال 92 را برای بررسی و بازبينی سيستم 
کيسه هوا فراخوان کند. دارندگان سمند »ال.ایکس« 
 www.ikco.com مدل 1392 به آدرس اینترنتی
مراجعه کرده و در صورتی که شماره شاسی خودروهای 
آنها در ليست مشمولين فراخوان باشد، به نزدیک ترین 
نمایندگی مجاز ایران خودرو در سراسر کشور مراجعه 
کنند. براســاس این فراخوان، بازدید فنی و بررســی 
خودروها توسط کارشناســان مستقر در نمایندگی ها 
انجام مي شــود و هزینه های این فراخوان نيز به عهده 

ایران خودرو خواهد بود.

   صداي شهر

تفاوت عملكرد زنان و مردان در تصادفات رانندگي

 مشترکان تلفن همراه در 
کشور بعد از راه اندازی نسل 

3 با اختال ل در آنتن دهی، ثبت 
تماس های بی پاسخ و کيفيت 
پایين صدا در تماس ها مواجه 
شده اند که این اختالل  بيشتر 

مربوط به مشترکان همراه 
اول بوده است.
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98 هزار

125 هزار

959 هزار

334 هزار

199 هزار

139 هزار

79 هزار

235 هزار

155 هزار

185 هزار

آخرين قيمت قطعات كامپيوتر

كيس

كيس

پاور

پاور

پاور

حافظه موقت

حافظه موقت

حافظه موقت

هارد ديسك

هارد ديسك

Green Solaris

Green Magnum Plus

Huntkey X7 1200W

Green GP 700A

Huntkey G5 550

Apacer 4GB DDR3

Apacer 2GB DDR3

Adata 8GB DDR3

Western 500GB

Western 1TB

1

2

3

4

5

6

7 

8

9

10 

82 ميليون – بازار آزاد

86 ميليون 

38 ميليون و 500 هزار

120 ميليون

118 ميليون

124 ميليون 

84 ميليون و 700 هزار

58 ميليون و 800 هزار

89 ميليون

50 ميليون و 600 هزار

بهروز )بهروز فروتن( و محصوالت بیک )علی اکبر رفوگران( 
اشاره کرد. البته مشاغل دیگري هم هستند كه مي توان آنها 
را در خانه راه انداخت. شما مي توانید با توجه به تخصصي كه 
كســب كرده اید اقدام به درج آگهي در روزنامه ها و سایت ها 
كنید یا بــا چاپ كارت ویزیت در خصوص حرفه تان مشــاوره 
بدهید. از دیگر شغل ها مي توان به تدریس خصوصي اشاره كرد 
كه امروزه بازارش داغ اســت. بیشتر مردم به دنبال این هستند 
تا به جاي اینكه در كالس موسسات شركت كنند، حرفه مورد 
نظرشان را از طریق معلم خصوصي یاد بگیرند تا عالوه بر داشتن 
تمركز باال در كالس خصوصي بتوانند در وقتشان هم صرفه جویي 
كنند. ترجمه نیز یكي دیگر از این شغل هاست و هم براي مترجم 
مناسب است و هم براي كارفرما چرا كه كارفرما به جاي اینكه 
هزینه گزافي به دارالترجمه ها بپردازد به شما مراجعه مي كند. 

  کسب و کارهای خانوادگی
 کسب و کارهایی که افراد یک خانواده و خویشاوندان راه اندازی 
می کنند. در این گونه کســب و کارها می توان ســرمایه چند 

خانواده در فامیل را جمع آوری کرد و یک کسب و کار کوچک 
همانند کسب و کارهای خانگی در قالب یک کارگاه کوچک به 
راه انداخت؛ نمونه موفق این گونه کســب و کارها را می توان در 
شــهرهایی چون قم و اصفهان و در تولیدی های گز و سوهان 
مشــاهده کرد. با دیدن نام برخي از این محصوالت مي توان به 
خانوادگي بودن كسب و كارشان پي برد؛ كلماتي مثل برادران یا 

پسران قبل از نام خانوادگي این خانواده ها مي آید.
 کسب و کارهای روستایی

تنها مشاغل مرتبط با كشــاورزي و دامداري نیستند كه جزو 
کسب و کارهای روســتایی به حساب مي آیند. جالب این است 
كه بدانید فردي به نام عباس برزگر كه روزي كارگري ساده بود، 
توانست روستاي خود را تبدیل به یك قطب گردشگري كند. او 
با مهمان نوازي از چند توریست خارجي به این فكر افتاد كه از 
خانه اش براي پذیرایي از توریســت هاي خارجي استفاده كند. 
او كه امروزه از كارآفرینان برتر صنعت گردشــگري شده است، 

توانسته از این راه میلیاردر شود. 

مشاغلي كه مي توان با پنج ميليون سرمايه راه انداخت 
مزایای خاصی برای کسب و کارهای اینچنینی وجود دارد؛ مثل زودبازده بودن، حمایت دولت و صندوق های کارآفرینی و حتی پشتیباني برخی از بانک ها و موسسات مالی برای تامین سرمایه اولیه و گسترش این نوع از مشاغل 

تعرفه واقعی واردات خودرو چقدر است؟
مشاور انجمن خودروسازان ایران اعالم کرد تعرفه واقعی و موثر واردات 

خودرو نه 40 درصد بلکه 25 درصد است. داوود میرخانی رشتی با 
بیان اینکه در گمرک معادل 40 درصد ارزش خرید خودرو به عنوان 
تعرفه و بر مبنای نرخ ارز مبادله ای دریافت می شود می گوید نرخ ارز 
مبادله ای به طور میانگین دو هزار و 650 تومان است که 40 درصد 

آن حدود هزار و 60 تومان می شود. درحالی که نرخ دالر آزاد به طور 
میانگین سه هزار و 150 تومان است. مشاور انجمن خودروسازان ایران 
ادامه می دهد بنابراین قیمت تمام شده یک دالر صرف شده برای خرید 

و واردات خودرو برابر با چهار هزار و 120 تومان است که هزار و 60 
تومان تعرفه دریافتی در گمرک، معادل 25 درصد ارزش ریالی این 

مبلغ است. 

جوالن طال و جواهر قاچاق در بازار
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، جواهر و 

سنگ های قیمتی اعالم کرد قاچاق در یک سال گذشته حدود 30 تا 
40 درصد نیز افزایش یافته و حدود 80 درصد طال و جواهر موجود 

در بازار را قاچاق تشکیل داده است. عباداهلل محمدولی با بیان اینکه 
کشور ترکیه 24 ساعته برای بازار کشور ما در زمینه جواهر فعالیت 

می کند، می گوید تولیدات تایلند نیز در زمینه طالست و متاسفانه 
بازار کشور ما از قاچاق محصوالت این کشورها سرشار است. روزانه 

صدها نفر با بنده تماس می گیرند که به عنوان مسئول اتحادیه از 
آنها حمایت کنم و این وظیفه اتحادیه طال و جواهر تهران به عنوان 

متولی در این بخش است که باید کنترل و نظارت دقیق تری داشته 
باشد و هر چند وقت یک بار بازار را رصد کند.

اینترنت نسل سه تا پایان شهریورماه سراسري مي شود
مدیر عامل همراه اول از ارائه اینترنت نسل سه در 23 شهر کشور تا 

پایان شهریورماه خبر داد و در حال حاضر نیز استان هایی مانند تهران، 
اصفهان، تبریز و اهواز ارائه  این خدمات را به طور آزمایشی آغاز 

کرده اند. وحید صدوقی با بیان این خبر می گوید در حال حاضر این 
شبکه در استان تهران قابل دسترسی است و به مرور در سطح کشور 
تکمیل شده و اطالع رسانی های الزم در این زمینه صورت می گیرد. او 

وعده می دهد که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته خدمات نسل سه 
در آینده ای نه چندان دور در 150 شهر کشور ارائه خواهد شد. صدوقی 
ادامه می دهد که بسته های تشویقی اینترنت همراه اول نیز به زودی اعالم 

می شود تا افراد بتوانند از طریق فعال کردن این بسته ها به مدیریت 
هزینه های خود بپردازند.

یك ســال پیش با ناامیدي در مورد این خودرو حرف 
مي زدیم. حرف و حدیث ها وقتي بیشتر شد كه بعضي 
خریداران مي گفتند حتي در نمایندگي ها هم قطعات 
یدكي تویوتــا RAV4 را پیدا نمي كننــد. با این حال 
تویوتا در بازارهــاي جهاني کامال بر جنبــه کاربردی 
و چندمنظــوره بودن ایــن خودرو به خصــوص برای 
خانواده ها تاكید دارد و ســال گذشته تالش كرد آن را 
به طور كامل از نظر طراحي تغییر دهد. ممكن است با 
 RAV4 گذشت یك سال و رفع بعضي تحریم ها وضعیت

در ایران هم رفته رفته بهبود پیدا كند. 
  آنچه در مدل جدید مي بینیم

RAV4 سال 2014 صاحب یک پکیج تکنولوژی جدید 
در مدل محدود خود شده است. از هیجان انگیزترین آنها 
مي توانیم به مانیتورهاي دید نقطه کور، هشدار ترافیک 
پشت سر، هشدار عبور از خط جاده و سیستم کنترل نور 
باالی خودکار اشاره كرد. در سایر مشخصات این خودرو 

همان محبوب دوست داشتني گذشته است. 
این خودرو یك هتل لوكس براي زندگي به حساب مي آید. 
تویوتا در مدل جدید تعداد زیادی امکانات اضافه کرده که 
زندگی در این کراس اور کوچک را بسیار آسان تر می کند. 
 )Softex( مدل لیمیتد از صندلی راننده طرح سافتکس
استفاده می کند که می توان آن را در هشت جهت مختلف 
تنظیم کرد. به عالوه، امکاناتی چون گرم کن صندلی های 
جلو، دوربین نمای عقب، تنظیم چهــار جهته صندلی 
مسافر جلو، پوشــش چرمی فرمان و دسته دنده، دکمه 
فشــاری اســتارت، درب عقب خودکار و چرخ های 18 

اینچی آلومینیومی هم در اختیار راننده است.
  سایر امكانات جانبي

در مدل جدید تویوتا یک پوشش چرمی روي داشبورد 
اضافه كرده اســت كه باعث مي شود حس لوكس بودن 
كابین افزایش پیدا كند. در مدل لیمیتد از سافتکس که 
جایگزینی برای چرم است به عنوان پوشش صندلی ها 
استفاده شده اســت. این تغییر براي القا حس اسپورت 
انجام شــده. سیســتم فرمان مدل لیمیتــد مورب و 
تلســکوپی اســت و هر راننده ای می تواند در پشت آن 
احساس راحتی کند یا بهترین نوع قرارگیری را در پشت 

فرمان انتخاب کند.
بعد از جاگیر شــدن در خودرو نوبت به اســتارت زدن 
مي رســد. براي این كار باید دكمه مخصوص را فشــار 
دهید. شیوه اي كه حاال تقریبا در تمام خودروهاي جدید 
دیده مي شود. با این کار زندگی بسیار راحت تر خواهد 
شــد. در عقب، صندلی های ردیف دوم راحتی مناسبی 
دارند و فضای پای زیادی به اندازه 945 میلی متر برای 
سرنشین ایجاد مي كنند. اگر دنبال صندلی ردیف سوم 
می گردید، بهتر است به ســراغ یک مدل دیگر بروید؛ 

چون تویوتا این گزینه را از راو 4 کنار گذاشته است.
  RAV4؛ انباري متحرك

تویوتا راو 4 برای کاربردی بودن طراحی شده است. نسل 
جدید این خودرو نیز بیش از مدل هــای قبلی، فضای 
حمل ابزار و وسایل را در اختیار راننده و سرنشین قرار 
می دهد. وقتی صندلی های عقب باال باشند، فضا به اندازه 
پنج سانتی متر نسبت به مدل قبلی برای جاگیری وسایل 
بیشتر خواهد بود. در همین حال، اگر صندلی های ردیف 
دوم جمع شــوند، با افزایش یک سانتی متری نسبت به 
این حالت در مدل قبلی، راو 4 با 184۶ میلی متر، تبدیل 
به یك انباري مي شــود. این بیشــترین فضای حمل 
وســایل در کالس RAV4 اســت. راو 4 سقف بلندي 
دارد و همین باعث می شود که بتوان لوازم بلندتری را 
در آن جا داد. برای آنهایی که به دنبال خودرویی برای 
مسافرت و تفریح هستند، این کراس اور کوچک می تواند 
تجهیزات زیادی را با خود حمل کند. همچنین ریل های 
سقفی، راو 4 را تبدیل به خودرویی مناسب برای حمل 

دوچرخه های کوهستان یا اسنوبرد می کند.
  رانندگي مطمئن یا كسل كننده

راو 4 مدل 2014 با اینكه براي راننده شرایط اسپورت 
فراهم نمي كند امــا در جاده خودرویــی آرام و دارای 
هندلینگ خوب است. سیستم تعلیق چهار چرخ مستقل 
آن یک سواری آرام و راحت را ایجاد می کند چون هنوز 
هم از همان موتور 2.5 لیتری چهار ســیلندر قدیمي 
اســتفاده می کند. همچنین مصرف سوخت راو 4 بهتر 
شده است و تویوتا از سیكل 10.7 لیتر در شهر، و 8.1 

لیتر در جاده حرف مي زند.

  خودرو

تويوتا RAV4 ؛ يك انباري متحرك

اگر جلوبندی نیاز به 
تعمیر داشته باشد، 

هزینه جلوبندی خودرو 
از 50 هزار تومان آغاز 
می شود و تا 400 هزار 

تومان ادامه دارد. اما 
عمومًا خودروهای سمند، 
405 و پارس که در یک 
گروه قرار می گیرند، در 
صورت تعمیر جلوبندی 
نیاز به حدود 120 هزار 

تومان هزینه لوازم به 
همراه 40 تا 50 هزار 

تومان هزینه اجرت 
خواهند داشت

کند. اگر جلوبندی نیاز به تعمیر داشــته باشد، هزینه جلوبندی 
خودرو از 50 هزار تومان آغاز می شود و تا 400 هزار تومان ادامه 
دارد. اما عمومًا خودروهای سمند، 405 و پارس که در یک گروه 
قرار می گیرند، در صورت تعمیر جلوبنــدی نیاز به حدود 120 
هزار تومان هزینه لوازم به همراه 40 تــا 50 هزار تومان هزینه 
اجرت خواهند داشــت. یک موضوع مهم، روغن موتور است که 
نباید فراموش شود. البته این بســتگی دارد که دفعه قبلی ِکی 
روغن موتور را تعویض کرده اید. آنها که وسواســی هستند امان 
نمی دهند که ۶-7 هزار کیلومتر از روغنی که دفعه قبل در موتور 
ریخته اند تمام شود و قبل از ســفر به تعویض روغنی می روند تا 
یک روغن تازه در موتور بریزند تا موتور نفس تازه ای بکشد و به 
قول معروف مثل ساعت، روان کار کند. برای خودروهای داخلی 
مانند پراید و پژو 405 اگر روغن ایرانی استفاده کنید باید 50-40 
هزار تومان خرج کنید و در صورت انتخاب روغن خارجی، ۶0 تا 
70 تومان باید پرداخت کنید. تعمیرگاه ها برای L90 اگر روغن 
ایرانی بخواهید 80 تا 85 هزار تومان و برای انواع خارجی 100 
تا 110 هزار تومان از شما هزینه دریافت می کنند که بین 7 تا 8 

هزار کیلومتر نیازی به تعویض روغن نخواهید داشت.

 آج های الستیک ماشین از شما محافظت می کنند
در حین رانندگی، هر صدایی که از موتور خودروتان بشــنوید 
به آن حساس می شوید و ســریع یا خودتان دست به کار می 

شوید و کاپوت را به باال داده و ســعی می کنید منشأ مشکل را 
پیدا کنید و اگر نتوانید آن را حل کنید حتمًا ســراغ تعمیرگاه 
می روید تا متخصص فن، مشــکل را حل کند. اما الســتیک 
ماشین چیزی نیســت که صدایش در بیاید یا در چشم شما 
باشــد و هر روز به آن توجه کنید. خیلی که نگران الستیک 
و ماشــین تان باشــید، هر از گاهی به آپاراتــی مراجعه می 
کنید تا خودروتــان را تنظیم باد کند. امــا چیزی که خیلی 
ها از آن غافل اند و معمواًل در ســطح شــهر و با سرعت های 
پایین آنچنان خطرناک نیســت و برای همین از چشــم ها 
پنهان است، ساییدگی الســتیک چرخ هاست. چک کردن 
ساییدگی الستیک ماشــین چیزی نیســت که قبل از یک 
سفر جاده ای و برون شهری، نسبت به آن بتوانید بی تفاوت 
باشید. خیلی هم تشخیص زمان تعویض الستیک ها سخت 
نیست. این زمان بسته به میزان آج باقیمانده روی الستیک 
است. آنها که وســواس دارند به محض اینکه حدود 40-30 
درصد از این آج بیشتر باقی نمانده، سریعًا نسبت تعویض آن 
اقدام می کنند. حاال فرض افراد وسواســی را کنار می گذاریم. 
کارشناسان می گویند اگر 80-90 درصد آج رفته باشد، باید به 
سراغ الستیک فروشی ها بروید و  دو حلقه الستیک نو بخرید. 
این زمان معمواًل دو ســال است. البته شــما منتظر نمانید که 
این دو سال کی می آید. به کیلومتر ماشــین نگاه کنید. اما به 
کیلومترشــمار هم اکتفا نکنید. چون ماشین هایی هستند که 

سر 10 هزار کیلومتر نیاز به یک جفت الستیک نو دارند و بعضی 
ها هم سر ۶0-70 هزار کیلومتر. البته باید گفت که رسم بر این 
است که الستیک های جلو که به 30-40 درصد آج می رسند 
را به جای الســتیک های عقب می اندازند و دو حلقه الستیک 
نو برای جلو ماشین می خرند و بعد از مدتی که الستیک های 
عقب به قول معروف »سفید« شــدند، باز الستیک های جلو را 
برای عقب ماشین می بندند و دو حلقه الستیک جدید برای جلو 
می خرند. سراغ الستیک فروشی ها رفتیم تا از قیمت ها باخبر 
شویم. برای پراید اگر بخواهید الستیک ایرانی تهیه کنید باید 
جفتی 220-230 هــزار تومان هزینه کنیــد و اگر یک جفت 
الســتیک اندونزیایی بخرید باید 10 هزار تومان، برای کره ای 
30 هزار تومان و برای ژاپنی هم 50 هزار تومان بیشــتر دست 
در جیب خود بکنید. اگر ماشین تان L90 باشد برای الستیک 
ایرانی، 280 هــزار تومان، مدل اندونزیایــی 320 هزار تومان، 
مدل کره ای 3۶0 هزار تومان و مدل ژاپنی 420 هزار تومان باید 
هزینه کنید. برویم سراغ ماشــین های خارجی. اگر خودروتان 
کمری باشد و الستیک فابریک یوکوهاما ژاپنی برای آن بخرید، 
جفتی 800 هزار تومان، اگر هیوندای آزرا داشته باشید، برای 
یک جفت الســتیک فابریک هانکوک کره ای آن، همان 800 
هزار تومان باید هزینه کنید. کاًل الستیک های ژاپنی و کره ای 
برای خودروهای خارجی حول و حــوش 750 الی 850 هزار 

تومان قیمت دارند. 
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  اقتصاد به زبان ساده

ايرج رهبر عضو هيات مديره کانون سراسری انبوه سازان1
 افزایش تسهیالت خرید مســکن فقط در کوتاه مدت جوابگو است. باید به دنبال راهکاری 

باشــیم تا همزمان با عرضه تســهیالت، تولید مســکن را هم افزایش دهیم. این 
تســهیالت باید با احتیاط و راهکارهای خاصی به بازار مسکن تزریق شود 

و همزمان برنامه هایی برای عرضه و تولید مسکن هم به اجرا برسد.
تسهیالت تولید با قابلیت انتقال به خریدار کمک زیادی به تولید 

و عرضه مسکن می کند. این تسهیالت قدرت خرید را افزایش 
می دهد اما در کوتاه مدت جوابگوی نیــاز متقاضیان خواهد 
بود زیرا بــا توجه به وضعیت بازار مســکن در یک ســال 
گذشته، تقاضا در بازار افزایش پیدا می کند. باید به دنبال 
راهکاری باشــیم تا همزمان با عرضه تســهیالت، تولید 
مســکن را هم افزایش دهیم زیرا تسهیالت خرید فقط 

برای سه تا چهار ماه می تواند تاثیرگذار باشد.
افزایش قدرت خریــد منجر به افزایــش تقاضا در بازار 
مسکن می شود. در نهایت این تســهیالت فقط پوشاننده 
افزایش قیمت مسکن خواهد بود و تاثیری در قدرت خرید 

نمی گذارد و هدف اصلی دولت را برآورده نمی کند.

حامد قادرمرزی سخنگوی کميسيون عمران مجلس2
 تزریق منابع مالی به بازار مســکن باعث رونق آن خواهد شد، اما 

باید عنوان کرد که رونق این بازار به عرضه و تقاضای مناســب مســکن در 
کشور بستگی دارد. هرچند افزایش وام مسکن می تواند رونق محسوسی را در بازار 

مسکن ایجاد کند، اما تجربه نشان داده که تزریق هر نوع نقدینگی به بازار مسکن باعث تورم این 
بخش خواهد شد.

 افزایش وام ساخت و ساز و تولید مســکن می تواند هم تعادل را در عرضه و تقاضای بازار مسکن 
حفظ کند و هم رونق را به این بازار تزریق کند، در حالی که باال بردن ســقف وام خرید مســکن 
نه تنها کمکی به اقشار آســیب پذیر و فاقد مســکن نخواهد کرد، بلکه افزایش نرخ ها را نیز در پی 

خواهد داشت. 
بانک مســکن تاکنون منابع مالی فراوانی را برای طرح مسکن مهر هزینه کرده، اما برگشت چنین 

منابعی سال ها طول خواهد کشید.

وام 80 میلیوني خوب است یا بد؟
ســه نفر از پنج كارشــناس، وام 80 میلیوني را به دلیل تورم زا بودن رد مي كنند این در حالي است كه یكي از 

كارشناسان موافق مي گوید تورم به جز افزایش مبلغ وام دالیل دیگري دارد كه باید آنها را مهار كرد
گروه بازار|    در ماه هاي اخیر طرح های مختلفی برای حل مشکل مسکن ارائه شده است که یکی از آنها طرح افزایش وام خرید مســکن تا مبلغ 80 میلیون تومان است. این طرح موافقان و مخالفان فراوانی دارد. 

مخالفان مي گویند این طرح تورم زا است و موافقان هم در جواب مي گویند تورم به جز وام دالیل اقتصادی دیگری هم دارد.

اصغر عارفی  عضو هيات مديره گروه سرمايه گذاری بانک مسکن3
  اگر 80 میلیون وام مسکن تصویب شود انقالبی در تسهیالت بانکی رخ می دهد چرا که تسهیالت 
خرید مسکن بعد از هشت سال دوبرابر می شود اما این موضوع که این وام باعث شود معادالت 
اقتصادی به هم بخورد و تورم ایجاد شــود، تنها یک توهم اقتصادی است. دولت باید 
بتواند کسری وجه را در این زمینه جبران کند که در شرایط فعلی فکر نمی کنم 
دولت توان چنین کاری را داشته باشــد. بانک مرکزی اجازه افزایش سقف 
تسهیالت را به شرطی می دهد که دولت کسری صندوق و منابع را جبران 
کند. در شــرایط فعلی هم بنده بعید می دانم دولت منابعی داشته باشد 
که بتواند کســری صندوق هایی که برای این کار ایجاد می شــود را 

جبران کند.

حجت اهلل ميرزايي اقتصاددان فعال در حوزه مطالعات مالي مسكن4
  بخش مسكن در حال حاضر با ركود ســنگین مواجه است و اگر 
نتوان با محرك هایي همچون تسهیالت  بانكي پشتیبان خرید یا ساخت، 
ركود را مهار كرد، سایر بخش هاي اقتصادي كه ارتباط پسین و پیشین با 
بخش مسكن دارند نیز آسیب خواهند دید. به بهانه تورم نمي شود جلوي 
پرداخت تسهیالت را گرفت. افزایش سقف تسهیالت براي تامین مسكن اگر 
صرفا  از محل منابع بانكي باشد، غیرممكن است زیرا بانك ها منابع الزم را ندارند 
و منابع وام دهي آنها به شدت كاهش پیدا كرده و حتي تخلیه  كامل شده و بانك ها 
به مرحله فقرمنابع رسیده اند. از سوي دیگر اگر قرار باشد از منابع بانك مركزي یعني از 

محل خط اعتباري وام داده شود، به شدت تورم زا خواهد بود.

5  عباس آخوندی     
وزير راه و شهرسازی

  در صورت افزایش عرضه این وام تورم زا نخواهد بود، زیرا تورم دالیل اقتصادی دیگری نیز دارد و فقط 
وام نمی تواند باعث تورم شود. باید به مردم برای خرید خانه کمک شود و این گونه نیست که فقط بخواهیم 
به یک طرف توجه کنیم، زیرا باید به عرضه و تقاضا به صورت همزمان توجه شود. نه تنها به تعهدات پایبند 
هستیم، بلکه تمام برنامه هایمان را در جهت خدمات روبنایی، خدمات زیربنایی و خدمات شهری پروژه های 
مسکن مهر پیش می بریم، زیرا در این مجموعه ها عمدتا به خود ساختمان مسکونی توجه شده و خدمات 

ضعیفی در آنها ارائه شده است.

   فضاي حمل بار به اندازه یك انباري 
بزرگ، رانندگي مطمئن

   قیمت زیادي دارد، پشت سر آن 
حرف زیاد است

قیمت: بین 155 میلیون تا 210 میلیون 
در آپشن هاي مختلف

ارزش خرید: 



چهارگوشه دنيا
 روزنامه صبح ایران  سال چهارم  شماره 958  دوشنبه  10 شهریور 1393

ازدواج پشت درهاي بسته
»برد پيت« و »آنجلينا جولي« از جملــه زوج هاي هاليوودي 
هستند كه به شدت موردتوجه پاپاراتزي ها قرار دارند. با این حال 
آنها در اتفاقي عجيب توانســتند كامال دور از چشم خبرنگاران 
سمج، جشن ازدواج خود را در قصر »ميراوال« فرانسه و با حضور 
شش فرزند خود برگزار كنند. با این حال قبل از آنها چهره هاي 
دیگري نيز بوده اند كه در غياب فلش هاي دوربين عكاســان و 
خبرنگاران ازدواج خود را جشن گرفتند. به نوشته »پاري مچ«، 
یكي از مشهورترین این ازدواج ها در سال 2010 در باهاماس و 
بين بازیگران اسپانيایي هاليوود یعني »پنه لوپه كروز« و » خاویر 
باردم« اتفاق افتاد. »مگان فاكس« و » برایان اوستين گرین« نيز 
در ژوئن 2010، در ساحلي در هاوایي و  هنگام غروب خورشيد 
و البته بدون حضور هيچ خبرنگار و عكاســي زندگي مشترك 
خود را رســما آغاز كردند. مارس 2009 نيــز در منطقه اي در 
جزایر كارایيب، »بروس ویليس« و » اما همنيگ« در ســكوت 
خبري ازدواج كردند. در این ميان چهره هایي نيز پيدا مي شوند 
كه خيلي ساده مراسم عروسي خود را برگزار كردند. نمونه بارز 
آن »بيانسه« و »جيـ  زي« هستند  كه این روزها خبر جدایي 

قریب الوقوع آنها نقل محافل اســت. آنها در آوریل سال 
2008 در نيویورك و در آپارتمان جيـ  
زي ازدواج كردند. بعضي از چهره هاي 
مشهور نيز چنان در پرده پوشي ازدواج 
كردند كه حتي خانواده هایشــان را 
نيز در جریان قــرار ندادند! نمونه اش 

»جســيكا آلبا« و » كــش وارن« 
كه در بورلي هيلز رســما 

و بــدون حضــور حتي 
خانواده هایشان ازدواج 

كردند.
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   حاشیه سیاست   رویداد

اولتيماتوم يك هفته اي اتحاديه اروپا به روسيهسفر به دور دنيا در 80 روز و بدون حتي يك يورو!

