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لزوم بازگشایی
 3 سفارتخانه در تهران

میلیون  چند  نباشد  یا  باشد  خوشایندمان  چه 
از  و  می كنند  زندگی  كشور  از  خارج  در  ایرانی 
بریتانیا  و  كانادا  آمریکا،  در  آن ها  اكثریت  قضا 
سه  كه  است  حالی  در  این  گزیده اند.  مسکن 

كشور فوق در تهران سفارت ...

وزیر خارجه ایران:
خلع سالح را آغاز کنید

ظریف  جواد  محمد  مقاله  انتشار  پی  در 
گاردین،  روزنامه  در  كشورمان  خارجه  وزیر 
این  نویسان  ستون  از  بورجر«  »جولیان 
روزنامه، در یادداشتی اهمیت و ابعاد مختلف 

این مقاله را تشریح كرد...

میهمانانی از 
دنیای دیگر

همیشه  فضایی  موجودات  و  بیگانگان 
موضوعی جذاب در سینما بودند و فیلم های 
مختلف تجاری و هنری درباره حضور آنها 
در زمین یا حمله آنها به زمین ساخته شده 

است و وقتی ...

 »بریتش الیبرری« 
رتبه نخست میراث 
فرهنگی انگلستان

كتابخانه »بریتش الیبرری« انگلستان كه در 
زمان ساخت در پارلمان این كشور به عنوان 
»زشت تـرین ساختمان جهان« از آن نام برده 

شده و بعدها پرنس »چارلز« ...

پالتینی نامزد جـــدی 
ریاست فیفــــا 

دست  عدیده ای  مشکالت  با  است  مدتی  فیفا   
بزرگ  نهاد  این  فساد  می كند.  نرم  پنجه  و 
آن  تبعات  حاال  و  شد  مشخص  بین المللی 
همچنان ادامه دارد. در این بین بحث انتخابات 

بعدی فدراسیون ...

هفته نامه پرشین با بیش از صدهزار نفر مخاطب در شبکه های اجتماعی  محلی مناسب جهت تبلیغات مشاغل  شما

سیاست های ریاضتی دولت تا سال 2020 ادامه می یابد

ریاضت انگلیسی

صفحه  20 

بحث  اروپایی،  كشورهای  دیگر  مانند  انگلیس  در  روزها  این 
اروپا یورو  انگلیس عضو پول واحد  اقتصادی داغ است.  ریاضت 
نیست. اما این كشور هم از بحران مالی اقتصادی سال های اخیر 

جهان مصون نمانده و فراز و نشیب آن را تجربه كرده است.
كشورهای  میان  در  اخیر  سال های  در  انگلیس  اقتصاد  آنکه  با 
بحران  پای  صدای  اما  بوده  پررونق ترین  و  باثبات ترین  اروپایی  
همیشه در این كشور شنیده شده و به همین خاطر اكنون محافظه 
 كاران حاكم در این كشور، به دنبال تدابیری برای پیشگیری هستند. 
ریاضت  به  موسوم  مالی  سخت  سیاست های  تدابیر،  این  ازجمله 
و  تهیه  را  آن  انگلیس بسته جدید  دارایی  كه وزیر  است  اقتصادی 
در  سرسختی  مخالفان  كه  سیاست هایی  كرده است.  ارائه  ماه  این 
احزاب  شکل  به  كه  مخالفانی  دارد.  انگلیس  در  و  اروپا  سراسر 
چپ در چند كشور اروپایی از شوراهای شهر تا خود دولت قدرت 
گرفته اند و ادامه حیات این سیاست های ریاضتی را تهدید می كنند. 
كه  گرفته  شکل  سیاست ها  این  علیه  هم  پرقدرتی  مردمی  جنبش 
همراه  ناآرامی  و  اعتراض  با  را  اروپا  مختلف  شهرهای  روز  هر 

می كنند. 
انتخابات  نتیجه  در  اكنون  كه  انگلیس  در  حاكم  محافظه كاران 
با  می گویند  دارند،  اختیار  در  را  قدرت  همه  شریك،  بدون  امسال 
 98 پس اندازی  تاكنون   2010 سال  از  ریاضتی  سیاست های  همین 
این  تایمز،  فایننشال  نوشته  به  كرده اند.  فراهم  پوندی  میلیارد 
سیاست های ریاضتی دولت انگلیس در كل اروپا بدون رقیب است 
و سخت ترین سیاست هایی است كه یك دولت اروپایی اتخاذ كرده 
است. اكنون وزیر دارایی انگلیس در چارچوب بودجه جدید دولت، 
 20 تا  آن،  اجرای  با  كه  كرده  ارائه  جدیدی  ریاضتی  سیاست های 
میلیارد دالر دیگر باید از هزینه ها كم و پس انداز شود. بر اساس 
از هزینه های  اندازه  این  تا  اروپا  در  دیگر  تنها سه كشور  آمارها، 

و  بحران زده  كشور  سه  همان  كشور  سه  این  كرده اند.  كم  خود 
بیمار و در آستانه ورشکستگی اروپا یعنی یونان، اسپانیا و ایرلند 
هستند. این درحالی است كه وضعیت و شرایط اقتصادی انگلیس 

با این سه كشور اساسا قابل مقایسه نیست. 
سیاست های  و  هزینه ها  شدید  كاهش  مقدار  این  باوجود 
سختگیرانه، میزان حمایت مردم از محافظه كاران انگلیس بسیاری 
دیگر  در  درحالی كه  است.  كرده  متعجب  جهان  در  و  اروپا  در  را 
پی  سقوط  باعث  مالی  سخت  سیاست های  اروپایی،  كشورهای 
وجود  با  محافظه كار  حزب  انگلیس  در  اما  شده،  دولت ها  پی  در 
اجرای این برنامه ها امسال در انتخابات نتایج كم سابقه ای به دست 
دالیل  از  یکی  نکرد.  پیدا  هم  ائتالفی  شریك  به  نیاز  حتی  و  آورد 
حمایت مردم از این سیاست های سخت مالی شاید عملکرد خوب و 
شاخص های امیدوارانه رونق و رشد اقتصادی دولت در سال های 

اخیر باشد. 

ضربه به اقشار آسیب پذیر
همچنان  خود  ریاضتی  سیاست های  در  انگلیس  دارایی  وزیر 
حمایت مالی از بخش های درمان، آموزش و البته دفاعی نظامی را 
ادامه داده است. یعنی بودجه این بخش ها آسیب و كاهش چندانی 
بیشترین  محلی  دولت های  و  شهری  شوراهای  اما  است.  نداشته 
موجب  وضعیت  این  می كنند.  و  كرده  تجربه  را  بودجه  كاهش 
شده اقشار آسیب پذیر جامعه بیشترین ضربه را از این سیاست ها 
هزار   150 حدود   2010 سال  از  تایمز،  فایننشال  نوشته  به  ببینند. 
سالمند دسترسی به خدمات مراقبت و نگهداری را از دست داده اند. 
شمار كودكانی كه به مراكز نگهداری كودكان بی سرپرست سپرده 
این  بودجه  كه  است  درحالی  این  است.  شده  برابر  هفت  شده اند، 

مراكز 30 درصد كاهش یافته است. 

برای 50 سالگی جی . كی. رولینگ، خالق دنیای جادویی هری پاتر

روایتگر زبردست
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هفته ای که گذشت 
مش دونالد جای مک دونالد در ایران 

شنیده شد كه ایندیپندنت در گزارشی از تالش رستوران های 
ایرانی برای نزدیک شدن به ظاهر و استفاده از نام شركت  
سال های  طی  داد.  خبر  خارجی  زنجیره ای  رستوران های 
گذشته رستوران های مک دونالد همه جای جهان از توكیو 
تا چین و توركی بریتانیا را فرا گرفته است. تنها جایی از 
جهان كه این رستوران ها همچنان اجازه حضور نداشته و 
دیده نمی شوند، ایران است. در حال حاضر رستوران هایی 
با  تشابه  ایجاد  هدف  با  دونالد«  »مش  مانند  نام هایی  با 
ایران  سطح  در  دونالد  مک  ای  زنجیره  رستوران های 
سطل  حتی  و  رستوران  ظاهر  تمام  كه  شده اند  تأسیس 
آشغال های زردرنگ شبیه رستوران های مکدونالد گذاشته 
با  مصاحبه ای  طی  رستوران ها  این  از  یکی  صاحب  است. 
برای  تالش  حال  در  ما  بود  كرده  اعالم  تایمز  نیویورک  

نزدیک شدن هرچه بیشتر به مک دونالد هستیم.

نظر گردشگر آمریکایی درباره »حجاب« ایرانی ها
شنیده شد كه »زنان مسلمان با حجاب چادر مشکی همیشه 
و  زدم  لبخند  آنها  به  وقتی  اما  می آمدند ،  نظرم  به  جدی 
سالم كردم ، دیدم آنها نیز با لبخند سالم مرا پاسخ دادند و 
خوش آمد گفتند. حجاب دیگر در نظرم زندان نیست«.   این 
مطلب را »ریچل«، گردشگر آمریکایی در سفری كه اخیرا 
قرار  خود  راهنمای  اختیار  در  و  نوشته  داشته،  ایران  به 
داده  است. جلیل چرخیان، راهنمای این گردشگر كه همراه 
گروهی با جمعیتی بیش از 20 گردشگر به ایران سفر كرده 
نخست  وهله   در  گردشگران  ذهنیت  »تغییر  می گوید:  بود ، 
ارتباط زیادی دارد، چرا كه  به نوع برخورد راهنمای تور 
با انتقال درست داده ها و در معرض تجربه های ناب قرار 
به سمت واقعیت ها  را  آنها  دادن گردشگران می تواند ذهن 

سوق دهد«.
 

تکذیب حضور پسر ظریف از سوی دختر كری 
آمریکا،  امورخارجه  كه دختر جان كری، وزیر  شنیده شد 
برخی گزارش ها در رسانه های این كشور مبنی بر حضور 
مراسم  در  ایران  وزیرخارجه  ظریف،  محمدجواد  فرزند 
در  كری  نسا  نوشت؛  مشرق  كرد.  تکذیب  را  عروسی اش 
صفحه خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت؛ زمانی كه ما 
ازدواج كردیم، هیچ مهمانی برگزار نشد و پسر ظریف هم 

حضور نداشت. روز یکشنبه نیز یک مقام مسئول در وزارت 
حضور  مورد  در  آمریکایی  سایت  یک  ادعای  خارجه  امور 
فرزند وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در مراسم 
سازی  خبر  را  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  فرزند  ازدواج 
محض دانست. وی ضمن تکذیب مطلب و بی پایه توصیف 
آن گفت: برخی محافل خبری غیرمعتبر با سوءاستفاده از 
روندهای خبری با اغراض خاص و از آن جمله برای جلب 
مخاطب به تولید اخباری از این دست رو آورده اند و مناسب 
است رسانه های داخلی در بازنشر خبرها اعتبار منابع خود 

را مورد توجه قراردهند.

نیویورک در انتظار روحانی
در  حضور  برای  نیویورک  به  روحانی  سفر  سومین   
دو  از  متفاوت تر  كمی  امسال  ملل،  سازمان  عمومی  مجمع 
توافق  از  پس  سفر  این  چراكه  بود؛  خواهد  گذشته  سال 
هسته ای ایران و كشورهای غربی صورت گرفته و اهمیت 
شی  پوتین،  اوباما،  با  روحانی  سخنرانی  همزمانی  نیز  آن 
جین پینگ و فرانسوا اوالند در یک روز خواهد بود.برخی 
حاشیه  در  اوباما  و  روحانی  دیدار  احتمال  از  گمانه زنی ها 
روحانی  قبلی  سفر  دو  در  دهند.  می  خبر  نشست  این 
تابوشکنی هایی رخ داد و تحوالت ارتقا  دهنده جایگاه ایران 

در معادالت جهانی رقم خورد.

مرگ مالعمر
مالعمر،  سرنوشت  از  بی اطالعی  سال  دو  گذشت  از  پس   
رهبر طالبان افغانستان منابع امنیتی این كشور، مرگ مرد 
از  گذشته  سال های  در  مالعمر  كردند.  تایید  را  تک چشم 
نظرها دور بوده و با انتشار پیام های مناسبتی حرف هایش 
گروه  این  افراد  به  طالبان  گروه  وب سایت  طریق  از  را 
رسانده است. پس از اعالم این خبر اعضای طالبان با مال 
مالعمر  نزدیک  و  اعتماد  مورد  منصوردوست  محمد  اختر 
انتصاب  كردند.  بیعت  گروه  این  جدید  رهبر  به عنوان 
اعضای برجسته طالبان  از  با مخالفت شماری  مالمنصور 

مواجه شده است. 

رقابت خودروسازان
 از زمانی كه مذاكرات هسته ای روند مثبتی به خود گرفت، 
میان شركت های خودروسازی مطرح دنیا هم رقابتی برای 

حضور در بازار ایران شکل گرفته است.در این میان عالوه 
پای  حاال  فرانسه،  پژو  و  رنو  خودروسازی  شركت  دو  بر 
برخی  و  بنز  فیات،  واگن،  فولگس  سوزوكی،  شركت های 
از برندهای چینی هم به بازار ایران باز شده است.این در 
شرایطی است كه مدیران خودرویی ضمن هشدار به شركت 
پژو از مراحل نهایی شراكت با فولکس واگن خبر داده اند. 
از سوی دیگر گفته شده دفاتر شركت بنز تا چند ماه دیگر 

بازگشایی می شود.

بوئینگ در راه ایران
 پس از توافق هسته ای اگر قرار به خانه تکانی باشد، ناوگان 
از  و  است  حسابی  تکانی  خانه  یک  نیازمند  ایران  هوایی 
هواپیماهای  را  فرسوده  ناوگان  جای  تا  است  قرار  رو  این 
كه  داده  خبر  شهرسازی  و  راه  وزیر  بگیرند.  وارد  تازه 
آنکه  ضمن  ایرانند،  راه  در  بوئینگ  شركت  از  نمایندگانی 
هوایی  ناوگان  بازسازی  برای  ایرباس  با  هم  مذاكراتی 
هواپیماهای  ورود  خبر  پیش  چندی  است.  گرفته  صورت 
روسی به كشور، سرو صدا به پا كرد كه بالفاصله تکذیب 
شد.گفته شده در فاز اول باید ساالنه حدود 80 تا 90 فروند 

هواپیما تامین شود.

محرمانه های غیر قابل انتشار
صدا  خبر  معاونت  مسووالن  دیدار  به  عراقچی  كه  زمانی 
كوتاهی  فاصله  به  نمی كرد  تصور  هرگز  رفت،  سیما  و 
رسانه  خروجی  روی  خصوصی  دیدار  این  در  اظهاراتش 
بالفاصله  اگرچه  كه  محرمانه هایی  بگیرد.  قرار  ملی 
دیپلمات هسته ای كشورمان  انتقاد شدید  اما  برداشته شد، 
كرد.  توصیف  ملی  منافع  با  مغایر  را  آن  و  برانگیخت  را 
تنها  ایران  به  حمله  تا  كه  بود  گفته  دیدار  این  در  عراقچی 
توضیح  در  خبر  مركزی  واحد  بود.  مانده  اوباما  دستور 
ناخواسته مسوول  از خطای  ناشی  انتشار مطلب  كه  گفت 

مربوطه در ارسال خبر اولیه بوده است.

سقوط یا عبور شهاب سنگ؟
آسمان  از  نورانی  شیئی  عبور  گذشته،  شب  پنج شنبه 
برخی  سوی  از  البرز  و  همدان  قزوین،  زنجان،  استان های 
رسانه ها به برخورد شهاب سنگ با زمین تعبیر شد، خبری 
دیگر  برخی  سوی  از  و  تایید  مقامات  برخی  سوی  از  كه 

ضمن  باره  دراین  بحران  مدیریت  سازمان  اما  شد،  تکذیب 
از  شهاب سنگ  عبور  تایید  با  سنگ،  شهاب  سقوط  تکذیب 
افقی  به طور  آسمانی  شیء  این  كه  گفت  كشورمان  آسمان 
در  تکه سنگی  هم  یکشنبه  روز  است.  عبوركرده  آسمان  از 
اطراف زنجان كشف شد كه هنوز مشخص نیست از بقایای 

شهاب سنگ بوده باشد.

سریال بابک سازی
زنجانی  بابک  به  مربوط  ماجراهای  هنوز  درحالی كه 
نفتی  میلیاردر  این  اتهامات  بررسی  دادگاه  و  نشده  تمام 
مهرماه  است  كرده  چه  نفت  پول های  با  نیست  معلوم  كه 
برگزار می شود، برخی رسانه ها از بابک زنجانی های دوم 
و سوم خبر می دهند، خبری كه به شدت از سوی وزیر نفت 
شکستن  برای  سریال سازی ها  این  می گوید  و  شده  تکذیب 
قبح اقدامات زنجانی است. فردی كه با وجود اینکه زندانی 
نمایندگان  با  بازدیدهایش  و  دید  و  نامه نگاری ها  است، 
دارایی های  شود   می  گفته  می شود.  خبرساز  هرازگاهی 

زنجانی كفاف پرداخت بدهی های نفتی اش را نمی دهد.

نوسان در ارتفاع 66 هزار
 شاخص بازار سهام كه پس از اعالم توافق هسته ای روند 
سفر  با  همزمان  گذشته  هفته  بود  گرفته  خود  به  كاهشی 
از  مثبت  اخباری  انتشار  و  كشور  به  فرانسه  خارجه  وزیر 
دوباره  دوشنبه  روز  از  نزدیک،  آینده  در  سرمایه گذاری ها 
مثبت شد و این روند مثبت را حتی در روز آغازین این هفته 
با افت 299 واحدی روبه رو  اما روز یکشنبه  ادامه داد،  هم 
اما  دوشنبه،  روز  در  شاخص  افزایش  اندک  ثبت  با  شد. 
روز سه شنبه شاخص دوباره به مدار نزولی بازگشت و به 

نوسان در ارتفاع 66 هزار واحدی ادامه داد.

هتک حرمت به بانوان ایرانی در تركیه
مسافران  با  مواجهه  در  تركیه  فرودگاه  پلیس  مأموران 
گذشته،  روزهای  طی  داشته اند!  زننده  برخورد  ایرانی، 
مقصد  به  كه  پگاسوس  هواپیمایی  پروازهای  از  یکی  در 
شاهد  ایرانی  مسافران  است،  بوده  حركت  در  استانبول 
برخورد زننده مأموران هواپیمایی بوده اند؛ به گونه ای كه 
سه تن از بانوان ایرانی را پس از ضرب و شتم و بی احترامی 

بازداشت كرده اند.
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جمشید  تخت  سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاویر  در 
اسب  بر  سوار  هیچکس  نیست.  عصبانی  هیچکس 
نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. هیچکس 
سرافکنده و شکست خورده نیست هیچ قومی بر قوم د 
یگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد. 
از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری 
در ایران مرسوم نبود ه است در بین صدها پیکره تراشید 
ه شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه 
و عریان وجود ندارد. بخاطر بسپاریم که از چه نژادی 

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

ارگان  و  گروه  هیچ  به  پرشین  نامه  هفته 
باشد   نمی  وابسته  سیاسی  غیر  و  سیاسی 
صحیح  رسانی  اطالع   جهت  در  صرفا  و 
سایت  از  مطالب  تمامی  دارد.  می  بر  گام 
رسیده  مقاالت  معتبر،  های  روزنامه  ها، 
نویسنده  نام  ذكر  با  رسمی  وخبرگزاریهای 

انتخاب و به چاپ می رسد.
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هیچ میراثی غنی تر از 
صداقت نیست.

هر آنچه نیک پایان پذیرد، پرده، صحنه پنجم.

No legacy is so rich as 
honesty.

All’s well that ends well, Act III, sc. 5.

برگرفته از کتاب اندیشه های زرین شکسپیر/ گردآوری 
و ترجمه: هلیا معینی 

خواننده گرامی
از  فقط  پرشین  نامه  هفته  مخارج 
محل آگهی ها و حق اشتراک تامین 
انتظار  پرشین  نامه  هفته  میشود. 
دارد در صورتی که آن را می پسندید 
و  فرهنگ  برای  را  آن  ماندگاری  و 
ما  میدانید  مفید  زبانان  فارسی 
بارها  که  همانطور  کنید.  یاری  را 
نوشته ایم،  در صورت ازدیاد تعداد 
نامه  هفته  ها،  آگهی  و  مشترکان 
رسانی  اطالع  راه  به  و  میابد  دوام 
می  ادامه  خود  فرهنگی  وکارهای 
مرهون  پرشین  نامه  دهد.هفته 
محبت های کسانی است که تاکنون 
و  دهندگان  آگهی  ما  درخواست  به 

مشترکانی به ما معرفی کرده اند.

 103973 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

انگلیس  در  فقیر  به كودكان  از مراكز خیریه كمك  یکی 
در گزارشی  امسال  به صندوق نجات كودكان،  موسوم 
كشور  این  در  فقیر  كودكان  شمار  افزایش  به  نسبت 

هشدار داد و اعالم كرد، در یك سال اخیر 25 درصد از 
بوده اند.  روبه رو  غذا  تامین  مشکل  با  انگلیسی  والدین 
این نهاد خیریه در گزارش خود اعالم كرده كه یك چهارم 
فقر  این  كه  هستند  روبه رو  فقر  با  انگلیس  در  كودكان 
شامل مشکل در تهیه غذا، لباس و جای خوابیدن است. 
دولت انگلیس رسما اعالم كرده كه 2 میلیون و 300 هزار 

كودك در این كشور در فقر به سر می برند. 

دفاع از ریاضت
جورج  شخص  و  انگلیس  در  حاكم  محافظه كاران 
سیاست های  منتقدان  مقابل  در  دارایی  وزیر  آزبورن 
از خود، حزب كارگر را مسوول  ریاضتی و برای دفاع 

می گویند  محافظه كاران  می دانند.  موجود  وضعیت 
دولت  در  كارگر  حزب  كتاب  و  بی حساب  خرج های 
و  صرفه جویی  جز  چاره ای  اكنون  كه  شده  باعث  قبل، 

بارها  آزبورن  نماند.  باقی  برای دولت و مردم  ریاضت 
حزب  دولت  از  را  هنگفتی  بودجه  كسری  كه  گفته است 
كسری،  این  جبران  برای  باید  و  برده  ارث  به  كارگر 
انگلیس تا سال ها ریاضت بکشد. او می گوید دولت های 
قبل عادت كرده اند  از دولت  محلی و شوراهای شهری 
بودجه  بی فایده شان  بوروكراتیك  كارهای  برای  كه 
هنگفت طلب كنند ولی ادامه این روند در شرایط كنونی 
ممکن نیست. به همین خاطر او از تغییر ساختار اداری 
حمایت می كند. بنابراین اكنون دولت با دو جریان سخت 
روبه رو است یکی تغییر ساختار اداری و كوچك كردن 
و ادغام نهادها و همزمان كاهش هزینه ها. در موقعیت 
ناخالص  تولید  درصد   36 دولت  هزینه های  كنونی، 

داخلی را تشکیل می دهد. آزبورن و محافظه كاران حاكم 
ریاضتی،  سیاست های  اجرای  با  می گویند  انگلیس  در 
 1990 اواخر دهه  به رقم   2020 تا سال  هزینه های دولت 

بازمی گردد یعنی زمانی كه تونی بلر در قدرت بود. 
و  درمان  بخش های  اكنون  كه  تفاوت  این  با  البته 
دولت  كلی  هزینه های  از  بزرگ تری  بخش  بازنشستگی 

را نسبت به گذشته تشکیل می دهد. 
سیاست های  تغییر  طریق  از  می گویند  محافظه كاران 
اجرا  به  را  هزینه ها  كاهش  این  از  بخشی  مالیاتی 
مالیات  افزایش  و  فقرا  مالیات  كاهش  یعنی  می گذارند. 
رسانه ها  در  ویژه  به  آنها  منتقدان  اما  ثروتمندان. 
كوچك  شهرهای  در  ویژه  به  محافظه كاران  می گویند، 
و دولت های محلی هزینه ها و بودجه اقشاری را كاهش 
می دهند كه كمترین سهم را در زمینه آرا دارند و آسیبی 
منظور  نمی زنند.  انتخابات  در  محافظه كاران  آرای  به 
سالمندان  و  بی خانمان ها  معلوالن،  چون  اقشاری  آنها 
فقیر است كه صدای بلندی در جامعه ندارند و خطری 

سیاسی برای دولت محسوب نمی شوند. 

ریاضت ادامه دارد
دو اندیشکده اقتصادی سیاسی در انگلیس در گزارشی 
پیش بینی كرده اند كه سیاست های ریاضتی دولت تا سال 
و موسسه  مالی  ادامه می یابد. موسسه مطالعات   2020
گفته اند،  خود  گزارش  در  لندن  در  دولت  مطالعات 
باوجود وعده ای كه وزیر دارایی انگلیس در سال 2010 
كار  این  می كند،  متوازن  سال   4 طی  را  بودجه  كه  داد 
با  انتخاباتی  انتخابات سال 2015 هم  و  نگرفته  صورت 
موضوع ریاضت اقتصادی بود. بر اساس پیش بینی این 
موضوع  همین  با  هم   2020 سال  انتخابات  موسسه،  دو 
ادامه  انگلیس  در  همچنان  بحث  این  و  می شود  برگزار 

خواهد یافت.

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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 آیا مردم، تاب اصالحات اقتصادی را دارند؟ 

تکیه بر تاب و توان* 
از  صحبت  یقین  به  می توان  حاال  امنیت،  شورای  تایید  از  بعد 
برداشته شدن تحریم ها كرد. شرایطی كه همزمان با آزاد شدن 
دارد.  بسیار  اصالحات  به  نیاز  اقتصادی،  روابط  و  شرایط 
بوده  ارتباط  در  آسیایی  كشورهای  با  تحریم  شرایط  در  ایران 
است. كشورهایی كه یا تحریم در آنها تاثیری ندارد یا از طریق 
حاال  می شدند.  ایران  با  همکاری  به  حاضر  واسط،  كشورهای 
و روابط  است؛ شركای جدید  ایران  پیش روی  تازه ای  شرایط 
تازه. بر همین اساس هم نیاز به تغییرات اساسی و اصالحات 
اقتصاد خود دارد. حاال در چنین شرایطی است  ساختاری در 
كه تاب و توان مردم اهمیت بیشتری پیدا می كند. اینکه جامعه 
اصالحات  در  قبل  سال های  در  كه  سوابقی  وجود  با  ایران 
اقتصادی دولت های قبل شاهد بوده، حاال آمادگی رویارویی با 
انبوه  نه، جای بسی تردید است. حجم  یا  را دارد  تازه  شرایط 
اعالم  گریخته  و  جسته  صورت  به  بار  هر  كه  اختالس هایی 
زده  دولت  به  مردم  اعتماد  دیوار  بر  كه  بود  تیشه ای  می شد، 

می شد.
تجربه  باشد،  كمک رسان  راستا  این  در  می تواند  كه  مساله ای 
مشابه كشورهای توسعه یافته است. بسیاری از كارشناسان در 
همین میان معتقدند كشورهای توسعه یافته به دلیل اصالحاتی 
توان  می كنند،  ایجاد  جامعه  بطن  در  كاری،  هر  از  پیش  كه 
جوامع  مردم  هستند.  شاهد  خود  جوامع  سوی  از  را  بیشتری 
ایران  همچون  كشورهایی  با  دیگر  اختالف  یک  توسعه یافته 
حاال  كه  اعتمادی  دولت هاست.  به  اعتماد  حقیقت  در  كه  دارند 
را  سخت تری  كار  آن،  از  بخشی  فروریختن  با  می رسد  نظر  به 
برای اصالحات  است. دولت  داده  قرار  پیش روی دولت جدید 
پایه  می تواند  مساله  همین  دارد.  نیاز  مردم  ایمان  و  باور  به 
بسیاری از اصالحات باشد. كما اینکه تجربه مشابه كشورهای 
واسطه  به  دولت  می كند.  تایید  را  مساله  همین  توسعه یافته، 
اطالع رسانی شفاف با مردم، تحمل پذیری آنها را باال می برد و 

برآیند همین مساله در نهایت سبب اصالحات بیشتر می شود.

در این میان به نظر می رسد در مورد ایران، وضع قدری متفاوت 
است. پایین بودن اعتماد متقابل میان مردم و دولت به خوبی در 
دولت های گذشته دیده می شد. دولت یازدهم كار سخت تری هم 
پیش رو دارد چراكه در كنار تخریب اعتمادی كه هشت سال از 
دولت  از  اندكی  منابع  حاال  گرفت،  صورت  گذشته  دولت  سوی 
پاسخگو  باید  هم  را  بسیاری  وعده های  و  مانده  برایش  قبل 
باشد. همین مساله تنگنای اصالحات اقتصادی بیشتر را پیش 
با  این حال، به نظر می رسد كه  با  روی دولت قرار داده است. 
برداشته شدن تحریم ها، وضعیت بهتری پیش روی دولت قرار 
دارد اما سوالی كه باید تامل بیشتری در آن كرد،  میزان تحمل 
مردم نسبت به وضعیت جدید و انتظاراتی است كه از شرایط 

پساتحریم دارند.

 در اینکه دولت از ابتدای كار، تالش خود را برای برداشته شدن 
صدالبته  و  نیست  شکی  داشته،  اوضاع  بهتر كردن  و  مشکالت 
حال  در  مردم  اعتماد  كارشناسان،  از  بسیاری  اذعان  به  كه 
ترمیم است اما آیا دولت مردم را به لحاظ روانی برای شرایط 
با مردم صریح صحبت  آیا دولت  آماده كرده است؟  پساتحریم 
كرده و انتظارات باالی آنها را اصالح كرده است تا حاال بتواند 
توسعه یافته  جوامع  مانند  ایران  مردم  كه  باشد  داشته  انتظار 
زمان  در  و  ناچار  به  دولت ها  كه  وعده هایی  كنند؟  برخورد 
تیزی  تیغ  می كنند،  ارائه  مردم  به  حساس  شرایط  یا  انتخابات 
تعهدات خراش  این  انجام  در  را  كه می تواند دست دولت  است 
دهد. دولت ها در بسیاری مواقع، وعده هایی در حوزه اقتصادی 
آن زمان  بر اساس شرایط روز  می دهند كه در بسیاری مواقع 
نیست و بیشتر شکل رویا به خود می گیرد. شاید بتوان همین 
مساله را عامل اصلی تحمل پذیری پایین مردم ایران دانست كه 
هر بار و در زمان انتخاب دولت ها، خیل عظیم وعده هایی را به 
نمی گیرد.  خود  به  تحقق  روی  وقت  هیچ  كه  می شنوند  گوش 
حاال اما دولت باید تیغ تیز وعده ها را كنار گذاشته و واقع بینانه 

در مورد اصالحات اقتصادی با مردم صحبت كند. 

* اشاره به بیت »تکیه بر تاب و توان كم كن در این میدان عشق / 
آن ز پا افتاده ای وین ناتوانی بیش نیست« شعر از رهی معیری

گزارش
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 نخستني صفحه كارتون وكاريكاتور روزانه د     رايران

محسن ظريفيان
بدون شرح!

www.nishkhat. ir                             r

keyvan.varesi .ar t@gmai l .com

قلم اولي ها اگر قلم تان  تازه به كاغذ خورد    ه... با نيشخط آثارتان را  منتشر كنيد    !
كافي است كارتون ها و كاريكاتورهاي خود     را براي سرد    بير نيشخط به نشاني زير ارسال كنيد    .

مايك اسميت
اياالت متحده
الس وگاس سان

بقاياى هواپيما ى مفقود شده مالزيايى پيدا شد

آتش سوزي گسترده درجنگل هاى  هاليوود

كارتون          جهان

 تام استيگليچ
اياالت متحده
مديانيوز

كارتون       نقد

كارتون؛ 
سپيده صفارى

نقد    ؛ 
عليرضا صديقى

در فضاي كارتون و كاريكاتور كشـور آفتي اسـت كه اين كارتون نيز به آن دچار شـده؛ در 
نظرگرفتن موضوعي با باِر مثبت!  اين طور نيسـت كه هر موضوعي بتواند به خوبي دستمايه 
يك اثر كارتون باشد. از دو  وجه تاريخ هنر كارتون و كاريكاتور تاريخي بسيار انتقادي است. 
درونمايه كارتون و كاريكاتور حتي اگر فقط از نوع «فكاهه» نيز باشد، باز، درونمايه اي انتقادي 
است. هم ذات اين كار و هم آن جايي كه عرضه مي شود(مطبوعات)، فضايي دارند كه در آن 

فضا قرار نيست به كسي شادباش و خيرمقدم گفت!
در همين كشور خودمان ديگر اين ديده نمي شـود تا في المثل براي مراسم توديع و معارفه 
مسئولي، نمايشگاه كاريكاتور برگزار كنند! چرا؟ چون آن جلسه جاي نقد نوع مديريِت آن 

كه مي رود و آن كه مي آيد، نيست.
حاال حكايت همين شعار و يا تيتر اثر مورد بحث ما است؛ «پليس خود باشيم» شعاري است كه 
حتى براي بيلبوردهاي شهرداري و يا پوسترهاي آموزشي شهري(البته اگر موجود باشند)، 
بسيار گل درشت و پرادعا مي نمايد، چه برسد به موضوع يا تيتر شدن براي يك سوژه كارتون! }

هاليوود در آتش

نقد     
كارتون

لزوم بازگشایی
 3 سفارتخانه در تهران

اویس حامد توسلی
 دانشجوی دوره دكترای حقوق بین الملل

چه خوشایندمان باشد یا نباشد چند میلیون 
می کنند  زندگی  کشور  از  خارج  در  ایرانی 
و  کانادا  آمریکا،  در  آن ها  اکثریت  قضا  از  و 
بریتانیا مسکن گزیده اند. این در حالی است 
که سه کشور فوق در تهران سفارت خانه ای 
فّعال نداشته و از همین رو برای سفر به این 

کشورها  مشکالت فراوانی وجود هستند.

