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جنگ اپل
و مايكروسافت  

بر فراز ابرها

جنجال به بهانه يك واگذاري
ــاور ــر تركان، مش ــر اكب ــارات اخي ــى اظه  در پ
ــه دولت براي  ــور منتخب درباره مصوب ــس جمه  رئي
واگذاري زمين نمايشگاه بين المللي تهران به سازمان 

صداوسيما مدير كل روابط عمومى اين سازمان گفت: 
سخنان آقاي تركان غيرحقوقي، غيراخالقي و مغاير با 

سياست هاي اعتدال رئيس جمهور منتخب است.

ــيما،  ــي صداوس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــگاه  ــو با باش ــهرابي در گفت وگ ــيدمحمدتقي س س
خبرنگاران با اشاره به مصاحبه تركان در اين خصوص 

ــفانه جناب آقاي تركان طي مصاحبه اي  گفت: متاس
ــوابق حقوقي و با تعابير غيراخالقي  ــدون توجه به س ب
ــب اين انتخاب  ــأن رئيس جمهور منتخ و به دور از ش
ــتاي قدرداني متقابل توصيف  ــات دولت را در راس هي
ــيما  ــازمان صداوس ــركل روابط عمومي س كرد.مدي
ــتگاه ها كه مي تواند  ــوان كرد: آيا اختالف بين دس عن
براحتي و از مجاري قانوني حل و فصل شود و همه بايد 
ــيده شده و  ــند، بايد به ميان مردم كش به آن پايبند باش

خوراك تبليغاتي براي بيگانگان فراهم كند؟
وى با اشاره به مصوبه هيات دولت در مورد واگذاري 
ــگاه بين المللي  زمين مجاور جام جم كه متعلق به نمايش
است، گفت: مصوبه دولت دو بخش دارد كه يك بخش 
ــت و بخش ديگر آن  ــه اختيارات دولت اس ــوط ب آن مرب
ــال مي شود.سهرابي در  به صورت اليحه به مجلس ارس
ــت  بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: طبيعي اس
ــتگاه  ــات دولت وقتي موضوعي بين دو دس كه در جلس
ــت يكي از طرفين با مصوبه  ــود، ممكن اس مطرح مي ش
ــتدل مخالفت خود را  ــي مخالف بوده و به طور مس نهاي
ــد به مصوبه دولت  ــالم كند، ولي نهايتا همگي پايبن اع

هستند.
ادامه در صفحه2

آي ورك 
درآي كلود؛ 

برگ برنده اپل
 براي رقابت با مايكروسافت

شيرينى ماه عسل  دركام مخاطبان

ــل» پس از دريافت بازخورد مثبت  برنامه «ماه عس
ــي روزهاي آينده  ــش اين برنامه، ط ــان از پخ مخاطب
تغييراتي را در نحوه دعوت از مهمانان اين برنامه خواهد 

داد. ماه عسل امسال به كارگرداني سيد حامد ميرفتاحي 
و محمد پيوندي و اجراي احسان عليخاني در اولين

ادامه در صفحه3

ظهور فوق سنگين 
جديد وزنه برداري 

ايران
بهادر مواليي با مهار وزنه 254 كيلويي  

در دوضرب، همه را شگفت زده كرد

رضا پورعالي/ گروه ورزش

ــليمي و سجاد انوشيرواني كه  در غياب بهداد س
همچون سه وزنه بردار المپيكي ديگر براي حضور در 
ــرط گذاشته اند، اين نگراني وجود داشت  تيم ملي ش
كه تيم ملي ايران، خالء يك فوق سنگين پرقدرت را 
در رقابت هاي جهاني لهستان احساس كند، اما بهادر 
ــياد  مواليي با عملكرد خيره كننده خود در يونيورس
ــيه، نويد ظهور يك فوق سنگين جديد  جهاني روس

را به دنياي وزنه برداري داد. 
ــالن آلبگوف  ــي هرچند در رقابت با روس موالي
ــجويان جهان  ــه مدال نقره بازي هاي دانش روس، ب
ــت يافت، اما در دوضرب وزنه اي را باالي سر برد  دس

كه موجب شگفتي خيلي ها شد؛ 254 كيلوگرم.
ــود كه  ــه زماني دوچندان مي ش ــن وزن ارزش اي
ــته  ــين رضازاده توانس بدانيم تا قبل از اين فقط حس
ــنگين تر از 250 كيلوگرم را باالي سر  بود وزنه اي س
ــليمي، قهرمان المپيك، جهان و  ببرد. حتي بهداد س