در وجود »ميالن بيلمن« و »معمر یلماز« حتما اندكي 
از حس ماجراجویي »ژول ورن« وجود دارد. این دو نفر 
كه اولي اهل برلين اســت و دومي اهل استراسبورگ، 
به زودي ســفري 80 روزه به دور دنيا را آغاز خواهند. 
سفر به دور دنيا البته چيز تازه اي نيست اما داستان این 
دو مرد جوان وقتي پيچيده مي شــود كه بدانيم آنها در 
حالي ســفر خود را آغاز مي كنند كه حتي یك یورو هم 
پول همراه خود برنخواهند داشت! آنها گفته اند كه براي 
مخارج ســفر خود، روي محبت و كمك افرادي كه در 
مســير خود با آنها روبه رو خواهند شد حساب كرده اند 
اما هدف این سفر عجيب و غریب چيست؟ معمر یلماز 
به »فيگارو« مي گوید: »نشان دادن این مسئله كه دنيا 
جاي خوبي است، آدم هاي خوب همه جا پيدا مي شوند 
و آنها بدون توجه به مليت، مذهب و ســنت هاي خود 
آماده هســتند كه به ما كمك كننــد.« به همين دليل 
است كه آنها پيش از آغاز سفر خود هيچ نگراني و ترسي 
ندارند. » این سفر قطعا ســفر راحت و آساني نيست اما 
ما خودمان را براي همه سختي ها آماده كرده ایم. براي 
به دست آوردن هرچيزي باید تالش كرد و ما آماده ایم 

همه سعي و كوشش خود را براي موفقيت در هدفمان به 
كار بگيریم.« آنها البته پيش از انجام سفر اصلي، سفري 
آزمایشــي را نيز تجربه كرده اند. آنها بدون هيچ پولي از 
استراسبورگ به برلين رفته اند: »خيلي سفر خوبي بود. 
همه چيز خيلي ساده اتفاق افتاد. وقتي شما پولي همراه 
خود ندارید، قيمت چيزها تغيير مي كنند. براي خورد و 
خوراك مان كمي به سختي افتادیم.« آنها هزار و 500 
كيلومتر بين تركيه و آذربایجان را بــدون پول و البته 
بدون هيچ مشكلي طي كرده اند. آنها سفر خود را ساعت 
9 صبح نهم ســپتامبر از پاي برج ایفــل آغاز مي كنند. 
آنها در عبور از اروپا به استانبول خواهند رفت، سپس از 
ایران، پاكستان و هند عبور كرده و به سنگاپور مي رسند. 
آنها پيش بيني كرده اند كه براي رســيدن به آمریكا از 
اقيانوس عبور كنند: »مــا در روز 350 كيلومتر را طي 
خواهيم كرد. این ميزان باعث مي شــود كه وقت كافي 
براي ارتباط با مردم كشورهاي مختلف را داشته باشم.« 
اگرچه آنها در انجام سفر خود مصمم و بسيار خوشبين 
هســتند اما باید راهي پيدا كنند كه بتوانند بدون پول 

سوار هواپيما شوند.

اتحادیه اروپا یک هفته به روسيه فرصت داد تا نيروهایش 
را از شرق اوکراین خارج کند. بر اساس این تصميم که روز 
شنبه از ســوی رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل گرفته 
شــد، در صورتی که روســيه در این مدت از مواضع خود 
عقب نشينی نکند، کميســيون اتحادیه اروپا تحریم های 
شدیدتری را عليه مسکو اعمال خواهد كرد. »هرمان ون 
رومپوی«، رئيس شورای اتحادیه اروپا، روز یکشنبه پس 
از پایان نشست ســران اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت: 
»برای همه روشن است که ما باید ســریع عمل کنيم.« 
رئيس شــورای اروپا همچنين تصریح کرده که برای حل 
بحران اوکراین باید قدم های مهم دیگري برداشته شود. 
او اما توضيح بيشــتری در این باره نداده اســت. رمپوي 
همچنين تاکيد کرده که تحریم های بيشتر عليه روسيه 
به صورت اتوماتيک اعمال نخواهد شــد و در این باره باید 
یا شــورای وزیران اتحادیه یا نمایندگان دائمی 28 عضو 
اتحادیه اروپــا تصميم گيری کنند. اتحادیــه اروپا اواخر 
ماه ژوئيه تحریم هایی اقتصادی عليه روســيه اعمال کرد 
كه از جمله آنهــا مي توان به ممنوعيــت ورود بانک های 
روســی به بازارهای مالی اروپا و نيز صــادرات تکنولوژی 

پيشرفته به روسيه اشــاره كرد.  بر اساس تصميم جدید 
اتحادیه اروپا، تحریم های قبلی بر جای خود باقی می مانند. 
پترو پروشــنکو، رئيس جمهوری اوکراین، روز یکشنبه 
اعالم کرد که در حال حاضر هزاران ســرباز و صدها تانک 
خارجی در حال انجام ماموریت در اوکراین هســتند. او 
در مورد خسارات جبران ناپذیر ناشــی از تداوم تنش در 
شرق اوکراین هشدار داده است: »من فکر می کنم که ما 
در آستانه نقطه ای بازگشــت ناپذیر قرار داریم. این نقطه 
بازگشت ناپذیر جنگی تمام عيار اســت که از همين حاال 
از ســوی جدایی طلبان شــرق اوکراین آغاز شده است.« 
کشورهای غربی روسيه را متهم کرده اند که نيروی نظامی 
به اوکراین ارسال کرده اســت. آمریکا از تصميم اتحادیه 
اروپا برای اعمال تحریم های بيشتر عليه روسيه استقبال 
کرده است. سخنگوی شورای امنيت ملی آمریکا گفته است 
كه آمریكا از هماهنگی اتحادیه اروپا در حمایت از استقالل 
و تماميت ارضی اوکراین و آمادگی اروپا برای اعمال قوانين 
تنبيهی بيشتر عليه روسيه استقبال می کند. در همين حال 
ناتو قصد دارد در سه کشور حوزه بالتيک و نيز در رومانی و 

لهستان پنج پایگاه نظامی جدید احداث کند.

   

اعضای اتحادیه اروپا، سرانجام و پس از مدت ها بحث بر سر جانشينی »هرمان 
فون رمپوی« و »کاترین اشتون« به توافق رسيدند. »فدریکا موگرینی«، وزیر 
خارجه سوسيال دموکرات ایتاليا، هماهنگ کننده سياست خارجی اتحادیه 
اروپا و »دونالد توسک«، نخست وزیر محافظه کار لهستان، رئيس شورای اروپا 
شد. توسک 5۷ سال دارد و موگرینی ۴1 ساله است. موگرینی پست خود را 
برای پنج ســال از اکتبر 201۴ تحویل می  گيرد. ماموریت کاترین اشتون در 
این زمان به پایان می رسد اما قرار است او همچنان در مذاکرات اتمی با ایران 
شرکت داشته باشد. موگریني متولد رم پایتخت ایتالياست. او با ۴1 سال سن، 
1۷ سال از كاترین اشتون جوان تر است. او فارغ التحصيل رشته 
علوم سياسی از دانشگاه »الساپينزای« رم است، ازدواج کرده 
و دو دختر دارد. موضوع پایان نامه موگرینی »رابطه بين 
دین و سياست در اسالم« است؛ موضوعی که باعث شده 
است او را به عنوان یک کارشــناس سياست اسالمی 
بشناســند. موگریني مسيحي اســت و اینکه به چه 
دليلی برای تز تحصيلی خود دست روی حال و هوای 
سياست در یک دین دیگر گذاشته، جالب  توجه است. 
او همچنين، عضو شــورای رهبری اروپا برای خلع 
سالح هسته ای و منع گسترش سالح های کشتار 
جمعی اســت. موگرینی عالوه بر این عضو ستاد 
مبارزات ملی و اروپایی عليه نژادپرســتی و بيگانه 
ستيزی است. جانشين اشتون، یک دموکرات است 
و در سال های اخير نيز همراه با نخست وزیر ایتاليا، 
»متئو رنزی«، رابطه پررنگي با همتایان آمریكایي 
خود داشته است. تا پيش   از اینکه موگرینی به عنوان 
وزیر امورخارجه ایتاليا به ساختمان این وزارتخانه 
در  خيابان »پيزاله دال فارنســينا« قدم بگذارد، روی 
پرونده هایی مربوط به عراق، افغانستان و در مورد روند 
صلح در خاورميانه کار کرده است. او در سال 1996 ميالدی 
به جنبش جوانان کمونيست و ســپس به حزب »دموکرات 
چپ« پيوســت. در ســال 2008 با قرار گرفتن در فهرست 
انتخاباتی حزب دموکراتيک، به مجلس ایتاليا راه یافت؛ انتخابی 
که در سال 2013 نيز تکرار شد. موگرینی پس از »اما بونينو« و 
»سوزانا آنجلی«، سومين وزیر امور خارجه زن ایتاليا محسوب 
می شود که از 21 فوریه سال جاری ميالدی در ایتاليا مسئوليت 

وزارت خارجه را برعهده گرفته است. 

آن زن از ايتاليا آمد!

 
نيروهای نظامی عراق صبح روز یكشــنبه موفق شــدند 
حلقه محاصره شــهر »آمرلی« را درهم بشــکنند. ارتش 
عراق با کمک نيروهای مردمی و امنيتی با حمله به مواضع 
تروریست های »داعش«، توانسته اند به این پيروزي دست 
یابند. شهر ترکمن نشين و محاصره  شــده آمرلی از توابع 
استان »صالح الدین« که در 160 کيلومتری شمال بغداد 
قرار دارد، طي دو ماه گذشته در برابر نيروهای تروریستی 
داعش مقاومت کرده اســت. در این مدت آب و برق شهر از 
سوی تروریست ها قطع شــده بود و محاصره کنندگان به 
هيچ وجه اجازه نمي دادند مواد غذایی به ســاکنان آمرلی 
برسد. آمرلی شهری شيعه نشين اســت و تروریست های 
داعش از مدت ها پيش ســاکنان این منطقه را در تنگنای 
شدیدی قرار داده بودند. آنها تصميم داشتند مردم شهر را 
پس از اشغال آن قتل عام کنند . تروریست های داعش ۷00 
غير نظامی ترکمن از جمله زنان، کودکان و سالخوردگان را 
در روستای »بشير« از توابع آمرلی قتل عام کرده بودند. در 
خبري دیگر از جنایت هاي داعش، رسانه هاي خبري اعالم 
كرده اند كه داعشي ها تعدادي از زنان ایزدي را كه پيش از 
این در شمال عراق ربوده اند، به سوریه منتقل کرده و پس از 
اجبار به تغيير دین، آن ها را به شبه نظاميان فروخته است. به 
نوشته خبرگزاري فرانسه، داعش دست کم 2۷ زن ایزدی را 
به مبلغ حدودا هر کدام هزار دالر به شبه نظاميان گروه خود 
فروخته است. این در حالي است كه حدود 300 زن ایزدی تا 
کنون از سوی داعش ربوده شده و به سوریه منتقل شده اند. 
داعش در هفته هاي اخير حدود 300 زن و دختر ایزدي را به 
عنوان غنایم جنگي بين نيروهاي خود تقسيم كرده است. 
زنان ربوده  شده در سوریه به عنوان عروس به مردان داعش 
فروخته می شوند. فروش زنان ایزدی تا کنون در حلب، الرقه 

و حسکه ثبت شده است. گفته مي شود برخي از مردان عرب 
و كرد در سوریه كوشيده اند این زنان را خریداري كرده و آنها 
را آزاد كنند اما داعش اعالم كرده اســت كه این زن ها تنها 
به داعشي ها فروخته مي شوند. ربوده شدن زنان ایزدی در 
شمال عراق پيش از این به تایيد سازمان ملل متحد و دیگر 
ایزدی هایی که موفق به فرار شده اند رسيده  است. »هاینر 
بایلفلت« مسئول حقوق مذاهب ســازمان ملل، نسبت به 
اعدام و آدم ربایی زنان توســط داعش هشدار داده است. او 
گفته اســت گزارش هایي مبني بر اعدام زنان وجود دارد. 
همچنين گزارش هاي تایيد نشــده اي نيز نشان مي دهند 
كه داعش صدها زن و بچه ایزدی را دزدیده و بســياری از 
نوجوان ها را مورد آزار جنسی قرار داده است و زنان را برای 

ارائه یا فروش به نيروهای خود داده است.

  دشمنان قديمي، دوستان جديد
پيدایش و جنایت هاي هولناك داعش باعث شــده است 
كه کشــورهایی همچون ایران و عربســتان سعودی که 
مدت ها با یکدیگر اختالف داشتند، برای مهار افراط گرایان 
داعش با یکدیگر به تفاهم برسند. » وال استریت ژورنال« با 
انتشار گزارشي نوشته است كه اساس دوستی در سياست 
خاورميانه براساس این اســتاندارد تعریف شده است که 
»دشمن دشمن من، دوست من اســت«. با توجه به این 
استاندارد اســت که هيوالي داعش باعث شده مجموعه 
عجيبي از متحدان بالقــوه و اتحادي فراتــر از مرزهاي 
جغرافيایي و ایدئولوژیكي بين كشورهاي مختلف شكل 
بگيرد. برای مثال، ایران شيعه و عربستان سعودی سنی 
در حال حاضر هر دو نگران جنبش رادیکالی اسالم گرای 
مسلح داعش هستند و همين امر منجر شده است که این 
دو کشور به صورت مســتقل از یکدیگر از یک نامزد واحد 
برای رهبری عراق حمایت کنند تا دولتی جدید روی کار 
بياید که بتواند سنی ها و شيعيان عراق را برای جنگ عليه 

داعش متحد کند. عالوه برایــن، دیپلمات های ایرانی و 
عربستان سعودی در طول هفته جاری نشستی نادر را برای 
مشورت در این زمينه با یکدیگر برگزار کردند. ترکيه نيز 
مدت ها به قوم کرد و به ویژه گروهی جدایی طلب از کردها 
موســوم به »پ .ک .ک« که خارج از محيط کوهســتانی 
شــمالی عراق فعاليت می کنند، بی اعتماد بود اما زمانی 
که شبه نظاميان کرد ســوریه وابسته به پ .ک .ک، نقشی 
برجسته را در تامين امنيت هزاران ایزدی تحت محاصره 
داعش در مناطق کوهستانی ایفا کردند، دیدگاه ترک ها 
نســبت به کردها نيز تغيير کرد. روســيه و آمریکا نيز در 
زمينه هایی از جمله اوکراین و خاورميانه با یکدیگر اختالف 
دارند اما در عين حال، در زمينه خشونت گرا بودن داعش 
که در حال حاضر بخش های زیادی از عراق و سوریه را تحت 
کنترل خود گرفته و نظم جهانی را به خطر انداخته است، 
با یکدیگر توافق نظر دارند، آن هم در شرایطی که این دو 
کشور برای نفوذ جهانی در رقابت با یکدیگر هستند. داعش 
حتی با القاعده ای که از آن شکل گرفته است، می جنگد و 
شاخه القاعده در سوریه موســوم به جبهه النصره را مورد 
حمله قرار مي دهد.  به همين دليل است که جبهه النصره 
به مســير جنگ عليه داعش در سوریه ملحق شده است. 
نكته قابل  توجه درمورد این کشورها و جنبش ها این است 
كه آنها تقریبا در تمام مــوارد به جز تهدید مرگبار داعش 
با یکدیگر اختالف نظر دارند. به نظر می رســد   با توجه به 
وحشی گری داعش و پتانســيل این گروه برای سرنگونی 
دولت ها و شــيوع آن فراتر از مرزها، تمامی این کشورها 
و جنبش ها متفق القول هســتند که داعش باید متوقف 
شود. با توجه به عدم وجود یک ائتالف راغب به جنگ عليه 
داعش، دولت »باراک اوباما« بایــد فراخوانی برای ایجاد 
ائتالفی با کشــورهایی ارائه دهد که تمایلی برای تقابل با 
داعش ندارند؛ در این بين، اینکه آیا تشکيل چنين ائتالفی 
شدنی است یا خير و اینکه آیا آمریکا قدرت متحد کردن 

نيروهای ناهمخوان عليه داعش را یا به صورت رسمی   
یا به احتمال زیاد به صورت ترکيبی از عمليات های 
علنی و مخفيانه و نظامی دارد یا خير، ســوالی 
است که باید به آن پاســخ داده شود. »زبيگنيو 
برژینسکی« مشاور سابق امنيت ملی آمریکا با 

تاکيد بر ضرورت وجود توافق های غيررسمی 
و حتی مخفيانه عليــه داعش، اعالم کرده   
در منطقه ای که کشورهایی مانند عراق 
و ســوریه به معنای واقعی در حال خرد 
شدن هســتند، وجود رویکرد متمرکز 
ترکيه، ایران، مصر و عربستان سعودی و 
رژیم صهيونيستي برای مبارزه با داعش 

ضرورت دارد. با این حال مقامات 
آمریکایــی معتقدند که ایجاد 
چنين ترکيبی از کشورهایی 
که بــا یکدیگــر اختالف و 
دشمنی دارند، کار ساده ای 
نيست و چالش های پيش رو 

فراتر از این است که این کشورها 
مجبور شوند با یکدیگر همکاری داشته باشند و حتی اگر 
این توافق ها صورت بگيرد، سرشار از تضادهای داخلی و 

مشکالت عملی خواهد بود. 

گروهبینالملل  
             هفت صبح

         
 از ميان تصاوير

محاصره »آمرلي« عراق شكسته شد
پس از دو ماه  ارتش عراق نيروهاي داعش را كه آمرلي را محاصره كرده بودند شكست داد؛ اگرچه داعش به حمالت خود در سوريه و عراق ادامه مي دهد  اما 

»وال استريت ژورنال« در گزارشي نوشته است كه داعشي ها اتحاد دشمنان قديمي را رقم زده اند

بارش باران هاي سيل آسا در هند باعث طغيان رودخانه ها و جاري شدن سيل در بسياري از مناطق هند شده است. با اين حال هندي ها به 
زندگي در چنين شرايطي عادت كرده اند. تصوير، يك روستايي هندي را نشان مي دهد كه از سيالب عبور مي كند تا از يك پمپ دستي آب 

نوشيدني براي خود تهيه كند

وقوع انفجار در يک ساختمان چهارطبقه 
در پاريس، دست كم دو كشته به جا 
گذاشته و تعداد زيادي نيز زير آوار 
گرفتار شده اند. »گابريل پالس« 
سخنگوی اداره آتش نشانی پاريس 
مي گويد تا کنون 10 نفر از زير آوار 
نجات يافته و احتماال حدود 10 نفر ديگر 
نيز همچنان زير آوار گرفتار هستند. وزير 
کشور فرانسه با حضور در محل انفجار 
، حاضر به تاييد علت وقوع اين حادثه 
نشد. برخی از احتمال انفجار به دليل 
نشت گاز سخن می گويند

گدازه های آتشفشانی در اطراف 
آتشفشان »بارداربونگا« در ايسلند 
حرکت خود را آغاز کرده اند. اين 

گدازه ها حاصل فورانی هستند که در 
فاصله حدود 40 کيلومتری قله اصلی 
بارداربونگا رخ داده است. مقام های 
ايسلند سطح هشدار را در اين منطقه 

از درجه قرمز، يک درجه کاهش داده 
و اعالم کرده اند که وضعيت کنونی 

خطری  برای پرواز هواپيماها به همراه 
ندارد



تازه هاي دانش و فناوري
 روزنامه صبح ایران  سال چهارم  شماره 958  دوشنبه  10 شهریور 1393

    ديجياتو : بنا به گفته منابع خبرگزاری 
۹to5Google، سونی قصد دارد نسخه 

سوم ساعت هوشمند و همچنين يک گجت 
 2014 IFA سالمتی جديد را در مراسم

معرفی کند. 
    ايسنا : بنا بر نتايج پژوهشی دانشمندان 

دانشگاه کانزاس آمريکا، زن يا مرد بودن 
با نوع تصادف شديد يا مرگبار رانندگان 

مرتبط است. رانندگان زن جوان طی 
روزهای هفته بيشتر احتمال تصادف  کردن 

داشتند در حالی که رانندگان مرد جوان 
در طول تعطيالت آخر هفته بيشتر تصادف 
کرده بودند. همچنين رانندگان مرد جوان 
تصادفات بين جاده ای بيشتری داشتند. 
    بازي سنتر : بازی Peggle 2 که سال 

گذشته برای ايكس باكس وان  و ايكس باكس 
360 منتشر شده بود،   اكتبر امسال برای 

کنسول پلي استيشن 4 منتشر خواهد شد.
    زوميت : در اوايل ماه جاری تحقيقی 

توسط دفتر مرکزی مايکروسافت در 
واشنگتن انجام شد که نتايج آن نشان 

می دهد  افرادي باهوش تر هستند كه   از 
اينترنت پرسرعت تری  نسبت به ديگران 

استفاده مي كنند!
    مهر : يک محقق ايرانی موفق به ساخت 
دستگاهی شد که می تواند عمق استخوان 

را نشان داده و عمل جراحی استخوان را 
دقيق تر و آسان تر کند. دريل های هوشمند 

جراحی تنيز توسط همين محقق ساخته 
شده است.
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مریخ پیمای فرصت هنوز و پس از 11 سال گذشتن از آغاز ماموریت 90 روزه اش  
روی سیاره   سرخ حاضر است و به نظر می آید با گذشت این همه سال رفته  رفته در 
حال گرفتار شدن به نقص های نرم افزاری باشد. به گزارش دیجیاتو، از همین رو 
ناسا تصمیم گرفته است به صورت کامل از حافظه   آن پشتیبان تهیه کرده سپس 
این حافظه را پاکسازی و ریبوت كند. هر دو مریخ پیماهای Spirit و فرصت به 
حافظه های فلشی با ظرفیت ۲5۶ مگابایت مجهز شــده بودند. پس از چندین 
سال مداوم اســتفاده از این حافظه   فلش و پیاده سازی پیوسته   دیتا   روی آن به 
نظر می آید عاقبت سلول های حافظه   مذکور دچار اختالل شده و سبب شده اند 
مریخ پیمای فرصت چندین بار در طول ماه جاری با نقص فنی روبه رو شده و به 

صورت ناگهانی ریبوت شود. 
جالب است بدانید هر بار ریبوت شدن این مریخ پیما یک روز کامل زمینی طول 
می کشــد. فاصله   حال حاضر بین مریخ پیمای یاد شــده و زمین چیزی   حدود 
۲011۶8000 کیلومتر اســت و لذا عملیات مورد بحث کــه به صورت ریموت 
قرار است انجام شود به نوعی می تواند در زمینه   فاصله   بین دو محل اجرایی آن 

رکورد دار محسوب شود.

بررسی تاثیرات ریزجاذبه بر سالمت فضانوردان به یکی از چالش های بزرگ سازمان 
فضایی ناسا در دهه اخیر تبدیل شده است. نیاز دائمی به عینک برخی از دانشمندان و 
فضانو ردان )که پیش از این عینکی نبوده اند( بعد از بازگشت از ماموریت های طوالنی 
مدت از جمله این مشکالت است. به گزارش ایسكا،  به رغم اظهارات ناسا در چند ماه 
گذشته، پیرامون بروز اختالالت دید در تنها ۲0 درصد از فضانوردان، مطالعات جدید 
نشان می دهد ۲1 فضانورد دیگر این سازمان نیز  که بین پنج تا شش ماه  در ایستگاه 
فضایی اقامت داشته اند، دچار آسیب های جدی بینایی شده اند. بنا به اظهارات پزشکان 
دانشگاه هیوستن که با ســازمان فضایی ناسا در بررســی وضع سالمت فضانوردان 
همکاری می کنند، دوربینی ، وجود لکه در میدان دید، تاری مشیمیه، اتساع پوشش 
عصب بینایی، پهن شدن قســمت انتهای گوی چشــم و ورم عصب بینایی از جمله 
اختالالتی اســت که برای فضانوردان  طی اقامت های طوالنی در مدار زمین به وجود 
آمده است. ناسا به تازگی ابزار خاصی را به ایستگاه فضایی بین المللی ارسال کرده که 
 Optical(  مانند یک میکروسکوپ با بهره گیری از مقطع  نگاری همدوسی اپتیکی
coherence tomography( به بررسی فشار در چشم، تغییرات عصب بینایی و 

ساختار شبکیه می پردازد. 

در صورتی که با دنیای اندروید آشنا باشید، حتمًا نام سایانوژن به گوش شما خورده است. تیم 
توسعه  دهنده   رام های سفارشی سایانوژن هم اکنون پس از سال ها کار در این زمینه درآمد 
خوبی کسب کرده  و چندی پیش نیز رسمًا  رام خود را همراه با تلفن  هوشمند وان پالس 
وان به بازار عرضه كردند. حال این کمپانی به واسطه  فعالیت هایش توجه کمپانی هایی چون 
مایکروسافت را برانگیخته است. به گزارش زومیت،  با توجه به اینکه اندروید بخش بزرگی 
از بازار ابزار های قابل حمل را در اختیار دارد و سایانوژن نیز یکی از شناخته شده ترین نام ها 
در این وادی است، توجه کمپانی های بزرگی به آن جلب شده است. با توجه به اینکه اعضای 
تیم سایانوژن با ســاتیا نادال دیدار کرده، می توان احتمال خرید این کمپانی توسط غول 
نرم افزاری را در نظر داشت.  مایکروسافت یک کمپانی نرم افزاری است که هدف اصلی اش 
اشاعه  استفاده از نرم افزارهای خود در تعداد بیشتری از ابزار ها است. با توجه به محبوبیت 
سایانوژن و استفاده از آن توسط کاربران اندروید، این کمپانی درصدد آن است تا با استفاده 
از سایانوژن نرم افزارها و سرویس های خود را به صورت عمیق تری وارد اندروید كند. هرچند 
می توان تمامی اپلیکیشــن ها و سرویس های تحت اندرویِد مایکروســافت را از فروشگاه 
گوگل پلی  دانلود کرد  اما هدف مایکروسافت انتقال این اپلیکیشن ها و سرویس ها به صورت 

پیش فروش روی سیستم  عامل نصب شده است که سایانوژن این امکان را فراهم می کند.

مایکروسافت در پي  خرید سایانوژن  مشکالت بینایی در کمین فضانوردان
  فناوری ویژه  فضا

ركورد جدید كاوشگر ناسا 

 کم

نمونه اولیه خودرو  گــوگل فاقد هــر گونه فرمان، 
دنده یا ترمز اســت و به اندازه ای پیشرفته است که 
می تواند به تنهایی ترافیک را کنتــرل کرده، عالئم 
جاده ای را بخواند، مســیرها را تغییــر دهد و حتی 
توقف های اورژانسی داشــته باشد. به گزارش ایسنا، 
بازار خودروهای خودران به ســرعت در حال توسعه 
است و دولت انگلستان نیز ســال آینده میالدی در 
سه شهر این کشور آزمایش های پیشگامی را در این 
زمینه آغاز می کند. با ایــن حال نمونه اولیه اتومبیل 
گوگل پیشــرفته تر از هر وســیله نقلیه ای است که 
تولیدکنندگان دیگر ارائه داده اند و لبه های انحنادار 
آن از لحاظ دیداری بســیار جذاب هستند.  لیزرها، 
حسگرها و دوربین های موجود   روی خودرو در یک 
محفظه  چرخان به نام لیدار امکان داشــتن دیدی 
بهینه از اطراف اتومبیل را می دهد. بدنه این فناوری 
از پلی کربنات ســبک وزن ســاخته شــده و شیشه 
جلویی آن نیز از جنس پالســتیک ضخیم ارتجاعی 
تولید شــده که هنگام لمس  شدن خمیده می شود. 
پوشش موتور خودرو، فوم نرمی است که هنگام بروز 
تصادف ضربه را به حداقل می رســاند. برای حرکت 
در جاده پیش رو، سیستم از ترکیبی از دوربین های 
ویدئویی، حســگرهای راداری، لیزرها، جی پی اس و 
دقیق ترین نقشه های سه بعدی استفاده می کند. این 
اتومبیل هنوز در جاده های عمومی به کار نرفته و طی 
هفته های آینده، در معرض ترافیک واقعی قرار خواهد 
گرفت و آزمایشــات ایمنی راننده و فرمان را از ســر 
خواهد گذراند. قرار است 100 خودرو  گوگل دیگر نیز 
ساخته شده و در آینده نزدیک آزمایش شوند. چون 
این خودرو فاقد هر اشتباه انسانی است، گوگل مدعی 
است با وسایط نقلیه ای از این دست شهروندان شاهد 
جریان روانی از اتومبیل ها خواهند بود که با یکدیگر 
صحبت می کنند. فواصل بین خودروها کاهش خواهد 

یافت و عالئم ترافیکی را می توان حذف کرد.

 حاشيه
 سفرهای جاده ای بدون تصادف و سریع

  با خودروهای گوگل 
عليرضا صادقی | كوچ كردن از هر سيستم عاملي به سيستم عامل ديگر داراي معايب و مزاياي مخصوص است. iOS  و اندرويد پرطرفدارترين سيستم عامل هاي حال حاضر دنياي پيرامون ما محسوب مي شوند كه هر كدام از ساختار منحصر 

به فردي بهره مي برند. اين بدان معناست كه استفاده از سيستم عامل جديد ممكن است براي حداقل مدتي كوتاه مخاطب را مورد آزار قرار دهد. در اين مطلب به ضعف هاي iOS  در مقابل اندرويد مي پردازيم. 

 گالري/ چهار ضعف iOS در مقایسه با اندروید

اپلپوشيدنيميشود
سران اپل با سرمایه گذاری 400 میلیون دالری روی گجت های پوشیدنی، به دنبال بازار جدیدی برای محصوالت خود هستند

امير گلخانی   
هفتصبح

گجت های پوشــیدنی ســریع تر از آنچه انتظار داشــتیم به 
تیتر یک رســانه های فناوری اطالعات بدل شدند. طراحی 
هوشمندانه، قیمت های نســبتا مناسب برای مدل های انبوه 
و پشتیبانی کمپانی های مشهور از این گجت ها، سبب شد تا 
بزرگان دنیای صفر و یک نیز به فکر ورود به این عرصه بیفتند. 
دو غول دره   ســیلیکون نیز از قافله عقب نماندند و یکی پس 
از دیگری پا به بازار گجت های پوشیدنی گذاشتند. گوگل با 
معرفی عینک های هوشمند گوگل گلس موفقیت خوبی کسب 
کرد و سپس این نوبت به اپل رســید تا خودی نشان بدهد. 
ســران کمپانی آمریکایی تصمیم گرفتند تا حساب شده تر 
عمل کنند و طی چند ماه اخیر، تنها به ارائه   اطالعات مختصر 
و نشر شایعات از ساعت های هوشــمند خود بسنده کردند. 
در حال حاضر و در شرایطی که کمتر از 10 روز به کنفرانس 

خبری اپل برای معرفی جدیدترین عضو خانواده   آیفون باقی 
مانده، گزارش ها خبر از یک تصمیم بزرگ توســط کمپانی 

مذکور برای ورود به دنیای گجت های پوشیدنی می دهند.