بنیادین  از حقوق  آمد  و  آزادی رفت  بر  یا حِق  بر سفر  حِق 
بشر است. در ماده  13 اعالمیه جهانی حقوق بشر بر آزادی 
كشورهای  میان  همچنین  و  مرزها  داخل  در  آمد  و  رفت 
مختلف جهان به عنوان یکی از ابتدایی ترین حقوق انسان ها 

همین  مشابه  دولت هاست.  وظیفه  آن  تامین  كه  شده  تاكید 
مفاد در ماده 12 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی كه 
پیوسته، ذكر شده است.اگرچه شهروندان  آن  به  نیز  ایران 
اّما  نشده اند  منع  اسراییل  جز  به  كشوری  به  سفر  از  ایران 
در برخی ادوار برای سفر به برخی كشورها دچار مشکالت 

جدی شده اند.
حّق بر آزادی رفت و آمد دارای دو جنبه سلبی و ایجابی است. 
به عبارتی دولت ها نباید ممنوعیتی برای سفر اتباع خود به 
سایر كشورها ایجاد كنند كه این همان جنبه سلبی است و 
محدودیت های  تا  كنند  تالش  باید  دولت ها  دیگر  سوی  از 
كردن  سهل تر  تمهیداتی،  با  و  بردارند  ازمیان  را  موجود 
سفر شهروندان خود را مهیا كنند كه این جنبه ایجابی بحث 
است. در كشور ما نه تنها تالشی در جهت بر طرف كردن 
محدودیت ها صورت نگرفته بلکه بر تعداد كشورهایی كه با 
ایران دچار مشکل شده اند افزوده شده و از قدرت گذرنامه 
ایرانی نیز به طور چشمگیری كاسته شده است. در همین 
سه  به  سفر  در  موجود  محدودیت های  تاریخچه  به  راستا 

كشور موضوع بحث اشاره می شود:
 

 تعطیلی سفارتخانه ایاالت متحده آمریکا در تهران
بر كسی  آبان 1358   13 در  آمریکا  ماجرای تسخیر سفارت 
از  پس  ماه   9 حدود  كه  ای  واقعه  است.  نمانده  پوشیده 
پیروزی انقالب به وقوع پیوست و منجر به گروگانگیری 66 
تن از كاركنان این سفارت به مدت 444 روز شد و در نهایت 
از  فارغ  یافت.  خاتمه  الجزایر  بیانیه  با   1359 ماه  دی  در 
مباحث سیاسی مطروحه حول این موضوع، از منظر حقوق 

بین الملل حمله به سفارت هر كشوری امری ناپسند است.
كنوانسیون  دو  كنسولی  و  دیپلماتیک  حقوق  حوزه  در 
روابط  در  وین   1961 كنوانسیون  دارد.  وجود  جهانی  مهم 
روابط  در  وین   1963 كنوانسیون  دیگری  و  دیپلماتیک 
كنسولی كه ایران به ترتیب در سال های 1343 و 1353 آن ها 

را مورد تصویب قرار داده است.
و  دیپلماتیک  اماكن   ،1961 كنوانسیون   22 ماده  با  مطابق 
و   29 مواد  با  مطابق  و  هستند  مصونیت  دارای  آنان  اموال 
30 همین كنوانسیون مامورین دیپلماتیک و محل زندگی آنان 
نیز از مصونیت بهره مند هستند. لذا بدون اذن آنان هر نوع 
این در  با قواعد بین المللی است.  اماكن مغایر  این  به  ورود 
حالی است كه در جریان حمله به سفارت موارد فوق رعایت 
نگشت و در نهایت با قطع روابط فی مابین، سفارت آمریکا 
امری  فاقد هر نوع كارایی شد.  از 35 سال  در تهران بیش 

كه موجب شده شهروندان ایران چنانچه قصد سفر به این 
كشور را داشته باشند به ناچار باید رنج سفر به كشور ثالثی 
با صرف وقت و هزینه مضاعف  را بر خود تحمیل كنند و 

درصدد اخذ ویزای آمریکا برآیند.

  تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران
آقای  با دور دّوم ریاست جمهوری  آذر 1390 و همزمان  در 
پایین  با  بریتانیا،  سفارت  به  حمله  با  ای  عده  نژاد  احمدی 
آوردن پرچم این كشور و ورود به سفارت، موجبات تخریب 
اگر  آوردند.  فراهم  نیز  را  آن  در  موجود  اموال  از  بخشی 
انقالب  اوایل  التهاب  پر  فضای  در  آمریکا  سفارت  به  حمله 
می رسد  نظر  به  اّما  است،  درک  قابل  برخی  دید  از  حداقل 
پس از سه دهه تجربه اندوزی، حمله مجدد به یک سفارت 
از نقش منفی بریتانیا  به هیچ روی قابل درک نیست.فارغ 
در تاریخ معاصر كشورمان، به هر حال حمله به سفارتخانه 
ین كشور در مملکتی متمدن هم چون ایران، نه در شأن مّلت 
بوده  كشورمان  بین المللی  تعهدات  با  هماهنگ  نه  و  ایران 
است. حمله ای كه از سوی بسیاری از مقامات جهان و حتی 
صاحب نظران داخلی مورد انتقاد قرار گرفت. كم تجربگی 
و یا حتی در نگاهی بدبینانه كم خردی برخی نیروهای به 
اصطالح خودسر در حمله به این سفارتخانه موجب شد كه 

بسیاری از ایرانیان به منظور سفر به بریتانیا مجبور شوند 
تا راهِی سفری مضاعف به یکی از كشورهای همسایه شده 
موجب  كه  امری  شوند.  بریتانیا  روادید  اخذ  به  موفق  تا 
خروج بیشتر ارز از ایران می شود. متاسفانه  تا سال 1392 
كه دولت قبلی قدرت را در اختیار داشت تالش مهمی برای 
بازگشایی سفارتخانه های دو كشور صورت نگرفت و سطح 
روابط در حد كاردار غیر مقیم یا ترددی باقی ماند. پس از 
روی كار آمدن دولت جدید نیز تا به امروز در حل این معضل 

توفیقی حاصل نگشته است.

  تعطیلی سفارت كانادا در تهران
ایران و كانادا به ماه های نخست انقالب باز  سردی روابط 
كمک  دلیل  1359به  سال  در  كشور  دو  روابط  گردد.  می 
برای  آمریکا  سفارت  كاركنان  از  تن  چند  به  كانادا  سفارت 
خروج مخفیانه از ایران بحرانی و سپس در همان سال قطع 
و  بازگشایی  كشور  دو  سفارتخانه های   1369 سال  در  شد. 
سال  از  یافت.  ارتقا  سفیر  سطح  به  روابط   1374 سال  در 
سال  این  در  اّما  بود  برقرار  عادی  روابطی   1382 تا   1374
آقای خاتمی بود  با دور دّوم ریاست جمهوری  كه همزمان 
دیگر  بار  تهران  در  ایرانی-كانادایی  خبرنگار  یک  مرگ 
روابط دو كشور را بحرانی ساخت. با روی كار آمدن دولت 
اردیبهشت  در  شد.  افزوده  روابط  سردی  بر  نژاد  احمدی 
1391سفارت كانادا ابتدا بخش صدور ویزای خود را تعطیل 
كرد و در شهریور همان سال روابط دو كشور به حال تعلیق 
و سفارتخانه تعطیل شد. با عنایت به اینکه هزاران ایرانی 
برای مالقات  از هموطنان  بسیاری  كانادا مقیم هستند،  در 
اقوام خود، در روند اخذ ویزا دچار مشکالت جدی شده اند 
كه این امر تا به امروز همچنان ادامه دارد.لذا سه كشوری كه 
جزو مقاصد اصلی سفر ایرانیان محسوب می شوند نه تنها 
در ایران سفارتخانه فعالی ندارند بلکه تالش موثری نیز از 
سوی حاكمیت برای توسعه روابط دوستانه با این كشورها 
كشور  حقوقدان  جمهور  رئیس  اگرچه  نمی شود.  مشاهده 
در سخنان خود با دقت در انتخاب واژگان تالش می كند تا 
اّما  روحیه صلح جویانه ایرانیان را به جهانیان معرفی كند 
سلسله  لحاظ  از  بعضًا  كه  كشور  محترم  مقامات  از  برخی 
مراتب از ریاست جمهوری پایین تر نیز هستند همچنان بر 
خالف تمایالت اكثریت شهروندان، بر ستیزه جویی با جهان 
تاكید می كنند كه به نظر می رسد این گونه شعارها از سویی 
با منافع مّلی در تضاد بوده و از سوی دیگر كمکی به حل 

مشکالت مردم نیزنمی كند.
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تحلیل گاردین از مقاله ظریف

وزیر خارجه ایران:
خلع سالح را آغاز کنید

خارجه  وزیر  ظریف  جواد  محمد  مقاله  انتشار  پی  در 
از  بورجر«  »جولیان  گاردین،  روزنامه  در  كشورمان 
ستون نویسان این روزنامه، در یادداشتی اهمیت و ابعاد 

مختلف این مقاله را تشریح كرد.
»وزیر  عنوان  با  خود  یادداشت  در  بورجر«  »جولیان 
ای  هسته  های  سالح  دارای  كشورهای  ایران  خارجه 

جهان را دعوت به خلع سالح كرد« آورده است:

معاهده  تدوین  برای  گفتگو  خواهان  ظریف  محمدجواد 
امحای تسلیحات هسته ای و ایجاد منطقه عاری از سالح 

های كشتار جمعی در خاورمیانه است.
اسرائیل  از  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
و هشت قدرت دیگر دارای سالح های هسته ای خواست 
ایران  تعهد  به  پاسخ  در  و  وین  ای  هسته  توافق  متعاقب 
را  ای خود، خلع سالح  برنامه هسته  برای محدودكردن 

آغاز كنند.
ظریف با درج مقاله ای در گاردین چنین استدالل می كند 
كه با توافق وین تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک، 
ایران به روح حاكم بر معاهده عدم اشاعه )NPT( مبتنی 
از سالح های هسته  اینکه دولت های غیر برخوردار  بر 
ای متعهد می شوند تا در راه كسب آن تالش نکنند، عمل 
كرده است. در عین حال وی می گوید دولت های دارای 
سالح های هسته ای نیز بایستی با خلع سالح به آنچه كه 

تعهد كرده اند عمل نمایند.

جهت  در  را  زیادی"  عملی  "گامهای  اینکه  ادعای  با  وزیر 
عدم اشاعه برداشته می نویسد: " ما در یك محیط امنیتی 
نابرابری و عدم  جهانی شده زندگی می كنیم؛ جایی كه 
تقارن بین كشورهای برخوردار و غیربرخوردار و تحت 
تاثیر پارادایم های به جا مانده از دوران جنگ سرد، دیگر 

امکان وجود یا تحمل را ندارند. "
این  از  برخوردار  كه  كشورهایی  كه  است  حالی  در  "این 
وظایف  از  اند  كرده  تالش  هستند،  ویرانگر  های  سالح 
قوانین  و   NPT مفاد  برای خلع سالح خود مطابق  خود 
عرفی بین المللی شانه خالی كنند و حتی به سختی حاضر 
از آن  این تازه قبل  این رابطه حرفی بزنند.  اند در  بوده 
بپردازیم  نیستند   NPT كه عضو  به كشورهایی  كه  است 
و یا اسرائیل، رژیمی كه دارای سالح های هسته ای اعالم 
با  دارد،  اشاعه  با عدم  را  بیشترین ضدیت  و  است  نشده 
اینحال مخالفت مضحک خود را با توافق نشان می دهد. "

خود  ای  هسته  های  زرادخانه  به  رسما  اسرائیل  اگرچه 
كالهک   80 حدود  رود  می  گمان  اما  است  نکرده  اذعان 
اتمی داشته باشد. مطالب ظریف، پنج عضو دائم شورای 
امریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا و   – امنیت سازمان ملل 

چین- را كه همگی مسلح به سالح های هسته ای هستند 
همچنین سه كشور دیگر دارای بمب های هسته ای: هند، 
عدم  معاهده  اسرائیل  همانند  كه  شمالی  كره  و  پاكستان 
می  قرار  سرزنش  مورد  نیز  اند  نکرده  امضا  را  اشاعه 

دهد.
ظریف سه پیشنهاد ارائه می كند: شروع مذاكرات برای 
تدوین یک معاهده امحای تسلیحات هسته ای؛ كه منجر 
به خارج ساختن زرادخانه های هسته ای از حالت آماده 
ها(  موشک  از  ها  كالهک  جداكردن  با  مثال  )برای  باش 
شود؛ و ایجاد منطقه عاری از سالح های كشتار جمعی 

درخاورمیانه.
هدف  با  كه   NPT بازنگری  كنفرانس  در  بهرحال 
می  ماه  در  اشاعه  عدم  معاهده  به  مجدد  نیروبخشیدن 
گذشته برگزار شد تالش ها برای توافق بر سر برداشتن 
گامهای بعدی جهت خلع سالح و ایجاد منطقه عاری از 

سالح های كشتار جمعی در منطقه به شکست انجامید.

توافق  كه  ایران  دهد  می  نشان  خود  یادداشت  با  ظریف 
وین را در چنته داشته و رئیس دوره ای جنبش عدم تعهد 
هسته  مسائل  زمینه  در  فعال  همچنان  )سازمانی  است 
سالح  خلع  )كمپین(  پویش  رهبری  دارد  آمادگی  ای(،   
برعهده  را  جمعی  كشتار  های  سالح  از  عاری  منطقه  و 

بگیرد.
از  بسیاری  موانع  "احتماال  راه  این  در  گوید:  می  ظریف 
سوی كسانی كه نسبت به صلح و دیپلماسی بدبین هستند 
ایجاد خواهد شد، با این حال ما می بایست همانند كاری 
كه در وین كردیم، تمامی تالش خود را برای پافشاری بر 

اهداف و همراه سازی دیگران به كار بندیم. "

در مقایسه با دوره اوج جنگ سرد در 1986 یعنی زمانی 
جهان  در  شده  انباشته  ای  هسته  های  كالهک  تعداد  كه 
از  كه  هایی  دولت  اكثر  بود،  رسیده  كالهک  هزار   65 به 
تسلیحات هسته ای برخوردار بودند تا حد قابل توجهی 
آن را كاهش داده اند و اكنون به كمتر از 16 هزار كالهک 
رسیده است كه 14700 كالهک آن – تقریبا به طور برابر- 
اما خلع سالح در حال  آمریکا و روسیه است.  به  متعلق 
حاضر با وقفه روبرو شده است. دولت اوباما قصد دارد 
قرارداد استارت جدید 2010 را با قرارداد كنترل تسلیحاتی 
به  رو  تیرگی  اما  كند  مدرنیزه  دیگری  تر  طلبانه  جاه 

وخامت روابط، پیشرفت در این زمینه را متوقف كرد.

پاتریشیا لویس مدیر مطالعات امنیت بین الملل اندیشکده 
چاتهام هاوس می گوید: چیزی كه بیش از همه برای من 
ای  هسته  توافق  ظریف  كه  اینست  كند  می  توجه  جلب 
وین را به منطقه عاری از سالح های هسته ای به شدت 
این  در  قبال  كه  ایران  رسد  می  نظر  به  است.  زده  گره 
كه  نقشی   – داشت  عهده  بر  را  افکار  رهبری  نقش  روند 
در سالهای اخیر از آن دور شده بود، یکبار دیگر خود را 
آماده آن كرده باشد. باید دید اسرائیل كه هیچگاه ظرفیت 
 NPT تسلیحات هسته ای خود را فاش نکرده و خارج از
نشان  واكنش  موضوع  این  به  چگونه  است  مانده  باقی 

خواهد داد.
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پسته و زعفران ایرانی 
به بازار جهــــــانی باز 
خواهـــــــــــد گشت؟

با نگاهی به آمار صادرات و واردات در کشور در سال های 
علیه  تحریم ها  گرفتن  با شدت  که  اخیر مشخص می شود 
ایران بزرگ ترین شرکای تجاری کشور عمدتا از قاره آسیا 
کشور های  با  را  تجاری  مراودات  کمترین  ایران  و  بوده  

اروپایی داشته است.
 به گونه ای كه چین در چند سال اخیر اولین شریک تجاری ایران بوده است. پس از چین، 
عراق، امارات متحده عربی، افغانستان، هند، تركیه، تركمنستان، پاكستان، هنگ كنگ و 
به  نسبتا  نیز وضع  واردات  بوده اند.در  كاال  برای صادرات  ایران  اصلی  9 مقصد  مصر 
همین گونه بوده  و پس از چین عمده كاالها به ایران از امارات متحده عربی، جمهوری 
كره، تركیه، هند و تایوان سپس برخی كشور های اروپایی نظیر آلمان، سوئیس، هلند و 
ایتالیا به ایران آمده است.اما اخیرا با مطرح شدن لغو تحریم ها این سوال به وجود آمده  
كه آیا پس از لغو تحریم ها شركای تجاری ایران تغییر می كنند؟ پس از بیانیه سوئیس 
هیات های تجاری و سرمایه گذاری مختلفی به ایران آمدند تا برای گسترش مبادالت خود 
مذاكره كنند. این كشورها قبل از نهایی شدن مذاكرات وارد ایران شدند تا فرصت را از 

دست ندهند. 
تغییر  نیز  ایران  تجاری  شركای  تحریم ها  شدن  برداشته  با  كارشناسان  برخی  گفته  به 

خواهند كرد. با قطع تحریم ها، چند تغییر پیش روی تجارت خارجی ایران قرار خواهد 
داشت. اول آنکه فضای جهانی برای تجارت با ایران مهیاتر می شود و بنابراین در خرید 
كاال، دسترسی بیشتری به منابع مختلف خواهیم داشت و می توان در شرایط رقابتی، 
زمین  شده  انجام  توافقات  با  همچنین  شود.  خریداری  كیفیت تری  با  و  ارزان تر  كاالی 

بازی تغییر كرده و شرایط برای ورود كاالهای ایرانی به اروپا فراهم می شود. 
زیرا  می كنند،  تغییر  ایران  صادراتی  مقصد  كشور های  توافق  به  توجه  با  قطع  به طور 
بازار  است.  بوده   اروپا  تجاری  اصلی ترین شركای  و  بزرگ ترین  از  یکی  ایران همواره 
تحریم ها  اما  است  بوده  اروپا  همواره  ایران  پتروشیمی  و  زعفران  پسته،  فرش،  اصلی 

موجب شده بود كه بازار صادراتی ما به شرق آسیا منتقل شود.
البته چین همواره یکی از بزرگ ترین شركای تجاری ایران خواهد ماند حتی پس از لغو 

تحریم ها هم عمده تجارت ایران با این كشور خواهد بود. 
تولیدكنندگان  نخستین  جزو  زعفران  همچون  غذایی  مواد  تبدیلی  صنایع  در  ما  كشور 
مطرح دنیا است و در زمینه تولید مركبات رتبه هفتم و پسته رتبه دوم را از آن خود كرده 
سرمایه گذاری های  باید  توزیع  و  بسته بندی  سیستم  ارتقای  به  توجه  با  بنابراین  است. 

چشمگیری حاصل شود تا شاهد توسعه در این بخش باشیم.

زعفران
شناخته  قرمز  طالی  نام  با  معموال  كه  دنیا  در  ادویه  پرتقاضاترین  و  گران قیمت ترین 
به  دالر   6  /5 گرم  هر  قیمت  با  محصول  این  نوع  باكیفیت ترین  است.  زعفران  می شود 
است.  بیشتر  نیز  گرانبها  فلزات  از  محصول  این  ارزش  كه  گونه ای  به  می رسد  فروش 
این  برداشت  دشوار  روش  آن  علل  از  یکی  و  است  بوده  باال  همیشه  گیاه  این  ارزش 
برای  صورتی كه  به  است.  ایرانی  زحمتکش  كشاورزان  كمک دست  با  آن هم  محصول، 
از 70هزار شاخه گل  باید 200 هزار رشته ظریف قرمز  این محصول  از  پوند  تولید هر 
زعفران با دست برداشته شود.پایتخت بی چون و چرای تولید زعفران در جهان ایران 
است و پیشینه این تجارت در ایران به سه هزار سال پیش بازمی گردد. ساالنه 250 تن 
در  میزان  این  درصد   90 از  بیش  كه  می شود  توزیع  و  تولید  جهانی  سطح  در  زعفران 
ایران تولید می شود. شرایط منحصربه فرد زیست محیطی در این كشور مهم ترین مزیت 
آن برای كاشت و برداشت زعفران است. از زعفران به عنوان یک طعم دهنده معطر در 
صنعت غذایی استفاده می شود و یک جزء اصلی در غذاهای محلی معطر است. این گیاه 

فوق العاده از طب سنتی گرفته تا تولید محصوالت آرایشی به كار گرفته می شود.
بازرگانان  بسیار  این محصول در سال های اخیر برای  در حال حاضر خرید و فروش 
دشوار شده است. اجرای تحریم های بین المللی علیه ایران به دنبال برنامه های هسته ای 
اروپا،  پرسود  بازارهای  به  را  كشور  این  بانک های  و  كمپانی ها  دسترسی  كشور،  این 

آمریکا و كانادا مسدود كرده است. 
در این رابطه مهرداد روحانی، مدیر شركت زعفران روحانی در خراسان كه 70 درصد 
زعفران ایران را تولید می كند، گفت: ما باید از طریق دالالن خصوصی اقدام و مستقیما 
با مشتری ها وارد تجارت شویم و اعتماد كنیم كه پول زعفران فروخته شده را پرداخت 

می كنند، اما گاهی سر ما كاله می گذارند.
روی  تحریم ها  دورزدن  برای  تهاتری  اقتصاد  سوی  به  حتی  ایرانی  شركت های  دیگر 
پول زعفران  و مصرفی  غذایی  مواد  به شکل  و چینی معموال  آورده اند، شركای هندی 

خریداری شده را می دهند.
با  و  ماه  در  كیلوگرم   50 صدور  با  است  توانسته  مشکالت  به رغم  كه  گفت  روحانی 
بازاریابی در كشورهای جدید مانند كشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه، صادرات 
ایران، مجموع صادرات  شركت خود را حفظ كند. بر اساس آمار شورای ملی زعفران 
به  نیز  كیلو  در هر  آن  قیمت  و  افزایش  از 36 درصد  بیش  در سال 2014  ایران  زعفران 

نزدیک دو هزار دالر رسیده است. 
علی شیخ نماینده شركت »ایران حساس« در لندن می گوید: وقتی راهی بسته می شود 
و  پسته  جمله  از  ما  سنتی  صادرات  از  هیچ یک  می یابند.  دیگری  راه های  ایرانی  تجار 

زعفران روی دست تجار نمی ماند، تقاضا از عرضه بیشتر است.
با آنکه »ایران حساس« هفت میلیون دالر از درآمد حاصل از فروش زعفران به انگلیس را 
از دست داده، اما توانسته است میزان فروش 48 میلیون دالری پیش از اعمال تحریم ها 

را در سال 2014 حفظ كند. 
تجار می توانند با كمک میانجی ها در كشورهایی مانند امارات متحده عربی با خریداران 

غربی ارتباط برقرار كنند؛ با آنکه رقابت به این دلیل تشدید شده است.
شیخ می افزاید: افغانستان محصول زعفران را از ایران وارد كرده، برچسب زده و آن 
را می فروشد. زعفران ایران به اسپانیا هم می رود و بعد از آمیخته شدن با زعفران آن 
كشور، به فروش می رسد براساس برآوردها تنها یک درصد از زعفران اسپانیا در خود 
كیفیت  معتقدند  ایرانی  تولیدكنندگان  تحوالت  این  به رغم  اما  می شود،  تولید  كشور  آن 

منحصربه فرد زعفران ایران موقعیت خود را حفظ می كند.
دولت ایران طرح هایی را برای ترغیب افزایش كشت زعفران در مناطق بیشتر به منظور 

افزایش تولید تدوین و اعالم كرده است.
در صورت لغو تحریم ها مشکل جدید، افزایش شدید قیمت زعفران به دلیل افزایش تقاضا 
خواهد بود. شركت های غربی برای سرمایه گذاری در بازار پرسود جدید سرمایه گذاری 
پاداش  صورت  این  در  ایرانی  تجار  می دهد.  دست  به  خوبی  فرصت  زعفران  و  كرده 

مقاومت خود را در برابر تحریم ها می گیرند.

پسته
این  نفت  بازگشت  از  حتی  بازار  به  ایران  پسته  بازگشت  خارجی  كارشناسان  اذعان  به 
كشور به بازار مخرب تر است چرا كه صنعت تولید پسته در آمریکا را با خسارت مواجه 
خواهد كرد.پایگاه خبری بریت بارت طی گزارشی نوشت؛ ایران آماده است تا به بازار 
كاالهای اساسی بازگردد و ذخایر جدید خود را به بازار سرازیر كند و این امر ریسک 

كاهش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت.
این گزارش می افزاید: احتماال این كاالی اساسی نفت است اما صنعت دومی نیز وجود 
دارد كه می تواند به دنبال توافق هسته ای ایران و غرب، حتی مخرب تر باشد و آن پسته 
است.بی شک، پسته یکی از محبوب ترین خشکبارهای  آمریکا است. با این حال، توافق 
هسته ای با ایران نگرانی فزاینده ای در این صنعت ایجاد كرده است كه توسعه بی اندازه 

این محصول و موفقیت در كسب جایگاه در بازار می تواند تغییر كند. 
این به آن معنا است كه در صورت برداشته شدن تحریم ها، ایران می تواند پسته خود را 

به بازار سرازیر كند و كشاورزان كالیفرنیا را به چالش بکشد.
به  تقریبا  گذشته  سال  در  آمریکا  در  پسته  محصول  ارزش  بلومبرگ،  گزارش  براساس 
3/ 1 میلیارد دالر رسید. درحالی كه این رقم 25 سال پیش تنها برابر با 195 میلیون دالر 
بوده است.خاستگاه این آجیل خوشمزه تازه سبزرنگ، ایران است و شرایط آب و هوایی 
آب  بی  و  خشک  منطقه  در  عظیمی  سرمایه  این رو،  از  می آورد،  تاب  را  خشک  و  سخت 
كالیفرنیا است.تولید پسته در كالیفرنیا در سال 1979، به دنبال سقوط رژیم سابق  در 

ایران آغاز شد و تا آن زمان  ایران نخستین صادركننده پسته در جهان بود.
اكنون باید دید كه باز شدن راه تجارت با ایران تا چه اندازه بر قیمت ها و فروش خشکبار 

تاثیر خواهد داشت.
در ماه مارس، استیوارت رزنیک، رئیس شركت واندرفول پیستچیو، با اشاره به درآمد 
از  نگرانی  بدون  و  بادام  و  گردو  به  نسبت  پسته  فروش  از  حاصل  برابری  دو  از  بیش 

بازگشت احتمالی پسته ایران به بازار، از پسته كاران خواست تا پسته بیشتری بکارند.
بلومبرگ ادامه داد، نفت ایران را باید فراموش كرد، با رفع تحریم ها، پسته ایران با تولید 
فراوانی كه دارد، بازار جهانی را قبضه  خواهد كرد كه این مساله اگرچه به ضرر رقیب 

پسته ایران یعنی آمریکا خواهد شد اما به نفع آجیل  دوستان تمام می شود.
به نقل از بلومبرگ، اگر تحریم ها علیه ایران برداشته شود، پسته ایرانی به دلیل كیفیت 
مناسب و تازگی و نیز قیمت پایین دوباره بازار جهانی را قبضه می كند و نخستین كسانی 

كه از این مساله آسیب می بینند، كشاورزان آمریکایی هستند.
دومین  ایران  برای  محصول  این  و  است  پسته  صادركننده  بزرگ  كشور  دومین  ایران 

محصول ارزآور بعد از نفت نیز محسوب می شود.
به رغم  گذشته  سال   10 طی  كالیفرنیایی  پسته كاران  كه  است  كرده  تاكید  گزارش  این 
خشکسالی ها سطح زیر كشت پسته را دو برابر كرده اند و تولیدشان از 513 میلیون پوند 

فراتر رفته است.
این گزارش افزوده است: مساله افزایش عرضه پسته ایران در بازارهای جهانی می تواند 
به نفع مصرف كنندگان جهانی باشد، چرا كه طی سال های اخیر قیمت این محصول به 

طورسرسام آور گران شده و افزایش 40 درصدی را تجربه كرده است.
پسته  عرضه  افزایش  كه  است  معتقد  سی سی  ام  دی  كشاورزی  شركت  اجرایی  رئیس 

ایران فشار را بر تولیدكنندگان دیگر جهان بیشتر خواهد كرد.
اما برای دوستداران آجیل و مغز، افزایش تولید پسته ایران خبر خوبی است، چرا كه طی 
5 سال گذشته قیمت پسته در جهان 40 درصد رشد داشته و عرضه بیشتر پسته ایرانی 

قیمت را كاهش خواهد داد.
سال گذشته آمریکا حدود 3/ 1 میلیارد دالر صادرات پسته داشته و ایران نیز در همین 
حدود پسته صادر كرده است، از سال های گذشته ایران یکه تاز بدون رقیب در تولید و 
صادرات پسته بود اما در دو سال گذشته به دلیل مشکالت آب و خشکسالی، تولید آمریکا 

از ایران سبقت گرفت.
امسال مسووالن بخش كشاورزی ایران پیش بینی كرده اند كه تولید پسته ایران دوباره بر 

بام جهان خواهد درخشید و گوی سبقت را از آمریکا خواهد ربود.

بحران سفارت آمریکا
آمریکا واردات پسته را از ایران طی سه دهه اخیر در مقاطع مختلفی ممنوع كرده است. 
اولین باری كه ورود پسته ایران به آمریکا ممنوع شد سال 1979بود. این ممنوعیت در 
پی تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان ایرانی بود. این ممنوعیت 4 سال 
بعد برداشته شد. اما بار دیگر در سال 1987 در جریان جنگ ایران و عراق وضع شد و 

تا سال 2000 ادامه پیدا كرد.
را  ایرانی  قوانینی وضع كرد كه ورود پسته  اوباما  2010 مجددا رئیس جمهور،  در سال 
فراری  شركت  مدیر  فراری،  اریک  می كرد.  مواجه  جدی  محدودیت  با  آمریکا  بازار  به 
آمریکا در حال مذاكره است می گوید،  با دولت  ایرانی  تاجران  از طرف  كه  و همکاران 
آمریکا كنید.دیگر تحریم های  بازار  را وارد  ایران  در حال حاضر شما نمی توانید پسته 
توانایی  ایران طراحی شده است،  گاز  و  برای محدود كردن تجارت نفت  نیز كه  غربی 
ایران را برای صادرات پسته به بازار اروپا و آمریکا محدود كرده است.تاجران می گویند 
چین، هند و تركیه همچنان بزرگ ترین خریداران پسته ایران هستند و در این میان حتی 

مقداری از پسته ایران توسط تركیه ای ها به بازار های اروپایی صادر می شود.
در این پرونده قابلیت تولید و صادرات دو محصول پرفروش و با تقاضای باالی ایرانی 
را بررسی می كنیم و همچنین میزان صادرات آن، تاثیر تحریم ها و رفع تحریم ها را بر این 

دوكاال مورد بررسی قرار می دهیم.
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غول ها برای حضوری پایدارتر از گذشته به »نفت« و »پتروشیمی« ایران 
بازمی گردند 

مهمانی نفت 
در ایـــــــــران 

 رامین فروزنده

غول های  عامل  مدیران  آلمان،  و  ایتالیا  تا  انگلستان  و  آمریکا  و  فرانسه  از 
صحبت  وقتی  البته  می كنند.  آمادگی  اعالم  ایران  به  »بازگشت«  برای  نفتی 
نباشد؛  دقیقی  كلمه  »بازگشت«  شاید  می آید،  میان  به  آمریکایی  شركت های  از 
پس  طی  ایران  در  حضور  برای  فیلیپس«  »كونوكو  مثل  شركتی  تالش  چراكه 
ایران،  در  شركت  این  حضور  و  نرسید  نتیجه  به  تحریم ها  دلیل  به  انقالب  از 
 70 دهه  اواسط  در  فیلیپس  كونوكو  بود.  خواهد  آن  حضور  نخستین  واقع  در 
مراحل  به  كه  داد  انجام  سیری  پروژه  در  حضور  برای  را  مذاكراتی  شمسی 
اجرایی نرسید و »توتال« فرانسه با موقعیت سنجی توانست جای این كشور را 
پر كند. اكنون نام توتال نیز، كه طی سال های اخیر بارها سخن از بازگشت به 
ایران به میان آورده بود، در میان لیست شركت هایی كه عزم حضور در ایران 
دارند به چشم می خورد؛ لیستی كه باید نام شركت هایی همچون »انی«، »شل«، 
»بریتیش پترولیوم«، »شالمبرژر« و »اینپکس« را نیز به آن افزود. شركت هایی 
كه مقامات شان طی دو سال اخیر بارها به ایران آمدند و مدیران عامل آنها در 
سفرهای خارجی وزیر نفت به گفت وگو با او نشستند، پس از توافق هسته ای 
و در آستانه برگزاری كنفرانس قراردادهای نفتی لندن، در اعالم آمادگی برای 

حضور در ایران گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند.