بازي هاي آسيايي
ادامه در صفحه18

 جشن گلريزان
 براي زندانيان غيرعمد

بيشتر اين افراد به دليل صدور چك بالمحل، حواله، سفته و ديه 
زنداني شده اند

مريم خباز   /   گروه جامعه 

ــان در زورخانه و گرفتن  ــدن پهلوان ــم جمع ش رس
جشن گلريزان و پول جمع كردن براي نيازمندان شهر، 
23 سال است كه نه به شيوه قديم كه با همت ستاد ديه 
ــور ابتدا در تهران و سپس در استان ها و مراكزش  كش
ــود تا خيراني كه به آزادي زندانيان جرائم  برگزار مي ش
غيرعمد اعتقاد دارند، گرد هم بيايند و پرداخت پولي را 

تعهد كنند كه آزاد شدن زندانيان به آن وابسته است. 
ــن گلريزان فردا در تهران  بيست و چهارمين جش
ــان هزاران زنداني  ــد مي خورد تا به يمن ماه رمض كلي
ــان  ــوند و روال عادي زندگي ش جرائم غيرعمد آزاد ش
ــال و سال هاي  را در پيش بگيرند، همان طور كه پارس

پيش اين اتفاق افتاد. 
ــال گذشته تاالر عقيق جماران در حالي پذيراي  س
ــه در پايان  ــور و خيران بود ك ــئوالن قضايي كش مس
ــراي كمك به  ــارد تومان پول نقد ب ــن، يك ميلي جش

زندانيان جرائم غيرعمد جمع شد. 
در بين آنهايي كه پارسال به اين جشن كمك مالي 
كردند اسامي آشنايي بود كه كمك هاي قابل توجهي 
ــالب 80 ميليون  ــتند از جمله رهبر معظم انق نيز داش
ــان، رئيس قوه قضاييه و رئيس جمهور 50 ميليون  توم
ــالمي 30 ميليون  ــوراي اس تومان، رئيس مجلس ش

ــران 50 ميليون تومان، اتاق  ــان، اتاق بازرگاني اي توم
بازرگاني تهران 40 ميليون تومان، بنياد تعاون زندانيان 
پنج ميليون تومان، رئيس سازمان زندان ها ده ميليون 

تومان و وزير دادگستري دو ميليون تومان. 
در كنار اين افراد نام آشنا، شهروندان شناخته نشده اي 
ــئوالن به اين  ــتر از برخي مس هم بودند كه حتي بيش
ــن كمك كردند و البته گروه زيادي از مردم ايران  جش
ــط از طريق واريز وجه به  ــتاد ديه فق كه طبق اعالم س
ــك ملي 103 ميليون تومان به نيت آزادي زندانيان  بان

جرائم غيرعمد هزينه كردند. 
 آمار زندانيان؛ 8764 نفر 

يك چاه عميق كه محال است با آب دستي پر شود 
حكايتش شبيه حكايت زندانيان جرائم غيرعمد است 
ادامه در صفحه 17

گفت و گو جامعه
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نظرسنجى هنوز در ايران 
جا نيفتاده است

مفهوم اعتدال در انتخاب 
 اعضاي كابينه 
روشن مي شود

 گفت و گو با با الياس 
نادران، نماينده مجلس
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استان هاي اصفهان،
  سمنان ، چهارمحال و بختياري
 و شهرستان بروجرد (لرستان)

ــازان ايران با تكذيب اخبار  دبير انجمن قطعه س
ــده در زمينه تعليق فعاليت هاي شركت  ــر ش منتش
فرانسوي رنو در ايران از عزم اين شركت براي ادامه 

حضور در بازار ايران خبر داد.
ــان قرباني در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد:  ساس
ــر شده، رنو فعاليت هاي  برخالف  برخي اخبار منتش
ــتار توجه  ــران را تعليق نكرده بلكه خواس خود در اي
ــودرو براي ادامه  ــكالت پيش روي صنعت خ به مش

فعاليت در ايران شده است.
ــن تحريمي كه از  ــا بيان اين  كه جديدتري وي ب
ــد محدوديت هاي صنعت  ــع ش ــرف آمريكا وض ط
ــت، خاطرنشان كرد: رنو در  خودرو را افزايش داده اس
ــازان داخلي پيشنهاد كرده ميزان  نامه اي به قطعه س
ــود كه  توليد تندر 90 و مگان به  گونه اي مديريت ش

توليد اين محصوالت در ايران استمرار يابد.
ــه داد:  در  ــازان ايران ادام ــر انجمن قطعه س دبي
ــازي كشور  ــرايطي كه توليد در دو گروه خودروس ش
ــز در نامه اي به  ــش يافته، رنو ني ــا حد زيادي كاه ت