   400 میلیون ناقابل!
مدیران گوگل نهایتا اطالعات مفیــدی از هزینه   پروژه های 
مرتبط با گجت های پوشیدنی خود منتشر نکردند  اما سران 
اپل با اعتماد به نفس باالیی از ســرمایه گذاری گران قیمت 
خود   روی این صنعت نوپا ســخن می گویند. سرمایه گذاری 
400 میلیون دالری، آن هم تنها   روی یک گجت، انتظارات 
را از محصول نهایی بسیار باال برده است. اگر گمانه زنی ها به 
واقعیت بدل شود و اپل تا چند روز دیگر از جدیدترین گجت 
خود رونمایی کند، می توان پس از چهار ســال منتظر یک 
عضو جدید در خانواده   گوگل بــود. آخرین  بار که اپل به فکر 
یک گجت جدید افتاد، به چهار سال پیش و معرفی آیپد باز 
می گردد. یک گجت همراه خوش ساخت  که بازار گجت های 

همراه را به طور کامل متحول کرد. به نظر می رســد که اپل 
منتظر اســت تا از قابلیت های نسل هشــتم سیستم عامل 
خود به طور کامل مطمئن شود و ســپس به حوزه   جدیدی 
در دنیای فناوری قدم بگــذارد. معرفی نرم افزارهای مرتبط 
با سالمتی و خصوصا نرم افزارهای تعاملی، سبب شده است 
تا بســیاری از کارشناسان معرفی رســمی ساعت هوشمند 
اپل را محتمل تریــن اتفاق در کنفرانس روز نهم ســپتامبر 

قلمداد کنند.

   اپل در این بازی تنها نیست
اپل و گوگل شاید بزرگ ترین شرکت هایی باشند که به دنیای 
گجت های پوشیدنی وارد شــده اند؛ اما قطعا تنها فعاالن در 
این زمینه نیســتند. ال جی و اینتل نیز به تازگی به این موج 
پیوسته اند و سامســونگ نیز کمپین های تبلیغاتی بسیاری 
برای معرفی گجت های پوشیدنی خود به راه انداخته است. 
ال جی با معرفی گجت خوش ساخت کیزآن، به کمک والدینی 

آمده اســت که هر لحظه نگران 
گم  شدن کودک شــان هستند. 

گجت مذکور نه تنها موقعیت کودک را 
به صورت لحظه ای گــزارش می کند، بلکه قابلیت 

برقراری تماس مستقیم بین والدین و کودک را دارد. 
اینتل هم با معرفی ساعت منحصر به فرد خود، قصد 
دارد   به بیماران مبتال به پاریکنسون کمک کند. این 

ساعت ها با جمع آوری اطالعات و ارسال آن ها به پایانه  
تعبیه شده توســط کمپانی مذکور، وضعیت لحظه ای 

این بیماران را در اختیار پزشکان شان قرار 
می دهد. 

سامســونگ هــم بــرای عقــب 
نیفتادن از قافله  اپلیکیشــن های 
سالمت اپل، چند روز پیش گجت 

پوشیدنی مرتبط با سالمت خود را 
رونمایی کرد.

اپل برای گســترش گجت های پوشــیدنی خود، تنها به 
فعاالن دنیای فناوری بســنده نمی کند. در جدیدترین 
اخبار منتشر شــده، به طور ضمنی تایید شده است که 
اپل یکی از مدیران فروش و بازاریابی 
کمپانی ساعت ســازی هیوئر 
را جذب خود کرده اســت. 
در حــال حاضــر هیچ 
اطالعاتی از شــخص 
ســمت  و  مذکــور 
جدیدش در اپل در 
نیست،  دســترس 
امــا موفقیت های 
کمپانی سوئیســی 
در ساخت و توسعه  
ساعت های لوکس، 
خود به تنهایی دلیل 
محکمی برای عرضه  
یک گجت پوشیدنی 
شــیک و کامال مدرن 

توسط اپل خواهد بود.

 

 بدون تردید، یکی از آزاردهنده ترین تغییراتی که کاربران تازه كار آیفون و آیپد   با آن مواجه می شوند، روش  به اشتراک گذاری فایل ها در iOS است. در مقایسه با اندروید، 
این سیستم کامال از هم گسیخته است. به اشتراک گذاشتن یک تصویر به شکل مستقیم از گالری در Dropbox یا Google Drive که به راحتی در اندروید انجام می شود ، 

امكان پذیر نیست

   برخی ممکن است تصور کنند عدم نمایش اطالعات مربوط به 
مصرف باتری، اهمیت زیادی ندارد ولی وقتی یک برنامه بخش 
عمده ای از باتری شما را مصرف می کند، نظر شما تغییر خواهد کرد. در 

اندروید به راحتی می توان این نوع برنامه ها را ردیابی کرد و اقدامات الزم را 
انجام داد. با این که این نوع رفتار در iOS  کمتر دیده می شود ولی وجود 

گزینه ای برای تحت نظر گرفتن مصرف باتری مطلوب به نظر می رسد

   

ما به قابلیت فراگیر تغییر حالت بین جهت پرتره و منظره ای در اندروید 
عادت کرده ایم ولی خیلی از نرم افزارهایی که این حالت را روی اندروید 

پشتیبانی می کنند، روی پلتفرم اپل وجود ندارد

   

منوی اطالع رسانی اندروید از  ویژگی های شناخته  شده آن از ابتدای عرضه این سیستم 
عامل، محسوب می شود و به تازگی  iOS هم منوی مشابهی را به کار گرفته است. مشابه 

به معنی یکسان نیست. به غیر از این که این منو یک ایستگاه برای تمام اطالع رسانی ها 
محسوب می شود، می توان آن را به سه بخش تقسیم کرد: بخش امروز برای اطالع از وضعیت 

آب و هوا، اطالعات مربوط به سهام و غیره، بخش دیگر برای همه اطالع رسانی های شما و 
بخش از دست رفته ها برای اطالع رسانی هایی که هنوز دیده نشده اند. این کامال گیج کننده 

است و برای iOS  که روی سادگی تاکید دارد امتیاز خوبی محسوب نمی شود.
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واگویههایانتظار
هر کجای دنیا که نشسته ای فقط کافیست

با دست هایی که دریغشان می داری زبان نوشتنت را تغییر دهی
و ناِم مرا در موتور جستجوگری وارد کنی آنوقت میفهمی ...

چقدر نیستی و این نبودن چقدر عاشقانه های مرا غمگین می کند
زیادی دیر کرده ای رفیق ...

دستورزبانعشق
نیازمندیم به عاشق بودنت  
به شعـرهای نوزده سالگی 

به دیوانگی های کوچکی که ... 
این بار شکست نخواهند خورد !

نیازمندیم که ... دیگر دیر نباشد !!

امامصادقعليهالسالم:
َماء ُتحَفًة إَلی األرض إلَّ َصَرَفَها َعنُهم إَلی َغیِرِهم َو َل بَِلَیًة إّل َصَرَفَها إَلیِهم  إنَّ ِلِّ َعزَّ َو َجلَّ ِعَبادًا ِفی األرض ِمن َخاِلص ِعَباِدِه َما ُینزُل ِمَن السَّ

خدای عز و جل بندگانی در زمین دارد و در بین بندگان خالصش، کسانی هستند که هر نعمتی از آسمان به زمین فرود آید، آن را از ایشان باز دارد و به دیگران دهد، و هر 
گرفتاری که نازل شود، بر ایشان فرود آورد.

محسن حاتمیاصول کافی )ط-االسالمیه( ، ج2 ، ص 253 )باب شدة ابالء المومن حدیث 5( فاضل شاهچراغ

قصه ها: نمایش زمخت ناامیدی و خشم
 واکنش منتقدان اروپایی پس از اکران فیلم بنی اعتماد در ونیز

دريچه

فیلم »قصه ها«ي رخشــان بني اعتماد بعد از دو سال 
توقیف سال گذشته در جشنواره فجر به نمایش درآمد. 
دو سال قبل فیلم به دلیل آنچه سیاه نمایي مي گفتند، 
حق رفتن به جشــنواره هاي خارجي را پیــدا نكرد اما 
امسال توانست در بخش مســابقه جشنواره ونیز براي 
گرفتن شــیر طالي بهترین فیلم با رقباي دیگر مبارزه 
كند. فیلم »قصه ها« بازتاب هاي مثبتي در جشــنواره 
ونیز دریافت كرد. البته گستره نقدها به گونه اي نبود كه 
بشود مثال خرس طالي جشنواره را براي آن پیش بیني 

كرد اما بیشتر منتقدان نگاه مثبتي به فیلم داشتند. 
جي ویزبرگ در ورایتي نوشــت: »رخشان بني اعتماد، 
كارگردان زن ایراني، رشته هایي از درام هاي گذشته اش 
و كشــورش را در »قصه هــا« جمع آوري كــرده. در 
ظاهر فیلم تعدادي داســتان كوتاه است كه در دوران 
احمدي نژاد مجوز گرفته بود اما حــاال در دولت فعلي 
بني اعتماد موفق شده كه این رشــته ها را به هم پیوند 
بدهد: داســتان هایي از امیدهاي ناامیدشــده، اعتیاد، 
تجاوز و البته عشق. اســتفاده از كاراكتر مستندساز در 
نقش قهرمان فیلم در حقیقت اشــاره اي به این نكته 
اســت كه جامعه و ســینما باید به هم متصل باشند. 
فیلمنامه در دیالوگ هاي بین زنان-مردان اوج مي گیرد 
و ممكن اســت بشــود این فیلم را نه به صورت خیلي 
گسترده ولي در سرتاســر جهان اكران كرد. در هشت 
سال گذشته بني اعتماد به مستندسازي چسبیده بود 
و تمایلي به تسامح با وزارت فرهنگ احمدي نژاد براي 
ساخت فیلم بلند از خودش نشــان نمي داد. از آنجایي 
كه شــخصیت هاي »قصه ها« كساني هســتند كه در 
فیلم هاي قبلي بني اعتماد دیده بودیم، شــناختن آنها 
مي تواند به عمیق تر شدن بیشتر فیلم كمك كند اگرچه 
بدون شناختن آنها هم مشكلي در درك فیلم نخواهید 
داشت. اعتیاد به مواد مخدر و مســائل طبقه كارگر و 
دختران فراري تم هاي موردعالقه كارگردان هستند كه 
برخي از آنها در این فیلم پررنگ تر شده است. یك نكته 

خوب و یك نكته بد در همین جــا وجود دارد. در فیلم 
همه چیز آنقدر واضح و آشكار است كه كمتر شگفتي 
براي مخاطبش خواهد داشت. اگرچه بازي هاي تعدادي 
از ســطح  باالترین بازیگران ســینماي ایران، مي تواند 
توجهتان را جلب كند.« منتقد ورایتي در بخش دیگري 
از نوشــته اش حضور دوباره فاطمه معتمدآریا، بازیگر 
ایراني ممنوع الكار در سال هاي گذشته را در »قصه ها« 

به فال نیك گرفته است. 
الســاندور آني بالي از ســایت كویین لن نوشته است: 
»»قصه هــا« فیلمي انســاني و سیاســي اســت كه 
با كارگرداني خــوب از افتــادن در دام فیلمي در حد 
یك پایان نامه اجتماعي اجتنــاب مي كند. نقطه قوت 
»قصه ها« نمایــش قدرتمندانه ناامیدي و خشــم در 
دیالوگ هایي اســت كه قلب آدم را مي شــكند و بعد 
یك نقطه امید خیلي كوچك كه ممكن اســت سرآغاز 
یك داستان عاشقانه باشــد.« منتقد سایت سینه وو از 
موقعیت پرمخاطره زنان در فیلم بني اعتماد نوشته است 
و اینكه چطور آنها واكنش هاي شــجاعانه اي نسبت به 
موقعیت شان نشان مي دهند. البته با توجه به حرف هاي 
منتقدان درباره فیلم بني اعتماد، اگرچه همه نقدها توام 
با تحسین زیاد است، به نظر مي رسد درباره سیاه نمایي 

این فیلم چندان هم پربیراه نگفته اند. 

1     برادرزاده صادق هدایت گفت: از سال 1384 اجازه 
برگزاری مراسم بزرگداشت صادق هدایت را نداریم و این 

روند همچنان هم ادامه دارد. 
جهانگیر هدایت در گفت وگو با ایســنا، با بیان این که امســال 
ســیزدهمین دوره جایزه داســتان کوتاه صادق هدایت برگزار 
می شــود، درباره علت برگزار نشدن مراســمی برای این جایزه 
گفت: برای برگزاری مراسم بزرگداشــت و حتی مراسم پایانی 
جایزه صــادق هدایت کــه مصادف بــا روز تولــد او یعنی 28 
بهمن ماه است، شخصا به ســازمان  فرهنگی - هنری شهرداری 
و ســازمان های دولتی رفته ام، نامه نگاری کــرده ام و تقاضای 
اختصاص ســالن کرده ام، اما هیچ کدام از آن ها اجازه برگزاری 

مراسمی را تحت عنوان صادق هدایت به ما نمی دهند. 
او درباره این که آخرین مراسمی که برای صادق هدایت در ایران 
برگزار شده است، به چه ســالی مربوط می شود، گفت: تا سال 
1384 ما مراســمی در خانه هنرمندان برای بزرگداشت صادق 
هدایت برگزار می کردیم که شامل سخنرانی، اجرای موسیقی و 
توزیع جوایز داستان کوتاه صادق هدایت می شد، اما از آن سال به 
بعد خانه هنرمندان اعالم کرد که نمی تواند زمان و سالنی برای 

برگزاری مراسم اختصاص بدهد. 
بــرادرزاده صادق هدایت ادامــه داد: خانه هنرمندان مســئله 
نداشــتن جا را بهانه می کند، در صورتی که من هر ســال سه 
ماه زودتر برای برگزاری مراســم جایزه صادق هدایت با آن ها 
نامه نگاری می کنم ولی جواب آن ها همان است که بود. وقتی من 
این برخوردها را می بینم، می فهمم که آن ها راست نمی گویند. 

او درباره دلیل این موضوع گفت: به نظر می رسد آن ها یک نوع 
بدبینی خاص به صادق هدایت دارند و بــه همین خاطر اجازه 

نمی دهند که هیچ مراسمی برای او برگزار شود.

2      ایسنا نوشــت:  تحقیقات جدید نشان می دهد 
ازدواج با مردان کوتاه قد، دوام بیشتری را در مقایسه با 

مردان بلندقد به دنبال دارد.
پژوهش محققان دانشگاه نیویورک نشان می دهد مردان قدبلند 
برای ازدواج زودهنگام تمایل بیشتری از خود نشان می دهند، اما 
احتمال طالق به علت خیانت نیز در این گروه از مردان بیشتر از 

مردان کوتاه قد گزارش شده است.
برای مردان کوتاه قد احتمال بیشــتری وجــود دارد که با زنان 
بسیار جوان تر از خود ازدواج کنند و درآمد بیشتری را در مقایسه 

با همسر خود داشته باشند.
به گفته محققان، مردان کوتاه قد برای جبران وضعیت فیزیکی 
خود، درآمد خود را افزایش می دهند و در مقابل، مردان بلندقد 

با استفاده از قد خود زنان با درآمد باال را جذب خود می کنند!
مردان قدبلند در مقایسه با مردان کوتاه قد در انجام کارهای خانه 

اشتیاق بیشتری را از خود نشان می دهند.
برای مردان کوتاه قد احتمــال 1,45 درصدی وجود دارد که با 
زنان بلندقدتر از خود ازدواج کنند و این در حالی است که این امر 
برای مردان قدبلند تقریبا غیر محتمل است. عالوه بر این، مردان 
کوتاه قد در مقایسه با مردان بلند قد، تمایل بیشتری برای کسب 

تحصیالت عالیه دارند.

3      به گزارش فارس، حامد بهداد، بازیگر ســینمای 
ایران در واکنش به اقدامات اخیر تحت عنوان »چالش 
سطل آب یخ« در صفحه توییتر خود نوشت:  نمی خوام غر 
بزنم و ایراد بگیرم، حمایت از یک بیماری خوبه ولی کاش به جای 
این  همه آب و ادا و اطوار هر کسی یه شیشه آب می فرستاد براي 

کودکان آفریقایی!

4      بخشــي از مصاحبه توماس هسلر، مربي مشهور 
پدیده مشهد با فارس : من اینجا خیلی راحت هستم. من تا 
به حال ایران یا مشــهد را ندیده بودم و شناختم از ایران در حد 
بازی آلمان مقابل ایران و حضور چنــد بازیکن ایرانی در آلمان 
بود. البته با مرزبان دوست بودم و شناخت من از ایران در همین 
حد بود اما از وقتی به مشهد آمدم فهمیدم مردم ایران و مشهد 
چقدر میهمان نواز و مهربان هستند. هر جا مرا می بینند، به من 
ابراز احساسات می کنند و فهمیده ام که از اینکه من در کنارشان 
هستم خوشــحالند و این برای من خیلی مهم است که جایی 
هستم که مرا دوست دارند. همه این مسائل باعث شده تا من در 
مشهد اصال احســاس غریبی نکنم و بیشتر مواقع از مردم ایران 
انرژی مثبت می گیــرم. البته من از غذاهــای ایرانی هم خیلی 
لذت می برم چون واقعا خوشمزه هســتند و فکر نمی کنم هیچ 
خارجی اي از نظر غذا در ایران به مشــکل بخورد. در مشهد هم 
بارها به مکان های دیدنی رفتم که برایم خیلی جالب بوده است. 
شب اولی که من به مشهد آمدم عده زیادی ایرانی با پرچم آلمان 
در فرودگاه به استقبال من آمدند و این برایم خیلی جالب بود که 
آن ها برای حضورم به فرودگاه آمده بودند و فهمیدم در ایران هم 
هوادار داریم! من چندین بار به حرم رفته ام و آنجا فضای معنوی 
عجیبی دارد که من هیچ جای دنیا نمونه اش را هم ندیده ام. البته 

این مکان از نظر معماری هم فوق العاده اســت و مرا تحت تاثیر 
خودش قرار می دهد. وقتی به حرم می روم آرامش خاصی به من 

دست می دهد که این موضوع برای خود من هم جالب است.

5     یک کارآفرین هنــدی، یخچالی را اختراع کرده 
است که به طور کامل از ســفال درست شده و می تواند 

مواد غذایی را بدون استفاده از برق خنک نگه دارد.
»مانســوخبهای پراجاپاتــی«، ســفالگر گجراتــی، یخچال 
»میتی کول« را برای مردمی که در مناطق روستایی دسترسی 
به برق و یا یخچال های رایج ندارند، معرفی کرده است. یخچال 
میتی کول از اثر سرمایشــی طبیعی تبخیر آب بــرای تازه نگه 
داشتن سبزیجات تا یک هفته و نگهداری شیر تا سه روز استفاده 

می کند.
آب از قسمت باالیی این یخچال سفالی روی بخش های کناری 
فرو ریخته و به واسطه تبخیر، عملیات سرمایش انجام می شود. 
شــیر آب کوچکی نیز در جلوی این یخچال قرار گرفته که می 
توان از آن برای نوشیدن آب استفاده کرد. طبقه اول میتی کول 
برای نگهداری سبزیجات و طبقه دوم برای نگهداری شیر قابل 
اســتفاده اســت. میتی کول نیازی به برق و همچنین تعمیر و 

نگهداری خاصی ندارد.

6       بخشــي از مصاحبه بلند پژمان جمشــیدي با 
آي اسپورت؛ او در مورد كسب و كار و بیزینس هاي خود 

مي گوید:
نه فقط شــرایط من، که شــرایط خیلی ها همین طور بود. االن 
5۰درصد از فوتبالیست های هم نســل من ماشین ایرانی سوار 
می شوند. من هیچ وقت هوِش بیزینس نداشتم. کار دیگری هم 
نمی کنم. یک مبلغی هست توی بانک که از درآمدش استفاده 
می کنم. یکی از بستگان توی کار ساخت وساز بود که گاهی پیش 
او سرمایه گذاری می کردم. آن هم با مبالغ کم. هیچ وقت به یک 

واحد نمی رسید.
 در تئاتر قبلی کل قراردادم برای 3۰شب اجرا پنج میلیون تومان 

بود. برای این تئاتر هم هشت میلیون قرارداد دارم.
برای فوتبالیســت شدن 8۰درصد به »اســتعداد« نیاز دارید و 
2۰درصد به آموزش و تجربه. برای هنر هم قضیه همین است. 
8۰درصد استعداد، 1۰درصد تجربه و 1۰درصد آموزش. بهروز 
وثوقی اصال دیپلم هم نداشــته. پرویز پرستویی هم همین طور. 
تحصیالت به پیشــرفت هنرمند کمک می کند اما مالک اصلی 

نیست. شرط اصلی »استعداد« است.
من حتی یک سر سوزن هم برای فوتبال کم نگذاشتم. اما قسمتم 
نبود به خیلی چیزها برســم که دیگران رسیدند. این ها »چرا« 
ندارد. بگذار آندو تیموریان را مثال بزنم که هم رفیقم است و هم 
فوتبالیست خوبی است. آندو خیلی به سرعت آمد و خیلی سریع 
رفت جام جهانی بازی کرد. قسمتش بود. نوش جانش. ولی مثال 
حامد کاویانپور جام جهانی نرفت. در حالی که حامد از 5۰درصد 
هافبک های ما که جام جهانی رفته اند بهتــر بود. محمد نوازی 
جام جهانی نرفت. پژمان جمشــیدی جام جهانی نرفت. اما شما 
آرشیو آن دوران را بگردید یک مصاحبه از من پیدا نمی کنید که 
گفته باشم چرا فالنی رفت و من نرفتم. یکسری اتفاقات دست 
به دست هم داد تا سال2۰۰۶ آندو به جام جهانی و بعد به لیگ 

انگلیس برود.

7       تصویر یک خانواده کامال معمولی آمریکایی که تا 
بن دندان مسلح هستند.

  سایت نگار

مواهب ازدواج با مردان کوتاه قد

زنان گروه »دوچرخه سواران جاده ابریشم« كه در حال حاضر در ایران به سر مي برند درباره حجاب 
حرف مي زنند و مردان از غذاهاي ایراني مي گویند...

گروه »دوچرخه ســواران جاده ابریشم« حدود 4۰ نفر 
هستند كه 13-14 نفر یعني حدود یك سوم آنها را زنان 
تشــكیل مي دهند. آنها باید در مدت شش ماه، 12هزار 
کیلومتر را رکاب بزنند. تا به حال از کشــورهای چین، 
قرقیزســتان، تاجیکستان، ازبکســتان و ترکمنستان، 
عبور کــرده و به ایــران رســیده اند. جایي كــه زنان 
»دوچرخه سوار جاده ابریشم« دچار یك چالش جدید 
مي شــوند: تحمل گرمــای باالی 4۰ درجــه باحجاب 
که پیش از این تجربه اش نكرده اند. به گزارش ایســنا، 
خیلي از آنها حرفه شــان دوچرخه سواري نیست و فقط 
به خاطر ماجراجویي تصمیم گرفته انــد وارد این گروه 
شوند. طوالنی ترین مســیر از جاده  ابریشم که آن ها تا 
به حال پیموده اند، در کشــور چین بــوده که به گفته  
خودشان، حدود دوماه طول کشید، ایران دومین مسیر 
طوالنی جاده  ابریشم برای این تور است که پیمودن آن 
حدود 23 روز زمان می برد. اعضاي گروه از کشــورهای 
مختلفی مانند آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، فرانسه، 
اسکاتلند، آفریقای جنوبی، فنالند، انگلیس، ایتالیا، نروژ 

و سوییس هستند. 

 دید دوچرخه سواران خارجي به ایران
مهمان نوازی و غذاهای ایرانــی، جذاب ترین موضوعی 
اســت که همه  اعضای گروه، درباره اش حرف می زنند. 
خیلی از آن ها قبل از این که به ایران وارد شوند، هیچ چیز 
درباره اش نمی دانســتند، بعضی ها هم اطالعات بسیار 
محدودی داشتند که از رسانه های شــان گرفته بودند 

و بعضی ها هم به نســبت ســایرین، اطالعات بیشتری 
داشتند که البته به تاریخ سیاسی ایران مربوط می شد، 
مخصوصا تحوالت ایران بعد از انقالب. پیتر گسکل، عضو 
كانادایي گروه معتقد اســت كه چیزهای زیادی در این 
سرزمین وجود دارد که ایرانی ها به خاطر آن می توانند 
به کشورشان افتخار کنند. گاسكل مي گوید: »پذیرایی 
مردم روســتایی از گردشــگران خارجی، خارق العاده 
است و در کمتر کشــوری می توان آن را دید. این رفتار 
واقعا عجیب و جذاب است، آن ها گاهی ما را که سوار بر 
دوچرخه بودیم، در کنار خیابان نگه می داشتند و شکالت 
و نان می دادند و آنقدر این استقبال گرم بود که فراموش 
می کردیم در کشور خودمان نیستیم. ایران اولین جایی 
است که در آن احساس سالمتی می کنم، هیچ نوشیدنی 
الکلی وجود ندارد و آنقدر اکسیژن در طول مسیر زیاد 
بوده که در این مدت برخالف چند کشور قبلی، اصال به 

پزشک مراجعه نکردم و مشکلی تا به حال نداشتم.«
گاسكل درباره غذاهاي ایراني حسابي هیجان زده شده 
است: » »دیزی« و »ته دیگ« لذیذترین غذایی بوده که 
تا به حال در ایران خورده ام و البته چای آلبالو، لواشک و 
هلوی ایرانی هم جزو این تجربه  خوشمزه و لذت بخش 
در ایران بوده اند. از چین تا ایــران، کباب های زیادی را 
امتحان کردم؛ ولی فقط در ایران توانستم کباب لذیذی 

بخورم.«

 برخورد زنان در مواجهه با حجاب 
کاترین كه مشاور بیزنس در استرالیاست در جواب اینكه 

آیا دوچرخه سواري با حجاب كامل برایش مشكلي ایجاد 
كرده یا نه مي گوید: »با حجاب کامل در ایران، مشکلی 
نداشــتم و مانعی برای ســفرم به این کشور نشد، فقط 
بعضی روزها هوا بسیار گرم اســت و این، چالشی ایجاد 

می کند که گاهی مشکل ساز می شود.«
او دربــاره  نگاه های امنیتــی به ایــران و برخوردهای 
محافظه کارانه  برخی گردشــگران پیش از سفر به این 
کشور توضیح داد: »شاید مسئله امنیتی نیست. موضوع 
آن است که دولت ها و البته شرکت هایی که ما برای آن ها 
کار می کنیم، دیدگاه خوبی درباره  ایران ندارند، در حالی 
که خودم، درباره  ایران خوب فکر می کنم و برای همین 
تصمیم گرفتم به آن سفر کنم.« گروه »دوچرخه سواران 
جاده ابریشــم« بیش از هزار کیلومتر دیگر باید رکاب 
بزنند تا از ایران خارج شوند، مسیری که آن ها از تهران تا 
ترکیه طی می کنند، »باغ بهشت« نامیده شده، مسیری 
که از عشق آباد تا تهران طی کرده اند نیز »سوار بر فرش 

سحرآمیز« نام گذاری شده است.

كارگردان: رخشان بني اعتماد
بازیگران: گالب آدینه، محمدرضا فروتن، 
مهدي هاشمي،  باران كوثري، پیمان معادي، 

فاطمه معتمدآریا، فرهاد اصالني و ...
خالصه داســتان: در این فیلم سرنوشت 
شخصیت هاي »روسري آبي«، »زیر پوست 
شــهر«، »خون بازي« و تعــدادي دیگر از 

فیلم هاي بني اعتماد را دنبال مي كنیم.
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گاسكل درباره غذاهاي ایراني حسابي 
هیجان زده شــده است: » »دیزی« و 
»ته دیگ« لذیذترین غذایی بوده که تا 
به حال در ایران خورده ام و البته چای 
آلبالو، لواشک و هلوی ایرانی هم جزو 
این تجربه  خوشمزه و لذت بخش در 

ایران بوده اند

شیه
حا

تجربه هاي دوچرخه سواران خارجي  در ایران

آنالی اکبری  ستون فقرات

فرصت بده. فرصت بده به یاد بیاورم آن طوفان پاییزی 
را. ساعت شــش عصر را. عصری که شــبیه نیمه شبی 
تاریک بــود. تاریک و پردلهــره. تاریــک و پردلهره و 
 خیس. فرصت بده تا خودم را به یاد بیاورم در آن عصر 
سیل آســا. پیاده در پیاده روهای پردست انداز تهران. 
فرصت بده تا به یاد بیاورم پاهای سردم در کدام کفش ها 
فرو بود. جوراب کلفت طوسی پوشیده بودم و کفش های 
ساق بلند. پاچه شلوارم خیس بود حتمًا. خیس و گلی 
و مرطوب. تنم یــخ کرده بود زیر آن بارانی یشــمی با 
سرآســتین های تا زده. از پیشــانی ام آب می چکید و 
عین خیالم نبود. عین خیالم نبود که قطره های باران، 
سقوط کرده از ابری سیاه دارد روی سرم می ریزد و بعد 
گیر می کند الی ابروهایم، الک می شــود و آب خالص 
پایین می آید و می رســد به دهانم. دهانی باز که دارد 
آواز می خوانــد. زیر لب نه، بلند و بی پــروا. انگار در آن 
عصر سیاه بارانی ترســی از قضاوت آدم ها نداشتم. چرا 
که آدمی نبود. هیچکس نبــود. پرنده پر نمی زد در آن 
خیابان همیشــه شــلوغ. البد همه آدم های شهر پناه 
گرفته بودند زیر سقفی، سایبانی و دانه دانه قطره ها را 
به امید ته کشیدن باران می شمردند. ولی من دیوانه تر 
از آن بودم که دلم شوِر کثیف شدن پاچه شلوارم را بزند 
یا نگران خیس شدن و ســرماخوردگی باشم. تند تند 
توی آن پیاده روی پرچاله راه می رفتم و با کســی که 
توی گوش هایم می خواند، همخوانــی می کردم. دارد 
خوب یادم می آید. پر از خوشــی بودم. پر از لذت. پر از 
شادی و غرور، همچون پادشــاهی جوان که قلمروی 
فرمانروایی اش را بی خون و خون ریزی وســعت داده و 
شهر را از آن خود می داند. بله، در آن عصر سیاه بارانی 
تهران مال من بود. مال منی که خیس یک دست بودم 

اما روحم نم نکشیده بود.
عجب طوفانی بود پسر. یک روزهایی باید خود را سپرد 
به باد. باید رها و بی هیچ طناب و قالده ای در شهر دوید. 
یک روزهایی باید خیس و دیوانه بود. خیس و دیوانه ای 

آوازخوان، در پیاده روهای پر دست انداز.