نفت: پرواز لندن - تهران
بعد از چندین بار تعویق در پی تمدید چند باره مذاكرات هسته ای، قرار است 
امسال  پاییز   IPC به  موسوم  ایران  گاز  و  نفت  جدید  قراردادهای  از  رونمایی 
در لندن انجام شود. پیش از معرفی شیوه جدید قراردادی، قراردادهای »بیع 
توانستند توسعه پروژه هایی  متقابل« طی دوران كمبود سرمایه و دانش فنی 
E )توتال(، سروش و نوروز )شل(، درود )الف(، فاز یک  A و  همچون سیری 
و  گازپروم  )توتال،   3 و   2 فازهای  )پتروپارس(،  جنوبی  پارس  گازی  میدان 
پتروناس(، فازهای 4 و 5 )انی، نیکو و پتروپارس(، فازهای 6، 7 و 8 )استات 
تاسیسات  و  اویک  جنوبی،  كره   GS(  10 و   9 فازهای  و  پتروپارس(  و  اویل 
دریایی(، فاز 12 )پتروپارس(، میدان نفتی دارخوین )انی(، میدان نفتی آزادگان 
شمالی )شركت نفت چین( و یادآوران )سینوپک( را رقم بزنند كه البته برخی 
از پروژه های مذكور هنوز به پایان نرسیده اند. در نقطه مقابل، قراردادهایی 
همچون فاز 11 پارس جنوبی و آزادگان جنوبی كه تنها نتیجه انعقاد قرارداد آنها 

سال ها انتظار بدون نتیجه بوده است.

 اكنون قرار است عالوه بر تداوم حضور شركت های اغلب چینی كه طی دوران 
در  بازگردند.  ایران  به  نیز  اروپایی  شركت های  ماندند،  باقی  ایران  در  تحریم 
كه  شوند  معرفی  سرمایه گذاری  برای  پروژه  ده ها  است  قرار  لندن  كنفرانس 
بر  بار  این  كرد.  خواهد  جذب  را  اروپایی  شركت های  از  زیادی  تعداد  احتمااًل 
خالف گذشته، ظاهرًا شركت های آمریکایی نیز تصمیم گرفته اند خود را از بازار 
ایران محروم نکنند و در نتیجه شركتی همچون كونوكو فیلیپس هم برای آمدن 
زمینه  در  فعال  مستقل  شركت  بزرگ ترین  است؛  كرده  آمادگی  اعالم  ایران  به 
»اكتشاف و تولید نفت« در جهان. با حضور چنین شركت هایی می توان انتظار 
گاز  و  نفت  چاه های  حفاری  خدمات  زمینه  در  فعال  مطرح  شركت های  داشت 
همچون شالمبرژر، هالیبرتون و بیکر هیوز نیز به ایران بیایند؛ اگرچه برخی 
پارس   10 و   9 فازهای  در  هالیبرتون  بودند.  فعال  ایران  در  نیز  پیشتر  آنها  از 
جنوبی حضوری ناموفق و پرحاشیه را تجربه كرد و شالمبرژر نیز اوایل سال 
2014 میالدی فعالیت خود را در ایران ادامه داد و البته هزینه آن را كه پرداخت 
جریمه ای سنگین بود، متقبل شد. در میان شركت های خدمات دهنده، شالمبرژر 

صراحتًا برای بازگشت به ایران اعالم آمادگی كرده است.

پتروشیمی: عصر جدید توسعه
شاید دومین نقطه تمركز غول های صنایع مرتبط با نفت، »پتروشیمی« باشد؛ 
اروپایی متفاوت  با دوران پیشین حضور شركت های  به كلی  جایی كه اوضاع 
به  توسعه  سوم  و  دوم  برنامه های  در  پتروشیمی  صنعت  رشد  دوران  است. 
پتروشیمی و تجهیزات  لیسانس های واحدهای  مالی،  تامین  از  بهره گیری  مدد 
پتروشیمی  صنعت  اگرچه  اكنون  گرفت.  صورت  اروپایی  سازندگان  پیشرفته 
تجربه  نیز  را  متفاوتی  وضعیت  است،  زمان  آن  از  توسعه یافته تر  بسیار 
مراكز  در  تغییر  گسترده،  خصوصی سازی  صنعت،  ساختار  تحوالت  می كند: 
فروش  شیوه  و  خوراک  نرخ  زمینه  در  مناقشه  قانونگذاری،  و  تصمیم گیری 

محصوالت، اوضاع را به گونه ای دیگر رقم زده است. 
ایران،  پتروشیمی  صنعت  مزایای  به  توجه  با  ظاهرًا  تحوالت،  این  باوجود 
شركت های فعال در زمینه پتروشیمی تمایل دارند دوباره در ایران حضور یابند. 
هفته گذشته مدیران عامل شركت های لینده و باسف به ایران آمدند؛ دو شركت 
داشته اند.  حضور  ایران  پتروشیمی  صنعت  در  نیز  پیشتر  كه  مطرح  آلمانی 
توسعه بسیاری از واحدهای پتروشیمی در گذشته با حضور این دو شركت و 
دیگر شركت های مطرح از قبیل لورگی، تاپسو، ساسول و تکنیپ صورت گرفته 
است. عالوه بر آلمان، پیش بینی می شود هیات های تجاری فرانسه، ایتالیا و هند 
صنعت  به  ویژه ای  نگاه  كرده اند،  برنامه ریزی  ایران  در  حضور  برای  كه  نیز، 
پتروشیمی داشته باشند. هندی ها پیش از لغو تحریم به ایران آمده و مذاكراتی 
انجام داده بودند كه ظاهرًا به دلیل عدم توافق بر سر نرخ خوراک، دست خالی 

به كشور خود بازگشتند.

درس های گذشته برای آینده
بر اساس اعالم مقامات وزارت نفت، قراردادهای جدید نفتی ایران با نگاه برد-
برد و در نظر گرفتن كل طول عمر میادین نفت و گاز كشور به منظور برداشت 
حداكثری طراحی شده اند؛ درست برخالف گذشته كه گاهی اوقات پیمانکاران 
خارجی همچون »انی« از متضرر شدن می گفتند و برخی وقت ها كارشناسان 
آنجا كه در قراردادهای جدید  از  »تولید صیانتی«.  از عدم رعایت قواعد  نفتی 
پرداخت به ازای هر بشکه نفت تولیدی در نظر گرفته شده است، ایراد اصلی 
به شیوه بیع متقابل در توسعه، كه مربوط به عدم تولید صیانتی بود، تا حدی 
مرتفع شده است. این تغییرات نشان می دهد قرار نیست همان چیزی كه طی 
دوران گذشته در صنعت نفت روی داده است، عینًا تکرار شود. یک نکته مهم در 
قراردادهای جدید، دوران طوالنی حضور شركت های خارجی در توسعه میدان 
است كه گذشته از تضمین تولید و توسعه صیانتی، موجب می شود حضور این 
شركت ها ماندگار باشد. درست مشابه همین ایده در صنعت پتروشیمی نیز در 
دستور كار قرار دارد. برخالف گذشته كه تهیه منابع مالی، خرید تجهیزات و 
مهندسی و تامین لیسانس احداث واحدها از طریق شركت های خارجی صورت 
بلکه  خارجی«،  مستقیم  »سرمایه  نه  سرمایه گذاری  اصلی  شیوه  و  می گرفت 
صنعت  در  اقتصادی  بنگاه های  مشاركت  است  قرار  این بار  بود،  »فاینانس« 
آریاساسول  پتروشیمی  باشد.  پایدار  و  بلندمدت  نفت،  نیز همچون  پتروشیمی 
پتروشیمی  صنعت  در  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  از  نمونه  مشهورترین 
است كه با توجه به نیاز صنعت پتروشیمی به 70 میلیارد دالر سرمایه گذاری، 

پیش بینی می شود شاهد تکرار تجربه آن در پساتحریم باشیم.

سناریوی کاهش 
تولید شیل

اثر گذاری  به  شروع  آرامی  به   2005 سال  از  شیل  انقالب 
بر بازار نفت و مبادالت آن كرد. در واقع تولید نفت خام 
در سال  و  گذاشته  به كاهش  رو  از سال 1985  كه  آمریکا 
روند  بود،  رسیده  روز  در  بشکه  میلیون   5 به  تنها   2005
این  تولید  اخیر  سال   10 ظرف  و  گرفت  خود  به  افزایشی 
توانست  تنها  نه  نفت  نوع  این  تولید  شد.  دوبرابر  كشور 
بی نیاز  كشورها  از  بسیاری  از  نفت  واردات  از  را  آمریکا 
كند و واردات این نوع نفت را كاهش دهد، بلکه وابستگی 
این كشور به تولید كنندگان نفت از جمله عربستان و دیگر 
برهمین  داد.  كاهش  را  فارس  خلیج  حوزه  كشورهای 
این  وقوع  كه  باورند  این  بر  كارشناسان  برخی  اساس 
مناسبات موجب شده است كه توجه آمریکا به خاورمیانه 
اهداف  با  سیاست ها  برخی  اجرای  در  و  یابد  كاهش 
می توان  جمله  این  از  كه  باشد  داشته  زاویه  عربستان 
هسته ای  مساله  سر  بر  آمریکا  با  عربستان  اختالفات  به 
قبال سوریه و گروه  آمریکا در  ایران و همچنین سیاست 
اساس  همین  بر  كرد.  اشاره  عراق  در  داعش  تروریستی 
نفت  قیمت  كاهش  با  كه  كردند  اعالم  كارشناسان  برخی 
عربستان به دنبال كاهش تولید نفت شیل و افزایش توجه 

آمریکا به مسائل خاورمیانه است.
حال باوجود افت قیمت نفت به محدوده 45دالری، تولید 

یک  طی  توانسته  آمریکا  و  دارد  ادامه  همچنان  شیل  نفت 
سال اخیر )هرچند رشد تولید این نوع نفت كاهش یافته( 
تولید این نوع نفت را همچنان در سطح باالیی نگه دارد و 
با وجود كاهش سرمایه گذاری در میادین نفتی كارشناسان 
شیل  نفت  تولید  كرده اند  اعالم  تازگی  به  ساكس  گلدمن 
كاهش چندانی نخواهد یافت چراكه تولید كنندگان این نوع 
نفت توانسته اند با ارتقای تکنولوژی و فناوری برداشت، 
اگر  اساس  همین  بر  دهند.  كاهش  را  خود  تولید  هزینه 
عربستان به دنبال كاهش تولید نفت شیل و رقابت با این 
نوع نفت بود، می توان گفت شکست خورده است اما چرا 
می توان  می كند؟  دنبال  را  قیمت  كاهش  سیاست  همچنان 
گفت كه خروج شیل ها از دور رقابت هدف اصلی عربستان 
نظر  به  منطقی  حاضر  حال  در  آن  ادامه  چراكه  نبوده 

نمی رسد.
ترمیم اقتصاد با کاهش قیمت نفت

برخی  نیز مطرح می شود.  دیگری  بین سناریوی  این  در 
افزایش  با  اخیر  سال  چند  طی  كردند  اعالم  كارشناسان 
جایگزین  انرژی های  تولید  دالر   100 باالی  به  نفت  قیمت 
نفت از جمله انرژی های پاک صرفه اقتصادی یافتند. در 
اینکه  این به دلیل گران بودن نفت با وجود  از  واقع پیش 
به  است  باال  بادی  و  خورشیدی  انرژی های  تولید  هزینه 
زیست  آلودگی  از  ناشی  جانبی  هزینه های  كاهش  دلیل 
محیطی و كم بودن مالیاتی كه دولت ها به تولید این نوع 
می كردند  وضع  فسیلی  انرژی های  به  نسبت  انرژی ها 
این  و  شدند  پاک  انرژی های  جذب  بیشتر  تولید كنندگان 
زنگ خطری برای عربستان در باره نزدیک شدن به پایان 

عصر نفت بود.
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اقتصاد

سینما
٧ فیلم ماندگار درباره سفر بیگانگان به زمین

میهمانی از 
دنیای دیگر

و  بودند  سینما  در  جذاب  موضوعی  همیشه  فضایی  موجودات  و  بیگانگان 
آنها  یا حمله  آنها در زمین  فیلم های مختلف تجاری و هنری درباره حضور 
به زمین ساخته شده است و وقتی به فیلم هایی با این موضوع فکر می كنید 
به فهرستی بسیار بلندباال می رسید كه در آن فیلم های مطرحی مثل »برخورد 
نزدیک از نوع سوم« استیون اسپیلبرگ و »بیگانه« ریدلی اسکات و »مردی كه 
به زمین سقوط كرد« نیکالس روگ دیده می شوند و فیلم های تجاری متعددی 
مثل »روز استقالل« و »روزی كه زمین از حركت ایستاد« هم در همین فهرست 
قرار می گیرند. فهرستی كه در اینجا می خوانید، برگرفته از فهرستی است كه 
حضور  درباره  فیلم ها  به یادماندنی ترین  یا  بهترین  از  بریتانیا  فیلم  مؤسسه 

بیگانگان بر روی زمین تهیه كرده.

١. »جنگ دنیاها« / بایرون هاسکین / ١٩٥٣
این فیلم رنگی برداشت جورج پال تهیه كننده و بایرون هاسکین، كارگردان، 
از رمان معروف اچ.جی.ولز است كه به یکی از فیلم های تعیین كننده علمی-
خیالی هالیوود بدل شد. فیلم محل وقوع ماجراهای كتاب را از انگلستان دوران 
تصاویری  از  استفاده  با  و  برده   ١٩٥٠ دهه  كالیفرنیای جنوبی  به  ویکتوریا 
آرشیوی از جنگ جهانی دوم، دنیایی را كه به نابودی رسیده تصویر كرده 
است. اهمیت این فیلم بیش از هر چیزی در بیان ترس ها و دغدغه های جامعه 
آمریکا پس از جنگ جهانی دوم است. »روز استقالل« رولند امریش، »مریخ 
حمله می كند!« تیم برتون و »جنگ دنیاها« استیون اسپیلبرگ، بسیار وام دار 

این فیلم هستند.

٢. »هجوم ربایندگان جسد« / دان سیگل / ١٩٥٦
دان سیگل این فیلم را براساس رمان عامه پسند »ربایندگان جسد« نوشته جک 
فینی ساخت؛ فیلمی كه با گذر زمان هنوز چیزی از جذابیت هایش كم نشده. 
اما  بازگشته  آرامش  زادگاه  به  كه  است  بنل  مایلز  نام  به  دكتری  داستان  فیم 
یک جنون جمعی دارد شکل می گیرد؛ بسیاری از بیماران دكتر فکر می كنند 
عزیزان آنها ربوده شده و موجوداتی بی احساس جایگزین آنها شده اند. فیلم 
روایتگر ترسی است كه در دهه ١٩٥٠ جامعه آمریکا را فرا گرفته بود و تمثیلی 
دقیق از مک كارتیسمی است كه جامعه آمریکا را آزار می داد. فیلم دو بازسازی 
دارد؛ یکی در سال ١٩٧٨ توسط فیلیپ كافمن كه ترس ناشی از مک كارتیسم را 
با عواقب تلخ جنگ ویتنام جایگزین كرده و دیگری در سال ١٩٩٣ توسط آبل 

فرارا، كه عامل ترسش بیماری ایدز است.

٣. »چیز« / جان كارپنتر / ١٩٨٢
و  دارد  رازآمیز  بسیار  شروعی  كارپنتر،  جان  فیلم های  مهم ترین  از  یکی 
الیه های زیرین جسورانه اش موجب شده فیلم هنوز تازه بماند. فیلم اقتباسی 

وفادار از »چه كسی آنجا می رود؟«، رمان جمع وجور جان. دبلیو كمپ بل است 
و تجربه كابوس وار گروهی دانشمند آمریکایی را در یک مركز تحقیقاتی در 
ریدلی  »بیگانه«  المان های  از  بسیاری  از  كارپنتر  می كند.  دنبال  شمال  قطب 
نمی شود  دیده  فیلم  از  زیادی  بخش  كه  شومی  بیگانه  موجود  مثل  اسکات 
استفاده می كند و برای همین موفق می شود فیلم ترسناكی بسازد كه آرام آرام 

اوج می گیرد و پس از پایان، به سختی از یاد می رود.

٤. »ای. تی. موجود فرازمینی« / استیون اسپیلبرگ / ١٩٨٢
استیون اسپیلبرگ با »ای. تی. موجود فرازمینی« یک درام خانوادگی درباره 
دوستی با بیگانگان خلق كرد كه به یک پدیده فرهنگی جهانی بدل شد و در 
زمان خودش به پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما بدل شد. فیلم، داستان ساده 
و انسانی دوستی یک پسربچه با بیگانه ای است كه در زمین از سیاره خود دور 
مانده و دلش برای خانواده اش تنگ شده است؛ فیلمی اشک برانگیز كه پس از 
٣٠ سال، از فیلم های تجاری مملو از تکنولوژی و جلوه های ویژه این روزها 
جذاب تر است و هنوز پرواز الیوت و ای.تی با دوچرخه و ردشدن شان از جلو 

ماه در یادها مانده است.

٥. »غول آهنی« / براد ِبرد / ١٩٩٩
اولین  و  سینماست  روزهای  این  انیمیشن  دنیای  بزرگان  از  یکی  برد،  براد 
آهنی«  از رمان كوتاه »مرد  آزاد  اقتباسی  آهنی«  بلندش »غول  انیمیشن  فیلم 
نوشته تد هیوز است كه در زمان اكران فروش چندانی نداشت و یک شکست 
محسوب می شد اما با گذر زمان جایگاه ویژه ای در میان سینمادوستان پیدا 
كرد. فیلم تركیبی از انیمیشن سنتی و كامپیوتری و داستانش درباره پسری 

٩ساله به نام هوگارت هیوز است كه در شهری كوچک با یک غول آهنی بیگانه 
دوست می شود و این در حالی است كه دولت به شدت از حضور این بیگانه 
می ترسد. فیلم با اینکه یادآور »ای.تی« است، اما به لطف داستانی لطیف و 
پایان بندی درخشانش، به یکی از نمونه های مثال زدنی حضور بیگانگان در 

دنیای انیمیشن بدل شده است.

٦. »زیر پوست« / جاناتان گلیزر / ٢٠١٣
بیگانگان به ندرت منبع الهام فیلم سازهای مستقل بودند و شاید بهترین نمونه 
یک فیلم مستقل با شخصیت اصلی یک بیگانه غیرزمینی »زیر پوست« باشد؛ 
فیلمی كه ساخت آن ٩ سال طول كشید و براساس رمان جذابی نوشته مایکل 
فیبر ساخته شده است. فیلم ماجرای یک بیگانه در هیبت زنی خوش سیما با 
می گذارد  پا  زیر  را  گالسگو  خیابان های  كه  است  جوهانسن  اسکارلت  بازی 
با  اما  آثار جنایی است  فیلم در ظاهر شبیه  پیدا كند.  تا برای خودش طعمه 
پیش رفتن فیلم با دنیایی در آن روبه رو می شویم كه موجود بیگانه اش بیشتر 
تمدن  از  دور  به  و  پلید  موجوداتی  انسان هایش  و  دارد  انسانی  احساسات 
انگار ازخودبیگانه شده باشند. »زیر پوست« یک فیلم مینیمال و  هستند كه 
به شدت آزاردهنده ای است و بیننده حس می كند دارد فیلمی از دیوید لینچ را 

تماشا می كند كه در دنیایی غریبه می گذرد.

٧. »حاشیه اقیانوس آرام« / گی یرمو دل تورو / ٢٠١٣
»حاشیه اقیانوس آرام« یک شاهکار سینمایی نیست؛ برعکس فیلمی پرخرج 
به زمین است؛  بیگانگان  و پرزرق وبرق و بدون عمق داستانی درباره حمله 
فیلمی كه ادای دینی به آثار علمی-تخیلی درجه دو است و به لطف شوخ طبعی 
جاری در آن، به اثری دیدنی برای عالقه مندان به فیلم های اكشن با محوریت 
از  سینما  جدی  بینندگان  حتم  به طور  و  است  شده  بدل  فضایی  موجودات 
جذاب  ویژه  جلوه های  به  اتکا،  با  فیلم  این  وجود  با  نمی برند.  لذت  دیدنش 
سرگرم كننده  فیلم  می تواند  نفسگیر  اكشن  نبرد  صحنه  دو  یکی،  و  خودش 

مناسبی برای یک بعدازظهر تابستانی باشد.

 ریچل وایس هنرپیشه سال

ریچل وایس بازیگر بریتانیایی سینما و تئاتر كه شهروندی انگلیس و ایاالت متحده را در 
اختیار دارد، مسیر حرفه ای بازیگری خود را اوایل دهه 1990 در ترینیتی هال كمبریج آغاز 
كرد و بعد در تلویزیون نیز ظاهر شد. اولین حضور او روی پرده نقره ای در فیلم »ماشین 
مرگ« سال 1994 بود. نقش بزرگی كه او را به شهرت رساند در فیلم سال 1996 »واكنش 

زنجیره ای« و در مقابل كیانو ریوز و مورگان فریمن بود.

یك  اسکار،  جایزه  یك  وفادار«  »باغبان  درام  فیلم  در  خود  مکمل  نقش  ایفای  برای  وایس 
جایزه گلدن گلوب و یك جایزه هیات بازیگران را به خود اختصاص داد. او در سال 2006 
نیز جایزه بفتا بریتانیا را به عنوان هنرمند سال بریتانیایی دریافت كرد. آخرین نقش آفرینی 
او پیش از سال 2015 در فیلم »آز بزرگ و قدرتمند« در كنار جیمز فرانکو بود. دیگر فیلم 

های این بازیگر عبارتند از:

”The Lobster”/  خرچنگ« ساخته یورگوس النتیموس«
زمان اكران: 28 اكتبر 2015

داستان این فیلم در آینده نزدیك جهنمی اتفاق می افتد كه در آن افراد مجرد مجبورند ظرف 
گذر 45 روز برای خود یك جفت سازگار پیدا كنند، در غیر این صورت آن ها تبدیل به حیوان 
شده و در جنگل رها می شوند. عالوه بر وایس، لئا ِسدو، كالین فارل و بن ویشاو نیز در این 

فیلم نقش آفرینی می كنند.

”Youth“ / جوانی« ساخته پائولو سورنتینو«
زمان اكران: 4 دسامبر 2015

فرد و میك كه دو دوست قدیمی هستند، در هتلی شیك در دامنه كوه های آلپ تعطیالت شان 
كه  میك  اما  شده  بازنشسته  حاال  است  اركستر  رهبر  و  آهنگ ساز  كه  فرد  می گذرانند.  را 
كارگردان است هنوز كار می كند. آن ها با تعجب و عطوفت به زندگی های پر هرج و مرج 
كودكان شان، نویسندگان جوان میك و دیگر مهمانان هتل نگاه می كنند. در حالیکه میك دارد 
سعی می كند فیلمنامه پروژه ای را تمام كند كه به باور خودش آخرین فیلم مهم او خواهد 
بود، فرد به هیچ وجه قصد ندارد به مسیر حرفه ای كاری موسیقی خود ادامه دهد، اما كسی 
هست كه می خواهد به هر قیمتی شده او دوباره به عرصه موسیقی بازگردد. مایکل كین و 

هاروی كایتل دو نقش اصلی داستان را بر عهده دارند.

 Untitled Donald Crowhurst“ / پروژه بی نام دونالد كروهرست« ساخته جیمز مارش«
”Project

زمان اكران: نامشخص / در حال فیلمبرداری
داستان فیلم به تالش فاجعه بار دونالد كروهرست برای بردن جایزه گلدن گلوب سال 1968 
می پردازد كه باعث شد او روایتی خشونت آمیز از تنها سفر كردن در سراسر جهان بسازد. 
در این فیلم كالین فرت در نقش كروهرست ظاهر می شود و وایس نقش همسر او كلر را بر 

عهده دارد. دیوید تولیس و جاناتان بیلی از دیگران بازیگران این فیلم هستند.

”The Light Between Oceans“ / نور بین اقیانوس ها« ساخته درك سیان فرانس«
زمان اكران: 2015

و  بود  كرده  گیر  آب  روی  قایق  یك  در  كه  می گردد  نوزادی  محور  حول  فیلم  این  داستان 
سیان فرانس  می شود.  بزرگ  و  داده  نجات  همسرش  و  دریایی  ناقوس  یك  نگهبان  توسط 
خود فیلمنامه فیلم را با اقتباس از رمان ام. ال استدمن نوشته است. مایکل فسبندر و آلیشیا 

وایکندر از دیگر بازیگران فیلم هستند.

پروژه بی نام جاشوآ مارستون /زمان اكران: 2016
داستان این فیلم درباره مردی است كه می خواهد همراه همسرش به ایالتی جدید سفر كند، 
اما در همین زمان یکی از كسانی كه در گذشته او حضور داشت، دوباره وارد زندگی اش 

می شود. مایکل شنون و دنی گلوور در این فیلم بازی می كنند.

/”Snatchback“ / دوباره ربودن« ساخته پیت تراویس«
زمان اكران: 2016

داستان فیلم درباره زنی آمریکایی است كه بیش از 10 سال وقت صرف پیدا كردن دخترش 
می كند كه توسط پدر دختر ربوده شده و به خاورمیانه منتقل شده بود. این فیلم از داستان 
دو  دختر  سابقش  شوهر  كه  ویرجینیا  ایالت  اهل  زنی  می گیرد؛  الهام  دباغ  مارین  حقیقی 
ساله شان را در سال 1992 دزدیده بود. دختر او یکی از هزار كودكی بود كه هر سال به طور 

غیرقانونی از آمریکا ربوده  می شوند.
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درباره فیلم جدید، کمیک استریپی و پر فروش »مرد 
مورچه ای«

بسیار کوچک 
اما قدرتمند!

»مارول« شركتی كه داستان های كمیک استریپی خود را كه 
در بر دارنده قهرمانان خیالی متعددی هستند به فیلم های 
سینمایی پرفروش متعددی طی 3 دهه اخیر برگردانده، در 
این  به  خود  سینمایی  تهاجم  دوم  قسمت  از  بخش  آخرین 
نقره ای  پرده  روی  به  هم  را  مورچه ای«  »مرد  كاراكترها 
منتقل كرده كه این از آخرین شخصیت های باقی مانده این 

سری داستانها بوده است و الجرم نوبتش رسیده بود.
بخش دوم از برگرداندن سری قهرمانان افسانه ای مارول 
»ایرون  سوم  قسمت  با  پرطرفدار  سینمایی  فیلم های  به 
 Ant مثل  كه  كهکشان«  »نگهبانان  پخش  و  تهیه  من«، 
و  بوده اند  داستان ها  سری  این  مهجور  قهرمانان  از   Man
»كاپیتان  و  »تور«  »انتقامجویان«،  دوم  قسمت های  پخش 
برای  تالش  واقع  به  این  بود.  شده  شروع  ریکا«  آمه 
اعتباری  و  شهرت  كه  بود  قهرمانانی  ساختن  محبوب تر 
همپا با قهرمانان معروف تر كمیک بوک ها شامل بت من و 

اسپایدرمن نداشتند.

رایت رفت، رید آمد
به  مورچه ای«  »مرد  اكران  و  تهیه  ماجراهای  حال  این  با 
همین سادگی نیز نبوده است زیرا وقتی تهیه این فیلم در 
این مهم و  برای  رایت  ادگار  ابتدا  دستور كار قرار گرفت. 
كارگردانی فیلم مورد نظر برگزیده شد. با این حال اختالف 
نظر او با سران مارول در مورد چگونگی ساخت این فیلم 
شركت  این  معروف تر  قهرمانان  با  آن  ساختن  همپا  و 
ادامه كار بگذرد و انصراف بدهد و  از خیر  باعث شد وی 
فراخور  به  و  رید  تصمیم  به  شود.  او  جانشین  رید  پیتون 
با  و  كاراكتر و قصه »مرد مورچه ای« كه مردی كوچک تر 
مارول  داستانی  غول های  به  نسبت  كمتر  جاه  طلبی های 
است، فیلم تهیه و ارائه شده نیز كه بعد از 3 هفته اكران در 
آمریکای شمالی بیش از 150 میلیون دالر و در سایر نقاط 
جهان نیز بیش از 250 میلیون دالر فروخته است، كوچک تر 
و جمع و جورتر از سایر فیلم های مارول است و این شاید 
برابر با خصوصیات »مرد مورچه ای« باشد كه ایفای رل آن 

را در این فیلم به پل رود سپرده اند.

به گونه ای دیگر
این  به  او یعنی جوكورنیش  فیلمنامه نویس  ادگار رایت و 

دیگر  گونه ای  به   Antman سینمایی  تجسم  نوع  و  پروژه 
نام  شده،  عرضه  اینک  كه  فیلمی  در  البته  می نگریستند. 
رایت و كورنیش به عنوان فیلمنامه نویسان كنار اسامی پل 
رود و آدام مک كی كه سناریوی آنها را بازنویسی كرده اند 
هر  فرجام  نشانگر  آنها  منفی  سرنوشت  اما  است  آمده 
كسی است كه بخواهد سالیق فردی اش را بر خواسته های 
این  با  بدارد.  ارجح  مارول  چون  قدرتمندی  استودیوی 
حال پیتون رید هم از عهده كار بر آمده و با این فیلم ثابت 

سینمایی  اثر  یک  بودن  چشمگیر  و  خوب  برای  كه  كرده 
غیرقابل  بودجه  ها  و  عظیم  صحنه ها  حتمًا  كه  نیست  الزم 
شمارش و هر چیزی بیش از حد بزرگ باشد و كافی است 
یک قصه كوچک ولو با همان ابعاد اندک به شکلی درست و 

طبق اصول توضیح داده شود.

از 1989 به زمان حاضر
داگالس در رل هنک  مایکل  كه  و در حالی  فیلم  در شروع 
پیم كامال جوان تر از سن حقیقی اش نشان می دهد و برای 
به  او  كار شده، تصویر  او  دیجیتال  این مهم روی تصویر 
سال 1989 بر هر چیزی سنگینی می كند اما در قدم بعدی از 
آن زمان به زمان حاضر در شمال ایالت كالیفرنیای آمریکا 
)پل  النگ  اسکات  كاراكتر  كه  است  اینجا  و  می كنیم  سفر 
رود( را برای اولین بار می بینیم. او یک سارق چیره دست 
است كه تازه از حبس سه ساله اش در زندان معروف سن 

كوئنتین رهایی یافته است. او با »هم سلولی« قدیمی خود 
لوییس )مایکل پنا( نشست و برخاست هایی دارد و در حالی 
كه خود او یک راه سالم را برای ادامه زندگی اش می جوید، 
باز  خالفکاری  و  خالف  دنیای  به  را  او  می كوشد  لوییس 
گرداند و در چنین دنیایی كنار سایر دوستان متخلف خود 
بدهد.  قرار  دستمالچیان(  دیوید  و  هریس  آی  تی  )تیپ 
اسکات به چیزی خالف این می اندیشد و می خواهد دختر 
وی  از  مدتی  كه  را  فورتسون(  رایدر  )ابی  كیسی  جوانش 

پرداخت حق حضانت  به معنای  این  یابد.  باز  افتاده،  دور 
به همسر سابقش مگی )جودی گریر( هم هست كه همسر 
فعلی اش پاكستون )بابی كاناواله( یک افسر پلیس است و 
فرضیه دوری جستن اسکات از دنیای بزهکاری را چندان 

قبول ندارد.