قطعه سازان خواستار كاهش توليد محصوالت تحت 
ــده است؛ زيرا با توجه به ميزان موجودي  برند خود ش
قطعات در شركت هاي خودروساز داخلي حفظ سطح 
توليد به ميزان گذشته ممكن نيست.وي با بيان اين 
ــاي توليدي را از  ــي از قطعات خودروه ــه رنو برخ  ك
ــور وارد مي كند، تصريح كرد: تحريم هاي  خارج كش
ــكالت مالي موجب شده كه  بين المللي و برخي مش
ــركت رنو طوالني شود كه اين  پرداخت مطالبات ش
ــي بر روند واردات قطعات  موضوع تاثيرات نامطلوب

داشته است.
دبير انجمن قطعه سازان ايران با بيان اين  كه رنو 
ــت،  همچنان مصمم به ادامه فعاليت ها در ايران اس
ــر آمريكا و  ــه دليل تحريم اخي ــان كرد: ب خاطرنش
مشكالت نقل و انتقال پول و بويژه تحريم كشتيراني، 
ــوار شده  ــرايط براي واردات قطعات به ايران دش ش
است. با اين حال رنو از معدود شركت هايي است كه 
با وجود تمام اين مشكالت اعالم كرده عالقه مند به 
بازار ايران بوده و نمي خواهد اين كشور را ترك كند.

تكذيب توقف فعاليت هاي رنو در ايران

سربازى و زشتى و زيبايى از موضوعاتى است كه در «ماه عسل» به آنها توجه خواهد شد تنگ نظري 
ــه جام جم در  ــئوليتم در روزنام ــه اعتبار مس 1. ب
جلسات شوراي معاونين صدا و سيما سال هاست كه 

شركت مي كنم .
ــال مباحثي كه  ــال 88 به دنب ــاي اول س  در  ماهه
ــكالت نمايشگاه بين المللي تهران و  در خصوص مش
انتقال آن به نقطه اي در جنوب تهران مطرح گرديد  در 
ــوراي معاونين درباره اين موضوع مفصال بحث شد  ش
ــاختمان هاي صدا و سيما  كه با توجه به پراكندگي س
ــطح شهر و رشد شبكه ها و آينده رسانه موضوع  در س
واگذاري زمين نمايشگاه به صدا و سيما  پيگيري شود 
ــه اي به تاريخ 88/5/24  از رئيس جمهور  كه طي نام
ــت شد  و پيگيري هاي مستمر آن به مصوبه  درخواس

دولت در چند روز گذشته انجاميد .
بنابراين آناني كه فكر مي كنند اين يك درخواست 
ــخي فوري از سوي دولت بوده است بدانند  آني و پاس

قضاوتي نادرست كرده اند .
ــر حتما از فردي  ــا توجه به مطلب فوق الذك 2. ب
ــوان نماينده آقاي روحاني  ــد آقاي تركان به عن مانن
ــال هاي دور دولت آقاي هاشمي كه سرد و  و وزير س
گرم چشيده است انتظار نمي رفت چنين اقدامي را به 

حساب بده بستان و مراسم تقدير رسانه ملي 
ادامه در صفحه2

برادر ارجمند جناب آقاى دكتر احمدى نژاد
رئيس  محترم جمهورى اسالمى ايران

سالم عليكم:
ــتحضار داريد توسعه  احتراما؛ همانگونه كه اس
ــيما از  ــازمان صدا وس ــزون فعاليت هاى س روزاف
ــو و كمبود فضا در مجموعه سايت جام جم  يك س
ــاختمان هاى  ــوى ديگر ايجاب مى نمايد،  س از س
ــددى با كاربرى هاى متفاوت خارج از محدوده  متع
ــم به صورت اجاره و در برخى موارد نيز خريد  جام ج
ــبكه ها، بخش ها و واحدهاى  ــار ش ــك در اختي مل
مختلف سازمان قرار گيرد.مزيد بر مشكالت فوق 
ــه دليل پراكنده بودن واحدها از نظر فنى و امنيتى  ب

اين سازمان با مشكالت جدى مواجه است...  .
ــرم مبنى بر  ــم دولت محت ــت به تصمي ــا عناي ب
ــگاه هاى دائمى بين المللى به  واگذارى محل نمايش
دستگاه هاى نيازمند و با توجه به نياز مبرم اين سازمان 

ــترش هاى الزامى در آينده و مشكالت  به دليل گس
ــوارى مجموعه فوق  ــانه، همج امنيتى فراروى رس
ــم آورده تا با تجميع  ــازمان اين فرصت را فراه با س

شبكه ها و واحدهاى مختلف در محل مذكور:
اوال: مسائل امنيتى سازمان حساس صداوسيما 

...  قابل تضمين باشد.
ــه اجاره بها و  ــا: از هزينه هاى قابل مالحظ ثاني
ــد امالك و تحميل آن به بيت المال جلوگيرى  خري
ــده و نهايت صرفه جويى را براى سازمان محقق  ش
ــمند است دستور فرماييد نسبت  سازد. لذا خواهش
ــگاه هاى دائمى به اين  ــذارى مكان نمايش به واگ