آوازخوان خیس

8     جام جم: چندی پیش انتشار عکس های ویالی 15 میلیارد تومانی علی کریمی در لواسانات تهران سر و صدای 
زیادی کرد اما حال عکس ویالی لوکس و گران قیمت او را در خزرشهر شمال می بینید.

علی کریمی چند سالی است که در شمال به ویالسازی مشغول است. این ویالی زیبا را هم خودش ساخته است.



آيا مي توانيد ناخن پاي خود را در حالت ايســتاده 
كوتاه كنيد بدون اينكه احســاس درد و ناراحتي 

داشته باشيد؟
 اگر  شــما قادر باشــيد در قســمت هاي مختلف 
بدن تان كشــش ايجــاد كنيد  نه تنها بــه  بهبود 
بيماري هاي اســتخوان و مفاصــل مانند آرتروز و 
پوکی استخوان كمك مي كنيد بلكه سالمت قلب 
شما نيز تضمين مي شود. به اين دليل كه ناتوانی در 
کشش انگشتان شما به ضعف شريان هاي شما هم 
مر بوط است و اين سستي، يكي از زمينه هاي اصلي 

براي بروز بيماری های قلبی است. 
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     قاب نوستالژي /  عكسي از خيابان وليعصر در سال 1339...ترافيك يار قديمي تهران بوده است

     قاب مشاهير 
آنچه پيش رو داريد تصاويری است 
عمدتا ناديده از امام موسی صدر 
که بخش مهم آن از آرشيو شخصی 
آقای دکتر سيد صادق طباطبايی 
انتخاب شده اســت. اين يادگارها 
 را به مناسبت سالروز ربوده شدن 

امام صدر، به شما تقديم می کنيم.

  قاب

ماهي هاي آلوده هم مفيدند!
آنهايي كه از وجود 
جيــوه در برخی از 
ماهی ها آگاهي دارند 
از ترس مسموميت، 
ماهــی نمی  خورند 
ننــد  مي دا زيــرا 
گوشت دسته اي از 
ماهی هاي خوراكي 
آلــوده بــه فلزات 
سنگين است. جيوه 
يکی از ايــن فلزها 

اســت که آثار نامطلوبي روی ســالمت دارد. با وجود اين دانشمندان به اين 
نتيجه رسيده اند كه حتي وجود جيوه در برخی از ماهی ها هم از فوايد مصرف 
ماهی برای حفاظت از سالمت دستگاه قلب و عروق نمي كاهد. از سوي ديگر، 
نتايج برخی پژوهش ها نشان مي دهد وجود جيوه  زياد در بدن انسان از طريق 
مصرف ماهی های آلوده مي تواند خطر سکته  ميوکارد را افزايش  دهد. انهدام 
و مرگ سلولی دائم و غيرقابل برگشــت، در بخشی از ميوکارد يا عضله قلب، 
انفارکتوس ميوکارد يا همان ســکته قلبی ناميده مي شود که به دليل از بين  
رفتن جريان خون در آن قسمت از قلب رخ می دهد. اين توقف گردش خون 
می تواند به  طور ناگهانی بدون هيچ عالئم قبلی نمايان شود يا پس از تعدادی از 
حمالت آنژينی يعني درد قفسه سينه پديدار شود. مي توان گفت عمده ترين 
دليل ايجاد سکته، بسته شدن رگ های تغذيه کننده قلب است و وجود جيوه  
زياد در بدن، يكي از داليل اصلي اين رخداد به شــمار مي آيد. دانشمندان به 
مقايســه اين نتايج با يافته هاي حاصل از پژوهش هــای ديگر پرداختند كه 
نشان می داد اسيدهای چرب امگا 3 موجود در ماهی های چرب مي تواند خطر 
سکته و بيماری های قلبی را به ميزان قابل توجهي کاهش  دهد. به اين ترتيب 
محققان دست به آزمايشات تازه اي زدند تا مشــخص کنند خطرات وجود 
جيوه در ماهی ها مي تواند اثرات امگا 3 را خنثی کند يا اينكه اسيدهاي چرب 
كارآمدي خود را حفظ خواهند كرد؟ البته آنها مي دانســتند با اينكه ميزان 
فوايد و مضرات خوردن ماهی به سن افراد بستگي دارد اما کودکان، زنان باردار 
و شيرده در معرض خطرات بيشتری قرار دارند. محققان در اياالت متحده به 
بررسی 361 مرد سوئدی و 211 مرد فنالندی که به سکته دچار شده بودند 
پرداختند و از طريق موهاي اين افراد ميزان جيوه و از طريق خون آنها ميزان 
اسيدهای چرب امگا 3 در بدن اين افراد را مورد بررسی قرار دادند. در نهايت 
نتايج آزمايش ها به اين ترتيب منتشر شد: افزايش جزئی مصرف ماهی حتی با 
وجود افزايش جزئی ميزان جيوه در بدن انسان، به ميزان هفت درصد احتمال 
سکته را کاهش می دهد.  همچنين مشخص شد وقتي ميزان جيوه  موها خيلی 
بيشتر می شود امگا 3 نمی تواند به اندازه  کافی موثر باشد و ميزان آسيب های 
قلبی- عروقی بيشتر می شود. با وجود اين يافته ها محققان اعالم كردند فوايد 
مصرف ماهی بيشتر از مضرات آن است. عالوه بر يافته هاي مربوط به کودکان 
و زنان باردار و شيرده، مشخص شد فوايد مصرف ماهی هاي آلوده به جيوه براي 

افراد سالمند و زنان يائسه به مراتب بيشتر از مضرات آن است.

روغن كنجد بخوريد،  هوشيار شويد
يكي از روغن هاي گياهي خوشــمزه و 
مفيد براي آشپزي، روغن كنجد است. 
كارشناســان تغذيه مصرف اين روغن 
را عاملي موثر بــراي درمان اختالالت 
عصبی و همچنين افزايش هوشياری و 
نشاط مي دانند. اين روغن تا 200 درجه 
سانتيگراد حرارت، سالمت خود را حفظ 
مي كند و هيچ اختاللــی در ترکيب آن 
ايجاد نمي شود. بنابراين روغن كنجد در 

بين روغن هاي گياهي موجود، روغني مناسب براي آشپزي به 
شمار مي رود.  اين روغن داراي چربی های غير اشباع است كه 
از ابتالي افراد به اختالالت عصبی جلوگيري مي كند، نشاط 
و هوشياری را افزايش مي دهد، دردهای مزمن را كم مي كند 
 E و مانع از گرفتگی غضالت می شــود. عالوه بر آن ويتامين
موجود در آن  خطر ابتالي افراد به بيماری های قلبی - عروقی 

را کاهش می دهد.
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كلينيك سالمت

6 سوالي كه پاسخ مثبت  تان به اين سوال ها، نشان دهنده 
سالمت عضالني و ماهيچه اي و قلبي - عروقي شماست

آيا بدن من
 سالم است؟

داشتن بدن سالم، موهبتي است كه شايد تنها وقتي بيمار هستيد، قدر و بهاي آن را مي دانيد و براي حفظ 
و تداوم آن هيچگاه تالش ويژه اي انجام نمي دهيد. در اين صورت بايد بدانيد ممكن اســت در حالي كه 
ظاهر سالمي  داريد و تصور مي كنيد كه بدنتان سالم است، ضعف ها و كاستي هايي داشته باشيد كه از نظر 
شما پنهان است. اگر مي خواهيد از اين مشكالت پنهان باخبر شويد، بر خالف تصور عموم،  نياز به انجام 
آزمايش هاي حرفه اي پزشكي نداريد. شما مي توانيد با انجام چند آزمايش ساده در خانه از اوضاع سالمت 
ماهيچه اي بدن تان با خبر شويد. اين سواالت را بخوانيد و به آنها جواب بدهيد. اگر به  اين سواالت پاسخ 
مثبت داديد كه نشان مي دهد بدن ســالمي داريد اما در غير اين صورت،  به خصوص اگر وارد دهه چهارم 
زندگي تان شده ايد،  به آرامي  تمارين ورزشي را آغاز كنيد. تمرين هايي كه بر آمادگي جسماني و قلبي - 
عروقي،  تمرينات قدرتي و انعطاف پذيري تمركز دارند. به اين ترتيب بدن شما بعد از مدتي، مهارت هاي الزم 

براي داشتن يك زندگي سالم و طوالني را به دست مي آورد.

آيا مي توانيد يك ظرف بزرگ شــير يا آب را بدون اينكــه در نقطه اي از 
دست ها يا بازو و كمر احساس فشار و درد داشته باشيد،  در دست 

بگيريد؟
توانايي حمل يك گالن بزرگ تنها به قدرت عضالت دست شما 
معطوف نمي شود. قدرت حمل كردن چنين شيئي به عضالت 
شانه، پشت،  قفسه ســينه و زانو مربوط مي شــود. اگر چنين 
قدرتي نداريد، بايد بدانيد كه شــما در معرض آسيب و ابتال به 

بيماري هايي مانند آرتروز، پوکی اســتخوان و حتی افسردگی و 
زوال عقل هستيد و به ورزش منظم نياز داريد. مطالعات دانشگاه 
تافتز نشان مي دهد که حتي افراد مسن مبتال به آرتريت با دنبال 
كردن يك برنامه ورزشي منظم به مدت 16 هفته، ميزان درد 

خود را تا 43 درصد کاهش داده اند.

آيا می توانيد به مدت 30 دقيقه پياده روی 
كنيد بدون اينکه خسته شويد؟

پياده روی روزانه حداقل به مدت 20 دقيقه، 
ارتباط مســتقيمي  به افزايش سالمتي شما 
دارد كه بي شمار بودن تاثيرات آن، فهرست 
كردن آنها را  دشــوار مي كند امــا برخي از 
مهم ترين هاي آنها عبارتنــد از:  کمک به از 
دست دادن وزن و بهبود قدرت ماهيچه اي، 
تقويت خلق و خو و سطح انرژی و کاهش قند 
خون و فشار خون.در ضمن  فراموش نكنيد 
كــه راه رفتن در خانه بــراي انجام كارهاي 
روزانه چنين تاثيري در شما نخواهد داشت.

آيا می توانيد يک سبد بزرگ لباس را از پايين پله ها تا باال حمل كنيد بدون اينكه متحمل فشار 
و درد شويد؟ 

اين يک آزمون قدرت و اســتقامت قلبی - عروقی 
و تعادل براي شماســت. باال رفتن از پله، نياز به 
استقامت و انرژی بيشتری نسبت به پياده روی 
معمولي دارد. با اين حال، زندگي مدرن امروز، 
استفاده از پله برقی و آسانسور را براي همه فراهم 
كرده و شانس باال رفتن از پله ها را تا حدود زيادي 
از آنها گرفته است. اگر شما موفق به اين آزمايش 
 تناسب اندام شــديد، ســعی کنيد باز هم فرصت 

پله نوردی را به خود بدهيد. 

آيا مي توانيد بدون اينكــه پاهاي تان را تكان بدهيد برگرديد و به پشــت 
سرتان نگاه كنيد؟

اگر قادر به انجام چنين حركتي هســتيد،  مشخص مي شود كه قدرت 
كشش و انعطاف پذيري مناسبي در ناحيه كمر و پهلوها داريد كه هر دوي 

اين توانايي ها كليد داشتن بدني قوي،  سالم و بدون درد هستند.
براي به دست آوردن چنين مهارتي،  مي توانيد در طول هفته به صورت حرفه 

اي ورزش كنيد. 
يوگا، ايروبيك،  واليبال، بسكتبال و شنا انعطاف ماهيچه هاي شما بخصوص 
عضالت اطراف كمر و پهلو را باال مي بــرد. اگر براي انجام تمرين هاي منظم 
و حرفه اي فرصت نداريد، انجام حركات كششــي ساده در خانه نيز قدرت و 

انعطاف عضالت شما را تا حدود زيادي بهبود مي بخشد.  
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موسي صدربا جمعي از اهالي فرهنگ و سياست در پاريس
آيت اهلل موسي صدر در كنار دوستان و خواهرزاده اش صادق طباطبايي )سمت راست( در بوخوم آلمان

آيا شما در طول روز به مدت 14 ساعت انرژي داريد؟ 
)اگر ساعت هفت صبح از خواب بيدار مي شويد، بايد تا ساعت 9 
شب انرژي و قدرت فعاليت داشته باشيد.( ورزش تقويت كننده 

شناخته شده اي براي انرژي بدن است. 
اگــر احســاس مي كنيــد كــه در پايــان روز بيش 
از انــدازه خســته و بي انــرژي هســتيد، علت آن 
اين اســت كــه در طــول روز بي تحرك هســتيد. 
مطالعات جديــدي كه در مورد ورزش و خســتگي، 
روي شــش هزار و800 نفر انجام شــده، نشــان مي دهد 
افرادي كــه برنامه ورزشــي منظمــي  دارند، نســبت به 
 افرادي كه اصال تحرك ورزشــي ندارند، كمتر خســته و

 بي انرژي مي شوند. 



زير آسمان شهر
 روزنامه صبح ایران  سال چهارم  شماره 958  دوشنبه  10 شهریور 1393

ادامه از صفحه اول
از طرف دیگر، درحالی کــه در آمریکا 499هزار و 357 
نفر، در سال2013 جراحی های مربوط به زیبایی اندام 
را انجام داده و کشورشــان را به مقام اول در این زمینه 
رســانده اند، در ایران 22 هزار و 260 مــورد جراحی 
زیبایی اندام، طی یک ســال انجام شده است.در زمینه 
جراحی سر و صورت اما اوضاع فرق دارد: برزیل با 380 
هزار و 155 مورد در سال، اول اســت و آرژانتین دهم. 
ایران هم در مقام هشــتم قرار گرفته؛ با 56هزار و 944 

مورد درسال. 
    تعداد جراحان مان کم است و جراحی ها زیاد!

نکته جالب در گزارش انجمن بین المللی جراحی زیبایی 
این اســت که گرچه کشــورمان از نظر تعداد عمل های 
زیبایی انجام شــده در دنیا در مقام دهم قــرار دارد اما از 
نظر تعداد جراحان پالستیک در دنیا بیست و هفتم است! 
یعنی 238 جراح پالستیک در کشــور داریم. مشخصا در 
این آمار پزشكاني با دیگر تخصص ها كه عمل زیبایي انجام 
مي دهند، جایي ندارند. آلمان در این زمینه مقام مخصوص 
کشــورمان را به خود اختصاص داده، یعنی با داشتن هزار 
و 101 نفر جراح زیبایی در زمینــه تعداد جراحان زیبایی 
در کشــورها دهم اســت. آمریکا در این زمینه مقام اول و 
برزیل، چین، ژاپن و هند هم به ترتیب مقام های دوم، سوم، 
چهارم و پنجم را دارند. ما238 نفر جــراح داریم و تعداد 
جراحی های زیبایی انجام شــده مان طی ســال گذشته، 
174 هزار و 778 مورد بوده اســت.آمریکا  شــش هزار و 
133 پزشک جراح دارد و تعداد کل جراحی زیبایی انجام 
شده آن طی یک سال،ســه میلیون 966 هزار و 631 نفر 
بوده. در این میان برزیل ،پنج هزار و 473 پزشــک جراح 
 دارد و  دومیلیون 141 هــزار و 257 مورد جراحی زیبایی 

در سال.

    عمل زیبایی با روش های غیرجراحی
آمریکا، برزیل،مکزیک، آلمان، اسپانیا، ایتالیا،آرژانتین، 
کلمبیــا، ونزوئال،ایــران. این ترتیب مربــوط به اعمال 
زیبایــی اســت، اما از نــوع غیــر جراحــی آن. یعنی 
اعمالی مثــل تزریــق ژل و بوتاکــس. در میان روش 
هــای زیبایــی غیرجراحــی، بوتاکس )تزریق ســم 
بوتولینوم( هــم در دنیا و هم ایران رایج ترین اســت و 
در ســال گذشــته 10781مورد از این روش استفاده 
شــده اســت. با این حال ایران بین کشــورها در این 
زمینــه در مقام دهم اســت. آمریکا با رقــم نزدیک به 
یك میلیون و 270 هزار مورد در سال رتبه اول را دارد 
و برزیــل، مکزیک، آلمان،اســپانیا و ایتالیــا به ترتیب 
رتبه های دوم، ســوم، چهارم، پنجم و ششــم را دارند.
 بعــد از بوتاکس، تزریق مــواد پرکننــده و قابل جذب 

)Fillers & Resorbable(، بیشتر از همه در دنیا و 
ایران طرفدار دارد. در این روش ها چربی نقاط دیگر بدن 
، هیالورونیک اسید و یا هورمون اریترپوئتین )EPO( به 
نقطه ای دیگر از بدن تزریق می شــود. لیزر موهای زائد 
با 7604 مورد سومین روش شــایع غیرجراحی زیبایی 
در ایران بوده است. ایران در این زمینه مقام هفتم را در 
دنیا دارد و طی یک سال هفت هزار و 604 نفر عمل لیزر 
موهای زائد را انجام داده اند. آمریکا در این زمینه مقام 
اول را داردو برزیل،مکزیک،آرژانتین،کلمبیا و مکزیک 
به ترتیب مقام های دوم،ســوم،چهارم، پنجم و ششــم 
را دارند. ایتالیا و آلمان هم رتبه هشــتم و نهم را دارند، 

ونزوئال در مقام دهم است.
    در جراحی سر و صورت، هشتم هستیم

ایران از نظر جراحی های زیبایی در ناحیه سر و صورت 

در دنیا هشــتم )1.5%(، ســینه دهم )0.8%(، بدن و 
اندام ها )دست و پا( دهم )0.7%(، و از نظر کلیه اعمال 
جراحی و غیرجراحی زیبایی در دنیا دهم است.گرچه 
در بین زنان دنیا، جراحی ســینه بیشــترین میزان 
جراحی های زیبایی را به خــود اختصاص داده اما به 
نظر می رسد در ایران این نوع جراحی هنوز همه گیر 
نشده چرا که سال گذشته در کشورمان 26732 نفر 
این عمل را انجام داده اند، یعنی هشــت دهم درصد 
از میزان کل جراحی های ســینه انجام شده در دنیا. 
این در حالی است که زنان کشورهایی که در رده اول 
تا نهم قرار گرفته اند بیشتر از همه به جراحی سینه، 
 )Blepharoplasty( لیپوساکشــن، جراحی پلک
و ترمیم بــا چربــی )Lipostructure( عالقه مند 

بوده اند.

راز ثروت جراحاِن 
پالستيك ايران

زیبایی  جراحی  المللی  بین  انجمن  تحقیق  آخرین  طبق     

در حالی که تعداد جراحان پالستیک در ایران 238 نفر است، 
سال  طی  ایران  در  شده  انجام  زیبایی  جراحی های  تعداد 
به  نزدیک  یعنی  این  بوده.  مورد  و 778   گذشته، 174 هزار 

700 برابر پزشکانمان، متقاضی جراحی زیبایی داریم
 خبر خوب این است که از نظر انجام اعمال زیبایی بین 

کشورهای دنیا نه اول بلکه دهم هستیم

آگهي فراخوان مناقصه عمومي

شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد نسبت به خريد كاالي مورد نياز خود از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي با توجه به شرايط ذيل 
اقدام نمايد. بدينوسيله از شركت هايي كه سابقه و توانايي ارائه پيشنهاد را دارند جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد. 

fss-9330010-fs-sa :1- شماره مناقصه
2- موضوع مناقصه: AIR CRAFT GROUND POWER UNIT )خريد دستگاه برق زميني هواپيما( 

3- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: 100.000.000 ريال ضمانتنامه معتبر قابل تمديد بانكي / موسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز 
از بانك مركزي و يا واريز نقدي به حساب شماره 59322330 بانك تجارت شعبه سميه غربي به نام شركت نفت فالت قاره ايران و يا چك 

تضميني در وجه شركت نفت فالت قاره ايران. 
4- نحوه دريافت اسناد مناقصه: الزم است مناقصه گران پس از هماهنگي از طريق تلفن 23942699 جهت دريافت شرايط و اسناد مناقصه 
صبح از ساعت 9 الي 12 و بعدازظهر از ساعت 14 الي 15:30 به آدرس: تهران، خيابان وليعصر )عج(، باالتر از مسجد بالل، نرسيده به تقاطع 

مدرس، خيابان خاكزاد، پالك 12، طبقه ششم، اتاق 11-6 و يا به آدرس اينترنتي WWW.IOOC.CO.IR مراجعه نمايند. 
5- آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه: يك هفته پس از انتشار آگهي نوبت دوم. 

6- آخرين مهلت ارائه پيشنهادات: 10 روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه. 
7- مدت اعتبار پيشنهادهاي مالي: پيشنهادهاي مالي ارائه شده مي بايست به مدت 3 ماه معتبر باشد. 

8- برنده مناقصه مي بايست ضمانتنامه انجام تعهدات معادل 10 درصد مبلغ كل سفارش را ارائه نمايد. 
9- محل ارسال پيشنهادات: تهران، خيابان وليعصر )عج(، باالتر از مسجد بالل، نرسيده به تقاطع مدرس، خيابان خاكزاد، پالك 12 طبقه 9 اتاق 

16-9 - كميسيون مناقصات. 
روابط عمومي شركت نفت فالت قاره ايران

نوبت دوم

در این ستون قرار است انگلیســی یاد بگیریم یا 
دســت کم چیزهایی که قباًل بلد بودیم را یادآوری 
 up کنیم. بیایید امروز از اصطالحات ساخته شده با

حرف بزنیم.
All dressed up:  شیک و رسمی لباس پوشیدن
All Balled Up: ............................................... گیج
Back me up: .......................... هوامو داشته باش
Beat Him Up: ................................... کتکش بزن
Cheer Someone Up:  کسی را خوشحال کردن
Foul Up: .................. اشتباه بزرگی مرتکب شدن 
Gas up: .................................................. بنزین زدن
Get Up The Nerve To Do It:

برای انجام کاری اعتماد به نفس پیدا کردن 
Hands Up: .......................................... دست ها باال
It burns you up: . این موضوع خیلی عصبانیت می کنه
Jazz It Up:  چیزی را جالب و هیجان انگیز کردن
Live It Up: .................................... خوش بگذرون 
Time Is Up: ................................ وقت تموم شده 
What’s up?: ............................................ چه خبر
Tied Up: ................................................. بسته شده
Ham It Up:..................... مسخره بازی در آوردن 
Everything’s coming up roses:

همه چیز داره عالی پیش می ره 

فانیفیس
راه ميانبر 

براي آموزش زبان

  عکس نوشت / جغدهایی به کوچکی گنجشک

   این تصویر جغد کوچک، معروف به جغد سنگی در 
ایران است. در ایران 12 گونه جغد وجود دارد اما جغدهای 
سنگی این روزها در ایران رو به نابودی اند. تفنگ های بادی 
و شکاری این جانوران کوچک و بی آزار را نشانه می روند، 
غافل از اینکه در معرض انقراض هستند. جغدها همه چیز 
می خورند؛ از پســتانداران گرفته تا حشرات و خزندگان. 
یکی از بزرگ ترین فایده های وجود این حیوان در محیط 

زیست انسان، شکار موش هاست. 
بعضی از جغدها دارای چنان قدرت شــنوایی هستند که 

می توانند یک طعمه را در تاریکی مطلق تشخیص دهند.

عکس : تسنیم

پروازهای نیمه شب مهرآباد 
متوقف مي شود

 قرار اســت که تمام پروازهای هوایی در فــرودگاه مهرآباد 
از ســاعت 24 تا پنج صبح متوقف شــود و مقدمات انجام 
این کار در حال آماده سازی اســت. عباس آخوندی، وزیر 
راه و شهرســازی با  اعالم این خبر گفت:»به منظور تامین 
رفاه حال ســاکنان مجاور فرودگاه مهرآباد، پروازهای این 
فرودگاه از ساعت 24 تا پنج صبح طی دو ماه آینده متوقف 
می شود.« به گزارش ایســنا، آخوندی ا ظهار کرد:»انتقال 
فرودگاه مهرآباد به فرودگاه های دیگر به این سادگی نیست 
و حرف هایی که در این زمینه گفته می شود زمان بر است.« 
وزیر راه و شهرسازی افزود:»بیشتر کشورها در فرودگاه هایی 
که در داخل شــهرهای بزرگ هســتند زمان نشســت و 
برخاســت هواپیماها را ســاماندهی می کنند و این روش 
امروز در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان انجام می شود. او 
گفت:»فرودگاه امام)ره( برای پذیرش همه پروازهای مهرآباد 
ظرفیت ندارد و هم اکنون ساالنه تنها پنج میلیون مسافر از 

فرودگاه حضرت امام خمینی)ره( جا به جا می شوند.«

  خبر ویژه

    ایران از نظر جراحی های زیبایی در ناحیه 
سر و صورت در دنیا هشتم )1.۵%(، پستان دهم 

)۰.۸%(، بدن و اندام ها )دست و پا( دهم )۰.۷%(، و 
از نظر کلیه اعمال جراحی و غیرجراحی زیبایی 

در دنیا دهم است

    در میان روش های زیبایی غیرجراحی، 
بوتاکس )تزریق سم بوتولینوم( هم در دنیا و 
هم ایران رایج ترین است و در سال گذشته 
1۰۷۸1مورد از این روش استفاده شده است

    نکته جالب در گزارش انجمن بین المللی 
جراحی زیبایی این است که گرچه کشورمان از 
نظر تعداد عمل های زیبایی انجام شده در دنیا 
در مقام دهم قرار دارد اما از نظر تعداد جراحان 

پالستیک )23۸ نفر( در دنیا بیست و هفتم است

نکته



حوادث
 روزنامه صبح ایران  سال چهارم  شماره 958  دوشنبه  10 شهریور 1393

بیستم مرداد ســال جاری مردی 40 ساله اهل و ساکن 
شهرســتان دولت آباد و برخوار استان اصفهان در تماس 
با مرکز فوریت های پلیسی 110 از پیدا شدن دو جسد در 

زمینی متعلق به باغ خود خبر داد.
با اظهارات این فرد، بالفاصله ماموران به محل اعزام و به 
جستجو در آن حوالی پرداختند اما به رغم اظهارات مالک 
باغ تنها اسکلت یک کودک را کشف کردند .بررسی های 
اولیه نشان می داد که جسد کشف شــده مربوط به یک 
کودک است . با به دست آمدن این اطالعات در حالی که 
گزارش اداره آگاهی درباره فرد تماس گیرنده نشان می داد 
که او ادعا کرده است دو جسد در متروک ترین قسمت  باغ 
کشاورزی اش کشف شده؛ با انتقال استخوان های جسد 
کشف شده به پزشکی قانونی کارآگاهان بار دیگر با صاحب 
باغ تماس گرفتند تا از سرنوشت جســد دوم هم باخبر 
شوند .  او این بار جای جســد دوم را یک متر زیر اسکلت 
کودک عنوان کرد که ماموران جسد زنی حدودًا 30 ساله 

را از زیر خاک کشف کردند.

   حل معمای اجساد کشف شده 
با کشف این دو جســد تحقیقات پلیس برای شناسایی 
هویت آنان و علت مرگ آنها در دســتور کار کارآگاهان 

اداره پلیس قرار گرفت و  بررسی ها و جستجوی علمی و 
تخصصی  آغاز شد . در شاخه نخست تحقیقات، کارآگاهان 
به بررسی پرونده افراد گمشده در طول  چند سال گذشته 
پرداختند . تحقیقات در حالی ادامه داشت که کارآگاهان 
متوجه شدند دو ســال قبل یک زن به همراه پسر چهار 
ساله اش مفقود شده و خانواده وی نیز موضوع گم شدن 
آنها را به پلیس اعالم کرده بودند و پرونده آنها در پلیس 

آگاهی شهرستان باز و پیگیری ها ادامه داشت.