از درون یک گاوصندوق
مدتی  اندک  زیرا  می كند  فکر  درست  پاكستون  هم  شاید 
متعلق  گاوصندوق  یک  درب  كردن  باز  ضمن  اسکات  بعد 
را  رنگ  مشکی  و  عجیب  و  قدیمی  لباس  یک  دیگران،  به 
و  می یابد  باشد،   1960 دهه  به  مربوط  می رسد  بنظر  كه 
را  آن  از  استفاده  پی آمدهای  و  آن  وجودی  آثار  سرعت  به 
این  پوشیدن  با  او  كه  است  درست  می كند.  لمس  و  درک 
لباس بسیار كوچک و مورچه ای می شود اما قدرتی شگفت 
انگیز می یابد و به لحاظ سرعت كم همتا می شود. او در این 

مثل  اما چیزی  است  یک مورچه كوچک  اندازه  به  لحظات 
یک معجزه اتمی او را به توانی نایل می كند كه از هركول 
نشاندن  و  تبهکاران  با  جنگیدن  برای  و  می رود  فراتر  هم 

آنها بر سر جایشان بسیار مناسب است.
امروز شرایط فرق می كند

مشکل اینجا است كه هم محل وقوع این رویداد و هم لباس 
به هنک پیم تعلق دارد و او سالها پیش این فرآیند و لباس ها 
را به عنوان سالحی تازه و پنهانی باب كرد تا با استفاده از 
آن بتوان بسیار كوچک اما به غایت قدرتمند شد و جهان را 
امن تر ساخت ولی بعدًا بدالیلی آن را بایگانی كرد و شاید 
این می هراسید كه این سالح مهلک به دست دشمنان و  از 
نااهالن بیفتد. امروز شرایط فرق می كند و هنک پیم از این 
با آن دست به كارهای  این لباس را بیازماید و  كه یک نفر 
خیر و سركوب اشرار بزند، استقبال می كند و او بخصوص 
اسکات را برای این مهم می پسندد زیرا اسکات مردی توانا 
و مستعد است و حتی مهارت های پیشین او در امر سرقت 
و خالفکاری نیز همسو با سایر موارد برای تبدیل شدن وی 
به یک عامل نجات مظلومان و مستمندان از چنگ تبهکاران 

به كار می آید.

بدون فاصله ای شگرف
تشریح  در  كامپیوتری  مهارت های  غوغای  پس  آن  از 
توانایی ها و مبارزات مرد مورچه ای و قدرت تدوین سریع 
به  را  سینمایی  پرضرب  اثر  این  كه  است  فیلم  ادیتور  دو 
نهایی  مقصد  می رساند.  نهایی  مقصد  به  و  می راند  پیش 
می رساند. مقصدی كه برای »Ant Man« به معنای برابری 
با سایر بزرگان كمیک استریپ نیست اما از آنها فاصله ای 

شگرف هم ندارد.

مشخصات فیلم
عنوان: »مرد مورچه ای«

محصول: مارول استودیوز و والت دیسنی
تهیه كنندگان: كوین فیگ، لوییس دسپوزیتو و الن فاین

سناریست ها: ادگار رایت، جو كورنیش، آدام مک كی و پل 
رود

كارگردان: پیتون رید
مدیر فیلمبرداری: راسل كارپنتر

تدوینگران: دن لیبن تال و كولبی پاركر جونیور
موسیقی متن: كریستوف بک

آستین  هنری:  /كارگردان  فرانکل  شپرد  صحنه:  طراح 
گورگ و جان كی انگل /طول مدت: 117 دقیقه

كوری  داگالس،  مایکل  لیلی،  اوانجلین  رود،  پل  بازیگران: 
آی هریس، وود  تی  تیپ  پنا،  مایکل  كاناواله،  بابی  استول، 
رایدر  ابی  دستمالچیان،  دیوید  گریر،  جودی  هریس، 

فورتسون و مارتین داناوان.
Variety :منبع

حضور بدلکار ایرانی جیمز باند در 
یک فیلم تاریخی

بدلکار ایرانی فیلم جیمز باند به همراه 12 نفر از هم تیمی هایش در بزرگترین فیلم تاریخی 
كشور آذربایجان كه ساخت یک كمپانی انگلیسی است، شركت كرد.

امیر بدری، طراح بدلکاری ایرانی كه در فیلم »Sky Fall« جیمز باند حضور داشت و جایزه 
SAG را هم از كشور آمریکا برای بدلکاری این فیلم دریافت كرده است، درباره فعالیت اخیر 
خود به ایسنا گفت: فیلم » Ali & Nino«از بزرگترین پروژه های سینمایی كشور آذربایجان 
تیم  همراه  به  من  و  است  شده  ساخته  انگلستان  كشور   PIEPIVE كمپانی  توسط  كه  است 
خود در این فیلم حضور داشتم.او كه در فستیوال بدلکاری سال گذشته روسیه هم حضور 
موفقیت امیزی داشت، افزود: این فیلم در كشورهای تركیه  و آذربایجان فیلمبرداری شده و 

مراحل پس از تولید آن در كشور انگلستان در حال انجام است.
بدری با اشاره به اینکه همواره در هر پروژه ای تالش می كند به همراه تیم اش،  عالوه بر كار 
حرفه ای نشانه خوبی از مردم ایرانی و فرهنگ و ادب ایرانی به جای بگذارد، ادامه داد: در 
فیلم تاریخی »Ali & Nino«، حدود 40 بدلکار از كشورهای آمریکا ، آلمان،  مکزیک، تركیه 
و  طراحی  همچین  بودند.  ایران  كشور  از  هم  آن ها  نفر   12 و  داشتند  حضور  آذربایجان  و 
سرپرستی تیم ایرانی فیلم را كه مربوط به حدود یکصد سال قبل است،  هم برعهده داشتم 
و  جنگ  صحنه های  اجرای  و  طراحی  و  ارتفاع  از  پرش  بدلکاری،  صحنه های  اینکه  ضمن 

تیراندازی و همچنین بدلکاری با اسب را انجام دادم.
به گفته این بدلکار، Garet Milne آمریکایی طراح بدلکاری این فیلم است كه طراحی بدلکاری 
سری فیلم های شرلوک هلمز و »Red 2« را انجام داده و بدلکار فیلم جیمز باند هم بوده است.
مختلف  كشورهای  از  افرادی  عضو،  نفر   500 از  بیش  با  بین المللی  پروژه  این  در  همچنین 
حضور داشتند و همایون ارشادی هم از جمله بازیگران آن است. َهلیت ِارگنچ بازیگر نقش 
فیلم  این  در  كه  هستند  بازیگرانی  دیگر  از  هم  اسپانیایی  والورده  ماریا  و  سلیمان  سلطان 
حضور دارند.نویسنده این فیلم كریستوفر همپتون برنده جایزه اسکار است كه كارگردان 
آن را هم Asif Kapada برعهده دارد. ناصر حسینی ، هادی باقری ، نادر عسگری ، محمدرضا 
شریفی ، علیرضا شریفی ، محمد اكبری ، روح الله سیدی ، مهدی الهی،  ابوالفضل میرزایی و 

رضا حسینی همکاران بدلکار ایرانی بدری در این فیلم هستند.
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هنر و ادبیات

اجرای ارکسترال ایران در میالن 
 

تعدادی از نوازندگان »اركستر نوجوانان ایران« برای حضور در یك اردوی اروپایی 
آرمان نوروزی  ایتالیا می شوند.  و مشاركت در اجرای كنسرتی بزرگ عازم میالن 
نماینده گروه ایرانی شركت كننده در این اردوی اروپایی به مهر گفت: »ِال سیستما« 
اركستر  نمایندگان  عنوان یك موسسه فعال در عرصه موسیقی نوجوانان است كه 
بنده سال گذشته در  و  توكلی  پیمان میرآقاسی، شهرام  از  ایران متشکل  نوجوانان 
این  در  بین المللی شركت كردیم. طی حضور  این موسسه معتبر  اردوهای  از  یکی 
اردوی هنری مقرر شد این موسسه در اكسپو 2015 میالن مجموعه برنامه هایی را 
اجرا كند و از كشور ایران تعدادی از هنرمندان نوجوان اركستر نیز حضور داشته 
باشند. وی ادامه داد: در مدت زمانی كه در این اردوی اروپایی بودیم تالش خود را 
انجام دادیم تا عالوه بر فراگیری سیستم های آموزشی به روز موسیقی نوجوانان، 
انجام  مجموعه  این  در  ایرانی  نوجوان  نوازندگان  حضور  برای  را  رایزنی هایی 
تا  خواستند  ما  از  سیستما«  »ِال  مسئوالن  و  افتاد  اتفاق  این  خوشبختانه  كه  دهیم 
فیلم هایی از نوازندگان را برای آنها ارسال كنیم. بعد از ارسال این آثار پنج نفر از 
نوازندگان نوجوان ایرانی از سنین 12 تا 15 ساله انتخاب شدند كه بر این مبنا قرار 
است طی روزهای آینده به كشور ایتالیا سفر كنند و بعد از شركت در اردوی چند 
روزه اروپایی در تاالر مجلل و مشهور »السکاالی« میالن همراه با سایر نوازندگان 
كنسرت بزرگی را برگزار می كنند. وی در معرفی اعضای گروه ایرانی شركت كننده 
در اردوی اروپایی »ِال سیستما« گفت: یاشار نوروزی 12ساله نوازنده ویولن، مهگل 
طاهری و باران محمدبیگی 15 ساله نوازنده ویولن سل و شیرین محمدی 15 ساله 
اروپایی  اردوی  از 28 مرداد برای شركت در  نوازندگانی هستند كه  نوازنده فلوت 
مشکالت  دلیل  به  هم  نوازندگان  از  یکی  می كنند.  سفر  ایتالیا  كشور  به  ال سیستما 
ایرانی شركت كننده در  این سفر همراه ما نخواهد بود. نماینده گروه  شخصی در 
این  حضور  كرد:  تصریح  خود  صحبت های  پایانی  بخش  در  اروپایی  اردوی  این 
نوجوانان هنرمند در چنین رویدادی یکی از موفقیت های موسیقی كشورمان است 
كه با شركت در یك اردوی اروپایی خود را به عنوان نماینده  فرهنگ و هنر ایرانی 
معرفی می كند. امیدوارم حضور در این كارگاه های چند روزه بتواند دستاوردهای 

ارزشمندی را برای موسیقی كشورمان به همراه داشته باشد

برای 50 سالگی جی . كی. رولینگ، خالق دنیای جادویی هری پاتر

روایتگر زبردست
شگفت انگیز  و  جادویی  دنیای  آفریننده ی  رولینگ،  کی.  جی . 
هری پاتر تولد 50 سالگی اش را جشن می گیرد. فروش بیش از 
450 میلیون نسخه از ماجراهای هری پاتر به 70 زبان رولینگ را 

به یکی از موفق ترین نویسندگان جهان بدل کرده است.

موفقیت سحرآمیز
نوجوانی جادوگر به نام هری پاتر توانست آفریننده اش، جی. كی. رولینگ را به 
یکی از موفق ترین نویسندگان جهان بدل كند. البته سرگذشت خالق ماجراهای 
هری پاتر كه حال پنجاهمین سالگرد تولدش را جشن می گیرد نیز به داستان های 

تخیلی و اسرارآمیز بی شباهت نیست.
آیا می دانید كه هوركروكس چیست؟ چرا باید به ترتیبی كه هست از دمنتورها 
را  پرسش ها  این  پاسخ  اگر  است؟  ورزشی  چه  كوئیدیچ  و  جست؟  دوری 
از  یا برخالف صدها میلیون نفر در جهان  نمی دانید، حتما یا مشنگ هستید و 

جمع كسانی هستید كه داستان های هری پاتر را نه خوانده و نه دیده اید.
گفته  افرادی  از  دسته  آن  به  پاتر  هری  تخیلی  داستان های  مجموعه  در  مشنگ 
می شوند كه توانایی های جادوگری ندارند. در ترجمه فارسی این داستان ها از 
شده  استفاده   )Muggle( ماِگل  انگلیسی  واژه  معادل  عنوان  به  »مشنگ«  لفظ 

است.
برای كودكان  داستانی  كتاب  رولینگ  نام جوآن  به  گمنامی  زنی   1997 در سال 
پیش بینی  فوق العاده  موفقیتی  آن  برای  هیچکس  كه  كرد  منتشر  نوجوانان  و 

نمی كرد.
طی چند سال و با انتشار 7 جلد از این رمان، هری پاتر، قهرمان این داستان، به 

محبوب ترین چهره داستان های تخیلی و جادویی بدل شد.
داستان »هری پاتر« به بیش از 70 زبان از جمله فارسی ترجمه شد و تا سال 2015 

میالدی بیش از 450 میلیون نسخه از آن به فروش رسید.
داستان »هری پاتر« یکسره در دنیای اسرارآمیز سحر و جادو می گذرد كه همه 
چنان  رمان  در  خیالی  دنیای  این  اما  است،  متفاوت  ما  آشنای  دنیای  با  آن  چیز 
ماهرانه و با تصاویری چنان زنده معرفی شده، كه خواننده آن را باور می كند، 

آن را واقعی می پندارد و در ماجراهای آن سهیم می شود.

دنیایی اسرارآمیز برای نسل ها
از سال 1997 تا كنون یک نسل به همراه هری پاتر شکل گرفته و پا به پای او 
یکدل  دوستی  پاتر  هری  در  نسل  این  نوجوانان  و  جوانان  است.  شده  بزرگ 
هری  با  آنها  می كنند.  درک  خوبی  به  را  او  شادی های  و  نگرانی ها  كه  یافته اند 
همدل و هم احساس هستند. در این سال ها آنها هم مثل هری پاتر ده سال بزرگتر 

شده و به عالم جوانی قدم گذاشته اند.
اصلی  هدف  دارد.  فرعی  جنبه  پاتر«  »هری  داستان  در  ادبی  شکل  و  سبک 
نویسنده روایت ماجراهای جالب و هیجان انگیز است تا خواننده با آنها درگیر 

شود و به دنیای پرماجرای آنها فرو رود.
رولینگ قصه گو یا روایتگری زبردست است كه خود را با فوت و فن های ادبی 

درگیر نمی كند.
هدف نویسنده، نه آفرینش یک اثر ادبی، بلکه خلق دنیایی زنده و رنگین است تا 

بتواند خواننده را به شور و هیجان بکشد.
خواننده نیز برای ارزش ادبی نیست كه به سراغ »هری پاتر« می رود. مردم با 
خواندن یا دیدن »هری پاتر« وارد دنیایی زیبا و اسرارآمیز می شوند، به سفری 

جادویی می روند كه به روح و روان آنها آسایش می بخشد.
عنوان های داستا ن های هری پاتر كه در قالب كتاب منتشر شده اند، از این قرارند: 
پاتر  هری   ،)1998( اسرار  تاالر  و  پاتر  هری   ،)1997( جادو  سنگ  و  پاتر  هری 
محفل  و  پاتر  هری   ،)1999( آتش  جام  و  پاتر  هری   ،)1998( آزكابان  زندانی  و 
یادگاران  و  پاتر  )2005( و هری  پاتر و شاهزاده دورگه  ققنوس )2003(، هری 

مرگ )2007(.

از فقر تا ثروت
البته سرگذشت خالق ماجراهای هری پاتر هم به داستان های تخیلی كم شباهت 
را  ناكامی عظیمی  به گفته  خودش  این موفقیت عظیم  از  پیش  نیست. رولنیگ 

تجربه كرده بود.
او در این ارتباط از دورانی تیره یاد كرده و در نطقی در سال 2008 در برابر 
به  من  كوتاه  زناشویی  زندگی  بود:  گفته  هاروارد  دانشگاه  فارغ التحصیالن 
شکست انجامیده بود، من بیکار بودم و باید فرزندم را به تنهایی بزرگ می كردم 
و اگرچه سرپناهی داشتم، اما در بریتانیای مدرن در نهایت فقر به سر می بردم.
این ناكامی عظیم برای جوآن رولینگ بدل شد به فرصتی تازه كه او خود آن را 
انرژی  آن پس بود كه من سعی كردم تمامی  از  این گونه توصیف كرده است: 
خود را برای به پایان رساندن كاری صرف كنم كه واقعا برایم مهم بود. اگر من 
در زمینه های دیگر موفق می بودم، شاید هرگز این جسارت را به خرج نمی دادم 

كه سراغ آنچه به آن باور دارم، بروم.

اهمیت قوه تخیل
رولینگ در مصاحبه ها و سخنرانی هایش همواره از نیرو و قابلیت های قوه تخیل 
سخن می گوید و متعقد است كه تخیل انسان می تواند جهان را دگرگون سازد. 
و همین قوه تخیل است كه شخصیت های پرداخته ذهن رولینگ، یعنی هری پاتر 
و دو همراه همیشگی اش )رون ویزلی و هرماینی گرنجر( در ماجراهای شان از 

آن بهره می گیرند.
رولینگ كه پیش از این موفقیت در فقر به سر می برد و زندگی دشوار خود را 
از طریق دریافت های كمکی دولت می گذراند، حال به یکی از ثروتمندترین زنان 
این  او بر حدود 800 میلیون یورو برآورد می شود.  جهان بدل شده كه دارایی 
دارایی از جمله از طریق فیلم های »هری پاتر« و همچنین كاالهای گوناگونی كه 

ارتباط با دنیای هری پاتر ساخته و پرداخته شده اند، به دست آمده است.
به   2001 سال  در  جادو«  سنگ  و  پاتر  »هری  عنوان  به  مجموعه  این  فیلم  اولین 
فیلم سینمایی حتی  نمایش 8  تولید و  با  آن پس  از  این داستان  آمد.  نمایش در 
از  یکی  به  و  یافت  بیشتری  محبوبیت  حلقه ها«  »ارباب  و  ستارگان«  »جنگ  از 

موفق ترین آثار تاریخ سینمای سرگرمی بدل شد.

داستان نویسی برای بزرگساالن
به  را  پاتر چند سالی  از داستان های هری  انتشار آخرین بخش  از  رولینگ پس 
استراحت و سکوت گذراند تا اینکه دو باره دست به قلم گرفت و در سال 2012 

اثری جدید روانه بازار كرد، البته این بار برای بزرگساالن.
این اثر »جای خالی تصادفی« یا »خالء ناگهانی« نام داشت و از سوی منتقدان و 

كتابدوستان با استقبالی متوسط روبرو شد.
به  گالبریث  روبرت  مستعار  نام  با  كارگاهی    - جنایی  كتاب  دو  سپس  رولینگ 

انتشار رساند. این دو اثر ندای فاخته و كرم ابریشم نام دارند.
ناگفته نماند كه جی . كی. رولینگ بخشی از زندگی و دارایی خود را صرف امور 
خیریه می كند و همچنین از پرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی ابایی ندارد.

از  اسکاتلند  استقالل  با  به خاطر مخالفت اش  او  كه  بود  ماه مه سال جاری  در 
مقابل  در  شد.  مواجه  نفرت  و  توهین  از  آكنده  و  خشن  توییت های  با  بریتانیا 

برخی نیز از آزادی تفکر او حمایت كردند.
سال گذشته ی میالدی رولینگ یک میلیون پوند به كمپین »بهتر با همدیگر« اهدا 
كرد. این كمپین از مجموعه احزاب و سازمان ها و افرادی تشکیل می شد كه برای 
نه گفتن به جدایی اسکاتلند از بریتانیا تالش می كردند. رولینگ در سال 2008 

نیز یک میلیون پوند به حزب كارگر اهدا كرده بود.
منبع:سایت بی بی سی
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بخت زشت ترین ساختمان جهان باز شد!

 »بریتش الیبرری« 
رتبه نخست میراث 
فرهنگی انگلستان

 
در  که  انگلستان  الیبرری«  »بریتش  کتابخانه 
عنوان  به  کشور  این  پارلمان  در  ساخت  زمان 
»زشت تـرین ساختمان جهان« از آن نام برده شده 
و بعدها پرنس »چارلز« ساخت آن را محکوم کرده 
مدرن  ساختمان  بهترین  عنوان  به  امسال  بود، 

معرفی شد.

را  الیبرری«  »بریتیش  ساختمان  ساخت  زمان  در  »چارلز«  پرنس 
بیشتر مناسب آكادمی پلیس مخفی دانسته بود درحالی كه امسال 
این ساختمان، به عنوان برترین میراث شناخته شده جایزه نخست 

ساختمان های ساخته شده را از آن خود كرد.
 این ساختمان كه اكنون به دلیل مراجعه بیش از حد دانشجویان و 
جهان گردان مورد اعتراض دانش پژوهان قرار دارد در سال 1998 
با هزینه 350 میلیون پوند بیش از بودجه اصلی در لندن افتتاح شد.
یکی  و  گران ترین  بزرگ ترین،  عنوان  به  هم چنین  ساختمان  این   
نیز  برانگیزترین ساختمان ها ساخته شده در قرن بیستم  از بحث  

محسوب می شود. 
»رولی كیتینگ«، مدیر اجرایی كتابخانه »بریتیش الیبرری«، گفته 
است: »برای ما مایه افتخار است كه معمار این ساختمان، »كالین 
سنت جان ویلسون« در فهرست برترین معماران قرار گرفته است. 
تن  میلیون ها  كتابخانه  افتتاح  از  پس  اندكی  زمان  مدت  در  حتی 
دارای  و  كرده اند  دیدار  ساختمان  از  محققان  و  بازدیدكنندگان  از 
فضاهایی بسیار زیبا با امکانات استفاده از نور طبیعی و جزئیاتی 

دقیق و عالی یافته اند.«
  هم چنین »راجر بودلر«، مدیر انتخاب فهرست انگلستان تاریخی 
توصیف  مدرن  ساختمان ها  بهترین  از  یکی  را  كتابخانه  این  نیز 
این فهرست بر مبنای  او گفته است كه ساختمان های  كرده است. 

معماری سطح باال و ارزش های تاریخی انتخاب شده اند.
 وی تاكید می كند: »كالین سنت جان ویلسون با استفاده از مصالح 
گذاشته  نمایش  به  را  عمومی  هنر  یک  خود  نبوغ  با  و  عای  بسیار 
در  دقت نظر  و  دراماتیک  بار  نظر  از  كتابخانه  ساختمان  است. 
خلق  است؛  رسیده  خود  هدف  نهایت  به  داخلی  معماری  طراحی 

فضایی برای برانگیختن تفکر و آموختن.«
 »تریسی كروچ« وزیر میراث فرهنگی انگلستان نیز دراین باره بیان 
داشت: »دیدگاه های كنونی درباره ساختمان بریتیش الیبری بسیار 
متفاوت است با آن چه در زمان ساخت گفته می شد اما، خوشحال 
هستم كه توصیه های كارشناسان این اجازه را می دهد تا آن را در 
برای نسل  كتابخانه  این  امیدوارم  و  كنم  ثبت  ملی  میراث  فهرست 

آینده حفظ شود تا از آن استفاده كنند.«
برتر  معماران  از  یکی  عنوان  به  كه  عمومی  كتابخانه  این  معمار   
ساختمان های عمومی شناخته شده است، در سال 2007 درگذشت 
جدیدترین  از  یکی  عنوان  به  او  ساخته  كه  نتوانست  هیچ گاه  و 
ساختمان های انگلستان رتبه نخست را كسب كرده است. از دیگر 
»وسترن  نشریه  ساختمان  به  می توان  فهرست  این  ساختمان های 

مورنینگ نیوز« و بیمه »لوید« اشاره كرد.

 
»ویلسون« هر چند نشان شوالیه را دریافت كرد اما، انتقادها درباره 
ساخت این كتابخانه تمامی زندگی حرفه ای او را تحت الشعاع قرار 
داد. وی پیشتر در سال 1974 وظیفه توسعه موزه »بلومزبری« و 

ایجاد یک كتابخانه در آن جا را بر عهده داشت.
موزه  از  بخشی  بود  قرار  اصل  در  الیبرری«  »بریتیش  كتابخانه   
»بریتیش« محسوب شود اما بنابر طرحی كه در پارلمان انگلستان 
درنظر  مجزا  سازه ای  عنوان  به   1973 سال  در  رسید،  تصویب  به 

گرفنه شد. 
میلیون   150 تا  می تواند  كه  است  زیرزمینی  دارای  كتابخانه  این 
عنوان  میلیون   1.5 ساله  هر  و  دهد  جای  خود  در  را  كتاب  عنوان 
این  كتاب های  عناوین  مجموعه  در  می شود.  اضافه  آن  به  كتاب 
می خورد؛  چشم  به  چینی  كتاب  یک  ساله   3000 نسخه  كتابخانه 
شکسپیر،  خطی  آثار  نخستین  الیبرری«  »بریتیش  در  هم چنین 
انجیل چاپ گوتنبرگ و نسخه های اصلی آثاری از »جیمز جویس« 

و »جین اوستین« وجود دارد.
هم چون  صوتی  آثار  از  گنجینه ای  هم چنین  الیبرری«  »بریتیش   
»آلفرد  نیز صدای  و  »نلسون ماندال« در هنگام محاكمه  سخنرانی 

لرد تنیسون« را در خود جای داده است.

جهت ارائه پیشنهادات و یا انتقادات
 میتوانیداز طریق شماره تلفن  07811000455 و یا

info@persianweekly.co.uk  :ایمیل
با هفته نامه پرشین ارتباط برقرار نمایید.
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گوناگون
بررسی ها نشان می دهد

بیش از 40 درصد آمریکایی ها 
ماری جوانا کشیده اند

ایالت اورگان چهارمین ایالت آمریکاست كه كشت و پرورش ماری جوانا 
آمریکایی ها  درصد   44 حال  همین  در  است.  شده  اعالم  قانونی  آن  در 
می گویند كه ماری جوانا را امتحان كرده اند. 4 درصد از این تعداد در 
حالتی ماری جوانا كشیده اند كه استفاده از این ماده غیر قانونی نبوده 
كه  سالی  نخستین   ،1969 سال  از  كه  است  درصدی  باالترین  است.این 
این زمینه را آغاز كرد، گزارش شده است.  موسسه گالوپ بررسی در 

پیش از اورگان، پرورش ماری جوانا در آالسکا، واشنگتن و حوزه كلمبیا 
از  تحقیق  این  نتایج  آوردن  به دست  برای  بود.   شده  اعالم  قانونی  را 
شهروندان آمریکایی این سوال پرسیده شد: »آیا ماری جوانا می كشند؟« 
حدود 11 درصد آمریکایی ها  به این سوال پاسخ مثبت داده اند. این در 
حالی است كه در سال 2013 این رقم در حدود 7 درصد بوده است.  در 
جایی كه 18 درصد جوانان آمریکایی زیر 30 سال تمایل دارند كه بگویند 
به طور معمول ماری جوانا می كشند، جوانانی كه در رده سنی بین 30 
تا 64 سال قرار دارند می گویند كه تاكنون این ماده را امتحان كرده اند. 
می گویند  گرفته اند،  قرار  مصاحبه  مورد  كه  مردانی  درصد   13 حدود 
این رقم دو برابر میزان استفاده  كه ماری جوانا را امتحان می كنند كه 
این ماده مخدر است. میزان استفاده زنان در حدود 6 درصد  از  زنان 
برآورد شده است.  در میان گروه های سفید پوست و غیر سفید پوست 
تفاوت چشمگیری میان استفاده از ماری جوانا دیده نمی شود. به عالوه 
گروه هایی كه به لحاظ درآمدی و نیز تحصیل در گروه های مشابه قرار 

دارند كم و بیش وضعیت مشابهی در استفاده از این ماده مخدردارند.
درصد استفاده كنونی یا قبلی ماری جوانا در گروه های مختلف جامعه 
تولید  الیحه  كه  بود  كشوری  نخستین   2013 سال  در  آمریکااروگوئه 

خوزه  به وسیله  ابتکار  این  كرد.  تصویب  را  ماری جوانا  آزاد  تجارت  و 
این  سنای  تصویب  به  و  شد  ارائه  اروگوئه  رئیس جمهور  موخیکا، 
كشور رسید. او ضمن دفاع از ایده خود می گوید: »حسن اینکه دولت 
را  ماری جوانا  توانست  خواهد  هم  كه  است  این  دهد  انجام  را  كار  این 
ما  داشته باشد.  بهتری  كنترل  آن  بر  هم  و  بفروشد  ارزان تر  قیمت  به 
با  با آن مطابق  این پدیده به شکل پلیسی مبارزه كنیم،  با  اینکه  به جای 
ماری جوانا  فروش  هلند  در  كرد.اگرچه  خواهیم  برخورد  بازار  قواعد 
در كافی شاپ ها پیش از این الیحه آزاد بود، اما اروگوئه برای نخستین 
قانونی  را  خریدوفروش  تا  كاشت  از  مرتبط،  فعالیت های  تمام  بار، 
كرده است. شهروندان اروگوئه مجازند ساالنه 6 نهال گیاه ماری جوانا 
را در خانه هایشان پرورش دهند. در هلند هم، در برخی شهرها، كافی 

شاپ ها مجاز به ارائه ماری جوانا به مشتریان خود هستند. 

برای  قوانینی  میالدی   2012 سال  در  هلند  دولت  مخالفت ها،  وجود  با 
محدود كردن فروش مواد مخدر به گردشگران تصویب كرده تا به این 
وسیله تعداد آن دسته از گردشگرانی كه تنها برای استعمال آزادانه مواد 
مخدر به این كشور سفر می كنند، كاهش یابد. در كشور آمریکا نیز در 
شركت  با  واشنگتن  و  كلورادو  ایالت های  در  رأی دهندگان   2013 سال 
در دو همه پرسی در ماه نوامبر به آزادسازی مصرف ماری جوانا رای 
دادند. عالوه بر ایالت های كلورادو، واشنگتن، آالسکا و اورگان مصرف 
دارویِی ماری جوانا در 20 ایالت آمریکا و پایتخت این كشور آزاد است. 
مصرف  كه  است  مدعی  ورود«  دروازه  به مثابه  »ماری جوانا  فرضیه 
ماری جوانا احتمال این را كه افراد، متعاقِب مصرِف آن، به مصرف مواد 
ماری جوانا  ازاین رو  و  می دهد  افزایش  آورند،  روی  خطرناک تر  مخدر 
همچون یک دروازه ورود برای گرایش به مواد خطرناک تر است. این 
فرضیه یکی از ستون های اصلِی سیاست گذاری های مخالفت با مصرف 
اعتبار و صحت  این وجود،  با  آمریکا بوده است.  ماری جوانا در كشور 

این فرضیه همچنان مورد بحث است.
منبع: گالوپ

فقیران، طبقه متوسط و ثروتمندان جهان چه كسانی هستند؟ 

بیداد اختالف طبقاتی 
طبقات  بررسی  به  كرده،  منتشر  اخیرًا  كه  گزارشی  در  پیو  موسسه 
مختلف درآمدی در سطح جهان پرداخته است. داده های مورد استفاده 
در این گزارش كه مربوط به پایان سال 2011 )آخرین آمار جامع موجود 
تنها 13 درصد مردم  این مقطع  در  است، نشان می دهد  این زمینه(  در 
رایج  تصور  خالف  و  می شوند  محسوب  متوسط  طبقه  جزو  جهان 
اكثریت، حدود 56 درصد از كل مردم جهان در طبقه با درآمد اندك قرار 
مردم  درصد   15 كه  است  كرده  برآورد  همچنین  گزارش  این  می گیرند. 
جهان فقیر هستند، 9 درصد در طبقه با درآمد باالی متوسط قرار دارند 
و تنها هفت درصد از مردم جهان ثروتمند هستند. در این گزارش )كه 
البته بر اساس مقیاس جهانی و نه مقیاس كشورهای توسعه یافته تعریف 
درآمد  كه  قرار می گیرند  درآمدی  در طبقه متوسط  افرادی  است(  شده 
روزانه ای بین 10 تا 20 دالر در روز به ازای هر عضو خانوار داشته باشند 
)در بررسی ها برابری قدرت خرید و تورم كشورها با آمار رسمی لحاظ 
شده است(. به این معنا كه یك خانوار چهارنفره با درآمد بین 14600 تا 
29200 دالر در سال جزو طبقه متوسط محسوب می شود. درآمد كمتر 
دالر   10 تا   2 بین  فقیر،  خانوار(  عضو  هر  ازای  )به  روز  در  دالر  دو  از 
درآمد پایین، بین 20 تا 50 دالر درآمد باالی متوسط و درآمد بیش از 50 
دالر در روز جزو طبقه با درآمد باال به شمار می آید. البته تهیه كنندگان 
گزارش نیز ، معترف هستند كه همگن سازی كل جمعیت جهان اگرچه به 
داشتن دیدی كلی كمك می كند اما باعث ساده سازی بیش از حد و به خطا 
آمریکای  از كشورهای  بسیاری  در  مثال  عنوان  به  نیز می شود.  افتادن 
التین، كه حتی توسعه یافته نیز تلقی نمی شوند ، درآمد كمتر از دو دالر 

افراد با حدود  این كشورها  در روز اصاًل معنی و مفهومی ندارد و در 
10 دالر درآمد فقیر محسوب می شوند و طبق نظرسنجی از شهروندان 
این كشورها شروع طبقه متوسط درآمدی در این كشورها از حدود 16 
دالر درآمد در روز است. در مورد كشورهای توسعه یافته، تفاوت میان 
در  مثال  به عنوان  مقیاس های كشوری و جهانی شدیدتر هم می شود. 
آمریکا افراد با درآمد كمتر از 5 /11 دالر در روز فقیر محسوب می شوند . 
به این معنا كه اكثر فقرای نیازمند كمك آمریکایی، در مقیاس جهانی در 
این وضعیت نکته مهم تری را پیش  طبقه متوسط درآمدی قرار دارند. 
متوسط  از  حد  این  تا  توسعه یافته  و  متوسط  كشورهای  اگر  می آورد. 
جهانی باالتر هستند، وضعیت در كشورهای فقیر تا چه اندازه نامناسب 
است؟ به نظر می رسد جواب، »بسیار نامناسب« باشد. در هند كه جزو 
بازارهای نوظهور هم تلقی می شود خط فقر هنوز هم زیر دو دالر است 
)داده های این گزارش همان طور كه پیشتر گفته شد مربوط به سال 2011 
است اما خط فقر هند در سال 2014 نیز، كمتر از دو دالر در روز تعریف 
شده بود(. اما چرا طبقه متوسط درآمدی اینقدر مهم است ؟ این افراد 
كه با درآمد باالی10 دالر در روز به ازای هر نفر زندگی می كنند در هر 
و  اقتصادی  بهبود  سمت  به  جامعه  محركه  موتور  معمواًل  جامعه ای، 
بخش  این  افزایش  هستند.  و ...  آموزش  سطح  رفتن  باال  و  دموكراسی 
رشد  الزمه  كه  را  سیاسی  و  اقتصادی  ثبات  معمول  به طور  جامعه  از 
بیشتر است به ارمغان می آورد و می تواند منجر به خروج عده بیشتری 
از طبقه پایین درآمدی یا بهبود اوضاع فقرا شود. اما اگرچه تعداد افراد 
طبقه متوسط درآمدی در سطح جهان در حال افزایش است و از 399 
میلیون نفر در سال 2001 به 784 میلیون نفر در سال 2011 رسیده است، 
اما نابرابری توزیع این عده در میان كشورهای جهان باعث شده است 
افزایش بی نصیب مانده و هنوز ضریب جینی  این  از  بسیاری كشورها 

باالیی را تجربه كنند.
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8 نکته که قبل از نصب 
ویندوز 10 باید بدانید

عرضه  كه  می دانید  حتما  كنید   دنبال  را  تکنولوژی  حوزه  اخبار  اگر 
شروع   10 ویندوز  یعنی  مایکروسافت  سیستم عامل  نسخه  جدیدترین 
شده است. آن طور كه از خبر ها می توان فهمید و براساس گفته  مدیران 
این شركت، ویندوز 10 كامل ترین و جذاب ترین سیستم عامل خواهد بود 
كه تا به حال تولید شده است. در ادامه نکاتی را به شما بگوییم كه قبل 
از مهاجرت به ویندوز 10 باید حتما بدانید. سایت cnet در گزارشی به 
8 سوال پاسخ داده كه این روزها سوال اصلی كاربران در مورد ویندوز 

10 است. 