سازمان اقدام شود.
ــژاد، معاون ادارى  و  ضمنا جناب آقاى تقدس ن
مالى سازمان براى هماهنگى و تسريع در روند امور 

معرفى مى شوند.
با دعاى خير / سيدعزت اهللا ضرغامى

پافشاري دولت بر مصوبه74 هزار ميلياردي نامه صداوسيما در سال 88  به رئيس جمهور براى واگذارى نمايشگاه بين المللى
ــي كه دولت بر اجراي مصوبه صفر كردن  در حال
ــك مركزي از  ــركت هايش به بان ــي خود و ش بده
طريق  تغيير  نرخ ارز  پافشاري مي كند، ديروز ديوان 
محاسبات كشور با غيرقانوني خواندن اين تصميم از 

ورود به اين ماجرا خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما، در آخرين روزهاي كاري 
ــي نماينده  ــه اي كه احمد توكل ــت دهم، مصوب دول
ــي جديد  تهران در مجلس آن را  اعالم  كرد به چالش
براي دولت مستقر تبديل شده است .ماجرا از اين قرار 

است كه مجمع عمومي بانك مركزي در خرداد امسال 
با حضور رئيس جمهور و مسئوالن اقتصادي دولت دهم 
ــده  ــد كه مصوبه نهايي آن چالش  برانگيز ش برگزار ش
ــاس اين مصوبه كه روز چهارشنبه پنجم  ــت. بر اس اس
ــده تا كل  ــد، مقرر ش ــاه به بانك مركزي ابالغ ش تيرم
بدهي دولت و موسسات دولتي به مبلغ 74 هزار ميليارد 
ــود حاصل از افزايش نرخ ارز از 1226 تومان  تومان با س

به 2500 تومان تهاتر شود. 
ادامه در صفحه 4

ديوان محاسبات: مصوبه مجمع بانك مركزي از چند جنبه مغاير قانون است

* بخش هايي از اين نامه به دليل مسائل امنيتي حذف شده است

 مفتح، قائم مقام وزير صنعت : برخي برداشت ها درباره دليل واگذاري نمايشگاه به صداو سيما بچگانه است
 مقيمي، نماينده بهشهر : اگر نيازي به مصوبه مجلس باشد، كمك خواهيم كرد
 بذرپاش، نماينده تهران: تصميم گيري درباره نمايشگاه يكشبه نبوده است

تاريخ نامه رئيس سازمان صداوسيما به رئيس جمهور نشان مى دهد كه پيشينه مصوبه اخير دولت به سال 88 برمى گردد

ــالمي ايران در  ــور خارجه جمهوري اس وزير ام
ادامه رايزني هاي خود درباره تحوالت مصر با محمد 
ــاون رئيس جمهور موقت مصر در امور  البرادعي مع

بين الملل، به صورت تلفني گفت وگو كرد.
ــه گزارش واحد مركزي خبر، علي اكبر صالحي  ب
ــفر كوتاهي كه  ــت از س ــداد ديروز پس از بازگش بام
ــوادث مصر با مقامات تركيه  ــراي رايزني درباره ح ب
ــا تاكيد بر اين كه  ــت، در گفت وگو با البرادعي ب داش
ــور مصر فقط با خواست مردم  تعيين سرنوشت كش
ــت مردم  ــور رقم مي خورد، تصميم و خواس اين كش
ــور را مورد احترام  ــي اين كش مصر براي آينده سياس

همگان دانست.
وي شركت همه گروه هاي سياسي و نخبگان را 
در چارچوب فرآيند سياسي ملي براي پيشبرد اهداف 

مردم مصر بر پايه وحدت همه قشرها خواستار شد.
محمد البرادعي، معاون رئيس جمهور موقت مصر 
در امور بين الملل نيز با تشكر از تماس تلفني وزير امور 
خارجه كشورمان و با توجه به جايگاه مهم جمهوري 
ــالمي ايران خواهان بهترين روابط با كشورمان  اس

شد و ادامه رايزني هاي دوجانبه در خصوص مسائل 
مهم منطقه را خواستار شد.

ــورمان كه عصر جمعه به  ــر امور خارجه كش وزي
ــد داوود اوغلو  ــود، در گفت وگو با احم ــه رفته ب تركي
همتاي تركيه اي خود با ارزيابي مثبت از روند توسعه 
ــور، بر ضرورت ارتقاي همكاري ها در  روابط دو كش
ــي، اقتصادي و فرهنگي  ــاي مختلف سياس حوزه ه
تاكيد كرد و عزم مقامات عالي دو كشور براي پيشبرد 
ــف را عامل مهمي براي  ــط در زمينه هاي مختل رواب

افزايش همكاري ها دانست.

گفت وگوي صالحي با البرادعي درباره حوادث مصر