DNA آزمایش   
در این رابطه خانــواده افراد فقدانی به پزشــکی قانونی 
احضار شدند که با مشاهده البسه به جای مانده و مدارک 
همراه اجساد مشخص شد اجســاد همان زن و  کودک 
گم شده هســتند اما با وجود تایید هویت اجساد توسط 
خانواده افراد مفقود شــده برای اطمینان بیشــتر نمونه 
DNA اجساد  برای تطبیق به آزمایشــگاه جنایی ناجا 
ارســال شــد که این بار هم جواب مثبت بود.با مشخص 
شدن هویت اجساد کشف شــده و با اخذ دستور قضایی 
کارآگاهان مالک باغ را برای توضیحات بیشــتر به اداره 

آگاهی دعوت کردند . 
با آغاز بازجویی های تخصصی از مالک باغ  انجام تحقیقات 

میدانی از همسایه ها و باغداران اطراف محل کشف اجساد 
هم در دســتور کار قرار گرفت .با توجه به اظهارات ضد 
و نقیض مالک باغی که موضوع پیدا شــدن اجساد را به 
ماموران پلیس اطالع داده بود تحقیقات وسیعی در این 
زمینه آغاز و مشخص شد که زن مذکور دو سال پیش به 

عنوان کارگر در باغ وی مشغول به کار بوده است.

   تحقیقات دنباله دار 
در ادامه تحقیقات مشــخص شــد که خانواده مالک باغ 
چندین بار زن کارگر را به دلیــل رابطه صمیمی که با او 
داشته تهدید کرده و همچنین با پیگیری های کارآگاهان 
شاهدانی که آخرین بار مالک باغ را با زن و فرزند مفقود 
شده با هم دیده بودند شناسایی و شهادت آنها جمع آوری 
شــد. با تحقیقات صورت گرفته و اظهارات شهود ماجرا 
ارتکاب قتل توسط مالک باغ برای کارآگاهان محرز شد 
و متهم دستگیر و در بازجویی صورت گرفته هنگامی که 
با مدارک و مستندات علمی پلیس مواجه شد به قتل دو 

جسد کشف شده اعتراف کرد.

   جزئیات روز حادثه 
متهم در اعترافات خود با اشــاره به ارتباط صمیمی زن 

مقتول با وی و ناراحتی خانواده اش از این موضوع و سوء 
اســتفاده مقتول از وی گفت : در روز حادثه در حالی که 
زن جوان در باغ مشغول کار بود او را به زمین انداخته و با 
دست هایم گلویش را فشار دادم تا برای همیشه از شر وی 
راحت شوم که پسر چهارساله اش در آن لحظه به سراغم 
آمد و می خواست مانع کارم شود که با یک دست گلوی زن 
را گرفته و با دست دیگرم گلوی پسرک را گرفتم و آنقدر 

گلویشان را فشار دادم تا خفه شدند.
قاتل گفت : پس از این اتفاق هر دو جسد را در زمین باغ 

چال کردم و هنگامی که خانواده مقتوالن از من ســوال 
کردند اظهار بی اطالعی کردم و گفتم که زن پس از اتمام 
کارش از اینجا رفته است. تا اینکه پس از دو سال وجدانم 
بیدار شــد و برای اینکه خانواده مقتوالن را از ناراحتی و 
نگرانی بیرون بیاورم به پلیس زنگ زدم و از پیدا شدن دو 

جسد در باغ خود خبر دادم.
با اعترافــات صریح متهــم وی با صدور قرار بازداشــت 
موقت به اتهام قتل »بتول « 30 ساله  به همراه پسرچهار 

ساله اش »امیر حسین « روانه زندان شد.

با دستگیری قاتل مادر و پسر چهارساله توسط ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
شهرستان برخوار استان اصفهان راز گم شدن آنها پس از دو سال برمال شد

  عذاب وجدان راز ناپدید شدن
 مادر و کودک را فاش کرد 

     در چهار ماهه نخست سال جاري آمار تلفات 
ناشي از غرق شدگي در كشور 25.5 درصد 

كاهش يافت به نحوي كه اين آمار از 423 فوتي در 
مدت مشابه سال قبل به 315 فوتي در چهار ماهه 

امسال رسيد.
   تازه  دامادي كه چهارسال قبل در قرچك 
ورامين همسرش را در مراسم پاگشا به قتل 

رسانده است، در صورتي كه تا يك ماه ديگر 300 
ميليون تومان به اولياي دم پرداخت كند، فرصت 

زندگي دوباره پيدا خواهد كرد.
     سرپرست دادسرای ويژه قتل تاکيد کرد 

که ارتباطی بين قتل يک کارگر توسط کارگران 
پيمانکار خصوصی طرف قرارداد شهرداری وجود 

ندارد و ارتباط دادن اين دو به هم، بهره برداری 
سياسی است.

تاه
 كو

بار
اخ

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از شناســایی و دستگیری 
دو سرشــبکه شــرکت هرمی گاما خبر داد و اظهارداشت: در 
بررسي ها مشــخص شد این دو شــرکت، 10 هزار و 733 نفر 
زیرمجموعه دارند. ســردار عبد الرضا آقاخاني گفت: در ادامه 
طرح هاي مقابله اي با مجرمان و تبهــكاران اقتصادي و در پي 
شكایت یكي از شهروندان به پلیس آگاهي استان مبني براینكه 
فردي با اغفال و فریب وي براي عضویت در شركت هرمي گاما 
مبلغ چهار میلیارد ریال از وي دریافت كرده و متواري شــده 
است، موضوع به صورت ویژه در دستور كار اداره مبارزه با جرایم 

جعل و كالهبرداري پلیس آگاهي استان قرار گرفت.
وي افزود: با توجه به انهدام كامل فعالیت شــركت هرمي گاما 
طي سال هاي گذشته تحقیقات وسیعي در این زمینه انجام و 

مشخص شد كه شخص مذبور از سرشاخه ها و سرشبكه هاي 
اصلي شــركت هرمي گاما بوده و داراي دو جایگاه و 411 نفر 
زیرمجموعه در این شــركت اســت و ماهیانه 22 هزار و 954 
دالر كسب درآمد دارد. فرمانده انتظامی استان اصفهان عنوان 
داشت: با كامل شدن تحقیقات كارآگاهان، بالفاصله فرد مذبور 
با هماهنگي مقام قضایي در عملیاتي ویژه و با اقدامات سریع و 
به هنگام ماموران دستگیر و جهت سیر مراحل قانوني تحویل 

مراجع قضایي داده شد.
وی در ادامــه از دســتگیري دو نفــر دیگر از سرشــاخه ها و 
سرشبكه هاي اصلي شركت هرمي گاما در عملیات منسجم و 
هماهنگ كارآگاهان اداره مبارزه با جعل و كالهبرداري پلیس 
آگاهي استان طي روزهاي گذشته خبر داد و گفت: این دو نیز 

با شكایت یكي از شهروندان مبني بر دریافت وجهي بالغ بر یك 
میلیارد ریال بابت عضویت وي در شركت هرمي گاما و متواري 
شدن آنها شناسایي و دستگیر شدند. سردار آقاخاني تصریح 
كرد: در بررسي هاي جامعي كه انجام شد مشخص شد این دو 
نفر نیز از سرشاخه ها و سرشبكه هاي اصلي شركت مذكور بوده 
و هر كدام داراي یك جایگاه در آن شركت هستند و 10 هزار و 
733 نفر زیرمجموعه دارند و درآمد ماهانه آنها 95 هزار و 872 
دالر است. رئیس پلیس اســتان اصفهان با بیان اینكه فعالیت 
این گونه افراد باعث نا امني در سیستم اقتصادي كشور، خروج 
سرمایه هاي مردم به خارج و ایجاد ركود در سرمایه گذاري هاي 
داخلي مي شــود،  گفت: براســاس قانون هرگونه عضویت و 
فعالیت افراد در شركت هاي هرمي جرم محسوب شده و با آنان 

برابر قانون برخورد خواهد شد. وی با هشدار به شهروندان در 
خصوص عضویت در شركت هاي هرمي بیان داشت: متاسفانه 
برخي از شــهروندان ناآگاه پس از عضویت هنگامي كه با عدم 
سود دهي شركت مواجه شده و سرمایه هاي خود را بر باد رفته 
مي بینند به پلیس مراجعه كرده و خواســتار احقاق حق خود 
مي شوند در حالي كه پلیس بارها در خصوص عدم عضویت در 
این گونه شركت ها هشدار داده و آنها را از این كار برحذر داشته 
است. سردار آقاخاني در پایان خاطر نشان كرد: از شهروندان 
انتظار داریم چنانچه اطالعي از فعالیت اعضا و سرشاخه هاي 
شركت هاي هرمي دارند موضوع را از طریق شماره تلفن 110 
به اطالع پلیس برسانند تا با برخورد سریع و به موقع ماموران از 

كالهبرداري هاي دیگر آنان جلوگیري شود.

دستگیری دو سرشبکه هرمي گاما با درآمد ماهانه  95 هزار دالر

واژگونی خودرو سواری، راننده 
خانم را  راهی بیمارستان کرد 

واژگونی خودروی سواری در بزرگراه شهيد 
زين الدين باعث مصدوميت راننده زن آن شد. در 

پی تماس شهروندان با سامانه 125 مبنی بر واژگونی 
خودروی 206، ستاد فرماندهی آتش نشانی بی درنگ 

آتش نشانان ايستگاه 57 و گروه امداد و نجات 10 را 
به بزرگراه شهيد زين الدين، قبل از پل اتحاد اعزام 

کرد.
 علی امينی مد ير منطقه 3 عمليات آتش نشانی 
تهران که در محل حادثه حضور داشت، در باره  

اين حادثه گفت: يک دستگاه خودرو پژو 206 در 
مسيرغرب به شرق اين بزرگراه درحال حرکت بود 

که به دليل نا معلومی از مسير اصلی منحرف و در 
قسمت فضای سبزوسط بزرگراه واژگون شد. 

وی افزود: بر اثر اين حادثه راننده خودرو که زنی 34 
ساله بود مصدوم و در داخل خودرو گرفتار شد.

آتش نشانان بال فاصله به دو گروه تقسيم شدند. گروه 
اول با قرار دادن عالئم هشدار دهنده از تصادفات 

احتمالی بعدی جلو گيری کرده و گروه دوم نيزپس از 
قطع برق خودرو فرد گرفتار شده را به صورت کامال 

ايمن از خودرو خارج کرده و تحويل عوامل اورژانس 
دادند.  آتش نشانان پس از تحويل محل حادثه به 
عوامل راهنمايی و رانندگی و عادی شدن مسير 
عبور و مرور به ايستگاه مربوطه مراجعت کردند. 

معاون مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی گفت: بیشــتر 
مجرمانی که در قالب مسافربرنما مرتکب جرم می شوند 
حاشــیه شــهرها را به عنوان محل فعالیــت انتخاب 

می کنند.
سرهنگ علی غیاثوند اظهار داشت: با وجود هشدارهای 
مکرر نیروی انتظامی هنوز بخشــی از مردم برای جابه 
جایی از خودروهای مســافربر شــخصی بدون مجوز 
استفاده می کنند که به همین خاطر مجرمان در پوشش 
مسافربر در کمین این افراد هستند. این گروه از مجرمان 
اغلب در حاشیه شهرها و در ساعت های پایانی روز دست 
به کار شده و نقشه های تبهکارانه شان را عملی می کنند.

وی ادامه داد: توصیه شــده مســافران به ویژه زنان و 
دختران در حد امکان از خودروهای عمومی اســتفاده 
کنند و در ســاعات پایانی روز هم به هیچ عنوان سوار 
خودروهای مسافربر ناشناس نشوند. در موارد ضروری 
هم الزم است مشخصات خودرو از جمله شماره پالک، 
رنگ و حتی مشــخصات ظاهری راننــده را به خاطر 
بسپارند. معاون مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی تاکید 
کرد: ماموران پلیس، همواره خودروهای مســافربر را 

به صورت محسوس و نامحســوس کنترل می کنند اما 
شهروندان نیز برای رفت و آمد باید از تاکسی، اتوبوس و 
سایر وسایل نقلیه معتبر عمومی استفاده کنند تا ضریب 

امنیت سفرشان را به باالترین میزان برسانند.
غیاثوند با بیان اینکه پلیــس اجازه فعالیت تبهکاران را 
نمی دهد، افزود:پلیس آگاهی سایه به سایه در تعقیب 
تبهکاران اســت و با مجرمان قاطع برخــورد می کند. 
پرونده این افراد نیز خارج از نوبت رســیدگی می شود 
و اشــد مجازات های قانونی در انتظار قانون شکنان و 

مجرمان است.

زنان و دختران ، قربانیان مسافربرنماها
پسر جوان که در جریان درگیری مرتکب جنایت شده بود 

در جلسه دادگاه به تشریح جنایت خود پرداخت.
 در این پرونده امیر متهم اســت دوم مهر سال گذشته در 
جریان یک نزاع پسر جوانی به نام هادی را در شهرک واوان 

با ضربه چاقو به قتل رسانده است.
صبح دیروز متهم و همدســتش در شــعبه 113 دادگاه 
کیفری پای میــز محاکمه قرار گرفتنــد. در ابتدای این 
جلســه اولیای دم مقتول برای قاتل فرزندشان تقاضای 

قصاص کردند.
مادر مقتول در شــکایتش گفت: شــب حادثه در خانه 
نشسته بودیم که متهم همراه دو تن از دوستانش به خانه 
ما حمله ور شده و شیشه های خانه را شکستند. پسرانم نیز 
به بیرون از خانه رفتند که در این درگیری هادی با ضربه 

چاقو به قتل رسید.
در ادامه قاضی اصغرزاده رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری 
از متهم خواست به دفاع از خود بپردازد که او با قبول اتهام 
قتل عمدی گفت: یک روز مقتول به خانه ما آمده بود که 
پس از رفتن او تلفن همراهم گم شد. به تصور اینکه او تلفنم 
را برداشته به یکی از دوستانم پیغام دادم تا به هادی بگوید 

تلفن را بازگرداند. هادی وقتی متوجه این موضوع شد من 
را تهدید به قتل کرد. شب حادثه به مقابل خانه شان رفتیم 

و هیچگاه شیشه ای را نشکستیم.
من فقط چند ضربه آرام به شیشــه خانه مقتول زدم که 
ناگهان سه برادر به طرف ما حمله کردند که اولین ضربه 
را آنها به من زدند. من هم برای دفاع از خود چاقو را چند 
بار به سمت آنها پرتاب کردم که نمی دانم چگونه به گردن 

هادی برخورد کرد.
پس از آخرین دفاعیات متهم قضات دادگاه برای تصمیم 

گیری و صدور حکم وارد شور شدند.

قتل دوست صمیمی  به خاطر سرقت تلفن همراه  دختر و پســر جوان، عامالن سرقت های 
سریالی داخل خودروهای مشهد 

عامالن سرقت وســایل داخل خودروهاي ســواري در مشهد 
دستگیر شــدند.تیم هاي آگاهي كالنتري شهید آستانه پرست 
مشهد مرحله دیگري از طرح تشدید مبارزه با سرقت هاي خیاباني 
را با محوریت مقابله با عامالن سرقت هاي سریالي وسایل داخل 
خودرو در دستور كار خود قرار دادند. پلیس در پیگیري اطالعاتي 
این پرونده با توجه به سرنخ هاي موجود به اطالعاتي دست یافت 
كه نشــان مي داد دختر و پســري جوان مرتكب این سرقت ها 
مي شــوند.ماموران آگاهي تحقیقات خود را ادامه داده و پس از 
چند ساعت تعقیب و مراقبت نامحسوس، دختر و پسر جوان را 
سوار بر یك دستگاه خودرو سواري شناسایي و تحت تعقیب قرار 
دادند و موفق شدند این دوجوان را هنگام ارتكاب سرقت دستگیر 
كنند.تحقیقات از متهمان براي كشــف سرقت هاي انجام شده 

توسط آنها ادامه دارد.

 دستگیری زورگیرقمه به دست پارک معلم 
روز گذشته ماموران گشــت انتظامی ماموران کالنتری 119 
مهرآباد جنوبی هنگام گشت زنی در خیابان دستغیب، مشاهده 
کردند که پسر جوانی با در دست داشتن چاقو سالخی در حال 

قدرت نمایی است.
ماموران  بالفاصله برای دســتگیری متهم وارد عمل شدند که 
پسر شرور به محض دیدن پلیس با خودزنی قصد فرار از دست 
ماموران را داشت که پرسنل کالنتری با استفاده از گاز اشک آور 
به خودزنی های این پسر شرور پایان دادند و او را زمینگیر کردند. 
متهم پس از دستگیری خود را به هویت سامان 29 ساله معرفی 
کرد و گفت : از زندگی خسته و قصد خودکشــی دارم. این در 
حالی است که ماموران پس از تحقیقات از کسبه و اهالی خیابان 
دستغیب دریافتند  که این پسر شرور از افراد شرور منطقه بوده 
است و در پارک معلم از دختران و پسران زورگیری می کند و علت 
این اقدامش تنها ترســاندن اهالی محل بوده است. متهم برای 

بررسی بیشتر به پایگاه پنجم پلیس آگاهی منتقل شد. 

خصوصــي معلــم  از  انتقام جویــي    
 در صفحات اجتماعی

در پي شــکایت فردي به نام ســارا  مبني بر اینکه شــخص یا 
اشــخاصي با ایجاد صفحه اي بــا نام وي در یکــی از صفحات 
اجتماعی اقدام به قرار دادن عکس شخصي، شماره همراه موجب 
ایجاد مزاحمت و هتک حیثیت وي شدند موضوع در دستور کار 

کارآگاهان پلیس فتا شهرستان قائمشهر قرار گرفت .
پس از انجام تحقیقات فني و پلیسي ماموران موفق شدند متهم 
به نام پیمان را شناسایي و با هماهنگي مراجع قضایي در اقدامي 

غافلگیرانه وي را دستگیر کنند.
متهم به مدت شش سال به عنوان معلم خصوصي شاکی بوده 
اســت ولي به دلیل اختالفات خانوادگي پیــش آمده عکس و 
شماره تلفن وي را در سایت اجتماعي فیس بوک قرار داده تا از 

وي انتقام بگیرد.
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دوم تیرماه بود كه رئیس سازمان سینمایي از برطرف شدن مشکالت فیلم 
سینمایی »رستاخیز« خبر داد و این گونه اطمینان داد كه فیلم احمدرضا 
درویش مشكلي براي اكران ندارد. حجت اله ایوبي اما به ریز ماجرا ورود نكرد 
تا سواالت درباره كیفیت نمایش فیلم همچنان بي پاسخ بماند. حاال گویا 
وعده رئیس دارد رنگ واقعیت مي گیرد چرا كه قرارداد پخش فیلم با حوزه 
هنري بسته شده تا همزمان با آغاز محرم یعني آبان ماه به طور گسترده اكران 
عمومي شود. »رستاخیز« به واسطه سوژه اش یعني قیام كربال ، از زمان پیش 
تولید، ساخت و نمایش در جشنواره سال گذشته فجر، همواره در صدر اخبار 
بوده و طبعا شاخك ها درباره چند و چونش حساس. در این مدت فارغ از 
كیفیت فیلم، آن چه بیش از همه محل بحث بوده نشان دادن چهره مبارک 
حضرت عباس )ع( است. آن هم در شرایطي كه داود میرباقري در سریال 
»مختارنامه« قرار بود چهره ایشان را نشان دهد که در نهایت این اتفاق رخ 
نداد و صحنه های مربوط به حضرت عباس )ع( از این سریال حذف شد و 
تنها صحنه های کمی از آن حضرت آن هم با جلوه های ویژه و به شكلي مه 

آلود روي آنتن رفت. ماجرا براي »رستاخیز« متفاوت است چرا كه چهره و 
شمایل ایشان با بازي بهادر زماني بدون جلوه هاي ویژه و هاله نور در جشنواره 
سال گذشته فجر به نمایش درآمد. بعد از آن  با باال گرفتن اختالفات درباره 
نشان دادن چهره قمر بني هاشم )ع( ، »رستاخیز« با حاشیه اي جدي مواجه 
شد اما در ادامه و پس از رایزني با برخي علما گویا مشكالت فیلم حل شده. 
البته هنوز درباره چگونگي نمایش حضرت عباس )ع( خبر رسمي به بیرون 
درز نكرده. ایوبي چندي پیش گفته بود پس از مالقات هایي كه با مراجع 
داشته اند مشكالت فیلم حل شده و پروانه نمایش آن صادر مي شود: »فیلم 
»رستاخیز« دچار حادثه ای شده بود که بخشــی از آن به افرادی مربوط 
می شد که می خواستند نسبت به این اثر سینمایی بدگمانی ایجاد کنند. در 
همین راستا مالقات هایی با مراجع تقلید داشتیم و واقعیت فیلم را برایشان 
توضیح دادیم. به این ترتیب مشکالت این فیلم سینمایی برطرف شد. البته 
اصالحاتی از سوی دفتر مراجع تقلید به فیلم وارد شده که خوشبختانه گروه 

تولید احمدرضا درویش این اصالحات را اعمال کردند.«

رستاخير به حوزه هنري رسيد
با برطرف شدن مشكالت »رستاخيز«  اين فيلم همزمان با آغاز دهه محرم به سينماهاي كشور مي آيد. قرارداد فيلم 

درويش هم چندي پيش با حوزه هنري بسته شده و به زودي مقدمات اكران آن آغاز خواهد شد
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طبق قانون، فیلم هاي عرضه   

شده در شبكه نمایش خانگي 
در صورتــي مي تواننــد در 
محافل عمومي نظیر ناوگان 
حمــل و نقل عمومــي بین 
شــهري یا هواپیماها نمایش 
داده شوند كه حق پخش آن 
را خریده باشند. این درحالي 
است كه درست چند روز بعد 

از توزیع فیلم »خط ویژه« در بازار آن هم در شرایطي كه فیلم، در اوج 
فروش قرار داشت یكي از نسخه هاي آن در اتوبوس هاي مسافربري به 
نمایش درآمده و احتماال در اتوبوس هاي دیگري هم این اتفاق به كرات 
تكرار شده است. قطعا مخاطباني كه خیلي راحت روي صندلي هاي 
اتوبوس لم داده اند و كار دیگري جز تماشاي فیلم ندارند، آن را با دقت 
تماشا مي كنند و دیگر تمایلي به خرید آن نخواهند داشت. آیا مجازات 

این كار از كپي غیرمجاز و فروش غیرقانوني باالتر نیست؟

غيرمجاز روز    پخش خط ويژه در اتوبوس هاي بين شهري

االن فیلم هــاي گردن كلفتي 
در صف انتظار هستند تا كف 
فروش فیلم هــاي روي پرده 
بیفتد و یك به یك جایگزین 
آن ها شــوند. هفته گذشته با 
پایین آمدن كف فروش فیلم 
»رد كارپت«، شــهر موش ها 
در گروه ســینما قدس روي 
پرده رفت. قــرار بر این بود كه 

فیلم هاي »آرایش غلیظ« و »خانوم« به ترتیب در گروه سینمایي استقالل 
و آزادي روي پرده بروند كه هر دو به دلیل نیفتادن كف فروش فیلم هاي 
»امروز« و »فرشــته ها...«، اكرانشان یك هفته دیگر به تعویق افتاد. اما 
در گروه آفریقا كه هم اكنون »كالشینكف« را بر پرده دارد، اوضاع كمي 
پیچیده تر است با توجه به روند صعودي فروش این فیلم احتماال فیلم 
»خواب زده ها« دو هفته دیگر جایگزین آن خواهد شد. »آتش بس2« هم 

قرار است در گروه فرهنگ اكرانش را از هفته آینده شروع كند.

انتظار روز    گردن كلفت ها منتظر كف فروش

مهــران مدیــري بارهــا از 
عالقــه اش بــراي ســاخت 
فیلم ســینمایي گفته اما به 
دالیلي او تلویزیــون و البته 
شــبكه نمایــش خانگي را 
ترجیح داده . حــاال مدیري 
عزمش را جزم كرده تا احتماال 
با فیلمنامه اي از خودش یكي 
از آرزوهــاي دیرین را محقق 

كند. این فیلمنامه »ساعت 5 بعد از ظهر« نام دارد و  به تازگي در بانك 
فیلمنامه خانه سینما ثبت شده است. آن طور كه باني فیلم نوشته این 
فیلمنامه كمدي است اما هنوز جزئیاتي درباره خالصه آن منتشر نشده 
است. اینكه مدیري قصد دارد »ساعت 5 بعد از ظهر« را واگذار كند یا 
آن را به عنوان اولین فیلم بلند سینمایي اش جلوي دوربین ببرد هنوز 
مشخص نیست. مدیري این روزها مشغول پیش تولید سریال »اتاق 

عمل« براي پخش از شبكه تهران است.

البالي رسانه روز      مديري و نگارش فيلمنامه سينمايی

نــه؛  ظاهــرا قــرار نیســت 
زنجیــر حاشــیه هاي جناب 
محمدحســین لطیفــي پاره 
شــود. او با انصراف از »رویاي 
من، برزیل« كار ناتمام دیگري 
به پرونده اش اضافه كرد آن هم 
در شــرایطي كه پیش تر »یار 
دوازدهم« را بــه خاطر تداخل 
با این پروژه كنســل كرده بود. 

این كارگردان درباره انصرافش از »رویاي من، برزیل« اعالم كرده: » براي 
این پروژه، بخشی از راه را رفتیم، اما در ادامه دیدیم که امکان تولید آن 
وجود ندارد.« جناب لطیفي توضیح واضحي درباره انصراف از این فیلم 
بیان نكرده و تنها گفته قصد دارد پروژه اي دیگر به نام »اسب سفید« را 
جایگزین آن كند. آخرین فیلم محمدحسین لطیفي »پاریس تا پاریس« 
بود كه در جشنواره بیست و هشتم فجر به نمایش درآمد و هنوز اكران 

عمومي نشده است. 

انصراف روز     خروج لطيفي از »روياي من، برزيل«

کالشينکف
كارگردان : سعيد سهيلي

ســينماها: آفريقا، ايران، پرديس زندگی، سينما 
آزادی، جوان، پرديس کيان، سمرقند، شکوفه، 
فردوسی، فرهنگ، فلسطين، ماندانا، موزه سينما، 

شاهد، عصر جديد، مرکزی و پرديس ملت

امروز
کارگردان : رضا ميرکريمی

سينما ها: اريکه ايرانيان، استقالل، ايران، پرديس 
آزادی، پرديس راگا، پرديس زندگی، کوروش، 

پرديس ملت، جام جم، جوان، سپيده فرهنگ

آذر، شهدخت، پرويز وديگران
کارگردان : بهروز افخمی

سينما ها: اريکه ايرانيان، ايران، پرديس آزادی، 
پرديس تماشــا، پرديــس زندگــی، پرديس 
کوروش، پرديس ملــت، تيــراژه 2، جام جم، 

سپيده، سمرقند، فرهنگ

فرشته ها با هم می آيند
کارگردان : حامد محمدی

سينماها : اريکه ايرانيان، بهمن، پرديس آزادی، 
پرديس تماشــا، پرديس راگا، پرديس زندگی، 

پرديس ملت

   اکران روز

شهرموش ها 2
    كارگردان: مرضيه برومند

    سينماهاي نمايش دهنده: پرديس آزادي، 
پرديس زندگي، پرديس كوروش، فلسطين، 

فرهنگ، جوان، بهمن، قدس و ... 

پيشنهاد ويژه

»شهرموش ها2« از آن دسته فیلم هایي 
اســت كه اصــال نیــازي به پیشــنهاد 
نــدارد. قطعا همــه آنهایي كه عاشــق 
كارهاي عروســكي اند، مرضیــه برومند 
را به عنوان كارگردان محبوبشــان قبول 
دارند و دلشــان لك مي زند بــراي اینكه 
حال و هواي30ســال بعد عروسك هاي 
محبوبشــان را ببینند، تا االن عزمشان را 
براي تماشاي آن جزم كرده اند. با این حال 
اما اگر هنوز دلیل مهمي براي تماشایش 
پیدا نكرده ایــد، پیشــنهاد مي كنیم آن 
را از دســت ندهید. »شــهرموش ها2« 
بدون شــك یكي از شســته و رفته ترین 
كارهاي عروسكي اســت كه در سینماي 
ایران ساخته شده. جالب ترین نكته فیلم 
اینجاست كه شخصیت ها حتي یك ذره 
هم با چیــزي كه از كودكي شــان به یاد 
داریم تفاوت نمي كنند. هركدامشــان با 
همان خصوصیات بزرگ شــده اند و حاال 
نوبت را به بچه هایشان داده اند كه قصه را 
پیش ببرند. این فیلم تا االن حدود 400 

میلیون فروش داشته.
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پسر سعید سهیلي/ كارگردان سینماس          نسبت فاميلي
         کي وارد سينما شد سال 80 موقعي كه 14 ساله بود سعید سهیلي 
او را با خودش سر صحنه »شب برهنه« برد و اجازه داد نقش كوتاهي را در 

آن فیلم بازي كند. 
         کارهاي مهم بعد از »شب برهنه« تا سال 87 دیگر جلوي دوربین 
نرفت تا اینكه سعید سهیلي موقع ساخت »چارچنگولي« یك بار دیگر 
نقش كوتاهي برایش در نظر گرفت. بعد از این فیلم كم كم كارگردان هاي 
دیگر هم به فكر افتادند كه مي توانند براي نقش پسر جوان رویش حساب 
باز كنند. ساعد تا سال 90 و بازي در »گشــت ارشاد« در چند تله فیلم 

مختلف بازي كرد اما تازه زمان »گشت ارشاد« توانست به عنوان بازیگر مطرح، خودي نشان دهد. آمدن نامش 
در فهرست نامزدهاي دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مكمل مرد در جشنواره سي ام، بزرگترین موفقیتي 
بود كه نصیب این بازیگر شد. بالفاصله بعد از این فیلم، هادي محقق او را براي بازي در نقش اول فیلم  »او خوب 
سنگ مي زند« انتخاب كرد و بعد از آن، به یكي از بازیگران پركار سینما بدل شد. حضور همزمان در سه فیلم 
»همه چیز براي فروش«، »متروپل« و »كالشینكف« باعث شد تا اسم ساعد سهیلي به عنوان یكي از پركارترین 

بازیگران سي ودومین جشنواره فیلم فجر ثبت شود. 
         موقعيت کنوني او بعد از بــازي همزمان در ایــن چند فیلم، همچنان فعال اســت. ایــن روزها فیلم 
»كالشینكف« با بازي او روي پرده سینماهاست و از طرف دیگر مشغول بازي در فیلم »رخ دیوانه« ابوالحسن 

داوودي هم هست. 
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خواهرزاده مرضیه برومند و فرزند بهرام شاه محمدلو كاو          نسبت فاميلي
و راضیه برومند

         کي وارد سينما شد از آنجایي كه تمام اعضاي خانواده و فامیلش به 
نحوي با سینما و تلویزیون پیوند داشتند، خیلي زود به این عرصه ورود 
پیدا كرد. ســال 69 زماني كه مرضیه برومند مشــغول ساخت سریال 
»آرایشگاه زیبا« بود براي نقش پســر فاطمه معتمدآریا روي او دست 
گذاشت. چند سال بعد موقع ساخت سریال »هتل« یك بار دیگر كاوه را 

براي بازي در یكي از اپیزودها دعوت كرد.
         کارهاي مهم حضور كاوه به عنوان بازیگر، از دو سریالي كه موقع 

كودكي و نوجواني بازي كرد فراتر نرفت. او از سال 80 به عرصه فیلمبرداري وارد شد و به عنوان اولین كار در 
فیلم »مرباي شیرین« مرضیه برومند، تصویربرداري پشت صحنه را انجام داد. سال 83 به دعوت امیرحسین 
صدیق، فیلمبردار فیلم سینمایي»دربه درها« شد و سال 85 اولین فعالیتش را به عنوان مدیر تصویربرداري در 
سریال »كتابخانه هدهد« تجربه كرد و بعد از آن در تله فیلم »راز مهتاب« سعید ابراهیمي فر و سریال »آب پریا« 

به كارگرداني مرضیه برومند، دوباره مدیر تصویربرداري شد.
او این روزها به عنــوان مدیر فیلمبرداري »شــهرموش ها2«، یكــي از مهمترین           موقعيت کنوني
فعالیت هایــش را به نمایش گذاشــته اســت. آن طور كه شــنیده مي شــود براي گرفتن هــر پالن از 
»شهرموش ها2« چیزي حدود 4-5 ساعت وقت صرف كرده و احتماال بعد از این فیلم، اتفاق هاي بسیار 

خوب دیگري در انتظارش خواهد بود.