1- چه زمانی می توانیم سیستم عامل خود را به این نسخه ارتقا دهیم؟ هزینه 
این ارتقا به چه میزان خواهد بود؟

 7 تاریخ   در   10 ویندوز  نهایی  نسخه  مایکروسافت،  قبلی  اعالم  اساس  بر 

مردادماه قابل دسترسی خواهد بود. هرچند استفاده از نسخه های پیش نمایش 
خواهان  اگر  حال  این  با  است،  رایگان  توسعه دهندگان  برای  سیستم عامل  این 
خرید نسخه پایه ویندوز 10 باشید باید 119 دالر كنار بگذارید، این در حالی است 

كه نسخه Pro آن، 190 دالر قیمت دارد.
نکته خوشحال كننده برای افرادی كه از نسخه های قانونی ویندوز 8، 8.1 یا 7 
استفاده می كنند اینکه نه تنها می توانند به رایگان سیستم عامل خود را به این 
نسخه ارتقا دهند، بلکه خواهند توانست حدود یک سال نیز به روزرسانی های 
جدید آن را دریافت كنند. بنابراین اگر یکی از دارندگان نسخه قانونی ویندوز 
7، 8 یا 8.1 هستید اعالنی از سوی مایکروسافت مبنی بر آماده بودن نسخه 

نهایی و امکان ارتقا را دریافت خواهید كرد.

تبلت و گوشی مبتنی بر ویندوز استفاده می كنم،  از سیستم رومیزی،  2- من 
شیوه كار ویندوز 10 روی این دستگاه ها چگونه خواهد بود؟

در  كوانتوم  همان  یا  پیوستگی  قابلیت  از  استفاده  با  بود  خواهید  قادر  شما 
ویندوز 10، پس از اتصال یک كابل HDMI به تلفن همراه خود از برنامه های 
استفاده  می برید،  بهره  پی سی  یا  لپ تاپ  در  كه  شیوه ای  همان  با  یونیورسال 
همراهتان  تلفن  دیگر  كنید،  متصل  آن  به  هم  كیبورد  و  موس  اگر  البته  كنید؛ 
با  دستگاه هایی  از  داشت.اگر  نخواهد  رومیزی  سیستم  با  تفاوتی  تقریبا 
صفحه نمایش لمسی استفاده كنید، رابط كاربری سیستم عامل با توجه به نوع 
با ظاهر مدرن آن مواجه می شوید. در حالت  دستگاه شما تغییر یافته و شما 
مدرن استارت سنتی ویندوز برای شما نمایان نمی شود اما در حالت دسک تاپ 
شما منوی استارت را در همان جای همیشگی خواهید یافت. در دستگاه هایی 
نیز همچون لپ تاپ های هیبریدی یا تبلت های ویندوزی همچون سرفیس 3 پرو 
كه قابلیت اتصال كیبورد را دارند نیز با رابط كاربری دوگانه روبه رو خواهید 
شد. به زبان ساده تر هم محیط دسک تاپ را خواهید داشت و هم رابط كاربری 

مدرن یا همان متروی ویندوز 8.

3- وضعیت اپلیکیشن های مبتنی بر این سیستم عامل چگونه خواهد بود؟
با  فون  ویندوز  و  ویندوز  نرم افزاری  فروشگاه های  سرانجام  پیش  چندی 
كه   ابزاری  طریق  از  موظفند  توسعه دهندگان  یعنی  این  شدند.  ادغام  یکدیگر 
این شركت در اختیارشان قرار می دهد، اپلیکیشن های خود را برای اجرا روی 
انواع گجت ها از قبیل سیستم رومیزی، تبلت یا گوشی های هوشمند بهینه كنند.

نسخه جدید ورد، پاورپوینت، اوت لوک و برنامه جدید پرینت وایرلس از اولین 
مختلف  گجت های  روی  آنها  از  می توان  كه  هستند  یونیورسال  اپلیکیشن های 
مخصوص  اوت لوک  در  ورد  واژه پردازی  موتور  از  مایکروسافت  برد.  بهره 
گوشی های هوشمند استفاده كرده، همچنین امکان قرار دادن پس زمینه در این 

برنامه گنجانده شده است. 

4- من از سر عالقه تعدادی از اپلیکیشن های مدرن را خریداری كرده ام، اكنون 
چه اتفاقی برای آنها خواهد افتاد؟

اپلیکیشن های مدرن به لطف وجود قابلیت كوانتوم نرم افزارهای یونیورسال 
در  دستگاه  شناسایی  قابلیت  كه  می كند  تبدیل  هوشمند  نرم افزارهایی  به  را 
كاربری  رابط  دستگاه،  نوع  با  مطابق  و  دارند  را  كاربر  توسط  استفاده  حال 
نرم افزارها را شکل می دهد. اگر از رابط كاربری دسک تاپ استفاده می كنید، 
برنامه های مذكور در قالب پنجره نمایان می شوند و اگر از رابط كاربری مترو 

استفاده كنید، برنامه ها در حالت تمام صفحه اجرا خواهند شد.

5- سرانجام منوی استارت چگونه نمایش داده خواهد شد؟
منوی  با  خوبی  رابطه  نتوانسته اند  كه  هستید  كاربران  از  دسته  آن  جزو  اگر 
محیط مترو و تمام صفحه ویندوز 8 برقرار كنند، خبر خوش اینکه در آخرین 
نسخه از سیستم عامل ویندوز منوی استارت بازهم به جای خود بازگشته كه  
منوی  شدن  باز  برای  دارد.  نیز  شخصی سازی  جهت  بهبودیافته  قابلیت های 
استارت، روی كلید پنجره كلیک كنید یا این كلید را از روی صفحه كلید انتخاب 
و  مخاطبان  پوشه ها،  كردن  اضافه  به  دلخواه  نحو  به  می توانید  اكنون  كنید. 
برنامه های مختلف اقدام كنید. می توانید ابعاد كاشی ها را تغییر دهید یا منوی 

استارت را كوچک و بزرگ كنید. 

6- در بخش اجرای برنامه ها، چه پیشرفت هایی صورت گرفته است؟
ویندوز 10 این قابلیت را دارد كه بتوانید در آن چندین برنامه )مدرن و دسک تاپ( 
ویندوز  برخالف  دهید.  قرار  را  آنها  صفحه  قسمت  چهار  در  و  كنید  اجرا  را 
اپلیکیشن های طراحی شده برای رابط كاربری هم می توانند در  اكنون   ،8.1
مانند  فعالیت هایی  انجام  برای  با موس كنترل شوند.  و  اجرا  حالت دسک تاپ 
و  تنظیمات  دكمه  روی  می توانید  هم  برنامه ها  تغییر  یا  چاپ  جست وجو، 
 Task گزینه های برنامه كه با )…( مشخص شده كلیک كنید. با انتخاب گزینه
View در نوار وظیفه می توانید بهره بیشتری از برنامه ها ببرید و به راحتی 
بین برنامه ها در بین دو حالت سوئیچ كنید. مایکروسافت برای تکمیل امکانات 
ویندوز 10، دستیار صوتی خود را از گوشی های هوشمند به این نسخه آورده 

است. 

 7- آیا مرورگر اینترنت اكسپلورر در ویندوز 10 كماكان وجود دارد؟
داد.  شده  مطرح  سوال  به  می توان  كه  است  پاسخی  بهترین  این  خیر!  و  بله 
حال  این  با  داشت،  خواهد  وجود   10 ویندوز  روی  اكسپلورر  اینترنت  هرچند 
مرورگر پیش فرض این نسخه از سیستم عامل ویندوز مایکروسافت اج است. 
مایکروسافت اج قابلیت های منحصر به فردی دارد كه از مهم ترین آنها می توان 
به بهره مندی از موتور رندر اختصاصی و امکان حاشیه نویسی لحظه ای اشاره 
كرد؛ با این حال مایکروسافت به مرور زمان قابلیت های دیگری همچون امکان 
را  فایرفاكس  برای  شده  طراحی  افزونه های  و  اختصاصی  افزونه های  نصب 
كورتانا  صوتی  دستیار  مایکروسافت  كرد.البته  خواهد  اضافه  اج  مرورگر  به 
را با این مرورگر همگام كرده، به گونه ای كه كاربر می تواند به صورت صوتی 

دستورات مختلف را در سربرگ جدید به آن دیکته كند. 

8- آیا ویندوز 10 روی تمام سیستم های رومیزی اجرا خواهد شد؟
در این روزها نسخه های پیش نمایش ویندوز 10 روی بسیاری از پی سی ها در 
حال اجرا است، اما عده ای دیگر منتظر نسخه نهایی مانده اند و ترجیح می دهند 
سیستم عاملی با كمترین ایرادات داشته باشند. به هر میزان سخت افزار دستگاه 
كاربری  تجربه  نهایتا  و  است  سریع تر  اطالعات  پردازش  در  باشد  بهتر  شما 
كه  سیستم هایی  مایکروسافت  گفته  به  می گذارد.  اختیارتان  در  را  بهتری 
نیز  آینده  یا 8.1 را اجرا كنند، در  هم اكنون بدون مشکل می توانند ویندوز 7 
خواهند توانست به ویندوز 10 ارتقا یابند. حداقل مشخصات سخت افزاری این 
گونه دستگاه ها عبارتند از: پردازنده با سرعت یک گیگاهرتز و به باال، حافظه 
رم یک گیگابایت برای نسخه 32 بیتی و 2 گیگایت برای نسخه 64 بیت، كارت 
 16 و  می كنند  پشتیبانی   WDDM درایور  با   9 دایركس  از  كه  گرافیک هایی 
گیگابایت حافظه ذخیره سازی آزاد. البته مایکروسافت هشدار داده كه وجود 
روند  در  است  ممکن  دیسک   فالپی  درگاه  جمله  از  قدیمی  درایورهای  برخی 

اجرای صحیح ویندوز، اختالل ایجاد كند.
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تکنولوژی

هیــوالی 
برقـــــــی

خودرویی كه در 3 دقیقه شارژ می شود و صفر تا 100 را در 8/ 2 
ثانیه می پیماید.

و  هوشمندی  نظر  از  صنعت  دنیای  در  را  نفر  یک  بتوان  اگر 
شخص  آن  كرد  مقایسه  جابز  استیو  با  جاه طلبی  و  آینده نگری 
كسی نیست جز الون ماسک. و اگر تنها یک شركت را بتوان از نظر 
كامپیوتر  دنیای  در  اپل  با  دنیای خودرو  در  و محبوبیت  جذابیت 
شركت  این  است.  موتورز«  تسال  قطعا»  شركت  آن  كرد  مقایسه 
می كند  كار  الکتریکی  تمام  خودروهای  ساخت  روی  آمریکایی 
از  یکی  خود  باتری  ساخت  زمینه  در  تخصص  داشتن  به دلیل  اما 
هست.  هم  بازار  دیگر  برقی  خودروهای  باتری  تامین كنندگان 
همچنین این شركت روی استفاده از باتری در خانه های هوشمند 
هم فعال است. شركت تسال هم اكنون با آرم اختصاری TSLA در 
بورس نیویورک حضور دارد و دو سال قبل برای نخستین بار به 
اما  سودآوری رسید. تسال را به خاطر خودروهایش می شناسند 
دارند و شاید  این خودروها جذابیتی ورای خودروهای معمولی 
از جهت جذابیت و امکانات به سوپرخودروها )مانند المبورگینی 
)حدود  دالر  هزار   35 حدود  قیمتی  با  اما  نزدیک  اند،  بوگاتی(  و 
120 میلیون تومان( در رده خودروهای با قیمت متوسط بازار قرار 
می گیرند. به همین دلیل خودروهای جذاب تسال یک رویای دست 

نیافتنی برای مردم عادی نیست. 
تسال رودستر نخستین محصول شركت تسال بود كه اولین خودرو 
 S مدل  شركت  این  دوم  محصول  گرفت.  نام  جهان  اسپرت  تمام 
نام داشت كه یک سدان لوكس الکتریکی بود و دو خودرو بعدی 
مدل های X و 3 نام گرفته اند. نخستین محصول تسال یعنی تسال 
یون   - لیتیوم  باتری های  از  كه  بود  خودرویی  نخستین  رودستر 
بهره می برد. با این باتری این خودرو می توانست با هر شارژ تا 
200 مایل )320 كیلومتر( مسافت را طی كند. در بین سال های 2008 
تا 2012 تسال از مدل رودستر 2250 دستگاه خودرو را در 31 كشور 
جهان به فروش رساند. این شركت عرضه مدل S را از مارس 2009 
تمام  به طور  نفر  تقریبا 3هزار  آغاز كرد و در دسامبر سال 2012 
وقت در این شركت مشغول به كار بودند. این تعداد در سال 2014 

به 6هزار نفر رسید. 

آقای خاص 
با  تارپنینگ  مارک  و  ابرهارد  مارتین   2003 سال  جوالی  ماه  در 
سرمایه گذاری اولیه این شركت را راه اندازی كردند. هر دو نفر تا 
پیش از پیوستن الون ماسک نقش های كلیدی در مدیریت شركت 
داشتند. ماسک با یک سرمایه گذاری در فوریه 2004 به هیات مدیره 
اسپرت  خودروهای  تولید  ابتدا  از  آنها  هدف  پیوست.  تسال 
الکتریکی گران قیمت، سپس تولید سدان های مقرون به صرفه تمام 
الکتریکی بود. در چندین دوره سرمایه گذاری الون ماسک سهام 
خود را در تسال افزایش داد وهم اكنون با داشتن 28 درصد از سهام 
شركت بزرگ ترین سهامدار آن است. شركت تویوتا )27 درصد( و 
دایملر )14 درصد( سهامداران بزرگ بعدی این شركت هستند. در 
سال 2010 تسال قدم به بورس نیویورک گذاشت و در همان روزها 
از شراكت استراتژیک با تویوتا خبر داد. همچنین این شركت تنها 
شركت خودروسازی آمریکا است كه یک وام 500 میلیون دالری از 
دولت آمریکا گرفته است. شاخص تسال در بورس در سال 2013 
به  ماسک  الون  استراتژی  بود.   Nasdaq برتر  شاخص   100 جزو 
تدریج بر كل محصوالت این شركت سایه انداخته است. درحالی كه 
مدل  داشت  قیمت  دالر  109هزار  روستر  یعنی  خودرو  اولیه  مدل 
و مدل  بازار عرضه شد  به  قیمت 57 هزار دالر  با   S یعنی  بعدی 
جدید 3 حاال قیمتی نزدیک به 35 هزار دالر دارد.  ایده تسال برای 
افتخارات  هیبریدی  حتی  ونه  الکتریکی  تمام  خودروی  ساخت 
زیادی را برای الون ماسک به ارمغان آورد. او در سال 2010 جایزه 
مدیر برتر نوآور صنعت خودرو را از آن خود كرد و امروزه یکی 

از نوآورترین افراد جهان به حساب می آید. 

مدل تجاری خاص 
در  شركت  این  است.  خاص  هم  تسال  خودروی  فروش  مدل 
درست  خودرو  نمایش  برای  را  گالری هایی  بزرگ  فروشگاه های 
كرده كه خریداران تنها از طریق این مکان ها می توانند خودروهای 
خودروها  سایر  خالف  بر  كنند.  انتخاب  و  ببینند  را  شركت 
خریداران نمی توانند ماشین های تسال را از فروشگاه های ماشین 
گالری های  در  را  ماشین ها  آنها  كنند،  خریداری  خودرو  دالالن  و 
می  سفارش  تسال  سایت  وب  طریق  از  سپس  و  می بینند  خودرو 
با  نکردن  كار  به دلیل  و  نیست  كم  تسال  علیه  محدودیت ها  د  هند. 
فروش  استراتژی  انتخاب  و  خودرو  فروش  داللی  شركت های 

فروش  علیه  محدودیت هایی  ایالت ها  از  بسیاری  سوی  از  آنالین 
كه  بوده  این  تسال  هدف  واقع  در  است.  شده  اعمال  شركت  این 
آمریکا  ایالتی  سیاست های  در  كه  را-  خودرو  داللی  شركت های 
مستقیما  و  بگذارد  كنار  مشتریان  نفع  به   - دارند  زیادی  نفوذ 
خودرو را به خود آنها عرضه كند. همین موضوع باعث عصبانیت 
زیاد بسیاری از شركت های داللی فروش خودرو شده كه حاكمیت 
به   - را  خودروسازی  شركت های  دیگر  محصوالت  همه  فروش 
فشار  زیر  و  آمریکا  در  هم اكنون  دارند.  اختیار  در   - تسال  جز 
مستقیم  فروش  ایالت   48 خودرو  داللی  قدرتمند  شركت های 
حتی  كرده اند.  ممنوع  را  مشتریان  به  سازنده  شركت  از  خودرو 
كار به جایی رسیده كه همین گروه شکایت های قانونی متعددی 

را علیه تسال در دادگاه های آمریکا طرح كرده اند. 
یا علیه  له  ایالت ها در آمریکا هم اكنون به دو جبهه  به همین دلیل 
نیو  و  كارولینا  نورث  چون  ایالت هایی  شده اند.  تقسیم  تسال 
همپشایر در كنار تسال ایستاده اند و ویرجینیا و تگزاس علیه این 

شركت موضع گرفته اند. 

تکنولوژی خاص 
مهم ترین ویژگی خودروهای تسال در تکنولوژی باتری آن است، 
نظر  به  هم  به  شبیه  بیش  و  كم  الکتریکی  خودروهای  چند  هر 
می رسند، اما تسال تنها شركت خودروسازی است كه از باتری های 
با فرمت سلول بزرگ استفاده نمی كند و به جای آن از باتری های 
این  از  بسیار كوچک ترند.  كه  بهره می برد  یونی  لیتیوم-  سلولی 
جهت باتری های به كار رفته در تسال بسیار شبیه باتری هایی است 
كه در لپ تاپ ها یا سایر دستگاه های كامپیوتری استفاده می شود. 
این  از  به كار رفته در خودروهای تسال نمونه خاصی  باتری های 
فعلی  نمونه های  از  سبک تر  و  ارزان تر  كه  هستند  باتری ها  نوع 
باتری لیتیوم-یونی هستند. با این حال این باتری ها از تکنولوژی 
می كند. محافظت  گرفتن  آتش  برابر  در  را  آنها  كه  می برند  بهره 

مختلفی  قیمت های  تسال  باتری ها  ظرفیت  و  تعداد  به  توجه  با 
چه  هر  مثال  به عنوان  می دهد.  ارائه  خود  خودروهای  روی  را 
گران تر  هم  خریدار  برای  آن  قیمت  باشد  بیشتر  باتری  كیلووات 
خودرو  كه  می شود  باعث  باتری  ظرفیت  افزایش  می شود.  تمام 
تسال  رودستر  اولیه  مدل  در  باشد.  داشته  شارژ  به  نیاز  دیرتر 
S این  باتری ها را در پشت صندلی ها تعبیه كرده بود اما در مدل 
شركت باتری ها را در كف خودرو قرار داد كه هر چند باعث شد 
كه فضای داخل كابین خودرو بیشتر شود اما باتری ها در معرض 
تسال  می گرفتند.  قرار  خودرو  زیر  از  خوردن  ضربه  ریسک 
میلی متری   6 آلومینیومی  صفحه  یک  دادن  قرار  با  را  ریسک  این 
كاهش داد.  نکته این بود كه این باتری هاهم قابل تعویض بودند 
تسال  باتری  شارژ  مراكز  به  مراجعه  با  خودروها  ترتیب  این  به 
طی 90 ثانیه به طور رایگان باتری خود را تعویض كرده و به راه 
می افتادند. سیستم دوموتوره كه All Wheel Drive نام دارد در 
واقع اتصال دو موتور به دو محور جلویی و عقبی خودرو است 
به همین  به شکل دیجیتالی كنترل می شود.  و  به طور مستقل  كه 
كوچک  بسیار  مدل  رفته  به كار   S نوع  در  كه  موتورها  این  دلیل 
می دهد.  خودرو  به  فوق العاده ای  سرعت  همین  و  است  سبک  و 
همچنین تکنولوژی Autopilot كه نوعی كمک راننده است تركیبی 
از دوربین ها، رادار و سنسورهای 360 درجه ای است كه با تحلیل 
یک  فشار  با  كه  دهد  امکان  راننده  به  می تواند  لحظه ای  ترافیک 
دگمه الین را عوض كند. همچنین این سیستم می تواند خودرو را 

به طورخودكار در پاركینگ قرار دهد یا از آن خارج كند. در مدل 
S وقتی خودرو در نزدیکی ایستگاه های سوپر شارژ قرار می گیرد 
اینچی   17 نمایش  صفحه  می گیرد.   پهلو  جایگاه  كنار  خودكار 
كنترل  است.  آن  دیگر  ویژگی  هم  تسال  خودروهای  داخل  بزرگ 
داخل  ابزارهای  و  تجهیزات  كنترل  تا  مسیریابی  و  گوگل  نقشه 
خودرو با این صفحه نمایش انجام می شود. همچنین این خودرو 
به تکنولوژی مجهز است كه هیچ دگمه استارتی وجود ندارد و با 
از  خروج  با  و  می شود  روشن  اتومبیل  درب  بستن  و  شدن  سوار 

اتومبیل هم خاموش می شود.

كپی آزاد 

اعالم  در یک مصاحبه مطبوعاتی  الون ماسک  12 ژوئن 2014  در 
كرد كه هر كسی می تواند از تکنولوژی  های این شركت استفاده 
از حقوق انحصاری تسال وجود  كند و هیچ منعی برای استفاده 
ندارد. هدف الون ماسک این است كه استفاده از انرژی های پاک تر 
آلودگی  باعث  هم اكنون  كه  شود  فسیلی  سوخت های  جایگزین 
بسیار است. این اقدام الون ماسک بسیار مورد استقبال واقع شد؛ 
مربوط  تکنولوژی های  معنوی  حقوق  تجاری  شركت های  چراكه 
قرار  دیگران  اختیار  در  رایگان  به طور  عنوان  هیچ  به  را  خود  به 
نمی دهند اما الون ماسک برای یک هدف بزرگ تر این كار را انجام 
داد. با این حال البته برخی از حقوق معنوی مربوط به نام تجاری 
یا تکنولوژی های مخفی این شركت همچنان محافظت شده باقی 

مانده است. 

تسال رودستر 
نخستین خودروی این شركت رودستر بود كه یک خودروی تمام 
خودروهای  از  مدل  نخستین  خودرو  این  بود.  اسپرت  الکتریکی 
الکتریکی بود كه در ایاالت متحده به فروش می رسیدند و قادر به 
راندن در بزرگراه بودند. این خودرو همچنین نخستین نمونه از 
خودروهای الکتریکی بود كه قادر بود تا 320 كیلومتر با یک شارژ 
مسافت طی كند. نخستین نمونه این خودرو در سال 2006 عرضه 
قرار  تایم  جمله  از  مجالت  تمام  جلد  روی  سال  همان  در  و  شد 
گرفت و عنوان بهترین نوآوری سال را از آن خود كرد. سرعت این 
خودرو از صفر تا 100 زیر 4 ثانیه است و حداكثر سرعت آن 201 
كیلومتر بر ساعت است. قیمت اولیه این خودرو 109 هزار دالر بود 
اما در آمریکا با حداقل قیمت 128 هزار دالر شروع به فروش كرد. 

X مدل
این مدل اسپرت به دلیل باز شدن خاص در ها به سمت باال طراحی 

جالب  توجهی دارد اما تا سال 2016 عرضه نخواهد شد. 
S مدل

مدل اس در سال 2008 معرفی شد. یک سدان كه عرضه آن از سال 
2012 شروع شد. این مدل دارای سه بسته باتری است كه تا 426 
كیلومتر با هر شارژ قادر به طی كردن مسافت است. فروش این 
هفت  در  تنها  شد  روبه رو  آمریکا  در  گسترده ای  استقبال  با  مدل 
ماه نخست سال 2015 بیش از 50 هزار دستگاه از این خودرو در 
در  و  ورمونت  در  را  مدل  این  تسال  است.  رفته  فروش  به  آمریکا 
تویوتا  به  این متعلق  از  مجموعه خودروسازی می سازد كه پیش 
و جنرال موتورز بوده و االن كارخانه تسال نام دارد. این خودرو 
سبزترین  جمله  از  كرده  خود  نصیب  را  متعددی  جوایز  كنون  تا 
خودروی جهان یا جزو 25 نوآوری سال 2012 قرار گرفته است. در 
اكتبر سال 2014 تسال نسخه جدیدی از این مدل را معرفی كرد كه 

P85D نام دارد. این خودرو 100 متر را در 2/ 3 ثانیه می پیماید و 
حداكثر سرعت آن 249 كیلومتر بر ساعت است. این مدل می تواند 
با یک شارژ با سرعت 105 كیلومتر بر ساعت 475 كیلومتر را طی 
كند. با 691 اسب بخار این هیوالی برقی بسیار مورد استقبال واقع 
شد. این مشخصات در صورت كمی هزینه بیشتر از سوی مشتری 
می تواند تغییر كند. مثال صفر تا 100 این خودرو می تواند تا عدد 
خیره كننده 8/ 2 ثانیه هم پایین بیاید. در آوریل 2015 تسال نمونه 
جدیدی از این مدل با عنوان 70D را عرضه كرد كه شامل امکان 
سوپرشارژ بود. با هر بار شارژ )كه كمتر از 3 ثانیه طول می كشد( 
همچنین  خودرو  این  بپیماید.  را  كیلومتر   386 می تواند  مدل  این 
یا  جدید  راننده  كمک  سیستم  و  خودرو  پارک  سیستم  دارای 

اتوپایلوت است. سیستم كمک راننده می تواند عالمت های رانندگی 
و سرعت های مجاز نوشته شده در آن را بخواند و سرعت خودرو 
می تواند  همچنین  جدید  سیستم  كند.  تنظیم  آن  با  متناسب  را 
را  گرفته، خودرو  قرار  آن  در  كه  12 سنسوری  از  گرفتن  با كمک 
مسیر  تغییر  به  نسبت  الزم  مواقع  در  یا  دارد  نگه  خود  مسیر  در 
اقدام كند. سیستم ترمز اتوماتیک این خودرو نیز فوق العاده است 
و به گفته تسال حتی در سرعت های باالی 200 كیلومتر بر ساعت 
كند.  كنترل  را  خودرو  حیوانات  یا  كودكان  شناسایی  با  می تواند 

پارک اتوماتیک هم از دیگر امکانات این خودرو است.

جایگاه های شارژ
كردن  عوض  برای  ایستگاه هایی  طراحی  تسال  ابداعات  از  یکی 
باتری خودروها بود. به این ترتیب خودروها داخل ایستگاه های 
به  اما تسال  آنها عوض می شوند.  باتری  به سرعت  و  شارژ شده 
جز این ایستگاه هایی هم برای شارژ كردن خودرو در نظر گرفته 
در سراسر جهان  ایستگاه سوپرشارژ  قبل 462  ماه  تا یک  است. 
راه اندازی كرده است كه 203 ایستگاه آن در آمریکای شمالی قرار 
دارند. برای شارژ از این طریق خودرو بین 30 تا 75 دقیقه باید 
با زمان شارژ سایر  البته در مقایسه  بماند كه  باقی  منتظر شارژ 
 S خودروهای الکتریکی به مراتب زمان كمی بود. حاال و در مدل
تسال ایستگاه های سوپرشارژی ایجاد كرده كه در كمتر از 3 دقیقه 
نیاز  مورد  برق  منبع  ایستگاه ها  این  از  بسیاری  می شوند.  شارژ 
این ترتیب  از پنل های خورشیدی به دست می آورند و به  خود را 

عمال تولید انرژی هم به روش پاک صورت می گیرد.

آرزوهای ایالن ماسک 
مشخص است كه تسال به طور ویژه آینده ای را روی خودروهای 
همواره  ماسک  ایالن  است.  كرده  سرمایه گذاری  سرنشین  بدون 
و  رفت  خواهند  كنار  به زودی  فعلی  خودروهای  كه  است  گفته 
آسانسورها  به  او  آنها خواهند شد.  روبات های خودرو جایگزین 
اتومبیل ها هم  اپراتور داشتند و گفت كه  اشاره می كند كه روزی 
چنین سرنوشتی خواهند داشت. به عقیده ایالن ماسک مجموعه 
رادار و سنسورهای اتومبیل به زودی سطح ایمنی را در خودروها 
به  این حال همه چیز  با  آنها استقالل می بخشد.  به  باال می برد و 
در  دارد.  بستگی  كامپیوتری  پیشرفت های  به  ماسک  ایالن  گفته 
واقع این كامپیوترها هستند كه باید سریع تر شوند، امن تر شوند. 
در  موجود  دیگرابزارهای  و  سنسورها  مجموعه  همراه  به  اینها 
بدون  خودروهای  از  یکپارچه ای  مجموعه  می توانند  خودرو 
دیگر  با  ارتباط  به  قادر  حتی  كه  بیاورند  وجود  به  را  سرنشین 

خودروها به صورت هوشمند باشد. 
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چگونه مانند یک 
رئیس مذاکره کنیم؟

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
چیزهایی در زندگی است که مردم تنها یاد 
انجام  را  آن  سختی  مسیر  از  که  می گیرند 
از  یکی  قراردادها  برای  مذاکره  دهند. 
آنهاست.  مذاکره فرآیندی دشوار محسوب 
بسیاری  افراد  با  اینکه  از  پس  می شود. 
را  متداول  اشتباهات  که  شدم  مواجه 
مرتکب می شوند، در مورد نوشتن راجع به 

فن مذاکره احساس نیاز کردم.

به  می توانید  كه  است  دارایی  مهم ترین  مناسب  برخورد 
سهولت فراهم كنید و از آن منتفع شوید. اگر شما طوری 
آن كار را دارید،  انجام  توانایی  رفتار كنید كه نشان دهید 
واقعا خواهید توانست درباره این مساله فکر كنید. زمانی 
آن  به نفس وارد قراردادها می شود، قدرت  اعتماد  این  كه 
دارید.  نگه  مثبت  را  روابطتان  باید  شما  دید.  خواهید  را 
افرادی وجود دارند كه اگر این قرارداد امضا شود مجبور 
خواهید بود كه با آنها كار كنید. به هر حال، مردم این جنبه 
نداشته اید،  قرارداد  برای  مذاكره  تجربه  اگر  نمی بینند.  را 

چند نکته زیر را مد نظر داشته باشید.

1. زمان  بگذارید
طبق تجربه شخصی من، قراردادهایی كه به سرعت امضا 
شده اند اكثرا تبعات نامناسبی دارند. اكثر افراد از مذاكره 
پایان برسانند.  به  را  آن  لذت نمی برند و فقط می خواهند 
من این را می فهمم اما لطفا عجله نکنید. آنگاه نتیجه نهایی 

صد در صد بهتر خواهد بود.

2. از حرفه ای ها كمک بجویید
شاید من آنچه را كه از مشورت در مورد قرارداد كسب وكار 

قراردادی  چطور  نمی دانم  دقیقا  اما  بدانم  می خواهم 
بنویسم كه از عالیق من حمایت كند. همواره تالش می كنم 
تا جایی كه خودم می توانم كارها را انجام دهم. بخشی به 
این دلیل كه از مذاكره لذت می برم. من بعد از این چند سال 
به مهارت هایم اعتماد كامل دارم. اما در پایان روز به كمک 

یک فرد خبره نیاز دارم.

3. به مذاكره برای یک قرارداد مانند خوردن یک فیل نگاه 

كنید
زمان  یک  در  و  مرحله  یک  در  را  كار  این  می خواهید  شما 
انجام دهید. ابتدا به شما پیشنهاد می كنم كه با طی كردن 
قدرت  به  دستیابی  در  و  شروع  آسان تر،  جنبه های  برخی 
برای حركت تمركز كنید.  به خاطر داشته باشید كه طرز 
برخی  اگر  است.  مهم  فرآیند  به  نگرش  در  شما  برخورد 
راضی  طرف  دو  هر  كنید،  حل  امر  ابتدای  در  را  مسائل 

خواهید بود. پس از این، باید مسائل دشوار را حل كنید. در 
این صورت، مکالمه شما احتماال آرام تر پیش خواهد رفت 
چون صراحتا هر دوی شما منتفع خواهید شد. وقتی شما 
دیگر  طرف  برای  كرده اید.  صرف  توافق نامه  بر  را  زمان 

خارج شدن از پیمان دشوارتر خواهد بود.

4. همه چیز را محاسبه كنید
قابل  ایده  یک  باید  آورید؟  به دست  مقدار  چه  كه  آماده اید 

كه  اطالعاتی  مورد  در  شریک تان  از  باشید.  داشته  لمس 
برای تصمیم گیری نیاز دارید، بپرسید. 

5. در پاسخ به تلفن درنگ نکنید
اطالعات  شامل  كه  كرده ایم  دریافت  ایمیل هایی  ما  همه 
واقعی  نیات  مورد  در  را  ما  و  هستند  ناامیدكننده ای 
نظر  به  شما  ارتباطات  اگر  می سازند.  متعجب  فرستنده 

ندهید  اجازه  و  بزنید  زنگ  فرد  آن  به  می آید،  بی ثبات 
سوءتفاهم ایجاد شود.

تنها  می كنید،  دریافت  كه  قرارداد  اولین  كه  كنید  درک   .6
اولین قرارداد است

بود.  خواهد  دشوار  بسیار  می برید  پایان  به  كه  قراردادی 
است  بی حاصل  كار  این  ندهید.  دست  از  را  خود  اختیار 
مذاكره  قابل  هرچیزی  است.  شروع  نقطه  تنها  كه  چرا 
است. نکته اصلی همین است. اگر چیزی را درک نمی كنید، 
توضیح بخواهید. اگر موافق نیستید، درخواست بحث در 
موضوع،  یک  مورد  در  گفت وگو  بکنید.  را  موضوع  مورد 
اگر  كند.  كمک  فرآیند  به  بخشیدن  سرعت  به  می تواند 
شریک شما موافق باشد كه وكیل تان زبان شما در فرآیند 

قرارداد باشد، كل منافع آن را در نظر بگیرید.

7. شخصی را برای مشورت پیدا كنید كه قابل اعتماد باشد
عمل  یا  می كند  عمل  آنچه  مستقیم  بیان  در  افراد  برخی 
مفید  شریک می تواند  یک  داشتن  نیستند.  راحت  نمی كند، 
واقع شود. همسر من شریک من است. پیش از انجام هر 
مذاكره  آنها  با  كه  افرادی  می كنم.  مشورت  او  با  كاری 
به  می توانم  می دانند.  را  موضوع  این  خوبی  به  می كنم 
با  این موضوع  به درمیان گذاشتن  نیاز  آنها بگویم كه من 

همسرم دارم.

8. معقول باشید
واقعا  چیزی  چه  كه  بدانید  باید  بودن،  معقول  برای 
با  كنید.  تحقیق  زمینه  این  در  بنابراین  است.  معقوالنه 
برخی متخصصان صنعت صحبت كنید. انتظار چه چیزی 

را می توانید داشته باشید؟ به آنچه می گویند گوش دهید.
نکنید.  فراموش  را  بازی  پایان  در مورد  فکر كردن  هرگز 
مشاركتی  كار  این  می خواهید  هستید؟  چه  دنبال  واقعا 
را  چیزی  چه  می خواهید  واكنش  در  برود؟  پیش  چگونه 
عجله  به  را  شما  تا  كرد  تالش  كسی  اگر  بدهید؟  دست  از 
وادارد، این یک هشدار جدی خواهد بود. اینها مالحظات 
زمان  طول  در  است  ممکن  كه  مالحظاتی  هستند،  مهمی 

بیشتر شوند. بنابراین با احتیاط عمل كنید.
Entrepreneur :منبع
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خانواده

اید، هم گرسنه  پوقتی به خانه برمی گردید، هم خسته و كوفته 
دست  فهمید  می  تعجب  دركمال  كه  است  روز  همان  وعصبانی. 
نامزدتان، سخت به جیبش می رود. تاكسی نمی گیرد. می گوید: 
»پیاده برویم هوا بخوریم.« آخر شب هم درحالی كه هردوگرسنه 
اید می گوید: »می ریم خونه یه چیزی می خوریم.« آن اوایل دل 
عجیبش  رفتارهای  تکرار  اما  است  خسیس  بگویید  آید  نمی  تان 
سوءتغذیه،  یعنی  خسیس  آدم  با  ازدواج  كند.  می  تان  كالفه 
اجتماعی  انزوای  پول،  خاطر  به  مداوم  كشمکش  در  گرفتاری 
اینکه  جای  به  ارزد  می  پس  دیگر.  دهنده  آزار  موارد  خیلی  و 
خودتان را به آن راه بزنید، شش دانگ حواس تان را جمع كنید 

تابه یک عمر عذاب، بله نگویید.

این درد بی درمان است. . .
اجازه بدهید همین اول داستان، آخرش را بگوییم وآن هم اینکه 
خساست درمان ندارد یعنی نمی شود فردی را كه خسیس است، 
با روان درمانی و حتی قرص و دارو به فردی دست و دلباز تبدیل 
كرد. بنابراین تشخیص این ویژگی آن هم در زمان درست خودش 
می تواند در روند تصمیم گیری برای ازدواج و چه بسا سرنوشت 
شما، بسیار موثر باشد.باید بدانید آدم خسیس همان كسی است 
كند.  می  روزمبادا  قربانی  را  دیگران  و  خود  عمرزندگی  یک  كه 
چون  است  كرده  انداز  پس  پول  چقدر  كه  ندارد  فرقی  او  برای 
ندارد.  را  كردنش  خرج  قصد  باز  باشد،  كرده  انداز  پس  چه  هر 
او به طور افراطی و بیمارگونه ای صرفه جوست و می خواهد 
این  تا جای ممکن ازهزینه های الزم و غیر ضروری كم كند كه 
كم كردن دائم از هزینه ها در زندگی مشترک می تواند منجر به 
سوء تغذیه در فرزندان، تنش های مداوم بین زن و شوهر و حتی 
آبروریزی و انگشت نما شدن در میان فامیل و آشنایان شود. پس 

برای كشف خسیس بودن یا نبودن نامزدتان كامال جدی باشید.

مسابقات ملی چشم و همچشمی با حضور اسکروچ؟!
الزم است همین ابتدا اشاره كنیم كه یک مرز باریک اما محسوس، 
بین مدیریت پول و خساست وجود دارد و نباید این موارد را باهم 
هم  یکبار  سال  سه  حتی  یا  سال  دو  هر  كه  كسی  گرفت.  اشتباه 
مبلمان منزلش رابه درخواست همسرش عوض نمی كند، خسیس 
نیست. كسی كه از همسرش می خواهد به جای سفر به خارج از 
كشور به دلیل كمبود بودجه، راهی نمک آبرود شوند هم خسیس 
نیست چون برای اكثر افراد طبقه متوسط اجتماع به طور مداوم 
خرید كردن یا به سفرهای خارجی رفتن عمال ممکن نیست. پس 
لطفا مخالفت نامزدتان با خرج كردن بیش از حد یا بریز و بپاش 
به دلیل شركت در مسابقات ملی چشم و همچشمی را خساست 

تعریف نکنید.
هایش  پول  به  خواهد  نمی  اما  دارد  پول  كه  است  كسی  خسیس 

حسابش  در  هم  تومان  میلیون  صدها  اگر  فرد  این  بزند.  دست 
به آسمان  را  بر سریک 500 تومانی زمین  باشد ممکن است  پول 
بدوزد. اوحتی در سیركردن شکم فرزندش تردید دارد و ممکن 
است بخواهد از غذای كودكش بزند تا بتواند بیشتر صرفه جویی 
كند. پس خست یک رفتار بیمارگونه است كه با سختگیری بیش 
از حد و آزاردهنده همراه است. توجه داشته باشیم اینکه باتوجه 
های  هزینه  از  كنند  می  سعی  افراد  امروز  اقتصادی  شرایط  به 
خست  بلکه  نیست  خست  نشانه  كنند  كم  ممکن  جای  تا  زندگی 
فرد  كه  دهد  می  نمایش  درشت  گل  صورت  به  را  خودش  وقتی 
مورد نظر پول كافی دارد اما خرج كردن برایش سخت و گاهی 

غیرممکن است.

نگهبان بانک اشیا!
جوراب  از  است؛  مند  عالقه  چیز  همه  نگهداری  به  خسیس  فرد 
كهنه ای كه سوراخش را بار ها دوخته اند تا قوطی رب، سطل 
ماست و ته مانده های مدادرنگی دوران دبستانش. ترس از آینده، 
نتوانند  افراد هرگز  این  باعث می شود كه  مالی  فقر و مشکالت 
یک زندگی عادی و به دور از نگرانی را تجربه كنند. نکته ای كه 
وجود دارد این است كه معموال خسیس ها مثل وسواسی ها عمل 
این  افراد وسواسی، خسیس هم هستند.  از  و بسیاری  كنند  می 
شبانه  نگهبان  یک  مثل  ارزشی  بی  و  ارزش  با  شی  هر  از  افراد 

روزی با حواس جمع، سال ها نگهداری می كنند.

كادو نخر است!
یکی از بارز ترین نشانه هایی كه افراد خسیس در دوران نامزدی 
شان  خریدن  كادو  نوع  در  خست  دهند،  می  نشان  خودشان  از 
می  طفره  خریدن  هدیه  از  ممکن  جای  تا  نظر  مورد  فرد  است. 
نامرسوم  و  ارزش  كم  اش  هدیه  بخرد  هم  ای  هدیه  اگر  اما  رود 
كند  كار  عمر  یک  كه  خرد  می  چیزهایی  اغلب  اینکه  ضمن  است 
به خسیس بودن  اگر  این اوصاف  با  باشد.  باال  و ماندگاری اش 
نه  یا  هست  خسیس  بفهمید  خواهید  می  و  دارید  شک  نامزدتان 
باید بیشتر از دوستان و نزدیکانش پرس وجو كنید و با خودش 
روی  و  كنید  صحبت  كردن  مسافرت  یا  كردن  خرید  درباره 

عقایدش دقیق شوید.
نشانه دیگر اینکه وقتی با فرد خسیس به گردش می روید یا در 
رفت و آمدهای دوران نامزدی هستید، او معموال كم هزینه ترین 
محل ها را انتخاب می كند و سعی دارد قانع تان كند كه این صرفه 
جویی الزم است. اگر بخواهید نوشیدنی بخورید خیلی سخت به 
كافی شاپ رفتن راضی می شود و فکر می كند همان كنار خیابان 
می شود سروته قصه را هم آورد. او رستوران ها را نمی شناسد 
و توجیهات عقالنی زیادی را برای تان ردیف می كند تا خسیس 

بودنش را توجیه كند.

روابط اجتماعی؟ نفرمایید. . .
فرد خسیس از آنجا كه بدون محاسبه هزینه ها قدم از قدم برنمی 
این  ندارد.  دوست  را  خانوادگی  و  فامیلی  آمدهای  و  رفت  دارد، 
هم  محدود  دوستان  همان  از  و  دارند  محدودی  دوستان  افراد 
ترجیحا با تلفن احوال پرسی كرده و میلی به رفت و آمد با آنان 
ندارند بنابراین اگر شما دارای روابط اجتماعی زیاد و خواستار 
با هیچ  و دوستانه هستید  فامیلی  روابط گسترده  با  زندگی  یک 
به  بیاورید.  دوام  خسیس  فرد  كنار  در  توانید  نمی  ای  معجزه 
كه  لحظه  همان  از  شود  تان  خانه  مهمان  كسی  محال  فرض 
بخواهید میوه بخرید تا آنجا كه برنج پیمانه كنید اعصاب خردی 
ها آغاز می شود و تا لحظه رفتن شان و غر زدن از حیف شدن 

باقیمانده غذا ها ادامه دارد.

آموزش ممنوع
فرد خسیس هیچ نوع سرمایه گذاری مالی با زمان بازده طوالنی 
را نمی تواند بپذیرد بنابراین اگر فرد پدرخانواده باشد، به طور 
مثال با صرف هزینه برای دانشگاه های غیردولتی آن هم به مدت 
چهار سال از اساس مخالف است. یکی از مهم ترین مشکالت در 
آنهاست  فرزندان  به  مربوط  افراد،  این  با  مشترک  زندگی  زمان 
چون این روز ها كسب هر آموزش و مهارتی به هزینه نیاز دارد و 
این هزینه همان چیزی است كه اوقات فرد خسیس را تلخ كرده و 
باعث درگیری های فرساینده بین او و فرزندانش می شود. پس 

در مورد ازدواج با مرد خسیس آینده نگر باشید.

خرید با اعمال شاقه
اگر بخواهید با فرد خسیس راهی خرید شوید باید باید توانایی 
اولین مرحله سختی  باشید.  داشته  را  از هفت خوان رستم  گذر 
خرید  این  لزوم  به  موردنظر  فرد  كردن  قانع  دارید  رو  پیش  كه 
است كه دیگر بستگی به هنر خودتان دارد كه چطور بتوانید از 
خریدتان دفاع كنید و پشت این اقدام چقدر منطق نهفته باشد؟! 
مرحله بعد هم این است كه از كجا خرید كنید كه به اندازه كافی 
دیدن  و  شیک  پاساژهای  به  كردن  نگاه  از  حتی  او  باشد.  ارزان 
ویترین های شان می ترسد اما از همه اینها سخت تر خوان آخر 

است یعنی همان خوان بی سروته چانه زنی.
در این خوان كه اغلب خیلی هم طول می كشد و اعصاب بسیار 
به  دقایق طوالنی  نیاز هست، همسر محترم  برای تحملش  قوی 
بحث با فروشنده درباره كیفیت جنس مورد نظر و تمام جوانب 
تمام  قیمت  آوردن  پایین  روی  پردازد.  می  اش  نادیده  و  دیده 
نیست  بعید  اصال  هم  نهایت  در  و  گذارد  می  را  همتش  و  تالش 
شما را دست خالی از مغازه برگرداند؛ بنابراین اگر از آن دسته 
افرادی هستید كه به خرید به عنوان یک لذت بی رقیب نگاه می 
كنند، فکرش را هم نکنید كه با شخصی كه حتی دارای رگه های 

خساست است، ازدواج كنید.

اعتراف بدون مشکل؟
چالش  یک  اغلب  خسیس  فرد  با  مالی  مسائل  درباره  وگو  گفت 
مالی  توقعات  درباره  افراد  این  با  بخواهید  اگر  است.  نتیجه  بی 
تان حرف بزنید عالئم استرس در آنها پدیدار می شود و چه بسا 
معمولی ترین گفت وگو های تان درباره موضوعات مالی به دعوا 

و جاروجنجال بکشد. خالصه بازجوهای خبره هم نمی توانند از 
این افراد در مورد توان مالی شان حرف راست را بیرون بکشند. 
البته یک دلیل واضح برای این طفره رفتن ها ، ترس از نقشه ای 

است كه ممکن است بخواهید برای پول هایش بکشید. 

تعطیلی بهداشت و درمان
یکی از معضالت زندگی با فرد خسیس عدم تمایل به هزینه كردن 
در بخش سالمت و درمان است. این افراد عالوه براینکه حاضر 
نیستند برای سرووضع ظاهری خود و همسرشان هزینه كنند، 
بسیاری  كنند.  می  هزینه  سختی  به  هم  درمان  و  سالمت  برای 
را  روانشناس  و  مشاور  دندانپزشک،  به  مراجعه  افراد  این  از 
فرد  نظر  از  تقویتی  داروهای  از  استفاده  دانند.  می  ولخرجی 
خسیس توجیه منطقی ندارد و اگر بخواهید به این دلیل از آنها 

پول بگیرید، باز هم با وضعیت بغرنجی مواجه خواهید شد.

ناخن خشکی در احساسات؟
فرد خسیس درصورتی كه وسواسی هم باشد، اصوال آدمی خشک 
به زمان اهمیت می دهد و بسیار مقرراتی  انعطاف است،  و بی 
است. معموال اگر هدف تان از ازدواج تجربه روابط گرم عاطفی 
است، باید از ازدواج با فرد خسیس صرفنظر كنید. كسی كه تمام 
حواس و حساسیت هایش روی مسائل مالی متمركز شده و در 
روابط  تواند  نمی  گیرد،  می  سخت  شما  و  خودش  به  مورد  این 
عاطفی گرمی داشته باشد، ضمن اینکه پیش آمدن دلخوری های 

مداوم در زندگی با این افراد، ردخور ندارد.
افراد  تفریحات  معدود  از  كردن  كتاب  و  حساب  و  شمردن  پول 
كه  طور  همان  برند  می  لذت  كار  این  از  آنها  است.  خسیس 
این كار را به تناوب  وسواسی ها هم به شمارش عالقه مندند و 

تکرار می كنند.
او هیچ  كنید،  نامزدتان پرس وجو  درآمد  میزان  از  بخواهید  تی 
رغبتی به جواب دادن نشان نمی دهد، لحن صدایش آرام شده و 

دست و پایش شل می شود.
افراد خسیس همان طور كه در بذل و بخشش پول های شان به 
قول معروف ناخن خشکند، در زمینه ابراز احساسات هم دست 
و دلباز نبوده و در محبت كردن هم صرفه جویی می كنند. اگر 
را  نامزدتان زیادی حساب و كتاب می كند و وقت زیادی  دیدید 
با حساسیت بیشتری  این كار اختصاص می دهد، می توانید  به 
شاید  چون  كنید  دنبال  مالی  مسائل  درمورد  را  هایش  رفتار 

خسیس باشد.

حرف آخر. . .
از مجموع آنچه گفته شد چنین برمی آید كه زندگی با فرد خسیس 
خسیس  افراد  گفت  بتوان  شاید  نیست.  آرامی  و  شاد  زندگی 
لحاظ  این  از  و  دارند  وسواسی  افراد  به  را  روحیه  ترین  نزدیک 
انعطاف  و  صبر  به  نیاز  مشترک  زندگی  طول  در  شان  همراهی 
اینها اگر به هر دلیلی در دوران نامزدی به  زیادی دارد. با همه 
خست همسرتان پی بردید اما باز هم به ازدواج با او مصر بودید، 
این  تر مشاوره  دفا  و  از روانشناسان  با كمک گرفتن  توانید  می 
وجه شخصیتی همسرتان را تا حدودی تعدیل كنید اما همان طور 

كه گفتیم باید بدانید خساست درمان قطعی ندارد.

خوشبختی با نامـــــزد 
خسیس ممکن است؟

هنوز  البته  بیاید،  تان  دنبال  وشیک  حسابی  تیپ  یک  با  نامزدتان  منتظرید  اید،  کرده  نامزد  تازگی  به 
با خودتان می گویید دسته گل مهم  اما  دلخورید  در شب خواستگاری  بی رمقش  به خاطردسته گل 
نیست، مهم این است که دوستم دارد. می آید، اما باز همان شلوار رنگ و رو رفته عهد بوق و همان 
کت چهارخانه را که از روز اول تا شب خواستگاری هربار تنش بود، پوشیده است. راه می افتید. اولین 

گردش دو نفری تان در دوران نامزدی است اما به بد ترین خاطره عمرتان تبدیل می شود.
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چرا کتاب خوان ها 
بهترین آدم هایی 

هستند که می توان 
عاشق شان شد؟

که  شد  منتشر  تایم  مجله  در  مقاله ای  پیش،  چندی 
نویسنده اش ادعا می کرد، آنچه »مطالعه عمیق« نامیده 
میزان  که  چرا  رفت؛  خواهد  بین  از  به زودی  می شود 
مطالعه عمیق میان آدم ها کمتر شده و این روزها دیگر 
مطالب  وجود  با  و  می خوانند  کتاب  سرسری  آدم ها 
خالصه شده اینترنتی تعداد خواننده های کتاب ها روز 

به روز تقلیل پیدا می کند.

كرده،  ثابت  مطالعات  كه  جاست  این  ماجرا  وحشتناک  نکته 
و  خوب تر  آدم های  عادی  افراد  با  قیاس  در  كتاب خوان ها 
باهوش تری هستند و شاید تنها آدم هایی روی این كره خاكی 

باشند كه ارزش عاشق شدن را داشته باشند.
و   2006 سال های  در  روان شناسان  كه  مطالعاتی  اساس  بر 
2009 انجام داده اند، كسانی كه رمان می خوانند میان انسان ها 
بیشترین قدرت همدلی با دیگران را دارند و قابلیتی دارند با 
عنوان »تئوری ذهن« كه در كنار آنچه خود به آن اعتقاد دارند، 
می توانند عقاید، نظر و عالئق دیگری دیگری را مدنظر قرار 

دهند و درباره آن قضاوت كنند.
از  یا  كنند  رد  را  دیگران  عقاید  كه  این  بدون  می توانند  آن ها 
عقیده خودشان دست بردارند، از شنیدن عقاید دیگران لذت 

ببرند.
باشند.  بهتری  آدم های  كتاب خوان ها  كه  ندارد  هم  تعجبی 
كتاب خواندن تجربه كردن زندگی دیگران با چشم غیرواقعی 
خودت  كه  این  بدون  طور  چه  كه  نکته  این  گرفتن  یاد  است. 
در ماجرایی دخیل باشی، بتوانی دنیا را در چارچوب دیگری 

ببینی.

كتاب خوان ها به روح هزاران آدم و خرد جمعی همه این آدم ها 
دسترسی دارند. آن ها چیزهایی دیده اند كه غیر كتاب خوان ها 
امکان ندارد از آن سر دربیاورند و مرگ انسان هایی را تجربه 

كرده اند كه شما هرگز آن ها را نمی شناسید.
آن ها یاد گرفته اند كه زن بودن چیست و مرد بودن یعنی چه. 
كتاب خوان ها  چه.  یعنی  دیگران  رنج  تماشای  كه  فهمیده اند 

بسیار از سن شان عاقل ترند.
چه قدر  هر  كه  كرده  ثابت   2010 سال  در  دیگری  تحقیق 
آن ها  در  ذهن«  »تئوری  بخوانیم،  كتاب  كودكان  برای  بیشتر 
واقعا  بچه ها  این  می شود  باعث  نهایت  در  و  می شود  قوی تر 
عاقل تر شوند، با محیط شان بیشتر انطباق پیدا كنند و قدرت 

درک شان باالتر برود.
خود  تجربه های  به  تبدیل  داستان ها  قهرمان های  تجربه های 
داستان  شخصیت  كه  رنجی  و  درد  هر  می شود.  خواننده ها 

می كشد، تبدیل به باری می شود كه خواننده باید تحمل كند. 
خواننده های كتاب ها هزاران بار زندگی می كنند و از هر كدام 

از این تجربه ها چیزی یاد می گیرند.

فضای  و  كند  تکمیل  را  شما  كه  هستید  كسی  دنبال  اگر 
در  را  كتاب خوان ها  این  می توانید  كند،  پر  را  قلب تان  خالی 
كه  دقیقه  چند  كنید.  پیدا  متروها  و  پارک ها  كافی شاپ ها، 

صحبت كنید، آن ها را به جا خواهید آورد.

رابطه  شما  با  نمی زنند،  حرف  شما  با  کتاب خوان ها 
برقرار می کنند

شعر  برای تان  انگار  مسج هایشان  یا  نامه ها  در  آن ها 
بیانیه  یا  نمی دهند  جواب  سواالت تان  به  صرفا  می نویسند. 
پاسخ  تئوری ها  و  با عمیق ترین فکرها  بلکه  نمی كنند،  صادر 
شما را می دهند. شما را با دانش باالی كلمات و ایده هایشان 

مسحور خواهند كرد.

تحقیقات دیگری در دانشگاه بركلی نشان داده، كتاب خواندن 
كه  بگیرند  یاد  را  كلماتی  آن ها  می شود  باعث  كودكان  برای 

هرگز در مدرسه به آن ها یاد نمی دهند.

می داند  كه  بگذارید  قرار  كسی  با  و  كنید  لطف  خودتان  به 
چه طور از زبان اش استفاده كند.

آن ها فقط شما را نمی فهمند، درک تان می کنند
را  روح شان  بتواند  كه  شوند  كسی  عاشق  باید  فقط  آدم ها 
ببیند. این آدم باید كسی باشد كه به روح شما نفوذ می كند و 
به بخش هایی از روح شما دسترسی پیدا می كند كه هیچ كس 

دیگر قبال كشف اش نکرده است.
بهترین كاری كه خواندن داستان ها با آدم ها می كنند این است 
كه كامل نبودن شخصیت ها باعث می شود ذهن شما سعی كند 
از ذهن دیگران سردربیاورد. این جور آدم ها توانایی همدلی 
اما  نباشند،  موافق  شما  با  همیشه  است  ممکن  می كنند.  پیدا 

سعی می كنند ماجراها را از زاویه دید شما ببینند.

آن ها نه تنها باهوش اند که عاقل هم هستند
بودن  عاقل  اما  نیست،  خوشایند  هم  همیشه  بودن  باهوش 
آدم هایی  برابر  را تحریک می كند. همیشه مقاومت در  آدم ها 
كه می شود چیزی ازشان یاد گرفت كمی سخت است. عاشق 
یک آدم كتاب خوان شدن نه تنها كیفیت گفت وگو را باال می برد، 

بلکه باعث می شود سطح گفت وگو باال برود.
وسیع  دایره  دلیل  به  كتاب خوان ها  تحقیقات،  اساس  بر 
باهوش تری  آدم های  حافظه،  مهارت های  و  واژگان شان 
كتاب  كه  معمولی  آدمی  با  قیاس  در  آن ها  ذهن  هستند. 
به شکل  و  راحت تر  و  دارد  باالتری  درک  توانایی  نمی خواند 

موثرتری می توانند با دیگران ارتباط برقرار كنند.
با  گذاشتن  قرار  به  كتاب  اهل  آدم  با  گذاشتن  مدار  و  قرار 
خواندن  با  او  كه  را  تجربه ای  كه  انگار  می ماند.  نفر  هزاران 
زندگی همه این آدم ها به دست آورده در اختیار شما قرار دهد، 

انگار با یک كاشف قرار گذاشته باشید.
اگر با كسی قرار بگذارید كه كتاب می خواند، یعنی می توانید 

هزاران بار زندگی كنید.
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دكتر رضا راست منش، متخصص تغذیه درباره مصرف بیش 
از حد برخی از مواد غذایی و نادرست بودن الگوهای غذایی و 
آسیب هایی كه این الگوهای نامناسب به بدن وارد می كنند، شما 

را راهنمایی می كند.

برنج
نشاسته  كه  آنجا  از  ولی  هاست  نشاسته  بهترین  جزء  برنج 
موجود در آن بیشتر از آمیلوز ساخته شده كه ملکول آن، شکل 
غذایی  ماده  این  كند.  می  جذب  را  آن  سریع  بدن  دارد،  خطی 
برابر  چهار  تا  سه  بعضا  فرد  و  دارد  باالیی  گالیسمی  شاخص 
مغز  اصال  كه  طوری  خورد؛  می  برنج  بدنش  لحظه  آن  نیاز 
فرصت نمی كند فرمان سیری بدهد. معموال آن دسته از نشاسته 

ها كه فرمول خطی دارند، به دلیل آزاد شدن سریع قند موجود، 
همان  به  تواند  نمی  اما  كند  می  دریافت  را  آن  سرعت  به  بدن 
اضافه  دلیل،  همین  به  بسوزاند.  را  آن  شده  جذب  كه  سرعتی 
انرژی به صورت چربی در بدن انباشته می شود. محل انباشت 
در  ها معموال  در خانم  و  در شکم  آقایان معموال  در  چربی هم 

پایین تنه است.
از  تابعی  اندازه مناسب گروه های غذایی  كنید:  بهینه مصرف 
فرد  نیاز  60 درصد  تا   50 است. معموال  فرد  و جثه  كالری  نیاز 
را نشاسته تامین می كند. از این مقدار هم پنج تا 10 درصد باید 
از منابع قندی ساده مانند قند، شکر، عسل، مربا و شیرینی ها 
تامین شود. 40درصد باقیمانده هم باید در تمام انواع نشاسته 
برنج، گندم، جو  پاستا،  و  نان، ماكارونی  انواع  سرشکن شود. 
و جوی دوسر جزء نشاسته ها محسوب می شوند. برنج بسته 

به وزن فرد نباید بیش از 10 تا 20 قاشق در روز مصرف شود.

كردن  اضافه  با  را  خود  مصرفی  برنج  حجم  كنید:  جایگزین 
بعضی مواد غذایی مثل سبزی، حبوباتی مانند عدس و ماش یا 

سبزیجاتی مانند باقاال یا لوبیا كاهش دهید. مواد غذایی كه كنار 
برنج قرار می دهید را زیاد كنید. به این ترتیب بر برنجی كه می 
از وعده های اصلی  خورید تمركز كمتری خواهید داشت. قبل 
این حالت احساس سیری كرده و كمتر  غذا، میوه بخورید. در 

برنج میل می كنید.

پروتئین
درست است كه گوشت اسیدهای آمینه ای دارد كه برای رشد و 
نگهداری عضالت الزم است اما در عین حال حاوی كلسترول هم 
هست بنابراین مصرف زیاد از حد آن با بیماری های قلبی هم در 
مردان و هم در زنان، با سرطان پروستات در مردان و با سرطان 
رحم و تخمدان در زنان مرتبط است. مصرف بیش از حد گوشت 

بیماری ها  با بعضی  ایجاد می كند و  بار كبدی و كلیوی  قرمز 
مانند نقرس و سنگ های كلیوی از جنس اورات هم ارتباط دارد.

كالری  درصد   10 پروتئین  به  بدن  نیاز  كنید:  مصرف  بهینه 
مصرفی است. اگر فردی دو هزار كیلوكالری نیاز داشته باشد 
هر  شود.  می  كیلوكالری   200 حدودا  فرد  آن  پروتئین  به  نیاز 
گرم پروتئین هم چهار كیلوكالری انرژی دارد بنابراین 50 گرم 
پروتئین خالص الزم دارد كه اگر تبدیل به گوشت كنیم 200 گرم 
گوشت قرمز كفایت می كند. البته جالب است بدانید نان خودش 
پروتئین دارد و تقریبا نصف پروتئین مورد نیاز بدن ما ایرانی 
ها از نان تامین می شود. حبوبات و بعضی از سبزی ها هم در 

تامین پروتئین بدن سهم زیادی دارند.
جایگزین كنید: تمام پروتئین الزم بدن از گوشت تامین نمی شود 
نیمی از این نیاز را می توان با گندم مرتفع كرد. برخی از لبنیات 
پروتئین هستند. پس وقتی گفته می  از  و حبوبات هم سرشار 
شود 200 گرم پروتئین حتما منظور گوشت حیوانی نیست و می 
تواند 80 تا 100 گرم گوشت قرمز باشد و مابقی از ماهی و تخم 

مرغ و نان تامین شود.

چای
مصرف متعادل چای عوارض جانبی ندارد، ولی به دلیل داشتن 
تشکیل  را  چای  وزن  درصد  چهار  تا  تواند  می  )كه  تئوفیلین 

دنبال  به  را  عوارضی  تواند  می  آن  حد  از  بیش  مصرف  دهد( 
است.  آن  كافئین  به  مربوط  بیشتر  عوارض  این  باشد.  داشته 
فنول  پلی  و  ها  اكسیدان  آنتی  منابع غنی  از  یکی  نوشیدنی  این 
دندان  مینای  استحکام  در  كه  است  فلور  از  غنی  چای  هاست. 