سینما هم مثل حرفه هاي دیگر. این جا هم نسبت فامیلي پل 
ارتباطي مناسبي براي حضور در این شغل است. به خوب و 
بدش كاري نداریم چون كه خروجي كار هر كسي مشخص 
است و اصال محور گزارش ما نیست. بهانه گزارش پیش رو 
پررنگ بودن نسبت هاي فامیلي در اكران این روزها است . 
صرفا هم محدود به بازیگران نمي شود و حوزه هاي مختلف 
ســینما را در بر مي گیرد. پیش تر تبار شناســي سینمایي 
و تلویزیونــي محور گزارش هاي  مختلفي شــده،پس بهتر 
اســت از كنارش بگذریم و تمركزمان را بر اكران فعلي قرار 
دهیم... حامد محمدي  نخســتین فیلمش یعني »فرشته 
ها با هــم مي آیند« را بــه تهیه كنندگي پــدرش منوچهر 

محمدي ساخته.  آیدین افخمي این بار عالوه بر تدوین فیلم 
پدر، دستیار او در »آذر، شهدخت، پرویز و دیگران« هم بوده. 
ساعد ســهیلي یكي از نقش هاي اصلي »كالشینكف« را بر 
عهده دارد. كاوه شاه محمدلو، خواهر زاده مرضیه برومند كه 
آرام آرام پیش آمد حاال »شــهرموش ها2« را در مقام مدیر 
فیلمبرداري بر پرده دارد.  مهشید آهنگراني هم نام آشنایي 
نیســت؛ دختر منیژه حكمت و خواهر پگاه اما ســابقه اي 
طوالني دارد و حــاال در فیلم »شــهرموش ها2« به عنوان 
مجري طرح حضور پیدا كرده . محمدرضا موئیني هم پس از 
یك عمر نشستن پشت میز تدوین و با سابقه اي قابل دفاع، 
چند كار مشترك را با پســرش تدوین كرد تا این كه میثم 
باالخره نخستین فیلم مســتقل و بلندش را به ثبت رساند: 
»فرشــته ها باهم مي آیند.« گزارش هفت صبح را از جمع 

فامیلي فیلم هاي روي پرده بخوانید.

اكران فاميلي
يك گزارش درباره چهار فيلمي كه خانوادگي ساخته شده اند و 

اين روزها روي اكران سينما هستند. تبارشناسي سازندگان »آذر، 
شهدخت، ...«، »فرشته ها ...« ، »كالشينكف« و »شهر موش ها« را در 

گزارش هفت صبح بخوانيد

مرجان فاطمی/ احمد رنجبر  
هفتصبح

دي
حم

د م
حام

    وقتي خبر ساخت »فرشــته ها با هم مي آيند« به 
كارگرداني حامد محمدي رســانه اي شد، بيش از همه 
اســم منوچهر محمدي به عنوان تهيه کننده به چشم 
آمد. موقعي كه مي خواســتيد پشت دوربين بايستيد 

حواس تان به اين حساسيت ها بود؟
وقتي مي خواستم به شكل جدي وارد سینما شوم هیچ وقت 
به این چیزها فكر نكردم كه رابطي نسبي با  یک تهیه كننده 
سینما دارم. واقعا عالقه و عشق بود و این كه فكر مي كردم در 
این حوزه هم خودم لذت مي برم و هم تاثیرگذاري بیشتري 
می توانم داشته باشم. تحصیالت و كار من در زمینه حقوق 
بود و این طور نبود كه بعد از دیپلم واردسینما شوم. نزدیك 
به هشت سال در رشــته اي دیگر كار كردم كه در ظاهر از 

سینما دور است ولي در بطن ماجرا، اتفاقا خیلی هم شكل 
و شمایل سینمایي دارد. خیلي از اتفاقات این حوزه خاص 
است و تا آدم در محیط های وابسته به دادگاه و ... قرار نگیرد 
نمي تواند آن ها را درك كند. بخش زیادي از آن فضا خیلی 
بار دراماتیك داشت اما در کل، روحیه و طبع ام از آن محیط 
روز به روز فاصله می گرفت. به همیــن دلیل و البته حال و 
هواي خودم تصمیم گرفتم به شکل رسمی از کار حقوقي 

فاصله بگیرم و روي فیلمسازي تمركز كنم. 
   خب چرا رشــته حقوق را ادامه نداديد كه به لحاظ 

درآمد كم  از كارگرداني ندارد؟
كم  ندارد؟! اتفاقا به شــکل رایج این روزها، خیلي بیشتر از 
كارگرداني و سینما در آمد دارد. من موقعیت زماني دانشگاه 

انكار از پدر  اصرار از پسر
روايت حامد محمدي از ورود به سينما و ساخت »فرشته ها با هم مي آيند« 
به تهيه كنندگي پدرش. او در گفت و گو با هفت صبح از مخالفت منوچهر 

محمدي براي حضور در سينما، زمينه عالقه به فيلمسازي ، تجربه همكاري 
با پدر و آينده فيلمسازي اش گفته است

فرزند منوچهر محمدي تهیه كننده سینما و تلویزیون.          نسبت فاميلي
         کي وارد سينما شد اولین تجربه سینمایي حامد محمدي با نقشــي كوتاه در فیلم »آن سوي مه« رقم خورد ؛ 
البته آن قدر كوچك بوده كه طبعا دركي از آن موقعیت نداشته . او سال 79 با  ساخت تیزر و مستند رسما فعالیت 
هنري اش را آغاز كرد. مستند 20 قسمتی »چالش های توسعه در مالزی« و  مستند داستانی »خشت و آیینه« از 

جمله كارهاي او در این دوره است. 
         کارهاي مهم نام حامد با فیلمنامه »طال و مس« و بعد از آن »حوض نقاشــي« سر زبان ها افتاد. كارگرداني 

»فرشته ها با هم مي آیند« حسابي او را معروف كرده. 
         موقعيت کنوني  او این روزها »فرشــته ها با هم مي آیند« را بر اكران دارد و قصــد دارد در همین حوزه یعني 

فیلمنامه نویسي و كارگرداني بماند. 
نمي تواني پسر منوچهر محمدي باشي و نامش روي اسمت سایه نیندازد. او تهیه كننده اي با سابقه و صاحب سلیقه 
است كه عمده كارهایش امضا دارد. پس حامد محمدي نباید و نمي تواند به این سادگي از زیر سایه پدر خارج شود. 
خودش البته زیر سایه پدر بودن را افتخار مي داند... حامد تا چشم باز كرده نور و دوربین و سینما  دیده. مدام پشت 
صحنه فیلم و سریال هاي پدرش مي رفته و به طور تجربي چیزهایي یاد گرفته. سر بزنگاه اما تصمیمي دیگر مي گیرد 
و در دانشگاه حقوق مي خواند. زمینه سینما بعد از مدتي او را از كارهاي حقوقي به وادي دیگر مي كشد كه نامش در 
نهایت سینما است... محمدي بعد از تجربه نگارش فیلمنامه »طال و مس« و »حوض نقاشي« این روزها نخستین 
فیلم بلندش یعني »فرشــته ها با هم مي آیند« را بر اكران دارد . روایت او از عالقه مندي به سینما، نقش منوچهر 

محمدي در مسیر فیلمسازي و خاطرات بامزه اش را در این گفت و گو بخوانید.
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وقتي من 
فيلمنامه اي را به 

شكل كالسيك و 
مرسوم رايج اين 

روزها كه به دفاتر 
مختلف مي دهند،  

به تهيه كننده اي 
ارائه كنم اولين 
سوالي كه پيش 

مي آيد اين است 
كه چرا منوچهر 

محمدي خودش آن 
را كار نكرده؟ چرا 
حامد محمدي اين 
فيلمنامه را براي ما 
آورده؟ طبيعي هم 
هست و به آنها حق 
مي دهم. ببينيد من 

االن با تهيه كننده 
خوبي كار مي كنم 

و راضي ام و 
اميدوارم ايشان 
هم از من راضي 
باشند. البته من 

آدم گزيده كاري ام 
و همزمان چند 

فيلمنامه را دست 
نمي گيرم چون 
نمي خواهم در 

مسيری قرار بگيرم 
كه فقط بنويسم و 

فيلم بسازم

پيشنهاداتي از 
طرف پدرم بوده كه 

نپذيرفته ام و البته 
دليل آن را توضيح 

داده ام. از آن طرف 
خيلي پيشنهاداتي 

داشته اند كه به فيلم 
كمك كرده است. 

اين را هم بگويم كه 
حساسيت ايشان 

براي فيلم هاي 
ديگر بيشتر بود و 

حتي گله مي كردم 
كه چرا كمتر سر 

كارم مي آيند

 

عليرضا خمسه كه زمان پخش سریال »عصر پایيزي« مدام نسبت به عدم 
پرداخت به موقع دستمزد بازیگران و عوامل معترض بود حاال به صورت 
خيلي ضمني اعالم كرده كه عالوه بر بحث مالي، فيلمنامه ســریال هم 
در تمام مدت كار اذیتش مي كرده. او گفت وگویي طنز با شماره جدید 
همشهري جوان انجام داده و در پاسخ به این سوال كه »اگر مي توانستيد 
یك نفر را در تاریخ بكشــيد، آن یك نفر كه بــود؟« گفته:»خيلي دلم 
مي خواست مي توانستم نویسنده ســریال »عصر پایيزي« را از صحنه 
گيتي محو و نابود كنم و یا حداقل مي توانستم قلم را از دستش بگيرم و 
تكه تكه كنم.« البته از آنجایي كه خمسه تمام سواالت این مصاحبه را به 
صورت طنز جواب داده مشخص نيست این موضع گيري نسبت به علي 
ميرميراني، سرپرست نویسندگان »عصر پایيزي«، به رفاقت دیرینه اش با 
او برمي گردد یا واقعا بحث دشمني در ميان است. خمسه در این گفت وگو 
همچنان تاكيد كرده كه هنوز دستمزدش را از سریال »عصر پایيزي« 
نگرفته. او در پاسخ به این سوال كه »آیا خوابي مي بينيد كه چندین بار 

تكرار شده باشــد؟« گفته:»بله. 13 ماه است كه هرشب خواب مي بينم 
تمام عوامل سریال »عصر پایيزي«، در حالي كه هریك چكي به دست 
گرفته اند روي چمن هاي جام جم به شيوه مراسم روز طبيعت –سيزده 
بدر سابق- به پایكوبي مشــغولند.« و بعد هم در پاسخ به این سوال كه 
اگر حق داشــتيد از خدا یك سوال بپرســيد چه مي پرسيدید؟ گفته:» 
مهمترین سوال من از خدا این خواهد بود: جسارتا این خواب 13 ماهه 
كي تعبير خواهد شد؟« البته گالیه هاي خمسه از مدیران به دليل عدم 
حمایت از بازیگران براي دریافت دستمزدهایشان تمامي ندارد. او حتي 
در جواب به سوال »اگر آخرین بازمانده زمين باشيد چه كار مي كنيد؟« 
هم دوباره روي این مسئله تاكيد كرده:» به محل ساختمان »جام جم« 
مراجعه مي كنم، روي خشتي مي نشــينم و در سكوت تنهایي ام به این 
مي اندیشم كه اینجا ســال ها وعده گاه مســئوالني بود كه به من نوید 
دریافت باقي مانده دســتمزدم را داده بودند و به تاریخ پيوستند و عمر 

زمين به پایان رسيد و من به طلبم نرسيدم.«

آرزوي خمسه براي محو نويسنده عصر پاييزي از صحنه گيتي
عليرضا خمسه،  بعد از گذشت 13 ماه از پايان پخش سريال »عصر پاييزي« اعالم كرده كه هنوز دستمزدش را 

دريافت نكرده است. او در جديدترين گفت وگويش به نويسنده اين سريال هم معترض شده
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ســرانجام بعــد از مــدت ها  
بالتكليفي یكي از مســئوالن 
مرتبط با پروژه »جاده قدیم« 
نسبت به عدم پخش این سریال 
واكنش نشــان داد تا به شكل 
رسمي مشخص شود كه مشكل 
این سریال چيست و چرا روي 
آنتن نمي رود. از زماني كه این 
ســریال طبق قرار قبلي روي 

آنتن نرفت سواالت زیادي پيرامون این پروژه شكل گرفت و گمانه زني هاي 
مختلفي در مطبوعات در خصوص دالیل عدم پخش آن انجام شد. اما در 
ميان تمام گمانه هاي مطرح شده ، از قبيل پایين بودن كيفيت، عبور از 
برخي خطوط قرمز و...  وجود لهجه در گویش بازیگران ، گمانه  نزدیك به 
واقعيت بود. گمانه اي كه البته علي بخشي زاده مدیر شبكه دو در گفت و 
گو با مهر بر درست بودن آن صحه گذاشته و گفته :» این سریال مشکالت 

لهجه ای دارد و قرار است اصالحاتی روی آن انجام شود.«

روشن شدن ابهام روز    دليل پخش نشدن جاده قديم

روز گذشــته بازي تيم هاي 
ملي واليبال ایــران و ایتاليا 
از طریــق برنامــه »توپ و 
تور« پخش شــد. برنامه اي 
كه مخاطبــان تلویزیون آن 
را با اجراي بهــزاد كاویاني 
مي شناسند، اما روز گذشته 
در كمــال تعجــب پيمان 
یوسفي گزارشــگر معروف 

فوتبال كه البته دستي هم در اجرا دارد ، در این برنامه حاضر شد. او 
كه سابقه جابه جایي در شبكه ها را دارد براي اجراي برنامه از شبكه 
سه به شبكه دو هم رفته این بار و در شبكه سه كال تغيير ژانر داد و از 
فوتبال به واليبال آمد تا این یك قلم را هم به كارنامه اش اضافه كند. 
با این روندي كه یوسفي در پيش گرفته احتماال اگر براي مجري 
برنامه »دایره طالیي« كشتي هم مشكلي به وجود بياید او آمادگي 

اجراي این برنامه  را هم دارد.

تغيير ژانر روز    پيمان يوسفي و اجراي برنامه توپ و تور

بهناز جعفري این روزها حسابي 
سرش شلوغ است و همزمان در 
ســه پروژه تلویزیوني مشغول 
بازي است. او اوایل تابستان به 
گروه بازیگران سریال »آمين« 
پيوســت تا در ایــن مجموعه 
پليســي عهده دار یك نقش 
منفي باشد. او بعد از اینكه كارش 
كمي در این سریال سبك شد، 

كار در سریال دیگري را با نام »همه چيز آنجاست« را شروع كرد. این سریال 
را شهرام شاه حسيني براي شبكه سه مي سازد و قرار است اواسط پایيز 
پخش آن شروع شود. جعفري در این مجموعه با مهرانه مهين ترابي، امين 
زندگاني ، محمد عمراني و... همبازي اســت. اما دیگر كار تلویزیوني این 
بازیگر تله فيلم »ته چين« است كه این روزها آخرین مراحل تصویر برداري 
خود را سپري مي كند. »ته چين« محصول شــبكه یك است و مهدي 

حسيني وند كارگرداني آن را بر عهده دارد.

چهره روز      بهناز جعفري

بعد از پایــان ســریال ایراني 
»فاختــه« كه مــاه رمضان از 
شبكه دو پخش شد، این شبكه 
از آن روز به بعد رنگ ســریال 
ایراني را بــه خود ندید و باكس 
ساعت 21:30 خود را در همه 
این روزها با سریال هاي خارجي 
پر كرد. البته ماجراهاي سریال 
»جــاده قدیــم« و ماجراهاي 

پخش نشــدن آن هم یكي از دالیل اصلي این اتفاق بود. اما در هر حال 
انگار قرار است دوران فراغ سریال هاي ایراني با شبكه دو به پایان برسد و از 
اواخر شهریور پخش سریال هاي ایراني را از سر بگيرد. آن طوري كه مدیر 
شبكه دو اعالم كرده قرار است از هفته آخر شهریور و به مناسبت هفته 
دفاع مقدس سریال »كيفر« روي آنتن برود، سریال پليسي »رهایي« بعد 
از آن پخش شود و در ادامه هم »سال هاي ابري« مهدي كرم پور باكس 

سریال هاي ایراني این شبكه را پر خواهد كرد.

بازگشت روز     شبكه دو و پخش مجدد سريال هاي ايراني

شبكه سه
سينما پشت پرده / ساعت 14:35

مستند علم ورزش / ساعت 15:45
بسکتبال ايران – صربستان / ساعت 18:00

 جام جهاني بسكتبال
 دردسرهای عظيم / ساعت 21:00

 نود/ ساعت 23:45

شبكه نمايش
کاله / ساعت 13

راز لنترن هيل / ساعت 15
حق السکوت / ساعت 17

يک بار برای هميشه / ساعت 19
حرفتو باور می کنم / ساعت 21

ميان زمين و آسمان / ساعت 23
سامورايي / ساعت 1 بامداد

شبكه ورزش
آموزش فوتبال/ساعت 17:30   

موج / ساعت 19 
فوتبال 120)بازپخش( / ساعت20 

شبكه نسيم
عينک آفتابی/ ساعت22 

خندوانه/  ساعت 23

   د يد ني ها ي امروز

فرمانده
    شبكه: 4

    ساعت پخش: 11
     كارگردان: اليور استون

     محصول: 2003

پيشنهاد ويژه

اليور استون، كارگردان آمریكایي  در كارنامه 
كاري اش، ساخت مستندهاي سياسي هم 
به چشــم مي خورد. آثاری چون »جی اف 
کی« درباره جان اف کندی، »نيکســون« 
و »دبليو« درباره ریچارد نيكسون و جورج 
دبليو بوش، »فرمانده« درباره فيدل کاسترو 
رئيس جمهور کوبا، »جنــوب مرز« درباره 
هوگو چــاوز رئيس جمهور فقيــد ونزوئال 
و... شبكه چهار امروز در باكس ساعت 11 
صبح، ســراغ فيلم »فرمانده« اليور استون 
براســاس زندگي فيدل كاســترو رفته. در 
واقع اليور استون نخستين آمریكایي ست 
كه  ایــن فرصت را پيدا كــرده از نزدیك با 
كاسترو مالقات كند، حرف هایش را ضبط و 
لحظاتي از زندگي خصوصي او را تصویركند. 
این فيلم البته به گفته منتقدان، انتظارات 
تماشــاگراني را كــه مي خواهند چيزهاي 
بيشــتري از آنچه تاكنون درباره كاســترو 
دیده، شنيده یا خوانده اند، بدانند برآورده 
نمي ســازد؛ اما به هرحال تصویري از رهبر 
انقالبي كوبا ارائه مي دهد كه تاكنون چنين 

ملموس نبوده است.

مي
فخ

ن ا
دي

پســر بهروز افخمي/ كارگردان آي          نسبت فاميلي
سينما و تلویزیون

         كي وارد سينما شد بهروز افخمي سال 88 موقع 
ساخت »ســن پطرزبورگ« تصميم گرفت به جاي 
سپردن كار به دســت هر تدوینگر دیگري، آن را به 
پسرش آیدین بسپرد و از او بخواهد تا تحت نظارت 
خودش كار تدوین را شروع كند. البته مدتي بعد از 
تدوین اوليه، بهــروز افخمي بــا تهيه كننده كار به 
مشكل خورد و حميد اعتباریان هم از مستانه مهاجر 

خواست تا تدوین نهایي فيلم را انجام دهد؛ اتفاقي كه آن زمان با حواشي زیادي روبه رو شد.
         كارهاي مهم بعــد از »ســن پطرزبــورگ«، بهــروز افخمــي براي ســاخت 
فيلم»فراموشخانه« )Black noise( راهي كانادا شد و بعد از اتمام تصویربرداري، تدوین 
فيلم را در كنار پسرش انجام داد؛ فيلمي كه در سي امين جشنواره فيلم فجر به نمایش 
درآمد اما هيچ وقت اكران عمومي نشد. آیدین بعد از فعاليت در این دو فيلم، با سري سوم 
»عمليات 125« همراه با پدرش به تلویزیون آمد و به عنوان دستيار اول كارگردان، فعاليت 

در این حوزه را هم تجربه كرد.
فيلم »آذر، شهدخت، پرویز و دیگران« كه این روزها در اكران تابستان           موقعيت كنوني
سينماهاست، آخرین فعاليت آیدین است. او در این فيلم به عنوان دستيار اول كارگردان 
و تدوینگر ظاهر شد و توانست یكي از مهمترین فعاليت هاي حرفه اي اش را در عرصه سينما 
انجام دهد. البته كل فعاليت هاي آیدین تا االن به دستياري و تدوین آثار پدرش برمي گردد 

و هنوز در فيلم سایر كارگردان ها فعاليتي در این زمينه ها انجام نداده است.

ني
گرا

هن
د آ

شي
دختر منيژه حكمت، خواهر پگاه مه          نسبت فاميلي

آهنگراني
شاید خيلي ها ندانند پگاه           كي وارد سينما شد
آهنگراني، خواهري یك ســال و نيم بزرگتر از 
خودش دارد كه او هم در فيلم هاي »گربه آوازه 
خوان« و »دختري با كفش هاي كتاني« به همراه 
پگاه بازي كرده است. مهشيد آهنگراني، دختر 
بزرگ منيژه حكمت، در فيلم هاي دهه شصت و 
هفتاد مادرش حضور داشت و از آن به بعد، دیگر 

خبري از او نشد. آن طور كه مهشيد به خبرنگار هفت صبح گفته، بعد از بازي در این 
فيلم ها از ایران خارج شده و تازه دو سال است كه دوباره به كشور برگشته است.

         كارهاي مهم مهشيد تعریف كرد كه تا دو سال پيش در خارج از كشور در رشته 
اقتصاد تحصيل مي كرده و حاال هم بعد از بازگشــت، در زمينه مدیریت تبليغات با 
فيلم هاي مختلف همكاري دارد. او این اواخــر در فيلم هاي »دلم مي خواد« بهمن 
فرمان آرا، »مادر قلب اتمي« علي احمدزاده و »خانه دختر« پرویز شهبازي به عنوان 

مدیر تبليغات حضور پيدا كرده است.
در فيلم »شهرموشها2« كه این روزها در اكران سينماهاست           موقعيت كنوني
به عنوان مجري طرح حضور پيدا كرده و خودش مي گوید كه قصد دارد در آینده 
هم به فعاليتش در عرصه مدیریت تبليغات ادامه دهد. با حضور در سه فيلم جدید 
 ســينماي ایــران قطعــا در جشــنواره سي وســوم، یكــي از پركارترین ها به 

حساب مي آید.

ني
وئي

م م
پســر محمدرضــا موئينــي/ ميث          نسبت فاميلي

تدوینگر مطرح سينما
درباره اینكه ميثم قبل از دو           كي وارد سينما شد
فيلم »هيــچ كجا هيچ كــس« و »جيب بر خيابان 
جنوبي« فعاليت هنري دیگري داشته یا نه اطالع 
خاصي در دست نيســت. بنابراین از آنجایي كه در 
جشنواره سي ویكم براي اولين بار اسم او كنار اسم 
پدرش محمدرضا موئيني به عنوان تدوینگر آمد، 
مي شود این دو فيلم را نقطه ورود جدي او به سينما 

قلمداد كرد.
         كارهاي مهم مهمترین اتفاقي كه مي شود در كارنامه كوتاه كاري ميثم به آن اشاره 
كرد، این است كه بالفاصله بعد از ورود به این عرصه، كاندیداي دریافت سيمرغ شد. البته 
آن زمان همه معتقد بودند كه تدوین موفق »جيب بر خيابان جنوبي« كار محمدرضا 
موئيني بوده اما از آنجایي كه اسم ميثم كنار اسم پدر قرار داشت، نام او هم خيلي زود در 
فهرست كاندیداها ثبت شد. همين مســئله باعث شد تا خيلي زود ميان اهالي سينما 

شناخته شود و بعد از این دو فيلم، به طور مستقل به این عرصه ورود كند.
فيلم »فرشــته ها باهم مي آیند« را مي شود یك جورهایي عرصه           موقعيت كنوني
امتحان پس دادن پسر پدران موفق دانست. حامد محمدي، پسر منوچهر محمدي، اولين 
فيلم سينمایي اش را كارگرداني كرد و از ميثم موئيني هم دعوت كرد تا در این تجربه، 
كنارش بایستد و او هم اولين تدوین مستقلش را انجام دهد. قطعا بعد از این فيلم، موئيني 

فعاليت تدوینش را به طور جدي پي خواهد گرفت. 