بهداشت و سالمت

درمان همه مشکالت: 
رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشکالت خانوادگی , اضطراب 
- افسردگی , ترک عادتهای ناخواسته ,ترس ها - نگرانی ها , کسب 

اعتماد بنفس و رفع خجالت , ترک سیگار در یک ساعت , ترمیم غم از 
دست رفته ها و اتفاقات

Tel: 020 7221 5763  
Mob: 07961 447116  
10 Harley Street W1

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی 
- روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم 

دکتر روحی شاهین

فارغ التحصیل در رشته روانکاوی و مشاوره
 ) London University ( هیپنوتراپی تائید شد ه از 

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای 
اعصاب لندن

عضو جامعه روانکاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن مدرک تائید 
شد ه از كنسول هیپنوتراپی لندن

برگزار كنند ه سمینارهای تجربی و روانکاوی
www.advancehypnotherapy.com

کـــــــدام غذاهــــــا 
معتـــــــاد می کنند؟

وقتی در محل كار مدام چای غلیظ قندپهلو می نوشید یا ناهار و شام تان بدون برنج و ماكارونی فراوان سر نمی 
شود، احتماال معتاد شده اید. شما از زیاده روی در مصرف یک نوع غذا غافل شده اید و این به قیمت از دست دادن 
خواص سایر گروه های غذایی تمام می شود چون با مصرف بیش از اندازه، حجم معده به قدری پر می شود كه 
نمی تواند به مقدار توصیه شده لبنیات، میوه و غذاهای مفید دیگر را مصرف كند و بدن از مواد مغذی كه در سایر 

گروه های غذایی وجود دارد، محروم می ماند.

خوابی که از خاطرات تان 
نگهداری می کند

برابر  در  شما  خاطرات  از  می تواند  شبانه  خـــــــوب  خـــواب  یک 
كه  جدیدی  تحقیقات  هافینگتون پست،  گزارش  به  كند.  نگهداری  فراموشی 
شده  انجام  باسک  دانشگاه  زبان  و  مغز  شناخت،  مركز  و  اكستر  دانشگاه  در 
 است، از رابطه موثر میان عملکرد بخش حافظه مغز و خواب سخن می گوید. 
این محققان بر این باورند كه یک شب خواب كافی و پیوسته می تواند سطح 
دسترسی به خاطرات را در روز بعد از آن افزایش دهد. محققان به این نتیجه 
رسیده اند كه خواب در بازیابی خاطرات نقش بسیار موثرتری در مقایسه با 
این  حال  این  با  می شود.  انجام  هوشیاری  و  بیداری  در  كه  دارد  درمان هایی 
این  علل  یافتن  برای  زمینه  این  در  بیشتری  تحقیقات  باید  می گویند  محققان 

اتفاق صورت گیرد.
آلزایمر عنوان شده بود كه خواب  انجمن  چندی پیش در كنفرانس بین المللی 
پروتئینی  در توضیح وجود  اهرم های گمشده  از  یکی  ازهم گسیخته می تواند 
دانشگاه  از  واكر  متیو  دكتر  است.  آلزایمر  اولیه  نشانه های  از  كه  باشد 
عملکرد  و  افراد  خواب  با  مغزی  داده  های  ارتباط  روی  كه  بركلی  كالیفرنیای 
حافظه بررسی می كند، می گوید: »پر واضح است كه اختالل در خواب عاملی 
فاكتور جدید نقشی مهم در  این  داده نمی شود.  آن  به  است كه بهای چندانی 
احتمال خطر ابتال به آلزایمر بازی می كند.« مشکالت خواب قابل درمان هستند 
و پرسش مهمی كه وجود دارد این است كه آیا بهبود خواب در حفاظت از مغز 

سالمندان می تواند موثر واقع شود؟
خواب كافی برای سالمت انسان مهم است و عموما هفت تا هشت ساعت خواب 
در شب برای بزرگساالن توصیه می شود. دانشمندان سال هاست به این نتیجه 
تمركز  و  فراگیری  در  هستند،  ناكافی  خواب  دارای  كه  افرادی  كه  رسیده اند 
دچار مشکل هستند و افرادی كه با چنین بیمارانی در ارتباط بودند، می دانند 
كه سرگردانی های شبانه و سایر ناراحتی های مربوط به خواب كه بیماران از 

آن رنج می برند، نتیجه مرگ سلول های مغزی  است.
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غذایی  رژیم  در  فلور  تامین  منبع  ترین  غنی  و  دارد  نقش  استخوان  و 
البته غلظت  از نظر میزان مصرف و  افراد  اما برخی  ایرانی هاست  ما 
این نوشیدنی زیاده روی می كنند. زمان مصرف چای هم می تواند در 
بروز برخی مشکالت موثر باشد. اگر این نوشیدنی به میزان و با غلظت 
زیاد، هنگام صبح ناشتا یا شب دیرهنگام یا بالفاصله بعد از غذا خورده 
شود می تواند باعث اختالل در سیستم گوارشی و ایجاد ناراحتی هایی 
مانند اسهال و یبوست شود. اگر می خواهید بدانید چطور باید غلظت 
چای را تشخیص دهید، كافی است كمی از آن را نوش جان كنید، اگر 
سطح زبان تان گس شد، نشان دهنده آن است كه چای شما غلیظ است.
بهینه مصرف كنید: به دلیل متغیر بودن درصد كافئین و تئوفیلین در 
انواع چای نمی توان عدد خاصی را برای حداكثر میزان مصرف چای 
تا پنج فنجان كوچک در روز چای  اگر سه  اما به طور كلی  ذكر كرد. 
مصرف شود، میزان متعادلی است و بیشتر از آن اعتیاد به حساب می 

آید.
از چای سبز  جایگزین كنید: در كنار چای سیاه، می توانید گاهی هم 
استفاده كنید. شکر و قندی كه همراه چای استفاده می كنید كم كنید و 
البته اگر حساسیت به دارچین ندارید، اضافه كردن دارچین به چای را 
هم امتحان كنید! به این ترتیب به بهبود تنظیم قند خون تان كمک می 
كنید. برای ترک عادت زیاد چای خوردن می توانید از یک چای كیسه 

ای به دفعات استفاده كنید.

پاستا
ماده اولیه سازنده ماكارونی و پاستا گندم است. پاستا از گندم ساده 
یا گندم سخت یا دوروم تهیه می شود. گندم دوروم نشاسته مقاومی 
از برنج و  این ماده خوراكی كمتر  اما  تر است  دارد و هضمش سخت 
نان در چاقی نقش دارد. مسئله اینجاست كه غذاهایی كه از پاستا تهیه 
می شوند ارزش سیركنندگی پایینی دارند و چون خوشمزه هستند فرد 
در مصرف آن زیاده روی می كند! مصرف بیش از حد پاستا به دلیل 
باال رفتن  با چاقی شکمی،  قند خون  افزایش  و  باال  شاخص گالیسمی 

فشار خون و خطرات همراه آن مرتبط است.
بهینه مصرف كنید: حداكثر 40 درصد از انرژی باید از نشاسته پیچیده 
تامین شود و چون در مورد فرد خاصی صحبت نمی شود نمی توان 
گفت چند قاشق كافی است بلکه متخصص تغذیه باید آن را تعیین كند. 
به طور كلی مصرف روزانه آن معموال نباید بیشتر از یک فنجان كوچک 

پاستای خشک باشد.

جایگزین كنید: می توانید به پاستا روغن زیتون اضافه كنید تا ارزش 
دیگر  های  سبزی  و  مغذی  مواد  حجم  شود.  بیشتر  آن  بخش  سالمت 
همراه پاستا را زیاد و از خود پاستا كم كنید. اگر می خواهید سالم غذا 
بخورید و مصرف پاستای تان را كاهش دهید بهتر است مدتی به جای 

آن از نودل های بدون نمک استفاده كنید.

لبنیات
این گروه غذایی سرشار از كلسیم است و برخالف بعضی از افراد كه 
تفریط می كنند و لبنیات چندانی مصرف نمی كنند، برخی از خانواده 
ها به صورت افراطی رفتار می كنند و شیر را به جای آب می شوند. 
با  توام  اگر  آن  حد  از  بیش  مصرف  اما  است  كلسیم  از  سرشار  شیر 
مصرف كم آهن باشد موجب تشدید كم خونی می شود چون بدن موقع 
جذب كلسیم با آهن رقابت می كند. اگر كلسیم در بدن زیاد باشد، بدن 
نمی تواند آهن موجود در غذا را به خوبی جذب كند و ممکن است كم 
خونی های مختلف اعم از كم خونی ناشی از فقر آهن یا كمبود B12 یا 

اسیدفولیک هم تشدید شود.
متعادل  مصرف  روز  در  شیر  لیوان  سه  حدود  كنید:  مصرف  بهینه 
محسوب می شود. هر یک لیوان شیر معادل نصف لیوان ماست است. 
یک لیوان شیر معادل 30 تا 40 گرم پنیر نیز هست بنابراین شما با حذف 
یک لیوان شیر می توانید، این مقدار پنیر را میل كنید. منبع تامین لبنیات 
باید بر اساس حداقل نیاز روزانه باشد كه سه تا چهار واحد است. كمتر 

و بیشتر از آن تفریط و افراط است.
جایگزین كنید: عادت خودتان به نوع خاصی از لبنیات را با دیگر مواد 
لبنی جایگزین كنید. حتی می توانید مدتی به نوشیدنی های دیگر مانند 

آبمیوه های طبیعی روی بیاورید.

شکالت
زیاد  مصرف  كه  برد  یاد  از  نباید  اما  است  غیرمنطقی  شکالت  حذف 
شکالت می تواند اضافه وزن یا آسیب دندان ها را همراه داشته باشد. 
اینکه برخی افراد شکالت تلخ مصرف كرده و فکر می كنند هر میزانی 
به شرایط بدنی  این موضوع  آزادند، همیشه صحیح نیست.  میل كنند 
فرد بستگی دارد. مصرف افراطی و خودسرانه شکالت تلخ می تواند 
باعث تشدید كم خونی از پیش موجود شود یا با جذب برخی ویتامین 

ها تداخل كند.
وجود  شکالت  مصرف  برای  واحدی  استاندارد  كنید:  مصرف  بهینه 
تا حداكثر50 گرم در روز می  اما 30  تابع شرایط بدنی است.  ندارد و 

توان شکالت مصرف كرد.
آن كره  از  بعد  تلخ 85 درصد شروع كنید.  با شکالت  كنید:  جایگزین 
بادام زمینی می توانید مصرف كنید كه احساس سیری زودهنگامی می 

دهد و شیرینی آن به گونه ای نیست كه چندان مضر باشد.

شیرینی
كنیم  می  مصرف  كه  غذایی  مواد  از  بسیاری  دانید  می  كه  طور  همان 
برای لذت چشیدن یک طعم متفاوت است نه لزوما خاصیت غذایی آن. 
حدود 10 درصد از انرژی می تواند از قندهای ساده و شیرینی ها تامین 
شود كه اگر فراتر برود می تواند فرد را با خطر ابتال به دیابت مواجه 
به  زیاد  كالری  این  كه  شود  می  وارد  بدن  به  زیادی  كالری  چون  كند، 
صورت چربی انباشته شده و باعث مقاومت به انسولین شده و احتمال 
ابتال به دیابت را باال می برد. شیرینی به لحاظ داشتن انرژی زیاد به 
ویژه در خامه ها كه حاوی انرژی متراكمی هستند، در چاقی و افزایش 
زیاد  قابل مشاهده مصرف  اول ضرر  بنابراین  دارد  زیادی  تاثیر  وزن 

آن چاقی است.
بهینه مصرف كنید: هیچ متخصصی منکر استفاده از این شیرینی ها 
نمی شود چون مصرف به اندازه آن مشکلی ایجاد نمی كند. تقریبا همه 
شیرینی  بنابراین  دارند  آشنایی  دانماركی  شیرینی  اندازه  با  ایرانیان 
خامه ای كه به اندازه یک شیرینی دانماركی باشد را می توان هفته ای 

سه بار مصرف كرد.
با  فقط  و  دارد  نیاز  قند  به  تان  بدن  كنید  می  فکر  اگر  كنید:  جایگزین 
شیرینی است كه این نیاز تامین می شود، بهتر است كم كم در برخی 
موارد به جای شیرینی خامه ای از خرما، توت و كشمش استفاده كنید.

تنقالت
40 تا 60 درصد تركیب گروه مغزها از جمله تخمه را چربی تشکیل می 
دهد كه البته مقدار زیادی از چربی آنها مفید است. در عین حال مغزها 
 ،A، B حاوی تركیبات مفیدی چون پروتئین، برخی ویتامین های گروه
اسیدفولیک، فیبر و عناصر معدنی مانند منیزیم، آهن، كلسیم و فسفر 
هستند. از سویی انواع تخمه منبع غنی از چربی هستند و از سوی دیگر 
ما عادت داریم معموال نوع شور تخمه ها را مصرف كنیم و به دنبال آن 
میزان زیاد چربی و شوری باعث چاقی شکمی می شود. مصرف زیاد 
افزایش تری گلیسرید شده و كالری  تواند سبب  آفتابگردان می  تخمه 

باالی آن باعث چاقی شود.
بهینه مصرف كنید: به طور كلی خوردن مغزها از جمله تخمه توصیه 
می شود اما برخی تصور می كنند هر اندازه مغز بخورند ضرری ندارد 
در حالی كه معموال 30 تا 50 گرم در روز می توان از تخمه استفاده كرد. 
البته توصیه می شود این میزان ذكر شده همه انواع آجیل را شامل شود 

و تنها به تخمه محدود نشود.
جایگزین كنید: تناسب یعنی اینکه در طول روز فقط از یک نوع مغز 
مصرف نکرده و تنوع را رعایت كنید؛ مثال اگر امشب تخمه آفتابگردان 
می خورید، فردا پسته بخورید، پس فردا بادام یا اینکه هر روز مخلوطی 
از اینها را مصرف كنید اما نباید بیش از 50گرم در طول روز باشد. بهتر 

است مغزها را شب مصرف نکنید.
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ورزش

پالتینــــــــــی 
نامزد جـــدی 
ریاست فیفــــا 

دست  عدیده ای  مشکالت  با  است  مدتی  فیفا   
بزرگ  نهاد  این  فساد  می کند.  نرم  پنجه  و 
آن  تبعات  حاال  و  شد  مشخص  بین المللی 
همچنان ادامه دارد. در این بین بحث انتخابات 
مطرح  نیز  فوتبال  جهانی  فدراسیون  بعدی 
است و حرف و حدیث هایی در این خصوص به 

گوش می رسد. 
 

 دعوای رسانه ای
تهدید  پالتینی  آن  راس  در  كه  یوفا  فیفا،  انتخابات  زمان 
كرده بود در صورت انتخاب مجدد بالتر تیم های اروپایی 

در جام جهانی شركت نمی كنند! بعد از پیروز شدن 
اصلی  منتقدان  از  یکی  پالتینی  انتخابات،  در  بالتر  سپ 
پیروز  نتوانست  علی  بن  این كه شاهزاده حسین  از   بالتر، 
به   « گفت:  خبرنگاران  به  او  كرد.  ناراحتی  ابراز  شود، 
می كنم.  افتخار  كرد،  حمایت  فیفا  در  تغییر  از  یوفا  اینکه 
به نظر من، برای كسب  اعتبار دوباره فیفا، نیاز به تغییر 
است. به دوستم، شاهزاده علی بن حسین تبریك می گویم؛ 
به خاطر تالش قابل تحسین اش و از همه فدراسیون هایی 
كه از او حمایت كردند، تشکر می كنم. « این در حالی است 
دستگیری  دلیل  به  بود  خواسته  بالتر  از  یوفا،  رئیس  كه 
مقامات بلند پایه فیفا، از انتخابات  كناره گیری كند.   بالتر 
در این خصوص گفت: » این نفرت پراكنی است. این تنها 
مجموعه  كل  بلکه  انجام  نشده؛  یوفا  در  نفر  یك  سوی  از 
فراموش  اما  می بخشم  من  است.  كرده  كاری  چنین  یوفا 

نمی كنم. «

 استعفای بالتر و نامزدی پالتینی
به عنوان  بار  پنجمین  برای  آن كه  از  بالتر چهار روز پس 
رئیس فیفا انتخاب شد، در یك كنفرانس خبری غیرمترقبه 
آن  خواهان  و  كرده  استعفا  خود  سمت  از  كه  كرد  اعالم 

گزارش  سی  بی بی  شود.  انتخاب  وی  جانشین  كه  است 
بالتر  سپ  تبلیغاتی  كمپین  سخنگوی  بالتر  دختر  كه  داد 
گفته است كه او با این تصمیم خود می خواسته از خانواده 
اش حمایت كند و كنار رفتن وی ربطی به فسادهای مالی 
فیفا  رئیس  انتخابات  برگزاری  جریان  در  بالتر  ندارد. 
فدراسیون  در  را  مالی  تخلف های  و  فساد  كه  كرد  اعالم 
كارهای  بر  نمی تواند  او  اما  نمی كند،  رد  فیفا  بین المللی 
زیرا  باشد.  داشته  نظارت  خود  زیردستان  همه  مخفی 
خود  اهداف  به  رسیدن  برای  را  مختلفی  راه های  آنان 
خیلی  كه  گفته  سی  بی بی  به  بالتر  دختر  می كنند.  پیدا 
در  فوتبال  دنیای  و  پدرش  كه  است  امیدوار  اما  ناراحت، 
متوجه  همه  كه  كرده  آرزو  بالتر  كورینه  باشند.  آرامش 
انجام داده  كارهای بزرگی كه پدرش برای دنیای فوتبال 
است، بشوند. او انسان فوق العاده ای است كه عمر خود را 
وقف فوتبال كرد. بعد از این مساله چند چهره سرشناس 
خود را نامزد ریاست فیفا اعالم كردند كه از زیکو و حتی 
مارادونا می توان به عنوان سرشناس ترین آنان نام برد تا 
اینکه نوبت به پالتینی رسید. پیش از این شایعاتی درباره 
احتمال نامزدی پالتینی وجود داشت كه با اعالم رسمی او 
در وب سایت یوفا، رنگ حقیقت به خود گرفتند. پالتینی 

در   « گفت:  یوفا  وب سایت  به  خود  شدن  كاندید  درباره 
برخی مقاطع زندگی، سرنوشت شما در دستان خودتان 

است و من حاال در یك چنین مقطعی قرار دارم«

 هشدار شاهزده اردنی
انتخابات  در  بالتر  رقیب  تنها  حسین  بن  علی  شاهزاده 
انتخاب مجدد  از  مانع  اما  نتوانست  بود  فیفا  قبل  ماه  سه 
گرفتن  باال  دلیل  به  بعد  چهارروز  بالتر  هرچند  شود؛  او 
اعالم  فیفا،  مقامات  از  تعدادی  پی  دستگیری  در  فشارها 
درباره  پالتینی  به  حسین  به  علی  شاهزاده  كرد.  استعفا 
گفت:  خبرنگاران  به  او  داد.  هشدار  انتخابات  در  حضور 
و  هواداران  نیست.  خوب  فیفا  برای  پالتینی  انتخاب   «
فساد  در  فیفا  بهتری  هستند.  انتخاب  شایسته  بازیکنان 

غوطه ور است. ما باید به این وضع پایان بدهیم. 
زد و بندهای پشت پرده و زیر میزی  دادن باید پایان پیدا 
عضو  فدراسیون های  تك  تك  صدای  باید  معتقدم  كند. 
شنیده شود. در هفته های پیش رو، من با آنها درباره  آنچه 
واضح  آنچه  كرد.  خواهم  صحبت  است،  فوتبال  سود  به 
است، این است كه فیفا به یك رئیس جدید،  مستقل و جدا از 

دوران گذشته، نیاز دارد. «

 حمایت از پالتینی
انتخابات ریاست فیفا قرار است روز 26 فوریه )7 اسفند( 
ریاست  از  چهره ها  برخی  روزها  این  در  و  شود  برگزار 
زیدان  كرده اند.  استقبال  بین المللی  نهاد  این  در  پالتینی 
ستاره سابق فوتبال فرانسه یکی از این چهره ها است. وی 
درباره احتمال حضور میشل پالتینی به عنوان رئیس فیفا، 
گفت: »او خوب كار خواهد كرد. او فرد ایده آلی برای روی 
كار آمدن در این پست است. من از او حمایت خواهم كرد، 
خواهم  رأی  او  به  مسلمًا  است.  داده  انجام  خوبی  كار  او 
نیز  جهان  قاره های  از  مختلفی  كشورهای  البته   » داد. 

حمایت خود را از نامزدی پالتینی اعالم كرد.

دردسر جدید 
آقای خاص 

تیم های  بین  انگلیس  باشگاه های  جام  سوپر  دیدار   
چلسی و آرسنال برگزار شد در این مسابقه شاگردان 
رو  پیش  از  را  مورینیو  شاگردان  گل  یك  با  ونگر 
آرسنالی ها شود  اولین جام فصل نصیب  تا  برداشتند 
نیست.  خاص  آقای  ناراحتی  دلیل  تنها  مساله  این  اما 
وی به دنبال برطرف كردن مشکل دیگر چلسی است. 

 گزارش بازی
به  موسوم  انگلیس  باشگاه های  جام  سوپر  دیدار 
زیبای  ورزشگاه  در  یکشنبه   عصر  شیلد  كامیونیتی 
برگزار  آرسنال  و  چلسی  تیم های  بین  و  لندن  ویمبلی 
بازی را كه نود و سومین  این  تیلر قضاوت  آنتونی  شد. 
می شد،  محسوب  انگلیس  باشگاه های  جام  سوپر  دیدار 
عنوان  به  كه  آرسنال  نخست  نیمه  در  داشت.  برعهده 

قهرمان فصل گذشته جام حذفی جواز حضور در سوپر 
جام را كسب كرده بود عملکرد بهتری داشت و از سوی 
 45 یافت.  دست  گل  به   24 دقیقه  در  چمبرلین  آلکس 
دقیقه ابتدایی در نهایت با همین تك گل به سود شاگردان 
آرسن ونگر به پایان رسید. در نیمه دوم شاگردان خوزه 
مورینیو برای جبران گل خورده تالش مضاعفی از خود 
نشان داده و چند فرصت گلزنی نیز به دست آوردند كه 
آرسنال  دروازه  شدن  باز  از  مانع  چك  پیتر  واكنش های 
شد. پیتر چك كه سال ها پیراهن چلسی را برتن می كرد 
از سوی خوزه مورینیو در فهرست فروش قرار گرفت و 
چند روز قبل به آرسنال پیوست. سوپر جام باشگاه های 
انگلیس یا كامیونیتی شیلد هر سال بین قهرمانان فصل 

گذشته لیگ برتر و جام حذفی برگزار می شود. 

 چلسی بهتر بود!
بار  اولین  برای  كه  چلسی  سرمربی  مورینیو  خوزه 
داد،  شکست  به  تن  ونگر  آرسن  با  رویارویی اش   14 در 
ابتکار  كه  بود  تیم  بهترین  چلسی  گفت:  مسابقه  از  بعد 
ما چندین  مالکیت خوبی داشت.  و  كنترل  و  بیشتر  عمل 
آنها  به  كردند.  بازی  تکنیکی  آنها  ولی  داشتیم  فرصت 
تبریك می گویم. وی خاطرنشان كرد: انرژی بازیکنان و 
آنها از موقعیت هاست كه باعث می شود، نتیجه  استفاده 
تغییر كند. در این دیدار بازیکنان زیاد تند و تیز نبودند. 
كسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر را سخت می بینم. ما 
همان تیم فصل گذشته هستیم بنابراین باید سخت تالش 

كنیم. 

 دردسر جدید مورینیو
همسترینگ  درد  سبب  به  چلسی  تیم  مهاجم  كاستا 
نتوانست آبی پوشان لندن را در مصاف با آرسنال در جام 
خیریه انگلیس همراهی كند و نبودش در خط حمله تیم 
تحت هدایت آقای خاص كاماًل محسوس بود. این اتفاق 
اما ممکن است هفته آینده در استمفوردبریج هم رخ دهد. 

اتلتیکومادرید  پیشین  كه مهاجم  است  امیدوار  مورینیو  
فصل  در  چلسی  بازی  اولین  در  حضور  برای  موقع  به 
گفت:  خبرنگاران  به  او  شود.  آماده  برتر  لیگ  جدید 
نه.  یا  می رسد  سوانزی  برابر  بازی  به  كاستا  نمی دانم 
شما خبرنگاران فکر می كنید كه من دارم دروغ می گویم، 
دو  است.  چگونه  او  وضعیت  كه  نمی دانم  واقعًا  من  اما 
و  بود  خیریه  جام  بازی  در  حضور  آماده  او  پیش  روز 
حتی روز قبل از بازی هم مثل همه تمرین كرد. او هفته 
پیش بعد از بازی دوستانه برابر بارسلونا در واشنگتن، 
از  را  تمریناتش  او  اما  آن  از  پس  داشت.  جزئی  مشکلی 
به صورت عادی از سر گرفت و ما هم فکر می كردیم كه 
كه  كرد  احساس  آن  از  بعد  اما  می رسد،  خیریه  جام  به 
بازیکنانش  به  امسال  تابستان  در  نیست. مورینیو  آماده 
تیم ها  به سایر  كه تعطیالت طوالنی تر نسبت  داد  اجازه 
داشته باشند تا با شرایط روانی بهتری برای شروع فصل 
جدید آماده شوند، اما به نظر می رسد كه تعطیالت اضافه 
اساسی  مشکالت  از  یکی  باشد  توانسته  لندن  آبی های 
قهرمان فصل گذشته لیگ  برتر را حل كند. كاستا فصل 
گذشته در 24بازی برای چلسی به میدان رفت و 20 گل به 
ثمر رساند اما او درست در مقطعی از فصل كه آبی های 
و  داخلی  رقابت های  در  خود  كلیدی  بازی های  به  لندن 
ارپایی رسیدند، دچار ُافت و مصدومیت شد و این احتمال 

وجود دارد كه این سناریو در فصل آینده نیز تکرار شود. 

 كاپیتان از غیبت كاستا گفت
جان تری در واكنش به شکست یك بر صفر چلسی برابر 
آرسنال در دیدار جام خیریه انگلیس به خبرنگاران گفت: 
فکر می كنم كه چلسی در این بازی تیم برتر میدان بود. 
این بازی با توجه به وضعیتی كه دو تیم داشتند و اینکه 
بازیکنان هنوز به فرم ایده آل خود نرسید ه اند، از سرعت 
این  این حال قبول شکست در  با  بود.  پایینی برخوردار 
بازی برای ما تلخ بود. باختن از هر جنبه اش وحشتناك 
است. تمام شدن شکست ناپذیری مورینیو برابر ونگر را 
فراموش كنید؛ این یك جام بود كه از چنگ ما پرید. تری 
كه  است  مهمی  اتفاق  خیریه  جام  در  حضور  داد:  ادامه 
به  است.  سختی  كار  آن  در  بازی  جواز  آوردن  دست  به 
همین دلیل باختن در آن ناراحت كننده است. این شکست 
دردآور است. مهم نیست كه این یك بازی دوستانه است 
یا جام خیریه. این یك جام بود كه از چنگ مان پرید. تری 
رویکرد  روی  شکست  این  آیا  كه  سوال  این  به  پاسخ  در 
گذاشت،  خواهد  منفی  تاثیر  فصل  ادامه  برای  چلسی 
پیروزی  كه  است  درست  می دانم.  بعید  من  كرد:  تاكید 
باخت  و  برد  نمی كنم  فکر  اما  است،  خیریه مهم  در جام 
كند.  عوض  جدید  فصل  برای  را  تیمی  رویکرد  بتواند 
دیه گو كاستا، مهاجم اسپانیایی چلسی جام خیریه را به 
از دست داد  دلیل دردی كه در ناحیه همسترینگ داشت 
و تری اعتراف كرد كه بدون كاستا، چلسی برگ برنده اش 
را در خط حمله خود از دست داده است. كاپیتان 34 ساله 
آبی پوشان لندن تاكید كرد: كاستا بازیکن طراز اولی است 
و نبودش در تركیب هر تیمی احساس می شود. این بازی 
فرصتی برای لوئی رمی بود كه تا تاثیرش را بر عملکرد 
تیم نشان دهد و فالکائو هم در نیمه دوم فرصت بازی به 
اصلی  تركیب  به  رسیدن  برای  بازیکنی  هر  آورد.  دست 
باید تالش كند. در تیم ما سه مهاجم فوق العاده حضور 

دارند كه همه آنها برای رفتن به میدان خواهند جنگید. 
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رونماي��ي از بزرگ تري��ن بس��تني 
جه��ان در بام ته��ران، به خودي خود 
مي تواند خب��ر جالب و هيجان انگيزي 
باش��د. تصور يك بستني بزرگ، آنقدر 
كه نمونه اش در جهان وجود نداش��ته 
است، به تنهايي كافي است تا عزم تان 
را ب��راي رفتن به بام تهران جزم كند؛ 
خصوصًا اگر در يك روز دل انگيز بهاري 
روي دهد. قصه اما كاش به همين جا 

ختم مي شد.
 از ظرف ه��اي خال��ي بس��تني كه 
تم��ام مس��ير را پوش��انده بودن��د كه 
بگذريم، تصوير ارائه ش��ده از رونمايي 
بزرگ تري��ن بس��تني جه��ان آنچنان 
ب��ا تصاوير ناخوش��ايند هج��وم مردم 
عجي��ن ش��د كه ت��الش ب��راي جور 
 ديگ��ر جل��وه دادن قضي��ه را ن��اكام

گذاشت.
تصاوير هجوم م��ردم براي گرفتن 
بستني مجاني، در شبكه هاي تلويزيوني 
ايراني آنور آبي، دست به دست گشت 
و س��رها به نش��انه تأس��ف تكان داده 
شد. مردمي كه دست هايشان را براي 
گرفتن بستني رايگان دراز كرده بودند، 
شدند نماد ايراني هاي داخل كشور كه 
البد چه محتاج و در س��ختي و فشار 
نگه داشته شده بودند يا چقدر دست 
و دلش��ان براي گرفتن كاالي مجاني 
مي لرزيد، حتي اگر يك بستني ناقابل 

باشد!
قضي��ه بزرگ ترين بس��تني جهان 
به فروردين ماه س��ال 92 برمي گردد 
اما اي��ن اتفاق، چندان بي س��ابقه هم 
نبود. چند سال قبل ترش هم در سال 
87 قضيه ثبت بزرگ ترين س��اندويچ 
ش��ترمرغ اي��ران در رك��ورد گينس، 

آبروريزي بزرگي راه انداخت. 
مراحل آماده س��ازی اين ساندويچ 
ه��زار و 500 متری، از مقابل جام جم 
تا داخل پ��ارک ملت آغاز ش��ده بود. 
48 س��اعت قبل از آن هم  32 آش��پز 
به سرپرستی 2 سرآش��پز بدون وقفه 
مش��غول طب��خ و آماده ک��ردن مواد 
داخل س��اندويچ بودند ک��ه اين مواد 
بعد از آماده شدن توسط ماشين های 
مخص��وص حم��ل م��واد غذاي��ی، به 
پارک ملت منتقل ش��د. س��اندويچي 
كه قرار ب��ود در رك��ورد گينس ثبت 
ش��ود و ركورد طوالنی ترين ساندويچ 
قبل��ي را ك��ه ه��زار و 378 متر طول 
 داش��ت و در ايتالي��ا طبخ ش��ده بود، 

بشكند. 
مسئوالن گينس پس از گفت وگو با 
مسئوالن شهرداری تهران، معيارهای 
ثب��ت اي��ن س��اندويچ را در کت��اب 
رکوردهای جه��ان اعالم کردند و قرار 
ب��ود تمام مراحل طبخ و آماده س��ازی 
س��اندويچ، تصويرب��رداری و به همراه 
وزارت  و  بهداش��ت  وزارت  تأييدي��ه 
صنايع درخصوص س��المت و رعايت 
اس��تانداردهای الزم برای مس��ئوالن 
گين��س ارس��ال ش��ود. عكاس��ان و 
خبرن��گاران داخل��ي و خارجي هم در 
محل حاضر بودند اما چه كسي فكرش 
را مي ك��رد كه هجوم م��ردم، حتي به 
ناظران گينس اجازه ندهد تا ساندويچ 

را اندازه گيري كنند، چه برسد به ثبت! 
در نتيجه طرح با وجود تمام تالش ها 
ناكام ماند و تنها چيزي كه ثبت ش��د، 
تصوير ناخوش��ايند مردمي بود كه به 

سمت ساندويچ هجوم برده بودند.
در آن زمان س��ايت »ياهو« به نقل 
از يک��ی از خبرنگاران رويترز نوش��ت: 
»در حالی که سه نماينده گينس برای 
اندازه گيری ساندويچ آماده می شدند، 
ناگهان برخی از شرکت کنندگان هجوم 
بردند و ساندويچ هزار و 500 متری را 

در عرض چند دقيقه خوردند!« 
ش��بکه تلويزيون��ي العربي��ه ه��م 
سنگ تمام گذاش��ته بود و خبر تهيه 
طوالني ترين ساندويچ جهان در پارک 
ملت تهران را با درج تيتر »گرسنگي يا 

خاط��ره ای از دوران جن��گ تحميلی 
پرداخ��ت و گف��ت: » ي��ک س��ال در 
عيد قربان اعالم ش��د که گوسفند در 
مکانی خاص ارزان تر توزيع می ش��ود. 
بعد از اي��ن اعالم صف ه��ای طوالنی 
تشکيل شد و مشکالتی را درست کرد 
بنابراين باتوجه به اين تجربه، اين نوع 
ش��يوه توزيع درست نيست. اين رفتار 
ريش��ه های فرهنگی دارد. بايد بررسی 
و ريش��ه يابی ک��رد. عالوه ب��ر آن نيز 
بايد با عنايت به ش��ناختمان از مردم 
ايران برنامه ريزی کنيم. زمانی ما برای 

برنامه ريزی می کنيم  مردم س��وئيس 
ک��ه طبيعتًا آن برنامه ب��ا برنامه ريزی 
برای مردم خودم��ان فرق دارد. دولت 
باي��د تمام��ی اي��ن م��وارد را در نظر 

می گرفت.«
در همين رابط��ه داوود پرچمی، 
جامعه شناس��ی  گ��روه  اس��تاديار 
دانش��گاه شهيد بهش��تی معتقد است 
انتش��ار خبره��ای منف��ی در جامعه 
ب��ه ايج��اد فض��ای منف��ی و ايج��اد 
 نگرانی ه��ای ج��دی در مي��ان مردم 

منجر می شود. 
 پرچم��ی ب��ر اي��ن باور اس��ت که 
ش��رايط اجتماع��ی، زمينه ه��ای بروز 

چنين رفتارهايی را ايجاد می کند.
او ادام��ه مي ده��د: »س��اختارهای 
اجتماعی و الگوهايی که دولت، مجلس 
و بط��ور کل��ی نهادهای حاک��م برای 
تنظيم روابط و رفتار انسان ها با يکديگر 
تعري��ف کرده اند، به ص��ورت طبيعی 
ممكن است چنين رفتارهايی را ايجاد 
کند؛ اگر مردم تصور کنند که س��بک 
زندگی مسئوالن تفاوت زيادی با آنها 
دارد، در اصل با مقايسه های اجتماعی 
و فض��ای بی اعتم��ادی ناش��ی از آن، 
همراهی کمتری با مسئوالن خواهند 
داش��ت. مس��لمًا اگر م��ردم در زمينه 
دسترس��ی به نيازهای خود احس��اس 
خطر کنند، احتمال ب��روز رفتارهايی 
 همراه با ش��تاب و پرخاشگری بيشتر 

خواهد شد.«
البت��ه حداقل ها براي زندگي مردم 
يعني آن چيزي ك��ه احمد توكلي بر 
آن تأكي��د مي كن��د ممكن اس��ت در 
مورد س��بد كاال صدق كند اما مسلمًا 
در مواردي همچون بستني و سينماي 
رايگان صادق نيست؛ آن هم جايي كه 
بس��ياري از چش��م ها به ايران دوخته 
ش��ده تا از هر فرصت پيش آمده براي 
رسيدن به منافعي خاص استفاده شود. 
استفاده از عباراتي نظير »گزارشگر ما 
باشيد!« از سوي برخي از اين شبكه ها 
و نمايش فيلم ها و عكس هاي ارسالي 
از اي��ران، مي تواند دليلي بر اين گفته 
باش��د. الق��اي اين تفكر ك��ه در ايران 
همه چيز س��خت و آزاردهنده است و 
تالش در برجسته كردن نكات منفي، 
به وضوح در ش��يوه كار اين رسانه ها به 
چش��م مي خورد. حاال م��ا مي مانيم و 
عالمت سؤالي بزرگ در ذهن كه چرا 
بايد هر بار شاهد رفتارهاي اينچنيني 

باشيم؟! حاال كه ديگر خبري از جنگ 
نيس��ت و قحطي هم كه خوشبختانه 
هنوز به سرزمين مان قدم رنجه نكرده 
اس��ت. با اين حال باز هم تا صحبت از 
توزيع كااليي مجاني به ميان مي آيد، 
تصويره��ا گويي به يكب��اره مخدوش 
مي ش��وند و ع��زت و غ��رور ايراني به 
سخره گرفته مي شود و با اين شرايط 
ديگر انگي��زه اي باقي نمي ماند تا براي 
ثب��ت رك��ورد بزرگ تري��ن بس��تني، 
ساندويچ يا هر چيز ديگري در گينس، 

تالش كنيم. 