دوستانم را با االن مقایسه مي كنم خيلي اوضاع بهتري دارند 
)خنده( به هر حال ابتدا با ساخت مســتند و تيزر سازي و ... 
تجربه كسب مي كردم تا ســر فرصت به فيلم بلند برسم. در 
كنار آن به دليل عالقه اي كه از ســال های دور با من بود قصه 
هم مي نوشتم و آن ها را در قالب چند مجموعه داستان چاپ 
كردم. درباره حساســيت ها باید بگویم هيچ وقت فكر نكردم 
این مسئله برایم مهم اســت كه با احتياط به سمتش بروم یا 
اصال نروم یا ممكن است هر كاري بكنم به اسم یك نفر دیگر 
تمام شــود . بعد از »طال و مس« بود كه یكي از منتقدانی که 
االن سایت سينمایی دارد و دوست دارد به عنوان بتمن سينما 
خودش را معرفی کند و مي خواهد سينما را از این چيزی که 
هست نجات بدهد و به شــکلی که دوست دارد متحول كند، 
مي گفتند اصال حامد محمدي وجود خارجي ندارد كه بخواهد 
فيلمنامه بنویســد و مدعی بودند خــود منوچهر محمدي 

فيلمنامه را نوشته است.  
  قاعدتا بــه خاطر فعاليت پدر تا چشــم باز كرده ايد 
با نور و دوربين مواجه شــده ايد. اين مســئله در زمينه 

عالقه مندي تان به سينما چه قدر تاثيرگذار بوده؟
اولين باري كه پشــت صحنه یك فيلم رفتم فكر كنم چهار 
ساله بودم؛ »آن سوي مه« منوچهر عسگري نسب. لوكيشن 
نزدیك خانه ما در ميدان فردوســي بود. ظاهرا یك پسر بچه 
شيطان براي فيلم مي خواســتند كه پيدا نكرده بودند و من 
را بردند جلوي دوربين. این تنها بازي عمــرم بود . بعد از آن 
هم ســر فيلم هایي كه آقاي محمدي ســاخته اند مي رفتم؛ 
خصوصا تابستان ها كه مدرسه تعطيل بود و از آن جا كه بچه 
بازیگوشــی بودم معموال من را ســر صحنه مي بردند  تا توی 
خانه کمتــر خرابکاری کنم. البته فقط یــك حضور فيزیكي 
بود و كاري جدي به من محول نشــده بود. اتفاقا چون كاري 
واگذار نمي شد به كاري که دوســت داشتم و الزم بود بيشتر 
دقت مي كردم. االن كه دارید سوال مي كنيد دارم فكر مي كنم 
چطور به كار كارگردان ها دقت مي كردم...  آقاي محمدي در 
این سال ها با خيلي از كارگردان هاي صاحب نام كار كرده اند 
و من از هر كدام درس هایي گرفته ام. بخشي خواسته بوده و 
بخشي نا خواسته،االن در شكل نوشتن و كارگرداني ام این را 
متوجه مي شوم. تعداد زیادي فيلمنامه هم خوانده ام كه چون 
تحصيالت آكادميك سينمایي نداشته ام خيلي خيلي در این 
زمينه كمكم كرده است. ضمن این كه مطالعه در خانواده ما 
شكل رسمي داشت و آقاي محمدي بچه ها را موظف مي كردند 
كه حتما كتاب بخوانند. بنابراین مسير فيلمسازي من برآیندي 
از همه این اتفاقات تجربي اســت كه دور و برم بوده و ســعي 

كرده ام مسير خودم را پيدا كنم. 
  شما حقوق خوانده ايد ولي تغيير مسير داديد. انتخاب 

خودتان بود يا پيشنهاد پدر؟

یادم هست پنج – شش ســاله بودم؛ پشــت صحنه سریال 
»بوعلي ســينا« در اصفهــان. گویا بــه خاطر یــك اتفاق 
فيلمبرداري متوقف شده بود. آقاي محمدي با یكي از مقامات 
 اصفهان جلســه داشتند. جلسه طول كشــيد و هرچه پيغام 
مي فرســتاند از جلســه بيرون نمي آمدند. اســتاد عبداهلل  
اســكندري دســت و صورت من را با گریم، زخمي كردند و 
گفتند گریــه كن و برو پيش بابا. همين شــد كه جلســه به 
هم خورد... این  صرفا یك خاطره بــود و دنبال نتيجه گيري 
از آن نيســتم ولي به عنوان این كه ســينما چقدر مي تواند 
تاثيرگذار باشد، در وجود هر كسي قابل رجوع است. در ادامه 
این عالقه مندي كم كم در وجودم شكل گرفت... اتفاقا آقاي 
محمدي خيلي اصرار داشتند كه وارد سينما نشوم و خيلي رك 
و راست مي گفتند، ســينما خيلي بي رحم است و بهتر است 
مسير دیگري بروي. حتي انتخاب رشته حقوق هم پيشنهاد 
خود ایشان بود و چون رتبه ام دو رقمي شده بود خواستند كه 
این رشــته را انتخاب كنم. آقاي محمدي هميشه مي گفتند 
سراغ هر رشته و كاري كه دوســت داري برو ولي سعي كن 
هميشه نفر اول تا دهم باشــي. البته بعد از سال ها این نگرش 
از طرف ایشان كمي تغيير كرده اســت. بعد از یكي دو فيلم 
كه براي ایشان مسئله ساز شد گفتند حرفم را پس مي گيرم، 

هميشه سعي نكن کارت خيلی هم خوب باشد.)خنده( 
  منوچهر محمدي امتياز خاصي برايتان قائل مي شد. 

مثال اين كه به خاطر پسرش زياد سخت گيري نكند؟
آقاي محمدي در كار تعارفي با كســي ندارند حتي پسرش. 
فيلم هایــي دیده ام كه ایشــان روز اول فيلمبــرداري آنها را 
تعطيل كرده چون داشته به مسير دیگري مي رفته. روزهاي 
اول »فرشته ها ... « خيلي نگران بودم چون به هر حال اولين 
كار بلندم بود. یادم هست ایشان زودتر از من راش ها را دیدند 
و اعالم رضایت كردند. ایشــان بعدها گفتند اگر فيلم ذره اي 
به مســير اشــتباه مي رفت قطعا جلــوي آن را مي گرفتم و 
نمي گذاشتم این همه هزینه هدر برود.  قطعا مالحظه آبروي 
حرفه اي خودشان را هم كرده اند كه خداي نكرده پاي اسم یك 

جوان خراب نشود حتي اگر فرزندش باشد.  
  همكاري با تهيه كننده اي غير از پدر سخت نيست؟  

قبل از پاسخ به سوالتان این را بگویم كه در این سال ها من براي 
دوستاني فيلمنامه نوشــته ام كه به دالیلي ساخته نشده اند و 
قرار است یكي از آن ها امسال ساخته شــود... چرا این نكته 

هست.  
   الاليي فيلم را سحر محمدي خوانده، با شما نسبتي 

دارد؟ 
نه . فرشــاد محمدي )مدیر فيلمبــرداري( را هم مي گفتند 
با هم نســبتي داریم. ولي هيچ كدام از ایــن دو بزرگوار با ما 

نسبتي ندارند. 
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ماتئوس: سر از کار مدیران بایرن در نمی آورم 
بایرنی ها در این تابستان تونی کروس را به رئال فروختند اما بعد از مصدومیت خاوی مارتینس، ژابی آلونسو 
را از رئال خریدند؛ انتقالی که ماتئوس معتقد است چندان با سیاست های گذشته باشگاه هماهنگ نیست.
 لوتار ماتئوس، کاپیتان سابق بایرن مونیخ، از این باشگاه به دلیل به خدمت گرفتن ژابی آلونسو انتقاد کرد.

بایرنی ها در این تابستان تونی کروس را به رئال فروختند اما بعد از مصدومیت خاوی مارتینس، ژابی آلونسو 
را از رئال خریدند؛ انتقالی که ماتئوس معتقد است چندان با سیاست های گذشته باشگاه هماهنگ نیست.

او به اسکای گفت:» در پست آلونسو یک بازیکن عالی داشتیم که او را به رئال دادیم. با این دستمزدی که 
آلونسو دریافت می کند، می توانستیم تونی کروس را در تیم نگه داریم. در کل، از سیاست ترانسفر باشگاه 

سردر نمی آورم.
بایرن همیشه تالش می کرده ملی پوشان آلمانی را به مونیخ بیاورد  اما نمی فهمم چرا به جای سامی خدیرا، 
آلونسو را آوردند. باشگاه به آمدن خدیرا تمایل داشت، اما گواردیوال نه. به نظر من بایرن نسبت به زمانی 

که زیر نظر فان خال هدایت می شد، از مسیر خود خارج شده است.«

بر
خ

 گوشه و كنار مستطيل سبز

آرمين قريب| هفته ســوم لیگ انگلیس روز شنبه 
با توقف تیم هاى منچســترى مقابــل حریفان آغاز 
شد. منچســتر یونایتد در ادامه روند ناكامىهایش 
با تســاوى بــدون گل مقابل تیم تــازه لیگ برترى 
شده برنلى متوقف شــد تا طرفداران شیاطین سرخ 
همچنان در حسرت اولین برد باقى بمانند اما در ادامه 
این رقابت ها دیگر تیم شهر منچستر میزبان استوك 
سیتى بود و مانوئل پیگرینى امیدوار بود تا با كسب 
سومین پیروزى متوالى در صدر جدول باقى بماند اما 
این تیم مقابل استوك غافلگیر شد و نتوانست بازى 
خوب هفته گذشته در مقابل لیورپول را تكرار كند و 
در نهایت با تك گل دقیقه ٥٨ دیوف بازى را واگذار 

كرد تا اولین شكست خانگى را متحمل شود.
اما بىشك دیدار چلســى و اورتون مهمترین دیدار 
شنبه شب لیگ برتر انگلیس بود. آبىهاى لندنى در 
حالى میهمان بندرنشینان اورتونى بودند كه در دو 
بازى قبلى مقابل برنلى و لستر سیتى تازه لیگ برترى 
شده محك جدى نخوردند و به نوعى دیدار با اورتون 
اولین آزمون ســخت آقاى خاص به شمار مىرفت.
چلســى در این دیدار بــا تركیب ١١ نفــره كورتوا، 

ایوانوویچ، ترى، كیهیل، آسپلیكوئتا، ماتیچ، فابرگاس، 
رامیرس، ویلیان ، آزارو كاســتا پا به میدان گذاشت 
اما نكته جالب در تركیب اولیه چلسى حضور موتور 
گلزنى جدید این تیم یعنى دیه گو كاستا بود كه گفته 
مىشــد به علت مصدومیت عضالنى دست كم چند 
هفته اي را از دست خواهد داد اما كاستا شنبه شب ٩٠ 
دقیقه در زمین حضور داشت و با دو گلى كه به ثمر 
رساند سهم بسیار زیادى در كسب سومین پیروزى 
متوالى چلسى داشت اما در آن سوى میدان، روبرتو 
مارتینز كه هفته گذشته در آخرین ثانیه ها تیمش گل 
تساوى را از آرسنالىها خورده بود با تركیبى هجومى 
پاى به میدان گذاشــت : هاوارد، كولمن، دیستین، 
جاگیلكا، بینز، برى، مك كارتــى، مك گیدى، ناى 
اسمیت، میراالس و لوكاكو ١١ مرد ابتدایى مارتینز 

را تشكیل مىدادند. 
نيمه اول: بازى با شروع طوفانى چلسى آغاز شد و در 
حالى كه ٣٨ ثانیه فقط از سوت آغاز بازى مىگذشت 
دیه گو كاســتا روى پاس زیباى فابــرگاس گل اول 
بازى را به ثمر رســاند و در حالى كه اورتونىها هنوز 
در شــوك گل زود هنگام كاســتا بودند ، ایوانوویچ 

دومین شــوك را هم در دقیقه ســه به این تیم وارد 
كرد تا شروع طوفانى چلسى با برترى دو گله این تیم 
همراه شــود. بازى در ادامه به آرامى دنبال مىشد و 
در حالى كه همه منتظر سوت پایان نیمه اول بودند 
كوین میراالس روى سانتر كولمن با ضربه سر دیدنى 
دروازه كورتوا را باز كرد تا امید اورتونىها براى نیمه 

دوم زنده شود.
نيمه دوم: بازى در این نیمه متعادل پیش مىرفت تا 
اینكه در دقیقه ٦٧ نفوذ آزار  به داخل محوطه جریمه 
و سانتر او روى دروازه با برخورد به پاى كولمن تغییر 
مسیر داد و توپ از زاویه بسته وارد دروازه هاوارد شد 
اما این گل خیلى زود پاسخ داده شد و در دقیقه ٦٩ 
ناى اسمیت دوباره اختالف را به یك گل رساند اما در 
حالي كه اورتونىها براى زدن گل تساوى جلو كشیده 
بودند،چلسى روى یك حمله سریع و با شوت زیباى 
ماتیچ در دقیقه ٧٤ دوباره اختالف را به دو گل رساند 
تا حساب كار ٤بر٢ شود اما باز هم این پایان كار  دیدار 
پر گل نبود و اورتون این بــار هم خیلى زود اختالف 
را به یك گل رساند، ساموئل اتوئو كه سال پیش در 
همین تیم چلسى بازى مىكرد و با مورینیو در پایان 

فصل به مشــكل خورد در دقیقه ٧٦ با ضربه سر گل 
سوم اورتونىها را به ثمر رساند تا امید بندرنشینان 
بار دیگر براى به تساوى كشیدن بازى زنده شود اما 
یك دقیقه بعد همكارى ماتیــچ و رامیرس، هافبك 
برزیلى را در موقعیت تك به تك قرار داد و رامیرز هم 
به خوبى توپ را وارد دروازه كرد تا امید اورتونىها به 
ناامیدى كامل تبدیل شود و در حالي كه بازى رو به 
اتمام بود دیه گو كاستا در دقیقه ٩٠ تیر خالص را زد 
و با به ثمر رساندن دومین گل خودش در این دیدار، 
ششمین گل تیمش را وارد دروازه اورتون كرد تا این 
دیدار پر گل و دیدنى در نهایت با نتیجه عجیب ٦بر٣ 
به نفع شاگردان آقاى خاص به پایان برسد تا با ثبت 

سومین پیروزى متوالى به صدر جدول صعود كنند.
دیه گو كاستا مهاجم چلسى هم در سومین بازى خود 
موفق شــد تا چهارمین گل خود را به ثبت برساند تا 
مورینیو از عملكرد خرید جدیدش بسیار راضى باشد.
گفتنى است آبىهاى لندنى هفته آینده میزبان تیم 
شگفتى ساز سوانسى هستند كه مانند چلسى هر سه 
دیدار خود را با پیروزى پشت سر گذاشته و با تفاضل 

كمتر پایین تر از چلسى قرار گرفته است.

آتش بازی چلسی در آسمان جزیره
دیه گو کاستا، تنها پس از سه  بازی چهار گله شد

گام لرزان شاگردان گواردیوال

 سوژه روز

در دومين هفته از رقابت هاى بوندس ليــگاى آلمان ، بایرن مونيخ مدافــع عنوان قهرمانى در 
ورزشگاه ولتينز آرنا ميهمان تيم شالكه ٠٤ بود كه این دیدار جذاب و دیدنى با تساوى یك-یك 
به پایان رسيد. باواریایي ها بازى را خوب شروع كردند و در دقيقه ١٠ روبرت لواندوفسكى روى 
پاس زیباى آرین روبن دروازه شالکه را باز كرد تا نيمه اول با همين نتيجه به پایان برسد اما در 

نيمه دوم ورق برگشت 
و شــالكه بــازى را در 
اختيار گرفت تا باالخره 
در دقيقــه ٦٢ حمالت 
این تيــم نتيجــه داد و 
هوودس روى یك صحنه 
مشــكوك توانست قفل 
دروازه مونيخى ها را باز 
كند و بازى را به تساوى 
یك-یك بكشــاند.در 
ادامــه حمــالت دو تيم 
بى فایده بود و این دیدار 
با همان نتيجــه به پایان 
رســيد تا اولين حضور 
آلونسو با پيراهن بایرن 
با تســاوى مقابل شالكه 
همراه شود ، ضمن اینكه 
شالكه موفق شــد تا به 
روند شكست هاى پياپى 
مقابل بایرن پایان دهد. 

بعد از سوانسی، ســاندرلند  و میلتون کینس دسته سومی 
در جام اتحادیه، این بار نوبت برنلی بود که منچستریونایتد 
را در حســرت پیروزی بگذارد و   چهارمین بازی بدون برد 
لوئیز  فان خال را در شروع کارش در فوتبال جزیره رقم بزند. 
حتی اضافه شدن آنخل دی ماریا، بال آرژانتینی 60 میلیون 
پوندی رئال مادرید به ارتش شیاطین سرخ هم به آنها کمکی 
برای کسب اولین پیروزی شــان در لیگ برتر انگلیس نکرد 
و 90 دقیقه نبرد پرافتخارترین تیــم فوتبال جزیره و تیمی 
که به تازگی جواز بازی در لیگ برتر را کســب کرده نه گل 

داشت نه برنده. 
شــاید تنها نقطه روشــن این بازی بــرای فان خال دیدن 
چشــمه هایی از قابلیــت گران ترین ســتاره تیمش قبل از 
تعویض او در دقیقه 60 بود، اگرچه عملکرد خوب دی ماریا 
در نمایش مایوس کننده منچســتری ها محو بود تا از این 
پس فان خال فشار بیشتری را روی خود برای تقویت تیمش 
احساس کند. در ادامه پنج نکته از جدال شیاطین سرخ در 

خانه برنلی را بررسی می کنیم:

   معمای چيدمان بازیکنان
هر یک از بازیکنان منچســتریونایتد، چــه قدیمی ها  و چه 
تازه  وارد ها در این فصل کجا قرار اســت بازی کنند؟ خیلی 
از مربیان از در اختیار داشــتن مهر ه های زیاد برای انتخاب 
ترکیب اصلی از میان آنها، به عنوان یک دردسر شیرین یاد 

می کنند.
منچستریونایتد هم امسال چنین وضعیتی دارد به خصوص 
بعد از 150 میلیون پوندی که صرف خرید بازیکنان جدید 
کرده که آخرین آنها دی ماریا و دالی بلیند هستند. به نظر 
می رسد که فان خال همچنان به استفاده از سیستم محبوب 
خود  2-5-3 اصرار دارد و جای روبین  فان پرسی و وین رونی 
در خط حمله تیم او تضمین شده است. خوان ماتا و دی ماریا 
برای فان خال مرکز خط میانی را پر می کنند و قرار گرفتن 
لوک شاو در بال چپ هم تقریبًا  قطعی است. با این شرایط 
سوال این است که مربی هلندی شیاطین سرخ از میان سه 
بازیکن تازه واردش بلینــد، مارکوس روخو و همچنین آندر 
هررا کدام یک را می خواهد به عنوان بال راست ثابت تیمش 

انتخاب کند.

   آنخل زیر ذره بين
تعجبی نداشت که مهمترین سوژه در بازی منچستریونایتد 
در تورف مور، حضــور دی ماریا در ترکیب اصلی شــیاطین 

سرخ در عرض کمتر از یک هفته پس از انتقال رسمی او به 
اولدترافورد باشد. فان خال هافبک آرژانتینی جدیدش را در 
مرکز میدان قرار داد و او هم توانست تاحدودی نشان دهد که 
چرا منچستری ها حاضر شدند برای خریدش از رئال مادرید 
60 میلیون یورو بپردازند. البته در دقایق پایانی حضور او در 
میدان می شد نشانه هایی از غلبه کردن خستگی بر او را دید.

   فان خال دیگر به جانی اوانز اعتماد ندارد
جانی اوانز با پشت سر گذاشتن دوره ریکاوری مصدومیت اش 
توانست فان خال را مجاب کند به او برای بازی برابر میلتون 
کینس دونز در جام اتحادیه، همان بازی که شیاطین سرخ 
4 بر صفر باختند میدان بدهد امــا نمایش اش آنقدر بد بود 
که فان خال را از کرده خود پشــیمان کــرد. او در گل اولی 
که منچســتریونایتد دریافت کرد مقصر اصلی بود و هرگز 

نتوانست اشتباهش را جبران کند.
در بازی برابر برنلی هم اوانز که به تازگی به ســمت راســت 
خط دفاع برده شــده، با یک پاس رو به عقب آهســته عمالً  
داشت یک گل را به تیم میزبان تقدیم می کرد. با این شرایط 
تعجبی ندارد اگر برای بازی بعدی فان خال، فیل جونز را به 

اوانز ترجیح دهد.

   نفس راحت فرگی
فصل پیش هر بار که منچســتر یونایتد تحت هدایت دیوید 
مویس نتیجه نمی گرفت، نگاه ها ناخودآگاه به سمت سرالکس 

فرگوسنی می رفت که هموطن اش را به عنوان جانشین خود 
در اولدترافورد مشــخص کرده بود. پس از انجام چهار بازی 
از آغاز فصل جدید، شیاطین ســرخ هنوز با لوئیز  فان خال 
نتوانسته اند نتیجه بگیرند. مربی امسال آنها اما این بار گزینه 
منتخب فرگی نبوده است و شاید او حاال با جرأت بیشتری 
بتواند از تصمیم فصل گذشته اش دفاع کند. نتیجه نگرفتن 
منچســتریونایتد در خانه برنلی شــاید برای فرگوسن تلخ 
بوده باشد اما حداقل بهانه ای به دست او داد تا ادعای فصل 
گذشــته اش وقتی گفت که مویس نیاز به گذر زمان دارد را 

موجه جلوه دهد.

   فان  پرسی در سطحی که باید باشد نيست
انتظار می رفت که انتصاب لوئیز  فان خــال به عنوان مربی 
جدید منچســتریونایتد، هموطن او روبین فان پرسی را در 

اولدترافورد دوباره به اوج برگرداند. 
او در تیم ملی هلند در جام جهانی زیــر نظر فان خال عالی 
کار کرد و گل های مهمی زد. در منچستریونایتد اما فان خال 
هنوز نتوانسته بهترین بازی ها را از هموطنش بگیرد و بازی او 
برابر برنلی شبیه بازی هایش در دوره مربیگری دیوید مویس 
بود. چه به دلیل ناآمادگی جســمانی بــود چه مصدومیت،  
فان پرســی آنقدر بد بازی کرد که فان خال مجبور شد او را 
با دنی ولبک تعویض کند. فان پرســی هنوز سرعت سابق را 
ندارد و برای بازگشت تیمش به اوج باید بخشی از این بار را 

به دوش بکشد.

کابوس چهارم در خانه تازه  واردهای لیگ

آلونسو: بازی من کامال به بوندس ليگا می خورد 

آی اســپورت- ژابی آلونســو، خرید جدید بایرن مونیخ  بعد از انجام 
اولین بازی اش برای باواریایی ها، اعالم کــرد   کامال به درد حضور در 
بوندس لیگا می خورد. آلونسو در دیدار شب گذشته بایرن مقابل شالکه، 
در ترکیب اصلی تیمش قرار گرفت و 68 دقیقه بازی کرد. همین زمان 
کوتاه کافی بود تا این هافبک باتجربه اســپانیایی از محیط جدیدش 

ابراز خشنودی کند.
او به خبرنــگاران گفــت:» در حال حاضر احســاس خوبــی دارم. 
می خواســتم به اینجا بیایم و این تجربه بزرگ را داشته باشم. من از 
بازی در لیگ برتر و اللیگا بســیار لذت بردم اما آمدن به بوندس لیگا 
یک گام بزرگ برای من است. تیم ها فوق العاده هستند و تماشاگران 
باور نکردنی و سرعت بازی کامال به بازی من می خورد. بنابراین فکر 
می کنم که در چند سال آینده، از این تجربه لذت زیادی خواهم برد.«

آلونسو تایید کرد که مسافرت از مادرید به مونیخ در مدتی کوتاه پیش 
از مسابقه باعث شــد تا به طور کامل آماده بازی نباشد. » خب، باید به 
طور کامل آماده می شدم. مطمئن نیستم که اینطور بود  اما وقتی پپ 
گواردیوال به من گفت   از ابتدا بــازی خواهم کرد، گفتم اوکی، خودم را 
آماده می کنم. چند روز گذشته خیلی سخت بود و به همین دلیل کمی 

 خسته بودم و نمی توانستم 90 دقیقه بازی کنم و این طبیعی است.«

فالکائو تکذیب کرد؛ مــن توئيتی در مورد رفتن به 
رئال منتشر نکردم

 

 رادامــل فالکائو، مهاجم موناکو، توئیت منســوب بــه او که در آن از 
پیوستن به رئال مادرید ابراز شادمانی کرده بود، رد کرد.

فالکائو در دیدار موناکو مقابل لیل، در فهرست تیمش قرار نداشت و 
پس از آن، توئیتی منسوب به او منتشر شد که در آن، از قول او  نوشته 
شده بود: » پیوستن به رئال؛ رویایی كه تعبیر شد.« در واقع تصویری از 
این توئیت در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود و گفته می شد که 
او بالفاصله آن را پاک کرده است. به نظر می رسید این توئیت، پایانی بر 
شایعاتی باشد که در چند روز اخیر در مورد آینده او به گوش می رسید 
اما ستاره کلمبیایی با رد انتشار چنین توئیتی، اعالم کرد   احتماال آن 
تصویر فوتوشاپ بوده اســت:» من باید داستان توئیتی که از قول من 

منتشر شده را تکذیب کنم. آن تصویر فوتوشاپ بوده است.«
باشگاه موناکو هنوز در مورد شــایعه جدایی فالکائو اظهارنظر نکرده 
است اما در رسانه ها، از رئال به عنوان مقصد احتمالی او یاد می شود.  



ورزش
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  حاشيه ورزش

  گفت و گو

واگذاری استقالل و پرسپولیس تا آخر سال
رئیــس کارگــروه نظــارت بر واگــذاری پرســپولیس 
و اســتقالل می گوید ایــن دو تیم نهایتا تــا پایان فصل 
خصوصی می شوند.  حســن زمانی در پاسخ به این سوال 
که پورمحمدی مدعی شده که تا یک ماه دیگر استقالل 
و پرسپولیس واگذار می شــوند، بیان کرد: فکر می کنم تا 
پایان امســال این اتفاق رخ می دهد. زمانی در پاســخ به 
این ســوال که آیا صحت دارد در صورت خصوصی شدن 
استقالل و پرســپولیس، بازهم وزارت ورزش چند عضو 
هیات مدیره را انتخاب می کند، بیان کرد: اگر این باشگاه ها 
خصوصی شــوند، وزارتخانه به هیچ وجــه حق دخالت 
در هیات مدیره آنهــا را ندارد، در حال حاضر ســازمان 
خصوصی سازی طبق برنامه پیش می رود و قرار است که 
آنها رقم مزایده را اعالم کنند، من فکر می کنم که حداقل 

رقم برای پایه مزایده با 100 میلیارد تومان آغاز شود. 

وینگادا: کی روش تمدید می کند
سرمربی تیم امید، خبر خوبی برای طرفداران کارلوس 
کی روش دارد. در شــرایطی که گفته می شود کارلوس 
کی روش دیگر به ایران برنخواهد گشــت و  فدراسیون 
فوتبال باید دنبال جانشین او باشد، نلو وینگادا از ادامه 
همکاری کی روش با تیــم ملی خبر داده اســت. او به 
تســنیم گفته : معتقدم تا امروز )دوشنبه( دو طرف به 
تفاهم می رســند و تا پایان هفته هم قرارداد همکاری 
بین کی روش و فدراسیون فوتبال ایران منعقد می شود.

 مخالفت طرفداران هیرنوین 
با جذب جهانبخش

قیمت باالی علیرضا جهانبخش برای این بازیکن تبدیل 
به یک دردسر بزرگ شده اســت. در حالی که دو باشگاه 
هیرنوین و گرونیخــن هلند مهاجم ایرانــی نایمخن را 
می خواهند اما قیمت دومیلیون یورویی او باعث شده که 
این دو باشــگاه از جذب علیرضا صرف  نظر کنند. سایت 
طرفداران باشــگاه هیرنوین خبر عالقه این باشــگاه به 
جذب جهانبخش را در بخش فروم خود کار کرده است. 
نکته جالب اینکه کاربران این سایت مدعی اند دومیلیون 
یورو برای یک بازیکن غیراروپایی و بازیکنی که باشگاهش 
جایی در سوپرلیگ هلند ندارد، پول بسیار زیادی است. 
به عقیده آنها علیرضا یک بازیکن متوسط است که نباید 
برای خرید او دومیلیون یورو هزینــه کرد و اگر مدیران 
هیرنوین بخواهند چنین کاری را انجام دهند، اشــتباه 

بزرگی مرتکب شده اند.

انتقاد کفاشیان از صدا و سیما
کفاشیان در گفت وگو با تسنیم به صراحت در این باره 
به اظهار نظر پرداخت و تاکید کرد که صداوسیما »باید« 
پول فوتبال را بدهد. قاطعیت و صراحت لهجه کفاشیان 
در این مصاحبه کامال مشهود است اگرچه او در همین 

حال هم روحیه شوخ طبعی اش را حفظ کرد.
    آقای کفاشیان! گالیه کرده اید که چرا اینقدر به 
فوتبال و هزینه هایش توجه می شود اما قبول دارید 

عملکرد شما و فدراسیون  شدیدا زیر ذره بین است؟ 
ببینید، من نه ســر پیاز هســتم و نه ته پیــاز. رئیس 
فدراســیون فوتبالم و قاعدتا نباید خیلی معروف باشم. 
شــما االن به کشــورهای دیگر بروید، خیلی از مردم 
رئیس فدراسیون فوتبال شــان را نمی شناسند ولی من 
به دورافتاده ترین شــهر ایران هم مــی روم، مردم من 
را می شناســند چون آنها وقت زیادی پــای تلویزیون 
می نشینند. البته فکر کنم چند وقت دیگر صدا و سیما 

چهره من را شطرنجی کند. )خنده(
    پس شما برای حق پخش عقب نشینی نمی کنید و 

در این راه کامال مستقل هستید.
بله، صدا و سیما به ما نامه داد که شــرایط تان را قبول 
نمی کنیــم. ترجیح ما این اســت که دیگــر فوتبال از 
تلویزیون پخش نشــود. اصال بازی هــا را پخش نکنید. 
بگذارید فوتبال در سطح روستاها برگزار شود و کیفیت 
تیم ملی ما هم در حد پاکســتان و بنگالدش شود. اگر 
می خواهید فوتبال حرفه ای شود، باید پول خرج کنید 
و اگر نه که هیــچ. مربی و بازیکن هزینــه دارد. ما االن 
درآمدزایی را باال برده ایم و به نوعی دخل  و خرج مان یکی 
است ولی صدا و سیما باید حق پخش باشگاه ها را بدهد. 
به این شکل که نمی توانیم کار را جلو ببریم. حق واقعی 

فوتبال را چرا نمی دهید؟!
    گناه مردم چیست که به خاطر اختالف فدراسیون 

و صدا و سیما نباید فوتبال را از تلویزیون ببینند؟
می توانند به ورزشگاه بیایند. اگر ما برای مردم اهمیت 
قائل هســتیم، نباید ســر فوتبال منت بگذاریم، باید 
پولش را بدهیم و بگذاریم پخش شود. به خاطر همین 
چیزهاست که می بینم مردم هم در ورزشگاه بد و بیراه 
می گویند. حق هــم دارند. اگر دوســتان نمی خواهند 
فوتبال پخش شــود، ما هــم نمی خواهیــم. مردم هم 
بروند سراغ رشته های دیگر، آن رشــته ها را پرطرفدار 
کنند. تلویزیون هــم مثل قبل فوتبال های»قشــنگ 
قشــنگ« خارجی پخش کنــد و پولش را بــه همان 
شــبکه های خارجی بدهد نــه به فوتبال کشــورش. 
آخر ما خودی هســتیم و نباید پول بگیریم و اهمیتی 
 نداریم. اگر اهمیت نداریم، باشد؛ فوتبال ایران را پخش 

نکنید.
    شــما نمی توانید بــا ضرغامی دیــدار کنید؟

اگر شما را در صدا و سیما راه دادند، من را هم راه می دهند!
    آقای کفاشیان شــما هم به چالش سطل آب یخ 

دعوت شدید. خبر دارید؟
بله، اما من اصال آب یخ روی خودم نمی ریزم. پیر شده ام و بدنم 

ضعیف است. اگر روی خودم آب یخ بریزم سرما می خورم!
    ســردار آزمون بازیکن جوان تیم ملی شما را به 

چنین چالشی دعوت کرد.
بله، سردار آزمون آن طرف آب نشسته و ما را به چالش 
آب یخ دعوت می کند. از همین جا می گویم این کار را 
انجام نمی دهم ولی هرجا نیاز باشد کمک می کنم. البته 
اگر با آب گرم اشکالی ندارد، در خدمت دوستان هستم!

تیم ملی بســکتبال ایران در نخســتین دیدارش از رقابت هــای جام جهانی 
بســکتبال به مصاف اســپانیا میزبان رقابت ها رفت و با نتیجه 90- 60 تن به 
شکست داد. در این مسابقه که میزبان به خوبی از حمایت تماشاگرانش استفاده 
می کرد، مهمد بچیروویچ، ســرمربی ایران، مهدی کامرانی، حامد آفاق، صمد 
نیکخواه بهرامی، اوشین ساهاکیان و حامد حدادی را وارد میدان کرد. اسپانیا در 
این مسابقه چهار کوارتر بازی را با نتایج 27 بر 18، 21 بر 15 ، 22 بر 17 و 20 بر 
10 به سود خود تمام کرد و در نهایت با نتیجه 90- 60 به پیروزی رسید. در این 
مسابقه مهدی کامرانی با 18 امتیاز و تاثیرگذاری 17 به عنوان امتیازآورترین 
و موثرترین بازیکن تیم ایران شناخته شد. بعد از او حامد حدادی با 16 امتیاز، 
15 ریباند و تاثیرگذاری 14 دیگر بازیکن موثر تیم نام گرفت. پائو گســول با 

کسب 33 امتیاز، 8 ریباند و تاثیرگذاری 34 بهترین بازیکن میدان بود. مهمد 
بچیروویچ، سرمربی تیم ملی بعد از این بازی اظهار کرد: »در این جام همه انتظار 
دارند که اسپانیا به فینال برســد و برابر آمریکا بازی کند.  ما قبل از اینکه برابر 
اسپانیا وارد زمین شویم می دانستیم با حریفی بزرگ رقابت خواهیم داشت که 
به دنبال بهترین نتیجه در جام جهانی است. بازیکنان ما بسیار با انگیزه بودند 
و 100 درصد توانشان را گذاشتند که به نظرم عملکردشان خوب بود اما ایران 
تیمی است که در مسیر بهتر شدن حرکت می کند.« به این نکته هم اشاره کنیم 
که شاگردان بچیروویچ در گروه نخست این مسابقات با اسپانیا )نایب قهرمان 
المپیک لندن و میزبان مســابقات(، فرانســه )قهرمان اروپا(، صربستان )تیم 
یازدهم جهان(، برزیل )تیم دهم جهان( و مصر )نایب قهرمان آفریقا( قرار دارند.

شکست آبرومندانه 
  اتفاق روز

  سوژه روز

سریع اما بی تجربه
علی دایی دو سالی اســت که ســراغ بازیکنان لیگ یکی 
می رود. او پارســال محمد عباس زاده را رو کرد که پدیده 
لیگ شد و امسال نوبت به مهدی طارمی رسیده تا در ترکیب 
پرسپولیس عملکرد قابل قبولی داشته باشد. طارمی تا امروز 
دو گل برای تیمش زده که یکی از آن گل ها، سه امتیاز بازی 
با ذوب آهن را به حساب تیم دایی ریخت و گل دیگر او در 
بازی با صبا هم خیال پرسپولیس را از پیروزی در قم راحت 
کرد. طارمی تا امروز در هر بازی که گل زده، پرســپولیس 

حریفش را شکست داده است. 
    داســتان حضور مهدی طارمی در پرسپولیس را با هم 
مرور کنیم؛ 30 اردیبهشــت بود که طارمی برای حضور در 

پرسپولیس با مسئوالن این تیم به توافق رسید. او 
جانشین یونس شاکری شد که فصل خوبی را 
در پرسپولیس پشت سر نگذاشت و به پدیده 
مشهد رفت. طارمی فصل قبل در  تیم دسته 

اولی ایرانجوان بوشــهر حضور داشت و طی 22 
بازی 1865 دقیقــه برای این تیم به میــدان رفت و طی 
این مدت 12 گل زد، هفت کارت زرد گرفت و یک بار هم 

اخراج شد.
    در مــورد تاریخ تولد طارمی دو روایــت وجود دارد. 
بعضی ســایت ها عقیده دارند که او  متولــد 67/4/27 
است. اما اگر به سایت فدراسیون فوتبال سر بزنید تاریخ 
تولد این بازیکن 27 تیر 1371 قید شــده است که در 
این صورت او سهمیه زیر 23 سال به حساب می آید. این 

بازیکن  سابقه حضور در لیگ برتر را هم دارد. این مهاجم  

در فصل 90-89  عضو تیم شاهین بوشهر بود که  فقط 277 
دقیقه برای تیمش بازی کرده و یک گل هم  زده بود.

    طارمی دومین بازیکن بوشهری تاریخ پرسپولیس است 
که برای قرمزپوشــان گل می  زند. پیش از طارمی، حسین 

ماهینی برای پرسپولیس گل زده است.
    با توجه بــه عملکرد پرســپولیس در فصــل جاری، 

عده ای معتقدند که می توان طارمی را جزو خوب های 

پرسپولیس معرفی کرد منتها مهاجم جوان قرمزها، هنوز 
آن اعتماد به نفس الزم را پیدا نکرده و در بازی مقابل صبا در 

اکثر صحنه ها جلوی هادی شکوری کم می آورد.
    حسین عبدی، مربی سابق پرسپولیس درباره طارمی 

می گوید: »او هنوز پتانســیل خود را به طور کامل نشــان 
نداده. تا اینجای کار مشــخص است که او فیزیک و سرعت 
خوبی دارد اما فعال نمی توان این بازیکن را از لحاظ تاکتیکی 

آنالیز کرد.«
    عبدی در پاسخ به این ســوال که آیا طارمی به مانند 
عباس زاده فصل قبل می تواند در ترکیب پرســپولیس به 
خوبی جا بیفتد، چنین نظری دارد: »اگــر منظورتان این 
باشــد که او در پایان فصل چه وضعیتی خواهد داشت، 
می توان گفت که او می تواند مثل عباس زاده شود اما در 
کل به نظرم مقایسه طارمی با بازیکنی که تازه یک سال 
است به پرسپولیس آمده، کار درستی نیست. طارمی را 
باید با مهاجمان بزرگ مقایسه کرد تا اینگونه خود 
مهدی هم متوجه نقاط ضعف و قوتش شود و انگیزه 

بیشتری برای پیشرفت داشته باشد.«
    وقتی رضا نوروزی مصدوم شد علی دایی اعالم 
کرد در صورتی که عبــاس زاده و طارمی عملکرد 
خوبی داشته باشند دیگر او  به دنبال جذب مهاجم 
جدیدی نخواهــد رفت. حاال عملکرد نســبتا قابل 
قبول طارمی شاید جلوی حضور یک بازیکن جدید 
در پرسپولیس را بگیرد. اتفاقی که عبدی موافق آن 
نیســت: »مهاجمان فعلی پرسپولیس توانایی های 
خاص خودشــان را دارند اما هنوز آن تجربه الزم را 
پیدا نکرده اند. پرسپولیس نیاز به مهاجمی دارد که 
بتواند هم به خوبی ســر بزند هم در محوطه جریمه 

حریف، اولین ضربه را بزند.«

مهدی طارمی با دو گل زده فعال بهترین گلزن پرسپولیس محسوب می شود. اما  آیا او می تواند جانشین رضا نوروزی باشد؟

نتیجه بازی دیروز تیم های ملی والیبال ایران و ایتالیا در مسابقات جهانی چیزی 
نبود که با توجه به اتفاقات یک هفته اخیر انتظارش را داشــته باشیم. شاگردان 
اسلوبودان کواچ در شرایطی حریف قدرتمندشان را با نتیجه 1-3 شکست دادند 
که در آستانه این مسابقات، اکثر ملی پوشان از خســته بودنشان برای مسابقات 

جهانی حرف زده بودند. 
کار به جایی رســیده بود که هفته قبل سیدمحمد موسوی اعالم کرد که دوست 
دارد مدتی از تیم ملی دور باشد و در مسابقات جهانی به میدان نرود چرا که اصال 
آمادگی این مسابقات ندارد اما موســوی دیروز یکی از بهترین های ایران بود تا 
شاگردان کواچ برد شــیرینی را برابر یکی از قدرتمندترین تیم های والیبال دنیا 

کسب کنند. ایران در زمان والسکو موفق شــده بود ایتالیا را در خاک این کشور 
شکست دهد اما با کواچ اگرچه در تهران موفق به بردن ایتالیا شد اما آن تیمی که 

به ایران آمده بود، تیم اصلی ایتالیا محسوب نمی شد. 
این دو تیم پیش از این یازده بار با هم روبه رو شــده  بودند که سهم ایتالیا هفت 
پیروزی و سهم ایران چهار پیروزی بوده است. در آخرین مسابقه مرحله گروهی 
مســابقات قهرمانی جهان 2010 ایران مقابــل ایتالیا با نتیجــه 3 - 2 مغلوب 
شد؛ نتیجه تلخی که شاگردان حســین معدنی را از صعود به دور بعد بازداشت. 
ملی پوشان والیبال ایتالیا در سال های 1990، 1994 و 1998 در سه دوره متوالی، 
مدال طالی مسابقات والیبال قهرمانی جهان را از آن خود کردند و در سال 1978 

نیز مدال برنز این رقابت ها را به دست آوردند. محمد موسوی، فرهاد قائمی، عادل 
غالمی، مجتبی میرزاجانپور، امیرغفور، سعید معروف و فرهاد ظریف ترکیب تیم 
ایران را در این مسابقه تشکیل می دادند و ایران در ست اول موفق شد با یک بازی 

بی نقص حریفش را با نتیجه 25 - 16 شکست دهد. 
ایتالیا که انتظار این بازی خوب از ایران را نداشــت در ست دوم به خودش آمد و 
با بازی خوب زایستف موفق شد 25 - 23 برنده شود اما ست های سوم و چهارم 
 حکایت دیگری داشت و شــاگردان کواچ موفق شــدند در هر دو ست با نتیجه 
25 - 22 حریفشــان را از پیش رو بردارند. ایران در بازی بعدی اش، باید فردا به 

مصاف آمریکا قهرمان لیگ جهانی برود.

 سورپرایز در لهستان
تیم ملی والیبال موفق شد در اولین بازی مسابقات قهرمانی جهان، 

ایتالیای قدرتمند را شکست دهد
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خط استوا، اعتباریه یا دائمی؟!
bashgah7sobh@gmail.com

0912771 : استاد جغرافیا سر کالس سکته می کنه. بعد 
از تحقیق می فهمن دانشجوی عزیزی ازش پرسیده: خط 
اســتوا، اعتباریه یا دائمی؟! )از قدیم گفتن دهن مردم رو 
نمیشه بســت... اما صاف که میشــه کرد... ِگل که می شه 
گرفت....( )این پســت ویژه دخترها پیشــاپیش مبارک. 
روز پنجشــنبه، روز ددددخترررر، روووووززززز عزیز دل 
باباهاااااا، عشق مامانااااا، ناموس داداشاااااا روووووز »شما« 

مباااااارک...(
  جان؟ روز دخمل؟ این دیگه از کجا سبز شد؟ 
روز زن و روز مادر و روز خاتون و روز بانو و روز سکینه دای 
قزی و ایراندخت و شهرزاد قصه گو بس نبود اینم سزارین 
کردین؟ بدبــخ مردا که فقط یه روز جــوراب و زیرپیرهن 
دارن، تازه از اونم شاکی اند! )براهم در نقش هر دو جنسیت 

از حقایق تمام اجناس! دفاع می کنه.(
0919123 : آقا همیشــه یك ضد حال هســت، همیشه 
یك وكیل الرعایا هســت، باور كنید اگــر كمبود آب هم 
نبود، عزیزان به چیز دیگري گیر مي دادند، فكر كنید این 
سطل هاي آب، تركیدگي شــاه لوله محلي ست كه براي 
رفع آن ســاعت ها بلكه روزها طول مي كشد! آبي باشید. 

)دایي جان( 

0912157 : همیشــه تو دلت گفتی: ایــن مگه با چند 
نفر دوســته که همیشه آنالینه...؟ یک جـــمله تو یادت 
باشه... همیشه آنالین ترین ها تنهاترین اند... درست مثل 
من...! من....اون... ما... )...نیمه گمشــده من، یعنی خاااک 
تو سرت، تابســتونم داره تموم می شه خبر مرگت پیدات 
نشدی تو، دیگه بعدشم مي  شه محرم و صفر و.... نیا دیگه 
ایشــاالااا حلواتو بخورم...( همه به آرزوهاشون جامه عمل 
می پوشونن... من حتی نتونستم یه زیر پیرهن پاش کنم، 
همینطوری داره می چرخه!!! سه تا آمریکایی ادد کردم... 

)teeth( ...ترورم نکنن صلوات... خخخ
  اتفاقا من آرزوهامو جامه عمل پوشوندم یه 
بیژامه سنگشور اصل مخمل مارک زارای مامانی با یه رکابی 
سفید برفی و یه ســاپورت  تن ش کردم هر جا می ره همه 

چارشاخ می مونن!(
0911651 : داش ابرام. جدا الت هم الت های قدیم. اگه 
هیچی هم نمی داشتند بامرام بودند. الت های امروز هیچ اند 
چون هیچی ندارند. این باراک اوباما تا دیروز با بی پدرهای 
داعشی می خواستند دولت سوریه را بردارند اما االن اوباما 
می گه آقا اسد اجازه بده با بهپاد و بدپادم، بیام پدر داعش 

را دربیارم. 

0916070 : چالش سطل خاک برای همدردی با مردم غزه.
  و چالش سطل پر از جیرجیرک برای همدردی با ایبرام!

0919004 : نفت نه رینگ بوكس سیاستمداران است، نه حیاط خلوت آن ها- به 
نقل از وزیر نفت...براهم تعدادي  رینگ بوكس و چند باب حیاط خلوت مستعمل 

به صورت مزایده به فروش مي  رسد!!... 
  رینگ بوکس می رفوشیم، آب حوض پر می کنیم، پیرزن خالی 
می کنیم، مزایده   انواع حیاط خلوت، خرپشــته، اندرونــی، بیرونی، تحویل با 

شتربان زنده و قصاب مرده در محل.... اوهوی نفتی نشی!
0937149 : قد موش های آشــنای دوران بچگی خودمون هم نشدیم کالس 
پیشرفت بذارن، اول بری -بعد من می نویســم )...آقای بردبار انگار وضع مالی 
خرابه،   به کسی که80 ساله هستند عشــق می ورزند و تحسین ش می کنن؟ 

چشم دل بسته کن تا چشم جان باز کنی!( )نادری(
  آقاي بردبار گفتند: یخ نمایید!

0912340 : براهم در جواب اون خانم محترم که گفته بود پســر باید غیرت 
داشته باشه پول مهم نیست، بگم که خانم جان، پســرا غیرت دارن. شما باید 
غیرت داشته باشــید که تا تقی به توقی می خوره می رید سراغ یه عشق دیگه، 
یا اینکه می رید مهریه تونو می ذارید اجرا و شده منبع درآمدتون تو این روزگار 
لعنتی.... البته امیدوارم شما از اون دسته نباشید. بیچاره پسرا به خاطر این دلیل 
مهم جرات نمی کنند ازدواج کنند.درضمن همه   پسرا خائن نیستند و خیانت 
نمی کنند. البته برای اون دسته از پسرا که دخترای معصوم رو بازیچه قرار می دن 
واقعا متاسفم. خدا جواب شونو می ده. البته دختر خانوما هم نباید بازیچه دست 
این جور پسرای کثیف بشن. خدا همه مادران مونو حفظ کنه که با نبود امکانات 
امروزی، پای شوهران شون ایستادن. هرکدوم با چند تا بچه. به راستی که بهشت 

زیر پاشونه.آره جونم )....براهم به خون پاک شهدای عزیزمون قسم، بنده چند تا 
جوون پسر می شناسم که اهل زید بازی و این چیزا که امروز مد شده نیستن و 
صد البته پاک و صادق اند ولی می ترسن زن بگیرن. هرکدوم شونم باالی 30 سال 

دارن.خدا به فریادشون برسه که به جز اون هیچ فریادرسی نیست(
  من خودم چند تا دختر جوون می شناســم که باالی 50 ســال 
شــونه ولی اونقد چش شون از داف ماف ها ترســیده که وقتی اسم شوهر میاد 

کهیر می زنن!
0912586 : با گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان ســرافراز رجایی و باهنر و 
عرض تبریک هفته دولت به دولت دوست داشتنی اعتدال که دارن ناپاکی های 
به جا مانده را با همه سختی های موجود پاک می کنند.خدا قوت دالوران عرصه 
سیاست. درضمن یه تشکر ویژه دارم از دکتر فرجی دانا که داشت باتمام وجود 
زحمت می کشید. البته یه عده نذاشتند این فرمانده عزیز دوران 8 سال حماسه 
به مردم سرزمینش خدمت بکنه و واقعا  متاسفم كه برخي از استیضاح همچین 
وزیر دانشمندی در صحن مجلس جوری جشن گرفته بودند که انگار یه سناتور 
کثیف آمریکایی رو استیضاح شده است. بابا شــما یه سرباز دوست داشتنی و 
وفادار به نظام رو از انجام وظیفه اش باز داشتید... کاش تو 4 سال گذشته جلوی 
غارتگران واقعی بیت المال می ایستادید )...بنده به عنوان یه جوان ایرانی عاشق 
وطنش که نه بسیجی ام و نه کارمند دولت، به اسرائیلی های کثیف که داشتند 
از نطنز جاسوســی می کردند و البته با درایت و هوشمندی ارتشیان و دالوران 
موفق نشدن، بگم که ای انسان های ابله اگه وجود دارید بیایید جنگ که ما خیلی 
وقته منتظریم تا با خاک یکسان تون کنیم و انتقام مردم بیچاره غزه رو از شما 
سپاهیان یزید بگیریم. اینجا ایرانه با کلی مردم عشق وطن. ای نتانیاهوی کثیف 

لعنت برتو و ارتش داعش(
0912308 : اگه این سطل های آب یخی که اینا می ریزن رو سرشون تو دریاچه ارومیه 
ریخته بودن االن دریاچه پر شــده بود. خب می خوای کمک کنی پول شو بده. آب رو 
چرا حروم می کنی؟ )... آقا بری در شماره 953 روزنامه سی تا پیام چاپ شده که هشت 

پیام مربوط به 0911706 می باشد. بحث حسادت نیست. نشان دهنده 
اینه که اونجا نظم و ترتیب حاکم نیست. خودمونی بگم هر کی هر کیه. 

خالصه یه کارت زرد گرفتی.(
  واهلل خیلی جوانمردین که کارت زرد می دید، من 
اگه جاتون بودم می دادم ایبرامو از ته حلق ش آویزون می کردن 
از سقف؛ یه هفته هم به ش ارزن و بلغور نمی دادن، شیشه نوشابه 

خانوادگی را هم روزی سه وعده از مری و نای ایشون عبور می دادن 
به میمنت و بزرگی! ناخن ها و ســم هاش هم می چیدن از ته، تا برای 

دیگرون عبرت می شــد! )اتفاقا این آقا مرتضای ما همیشه حواسش 
هست که اگر از کفتری دو تا پیام چاپ شد شماره یکی شو دست كاری کنه 

که اجحاف نشه، حاال موندم با این سوتی، منو شب به لونه م راه می ده 
ننه م، یا باید برم کارتن خوابی و گرویی دیگرون بشم؟!(

0919337 : براهم، هیچ خبر داري  كه شیرازه حكومت هندوستان 
را فیلم ها و سریال هاي  سینما و تلویزیون نگه داشتن؟ جاي  مطالعه 

و بررسي  داره!!...خبرداري ؟ ... )آقا، اسم برنامه 90 فردوسي  پور را باید 
گذاشت »پیامك«... چون به هر بهانه یه سوال جور 

مي  كنــه و... خدا بده بركــت!!...( آقاي  
قادري ، »حیف« كه  خــان كیمیایي  

راجع بــه ازدواج و فراري  دادن »شــاه 
ماهي  «  توضیحي  مرحمت نفرمودن!! حیف...

0912775 : تو سایت نگار خوندم كه كارگردان محترم 
سریال یوســف پیامبر از مردم براي تامین هزینه ساخت 

سریال جدیدشــون كمك خواســتند. اومدیم و مردم یهو 
جوگیر شــدن و كمك كردند! بازیگراشو از كجا پیدا مي كنید؟ 

مخصوصا خانومارو ؟چون قبال فرموده بودید خانوماي بازیگر ما » 
الن و بلن و جیمبلن«!... نكته بعدي اینكه این دفعه كه نویسنده ش 

  )PINK FLOYD( خودتونید ایشاال؟
  خانمــای بازیگــر مــا خیلی هــم جیمبل نیســتن، 

خیلی هاشون میان وســط، خدا الهام چرخنده رو ازمون نگیره، به حق این 
سوی چراغ.

0912500: آقای آشتیانی، هواداران پرسپولیس 
خیلی منطقی و صبورند و صبر و تحمل شان هم 
زیاد است. ایراد کار جای دیگر است و از بخت بد 
، سیاسی کاری و سیاسی بازی سال هاست 
که پرسپولیس و طرفداراشو مریض کرده، 
به امید روزی که داروی شفابخشی برای 

بهبود این مریض کشف بشه.
  کلینیک مجهز براهم با انواع 
مسکن ها، ملین ها ، کدئین ها و آرامبخش ها، در 
خدمت بیماران عزیز است، تحویل با گوسپند زنده 

در رختکن!.... آی خونه دار، بچه رو وردار و بیار! 
0901603: عجب سوتی   دادید! ایمان موسوی 
امسال تو فوالد بازی می کنه نه گسترش!! خدایی 
خیلی دیگه بد بود این سوتی نتونستم از کنارش 
بگذرم! )آقا این بخش ورزشی پنجشنبه رو کی 
نوشته؟ همه ش سوتیه که!... به غیر از موضوع 
ایمان موسوی، برادر من نفت در هفته پنجم 

به سایپا باخت نه چهارم!! خیلی ضایع بودا!(
  عه، پس نفت ، برادر شماس؟ خب 

اینو زودتر می گفتی داداش! )رو رو برم ایبرام!(
0911898: موج سرخ خندوانه )هفت صبح( دم 
تمام حاضران برنامه خندوانــه گرم. ههههه دلم 
خنک شد، ین یه درس عبرتی شــد برای آقای 
آرش برهانی تا یاد بگیره وقتی یه جا می شــینه 
جو نگیردش. واهلل)...راســتی آقا براهم اصال ازت 
انتظار نداشتم، مگه پنجشــنبه والدت حضرت 
معصومه)ص( روز ما دخترای باشگاهت نبود؟ چرا 
تبریک نگفتی به مون؟ هان؟ این طوری حواس ت 

به کفترات هست؟()مائده.بابل(
  مــا خودمون منتظــر بودیم یکی 
آقایی کنه و به خودمون تبریک بگه! )بس که این 
روزها شهاب، زیر ابروی براهم رو می گیره و پودر 
گونه و رژلب می زنه واسه ش و مانیکور پدیکورش 

می کنه، ما خودمون تو روز دختر، چش مون به در 
خشکیده بود. اینو می گن بحران هویت!(

0912775: در مورد كار بامزه امیرحسین صادقي 
سوالي برام پیش اومده ؛ اینكه اومدیم و استقالل 
٦٠ امتیازي شد اونوقت تكلیف پرسپولیس چي 
مي شــه؟ چون در اون صورت فكــر نكنم تعداد 
تیم هاي لیگ هاي یك تا ســه به ٦٠ تا تیم برسه. 
لطفا این مشكل را حل كنید. اینم اضافه كنم كه 
من اصال طرفدار این دو تیم نیستما. فقط كنجكاو 

)PINK  FLOYD(.شدم بدونم همین
0936810: امیر خان مــرد بزرگ . پرچمت باال. 
ژنرال آبی ها . دست مریزاد....)َسرور هر چی لنگیه 
امیر قلعه نویِیه. فهمیدی لنگی ؟ استقالل همیشه 
َسرور و ســاالر همه   لنگیاس. پرچم آبیا همیشه 
باالس. یکی بره پرسپولیســو از ته جدول جمع 

کنه. هههه(
  بفرما، لنگی هم نشده بودیم که اونم 

شدیم ، به کوری چشم شاه!
0912289: من تو این مونــدم که قلعه نویی چه 
هیزم تری به ورزشی نویســا فروخته که این قد 
واسه ش حاشیه درست می کنن؟ به خدا یه روزی 
تقاص این دروغ هایی که پشــتش می نویسن رو 

پس می دن.
0910782: من یکی از طرفداران قرص و محکم 
کی روش هســتم ولی این چونه زدن طوالنی ش 
منو یاد مادر عروس و خواستگار صبور ماه عسل 
93 علیخانی می نــدازه . بله رو بگه دیگه، جون به 

لب مون کردی.)پرستو(
  کارلوس! من وکیلم شما را به عقد 
کفاش سرو قد شمشاد شــوخ و شنگ در بیارم؟ 
)دوماد سکوت کرده( من وکیلم؟ )بازم سکوت( 
آقا من وکیلم؟ )ســکوت( مرتیکه من وکیلم؟..... 
با صدای نازک بخونین : بــا اجازه کفاش و وزیر و 

نبی و پرویز مظلومی و فرگوسن و فردوسی پور ، 
بععععععله!....)لی لی لی لی لی !(...در این لحظه 
براهم، یه مشــت نقل و نبات پرت می کنه رو سر 
عروس وکالتی و دوماد ســرخوش و ساقدوش و 
سولدوش ....و فوتبال ایران به خونه بخت می ره به 

حق این سوی چلچراغ.
0933885: این ســوتی خفن از شــما بعید بود 
براهم خان!! ایمان موســوی ایــن فصل تو فوالد 

خوزستانه، نه گسترش فوالد. واقعا که !!!
  حاال خون کــه نریختیــم! خوبه 
ننوشتیم تو رئال زاراگوزا بازی می کنه، دیگه این 

کاله پوست مونو می کندین!
0914923: مایلی کهــن و انتقادهای جدیدش 
از كی روش  )هفت  صبح؛ شــنبه 14 تیر؛ صفحه 
اول( قارداش؛ به این جناب پژمان راهبر بگو یكی 
از کفاتر ، از اون مطلب شــاكیه؛ بدفــرم؛ ناجور؛ 
چغر! مایلی کهن مشكل داره، درست؛ اما دیگه نه 
اینقدر در حد شهله شهله! چطور قطر یادتونه، اما 
6-2 كره و 3-صفر عربستان یادتون نیس؟ داداش 
مظنه انصاف توی راســته تخت طاووس چنده؟! 
تازه قضیه چه ربطی به رئیس جمهور قبلی داشت 
كه یه تیکه سیاســی هم اونور حواله می كنه؟  نه 
خدایی ش این گودرز به اون شــقایق چه ربطي  
داشت؟! قارداش؛ ما به خاطر دست فرمون براهم 
مشــتری این خط شــدیم؛ واال براهم های زرد و 
رنگین كماني  فــراوون!! ریخته كه می گما! )اقدم 

از میانه(
  پژمانــه دیگه، یــه روز رفیق فاب 
شقایق، یه روز دشمن پورتاخال خونی گودرز!....هر 
کی باهاش بیشتر کافی شاپ بره، پیچیده سمت 
اون!...تو مو می بینی و ایشون اطوی مو و سشوار و 
این چیزا! خدا قسمت کنه ، ببخشین پشت مون 

به ایشون بود!
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یکی از بازیکنان می تواند حریفش را با دو حرکت 
مات کند. شما بگویید کدام بازیکن و چطور؟!
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 معماي شطرنج

طراح: بیژن گوراني

خانه های خالی را با 1، 2، 3 یا 4 پُرکنید.
طوری که هیچ رقمی:

در سطر خودش تکراری نباشد.
در ستون خودش تکراری نباشد.
در مربع قرمزش تکراری نباشد.

خانه های خالی را با رقم های 1تا 6 پُرکنید.
طوری که هیچ رقمی:
در سطر خودش تکراری نباشد.
در ستون خودش تکراری نباشد.
در مستطیل قرمزش تکراری نباشد.

 کيدوکو  )سودوکوی کودکان(

پيشنهادی برای 
بچه های  7تا9ساله

)کالس اولی ها
تا کالس سومی ها(

پيشنهادی برای 
بچه های  10تا12ساله
)کالس چهارمی ها
تا کالس ششمی ها(

کيدوکو افزایش دهنده 
سرعت پردازش ذهن است.

اطالعات بيشتر درباره 
کيدوکو و نمونه های تمرینی 

آن را
در اینترنت بيابيد.

  پاسخ هاي شماره قبل

 c3 با زدن سرباز سياه به d سرباز سفيد ردیف
می رود.

اگر شاه سياه به d3 برود، همين سرباز سفيد 
پيشروی می کند تا سياه مات شود.

اگر سرباز سياه به سرباز c3 حمله کند، رخ سفيد با 
زدن این سرباز، سياه را مات می کند.

اما اگر سرباز سياه فقط پيشروی کند، رخ سفيد 
سمت چپ به b4 می رود تا سياه مات شود.