ايراده��اي مختل��ف در رابطه با دولت 
تدبي��ر و اميد برانگيخ��ت و حتي گله 
برخي موافقان را نيز به همراه داشت؛ 
البته اين طرح از جانب بسياري ها هم 

مورد حمايت قرار گفت.
علی مطه�ری، نماينده تهران در 
مجلس با بيان اين که »ما مردم خود را 
می شناسيم« گفت: » اگر االن بگوييم 
که فالن جا جارو توزيع می شود همه 

می آيند و صف می بندند.«
مطهری ب��ا بيان اين ک��ه ما همه 
فرهنگ م��ردم را می داني��م، به بيان 

هرج و مرج؟!« روي صفحه تلويزيوني 
خود پوش��ش داده و عنوان كرده بود: 
کشمکش براي خوردن اين ساندويچ 
سبب شد که ناظران گينس نتوانند آن 
را اندازه بگيرند و همين به سردرگمي 
سازمان دهندگان و ناتمام ماندن اين 

طرح منجر شد.«
اينچنين بود كه آبرو و عزت ايراني 
به خاطر يك تكه ساندويچ، نقل محافل 
شد و به حربه اي براي دست انداختن 
و ابراز تأس��ف براي فرهنگ غني ديار 

ايران زمين مبدل گشت.
ش��ايد اين گونه به نظ��ر بيايد كه 
با اين حس��اب، همه كه ن��ه، گروهي 
از م��ردم ايران، به خ��ورد و خوراك و 
هر چيزي كه مربوط به آن مي ش��ود، 
اهميت مي دهند؛ اما قضيه روز سينما 
و ديدن فيلم رايگان را چطور مي شود 

توجيه كرد؟!
همان روزي كه قرار بود روز س��الم 
دوباره مردم به سينما باشد اما به روز 
هجوم به سينما و پيشي گرفتن مردم 
از هم براي ديدن فيلم مجاني بدل شد 
و باز هم س��وژه اي ش��د براي ايرانيان 
خارج نش��ين كه بنش��ينند و بگويند 
ببينيد ايران كجاس��ت و ما چه خوب 

شد كه آنجا نيستيم و الي آخر.
ë آيا اين رفتار طبيعي است؟!

تأسف، تأس��ف و تأسف... چه چيز 

ديگ��ري مي توان ابراز ك��رد وقتي كه 
پ��اي هر چيز رايگاني كه به ميان آيد، 
مي خواهد يك بس��تني ناقابل باشد يا 
تكه اي س��اندويچ يا يك بليت سينما، 
بعض��ي از مردم تمام داشته هايش��ان 
را گويي به كن��اري مي گذارند و تمام 
تالش شان را مي كنند كه از قافله هجوم 
برندگان عقب نمانند. البته هجوم براي 
دريافت جنس رايگان، تنها مختص به 
مردم ايران نمي ش��ود و در بسياري از 
كشورهاي پيشرفته دنيا هم وقتي پاي 
اعطاي كاالي مجاني يا حراج هاي 70 
درصدي و بيشتر به ميان مي آيد، بايد 
نشس��ت و تماشاگر هجوم مردمي بود 
كه گاه شب را پشت در فروشگاه مورد 
نظر به صبح مي رس��انند تا جزو اولين 

نفراتي باش��ند كه به محض باز شدن 
در فروش��گاه، خودش��ان را به اجناس 

حراجي مي رسانند.
 آنها گاهي حتي حاضر مي ش��وند 
ش��روط عجيب و غريب فروش��گاه ها 
را ب��راي درياف��ت تخفيف هاي كالن، 
بپذيرند ك��ه نمونه اش برهنه ش��دن 
براي دريافت تخفيف ب��اال در يكي از 
فروش��گاه هاي آلمان بود كه صاحبش 
در اقدامی عجيب به مش��تريان خود 
وعده داده بود كه هر کس کاماًل عريان 
برای خريد به اين سوپر مارکت بيايد، 
می تواند ۲۷۰ ي��ورو جنس به صورت 
راي��گان بردارد و جال��ب اينجا بود كه 
۲۵۰ نفر طبق ميل او وارد فروش��گاه 

شدند!
اما اين كه مدعي داشتن فرهنگ و 
تمدن غني و چندين هزار ساله باشيم، 
يك چيز است و رفتارهاي ناپسند در 
چني��ن موقعيت هايي، يك چيز ديگر. 
مسلمًا هميشه انگشت اتهام به سوي 
ما درازتر است و اين، نكته اي است كه 

نبايد از آن غافل شد.
علی دادپی، اقتص��اددان در اين 
رابطه مي گويد: »رفتار برخي از مردم 
در داخل كشور  شباهت های زيادي به 
رفتار مردم برخی از ايالت های امريکا 
ب��رای اس��تفاده از تخفيف های س��ال 
نوی ميالدی دارد كه كنش��ي طبيعي 

اس��ت و تفاوت ها، تنها در نحوه اجرا، 
س��ازماندهی و مديريت اين رويدادها 
است. تفاوتش اين است كه در امريکا 
هرگز  کس��ی به خاطر اي��ن رويدادها 
کل فرهنگ و شعور مردم را زير سؤال 

نمي برد و آنها را مسخره نمي کند.«
البته محكوم كردن م��ردم، كاري 
است كه بيشتر در رسانه هاي خارجي 
و خصوصًا شبكه هاي تلويزيوني ايراني 
ص��ورت مي گي��رد ت��ا هرچه بيش��تر 
سعي در س��ياه نمايي و بد جلوه دادن 
شرايط زندگي در ايران داشته باشند و 
تصويري مخدوش از مردم و حكومت 
اي��ران جلوه دهن��د. اما اي��ن واقعيت 
نمي توان��د رفت��ار گروه��ي از مردم را 
هم توجيه كند كه در مناس��بت هاي 

مختلف باعث اين گونه برداش��ت ها و 
سوء استفاده ها مي شوند.

مجس��م كني��د كه ش��ما در جمع 
خانواده و دوستان هستيد و قرار است 
كااليي ميان تان توزيع ش��ود. در اين 
گون��ه مواقع، مس��لمًا قب��ل از اين كه 
به فكر خودتان باش��يد، حواس تان به 
عزي��زان و اطرافيان تان اس��ت تا آنها 
از كاالي م��ورد نظر بهره مند ش��وند. 
اما ش��ايد اگر ش��ما هم در موقعيتي 
مشابه اما بيرون از جمع نزديكان قرار 
بگيريد، تنها ب��ه خودتان فكر كنيد و 
تمام تالش تان هم در اين راستا باشد 
كه به هر قيمتي ش��ده، سهمي براي 

خودتان به دست بياوريد.
جامعه شناس  منافي،  محمدرضا 
ب��ا تأييد اي��ن مس��أله در گفت وگو با 
اي��ران مي گويد: » برخ��ی از افراد در 
جمع هايی که با آنها احساس نزديكي 
و خويش��اوندي می کنن��د، ديگری را 
بر خ��ود ترجيح می دهند و دل ش��ان 
مي خواهد عزيزان ش��ان را در اولويت 
قرار دهند و مقدم بدارند. اين مس��أله 
ب��ه خاطر فرهن��گ ايراني اس��ت كه 
هميش��ه به خانواده اهمي��ت فراواني 
مي دهد اما همين افرادي كه اين گونه 
در جمع خانواده و دوستان، خود را در 
مرحله بعدي قرار مي دهند، زمانی که 
در ميان انبوهی از جمعيت غريبه که 
نسبت به آنها احساس پيوند اجتماعی 
ندارند، قرار مي گيرند، ديگر احس��اس 
نمي كنند كه عض��وي از يك خانواده 
هستند و خود را به گونه اي جدا از اين 
جامعه همپيوند مي دانند. درس��ت به 
همين دليل هم هس��ت كه در چنين 
شرايطي رفتار غيرمشابه از خود نشان 
مي دهند و با فردگرايی افراطی به بروز 
رفتارهای غيرمحترمانه و پرخاشجويانه 

دامن مي زنند.«
 او ادامه مي دهد: »از س��وي ديگر 
بايد به معناي پنهان برخي حركت ها 
ه��م در جامع��ه توجه داش��ت به اين 
معن��ي ك��ه در حافظه ه��ر جامعه اي 
برخ��ي رفتاره��ا بر اس��اس تجربيات 
قبل��ي ثب��ت ش��ده اس��ت. تجربياتي 
مانن��د جنگ، زلزله، س��يل ي��ا بارش 
ب��رف كه مردم از آنها خاطرات جمعي 
دارند و ش��ايد به همي��ن علت هم در 
موقعيت هاي اينچنيني، گرفتار همان 
رفتار ش��ده و براي گرفتن كاال هجوم 
مي برند زيرا به نوعي از اين كه ديگران 
هم مانند خودش��ان هج��وم آورده اند، 
وحش��ت می کنند و به رقاب��ت با آنها 

برمي خيزند.«
سيد هادی معتمدی، روانپزشک، 
آسيب ش��ناس اجتماع��ی و دانش��يار 
دانش��گاه علوم بهزيستی و توانبخشی 
اما در اين رابطه نظر جالبي دارد: »نياز 
ب��ه هيج��ان اجتماعی درون انس��ان، 
نيازی طبيعی اس��ت و ميزان هيجان 
اجتماع��ی در جامعه ما بس��يار پايين 
اس��ت، به همين دليل وقتی مسأله ای 
برای اولي��ن بار اتف��اق می افتد، برای 
مردم جاذبه دارد. اين مسأله به نوعی 
در ميان مردم هيجان ايجاد می کند.« 
به گفت��ه او، از ديد روانپزش��کی اين 
مس��أله از ح��رص و ولع مردم ناش��ی 
نمی شود، بلکه نياز به هيجان اجتماعی 

را در مردم ارضا می کند.
توزيع سبد كاال از جمله موضوعاتي 
ب��ود كه منتق��دان دول��ت را به طرح 
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آسیب شناسي اشتیاق مردم براي استفاده از خدمات رايگان 

حرص و ولع یا هیجان اجتماعی؟

نیاز به هیجان اجتماعی 
نی�ازی  انس�ان،  درون 
طبیعی اس�ت و می�زان هیجان 
اجتماع�ی در جامع�ه ما بس�یار 
پايین است، به همین دلیل وقتی 
مس�أله ای برای اولین بار اتفاق 
می افتد، برای مردم جاذبه دارد. 
اين مس�أله ب�ه نوع�ی در میان 

مردم هیجان ايجاد می کند

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

123456789101112131415
همانرهاوجشكرمك1

رزيرفبابحركشل2

ميرمكلكلناكي3

دنبيهمخرسبيس4

مامامنتفورا5

نبدزياراوسهكي6

تلمرايرهشرياط7

هنامسركبنيورا8

يدرسهبساحمابو9

ايسارواراكشرو10

لفارساشيوخس11

اراتسانويننا12

ماشونواههدرب13

اگويهورقانادا14

لوبلگهيفلوگنوم15

123456789101112131415

ينارهترسپرانيد1

ورهاراورتبارخ2

تارجكسروهدنت3

دادومندورمار4

ممليفانيروز5

اممهتمابابشير6

يوريهوبنارواي7

كلاممماكدوسون8

لوتاگنروباهرچ9

ايسنلاورقوميش10

منادنخرديلم11

رتسدوراسايما12

سيفكيطوطداغش13

ورينمهردنيلوا14

نكهاچوهايهومشخ15

 مريم طالشي

برخی از افراد در جمع هايی که با آنها احساس نزديكي و خويشاوندي می کنند، ديگری را بر خود 
ترجیح می دهند و دل شان مي خواهد عزيزان شان را در اولويت قرار دهند و مقدم بدارند. اين 
مسأله به خاطر فرهنگ ايراني است كه همیشه به خانواده اهمیت فراواني مي دهد اما همین افرادي كه 
اين گونه در جمع خانواده و دوستان، خود را در مرحله بعدي قرار مي دهند، زمانی که در میان انبوهی از 
جمعیت غريبه که نسبت به آنها احساس پیوند اجتماعی ندارند، قرار مي گیرند، ديگر احساس نمي كنند 

كه عضوي از يك خانواده هستند و خود را به گونه اي جدا از اين جامعه همپیوند مي دانند

  
 13

92
اه 

ن م
هم

ر ب
ا د

نم
سي

به 
الم 

 س
روز

 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین )بره(:

البته  بیاید،  تان  سراغ  به  بینی  خوش  از  موجی  است  ممکن  هفته  این 
تحمل این مقدار مثبت اندیشی برای تان دشوار خواهد بود. شاید حتی 
از تأثیری كه روی دیگران می گذارید آگاه نباشید. دوستان تان ممکن 
است از دست شما خسته شوند، زیرا مدام از این حرف می زنید كه چه 
قدر زندگی تان خوب و خوش می گذرد. سعی كنید كمی از هیجانات 
تا دیگران هم راحت تر باشند. كاهش اشتیاق شما باعث  تان كم كنید 
خواهد شد كه روابط و تعامالت تان با دیگران به طرز سالم تری برقرار 

شود.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
تصمیم دارید كه احساسات تان عمیق تان را به صمیمی ترین دوست 
یا عشق تان بگویید و از این كار خجالت نمی كشید. اگر چه طرز بیان 
شما دیگران را شگفت زده خواهد كرد، اما با شما كنار می آیند، فقط به 
شرط این كه به آن ها فرصت دهید تا خودشان را با رفتار شما هماهنگ 
كنند. باید بدانید كه به راحتی نمی شود با عقاید دیگران كنار آمد، اما 
دیگران  وقتی  كنید.  جلب  را  طرفین  اعتماد  كه  دارید  قابلیت  این  شما 

انعطاف پذیری نشان دهند آن وقت می توانید به مقاصدتان برسید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
به نظر می رسد كه دل تان نمی خواهد به تنهایی وارد عمل شوید، زیرا 
بیشتر تمایل دارید كه با دیگران مشاركت كنید. اكنون ماه به هفتمین 
نتیجه  در  تعامالت وارد شده است،  یعنی خانه ی  خانه در طالع شما 
دیگران  سمت  به  تان  توجه  و  نیستید  شخصی  نیازهای  فکر  به  دیگر 
است و به افکار و ایده های آن ها اشتیاق بیشتری دارید. اما شاید قدرت 
تجزیه و تحلیل كافی نداشته باشید، پس وقتی به دنبال همکاری با كسی 

هستید باید بیشتر دقت كنید. قبل از این كه قدم به جایی بگذارید یادتان 
باشد كه اول همه چیز را خوب بررسی كنید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
اكنون چنان اعتماد به نفسی دارید كه می توانید مسیرتان را به راحتی 
هموار كنید و عالوه بر این فرصت زیادی هم در دستان شماست. اما 
ممکن است در زمان بندی كارهای تان اشتباه كرده باشید، زیرا به نظر 
می رسد كه هنوز نمی دانید دقیقًا چه قدر طول می كشد تا كارها به 
سرانجام برسند. برای تک تک كارها زمان اضافی در نظر بگیرید، اگر 
نخواهید  استراحت  برای  فرصتی  دیگر  كنید  رها  كاره  نیمه  را  كاری 
داشت، زیرا مدام باید به كارهای نیمه تمام تان فکر كنید. برای این كه 

همه چیز مرتب و منظم پیش برود باید به دقت زمان بندی كنید.

متولدین مرداد )شیر(:
به شدت به دنبال هیجان هستید، اما هنوز كارهای نیمه تمامی دارید كه 
باید انجام شان دهید. فکر می كنید كه رسیدن به اهداف تان نباید مانع 
شادی و تفریح شما شود. اكنون چنان به جنب و جوش افتاده اید كه 
هر لحظه ممکن است از محل كارتان فرار كنید. اما اگر تصمیم دارید 
كه كارها را نیمه تمام رها كنید، حداقل به دیگران بگویید كه بعدًا در 
اسرع وقت به همه ی آن ها رسیدگی خواهید كرد. پس برای این كه این 

هفتهتان خراب نشود حتمًا دیگران را در جریان امور بگذارید.

متولدین شهریور )سنبله(:
كمی  كه  است  آن  زمان  اكنون  اید،  كرده  كار  طوالنی  های  ساعت  اگر 
هم شادی و تفریح كنید. اكنون صورت فلکی قوس به چهارمین خانه 
در طالع شما یعنی خانه ی ریشه ها وارد شده است، به همین خاطر 
از  بیرون  به  گردش  برای  و  بمانید  منزل  در  را  هفته  این  است  بهتر 
شهر نروید. می توانید همین جا در منزل دست به كارهایی بزنید كه 
كه حس ماجراجویی شما را ارضا كنند. بد نیست چند نفر از دوستان 
تان را دعوت كنید تا با آن ها گپ و گفتی بزنید. هر كاری كه شما را از 

از دست  انرژی های  تان باشد و  به نفع  تواند  روزمرگی دور كند می 
رفته را دوباره به شما بازگرداند.

متولدین مهر )ترازو(:
خستگی ناپذیری این هفته شما همه چیز را پیچیده خواهد كرد، زیرا 
در  خانه  سومین  به  گرایی  عمل  ویژگی  با  قوس  فلکی  صورت  اكنون 
شاید  است.  شده  وارد  مدت  كوتاه  تفریحات  ی  خانه  یعنی  شما  طالع 
مدت  كه  این  برای  فقط  بخواهید  و  اید  شده  حبس  كه  كنید  احساس 
كوتاهی بیرون باشید به خرید بروید. اما اگر تا پایان روز موفق نشدید 
نباید خودتان را سرزنش كنید. اگر می بینید كه نمی توانید روی كارتان 
تمركز كنید باید به خودتان بگویید كه اشکالی ندارد و فردا از نو شروع 
كنید. اما همین كه مدت كوتاهی استراحت كنید برای تان كافی است تا 

انرژی دوباره بگیرید.

متولدین آبان )عقرب(:
روی ابرها سیر می كنید، آن قدر احساس امنیت می كنید كه می توانید 
برای خرید چیز خاصی پول زیادی خرج كنید. از درآمد اقتصادی خود 
بسیار راضی هستید، به همین خاطر با دست و دل بازی خرج می كنید. 
اما به شما توصیه می شود كه چند روزی صبر كنید و ببنید آیا باز هم 
بابت  است  ممکن  كنید  عجله  خرید  در  اگر  داشت،  خواهید  نظر  همین 
چیزی پول بدهید كه بعدًا پشیمان شوید. در هر صورت اگر این هفته 
نفع  به  بیشتر  كنید  انداز  و پس  بگیرید  را  بی مورد  جلوی خرج های 

تان خواهد بود.

متولدین آذر )كمان(:
اگر از احساسات تان با یک دوست حرف بزنید مطمئن باشید كه وارد 
یک تجربه ی جادویی خواهید شد. به دنبال این هستید كه با دیگران 
ارتباط قلبی برقرار كنید، زیرا اكنون ماه به نشانه ی شما بازگشته است 
و احساسات تان به شدت آشکار و نمایان اند. اما بیان احساسات و ترس 
های تان فقط بخشی از معادله است. باید به دیگران هم فرصت دهید 

كه ماجراهای شان را بگویند. یک رابطه ی سالم باید دو طرفه باشد.

متولدین دی )بز(:
همیشه توصیه نمی شود كه خوش بینی و مثبت اندیشی خود را پنهان 
كنید، اما گر این هفته در روابط اجتماعی خود دقت كنید و حواس تان 
به احساسات تان باشد بیشتر به نفع تان خواهد بود. اعتماد به نفس 
به  كه  جایی  آن  از  كند.  اذیت  را  دیگران  است  ممکن  شما  حد  از  بیش 
دنبال جلب رضایت دیگران هستید و برای پیشبرد اهداف تان از آن ها 
كمک می خواهید باید بیشتر دقت كنید. اگر این هفته به حس ششم تان 
اطمینان كنید و از مهارت های دیپلماتیک تان استفاده كنید می توانید 
به نتیجه برسید. یادتان نرود كه در این مسیر كمی هم فروتنی به خرج 

دهید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
به  بیداری،  به نظر می رسند، درست مثل  تان بسیار واقعی  رویاهای 
همین خاطر تمایل دارید كه آن ها را با كسی كه طرز فکرش مثل شماست 
یعنی  در طالع شما  خانه  دوازدهمین  به  ماه  اكنون  بگذارید.  میان  در 
خانه ی روابط اجتماعی وارد شده است، از این رو دوستان و آشنایان 
آن ها دسترسی داشته  به  توانید  تان هستند كه می  اطراف  زیادی در 
باشید. با این كه آدم های زیادی اطراف تان را گرفته اند، اما همین طور 
كه پیش می روید دوست دارید كه با افراد بیشتری درآمیزید. اما بدانید 

كه در جمع های كوچک تر بهتر می توانید به نتیجه برسید.

متولدین اسفند )ماهی(:
تان به شما قدرت می دهد. چه در  از عقاید سیاسی و اجتماعی  دفاع 
محل كار و چه در جمع دیگران. دیدگاه شما دیگران را ترغیب خواهد 
كرد، پس وقتی درباره ی آینده حرف می زنید مبادا حرف تان را نیمه 
كاره رها كنید. حواس تان باشد كه به چیزهای غیر واقعی فکر نکنید، 
در عوض روی كارهای تان تمركز كنید. طوری رفتار كنید كه خالقیت 
های تان بروز كنند و راهنمای دیگران شوید تا در این مسیر پیرو شما 

شوند.

جدول و سرگرمی

استخدام 
یک کارگر ساده یا ماهر جهت کار در 
نجاری به صورت تمام وقت نیازمندیم

07826030047

Pizza shop for sale in  
South Yorkshire Barnsley 

11 years lease £10400 rent annually 
Rate free 

Big room available on upstairs of shop 
Good location 

For more information,

 please call on 07745950225 Behroz 

به یاد داشته باشید 
فقط از صرافی 

های معتبر جهت 
نقل و انتقال پول 

خوداستفاده نمائید
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس كالرک

گردآوری و ویرایش: دكتر بهروز همایون فر

شراب و عیش نهان چیست كار بیبنیاد
زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد

گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن
كه فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد

ز انقالب زمانه عجب مدار كه چرخ
از این فسانه هزاران هزار دارد یاد

قدح به شرط ادب گیر زان كه تركیبش
ز كاسه سر جمشید و بهمن است و قباد
كه آگه است كه كاووس و كی كجا رفتند

كه واقف است كه چون رفت تخت جم بر باد
ز حسرت لب شیرین هنوز میبینم
كه الله میدمد از خون دیده فرهاد
مگر كه الله بدانست بیوفایی دهر

كه تا بزاد و بشد جام می ز كف ننهاد
بیا بیا كه زمانی ز می خراب شویم

مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد
نمیدهند اجازت مرا به سیر و سفر

نسیم باد مصال و آب ركن آباد
قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ

كه بستهاند بر ابریشم طرب دل شاد

Ghazal of Hafez Shirazi
In Persian with English translation
Original Translation by Henry Wilberforce Clarke (1840-1905)
Compiled and Corrected by Dr. Behrouz Homayoun Far

Wine and hidden pleasure, what are they? Baseless work.
On the ranks of profligates we dashed. What is fit to be-be!
Unloose the heart’s knot; and, think not of the sky:
For such a knot, the thought of no geometrician hath loosed.
At Time’s changes, wonder not. For the sphere
Recollecteth many a thousand tales of this.
With respect, take the goblet. For its composition
Is of the skull of Jamshid, of Bahman, and of Kubad.
Where Kawoos and Kay went, who is informed?
How Jamshid’s throne went to the wind who is informed?
From passion for Shirin’s lip, yet I see
That, from the blood of Farhad’s eye, the tulip blossometh.
Perchance the tulip knew Time’s unfaithfulness:
For, since she was torn and become, from out of her hand she hath not placed the cup of wine.
Come! come! so that, awhile, with wine ruined we may become:
Perchance, to that great fortune, we may, in this ruined place, reach.
For wandering and journeying, me, permission give not
The breeze of Musalla’s dust, and the water of Roknabad.
Like Hafez take not the cup save to the sound of the harp:
For, to the silk of joy, they have bound the glad heart.

چراغ راهنمایی 101ساله
 گوگل هفته گذشته به مناسبت 101 سالگی نصب چراغ راهنمایی، لوگوی ویژه ای یا 
به عبارتی دودل )doodle( ویژ ه ای را روی سایت خود بارگذاری كرد. به گزارش 
وب سایت تلگراف، اولین چراغ راهنمایی با شکل و شمایل امروزی 101 سال پیش 
در یکی از شهرهای ایالت اوهایو نصب و راه اندازی شد. اما پیش از این نیز یک 
نوع چراغ های راهنمایی گازی تولید و در برابر پارلمان بریتانیا نصب شده بود. 
در آن زمان افسران پلیس مجبور بودند این چراغ ها را به طور دستی تنظیم كنند و 
با مشکالت بسیاری برای كنترل آن روبه رو بودند. ایده اولیه طراحی این چراغ را 
لستر وایر، كارآگاه بازنشسته ای كه در سالت لیک  سیتی زندگی می كرد به واقعیت 
درآورد تا به این وسیله رانندگان اتومبیل ها از نحوه حركت یکدیگر آگاهی یابند و 

كمتر دچار تصادم و تصادف با یکدیگر شوند.
تنها دو رنگ سبز روشن و قرمز روشن و زنگ هشداری برای مواقع  این چراغ   
رفت و آمدهای پیش بینی نشده، داشت. سال 1914، در یکی از روزهای ماه آگوست، 
اولین چراغ الکترونیکی در خیابان صدوپنجم كلولند در اوهایو نصب و راه اندازی 
به  را  زرد  پاتس رنگ  ویلیام  نام  با  دیگر  پلیس  یک  نیز   1920 آن سال  از  شد. پس 
با وجود  افزود.  اولیه  به رنگ های  قرمز،  به  قریب الوقوع رنگ سبز  تغییر  معنای 
وضوح بیشتر و عملکرد بهتری كه در این سیستم به كار گرفته شده بود، باز هم 
تغییرات بسیاری در طراحی و ساخت این وسیله نوین نظم بخشی در طول سده 
گذشته صورت پذیرفت. سال 1990 بود كه تایمرهایی سر چهارراه ها و تقاطع ها 
نصب شد و به عابران پیاده اجازه  داد زمان عبور از خیابان را پیش از قرمز شدن 

چراغ تخمین بزنند.
امروزه چراغ های راهنمایی و رانندگی از سیستم های پیچیده ای برخوردار هستند 
سواری  خودروهای  و  اتوبوس  دوچرخه،  عبور  برای  كشورها  از  برخی  در  و 
از  دهه ها  طی  كشورها  بیشتر  كه  حالی  در  همچنین  دارند.  جداگانه ای  نمادهای 
این  از  كشورها  برخی  می برند،  بهره  رانندگی  و  راهنمایی  چراغ های  سیستم 
تجهیزات بی نیازند كه از آن جمله می توان به آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی اشاره كرد.

محل تبلیغات شما
07811000455
ad@persianweekly.co.uk

مقایسه سیاست های پولی 
در »آمریکا« و »انگلستان«

اكونومیست

روبه رو  سختی  تصمیم  با  بریتانیا  و  آمریکا  مركزی  بانک های 
هستند. در هر دو سوی اقیانوس اطلس، اقتصاد به گونه ای مالیم 
شده  نزدیک  درصد   5 به  هم  بیکاری  نرخ  و  است  رشد  حال  در 
افزایش است  است. در نتیجه، رشد حداقل دستمزد هم در حال 
بهای  شاخص  رشد  حاضر  حال  در  است.  مانده  پایین  تورم  اما 
حدود  به  بریتانیا  در  و  0 درصد   /2 به  آمریکا  در  مصرف كننده 

صفر رسیده است. 
اعالم كرده اند  دو كشورر  بانک های مركزی  كه  است  آماری  این 
و با نرخ هدف آنها فاصله دارد. همزمان هیچ كس مطمئن نیست 
كه دردسرهای احتمالی بازار كار تا كی  ممکن است ادامه داشته 
در  تعیین كننده ای  عامل  خود،  اهمیت  كنار  در  كار  بازار  باشد. 
فشار تورمی نیز هست. در چین محیطی كه آمیزه ای از داده های 
و  است  كی  بهره  نرخ های  افزایش  درست  زمان  است،  متناقض 
كدام یک از این دو بانک مركزی پیش از دیگری دست به این اقدام 

خواهد زد؟ 

اول باید به میزان رشد توجه كرد. آخرین داده های رشدی كه دو 
كشور همین چند روز پیش منتشر كرده اند، ادامه رشد را البته با 
شیب بسیار مالیم نشان می دهد. اقتصاد ایاالت متحده آمریکا در 
سه ماه دوم سال 2015 در مقیاس ساالنه، 3/ 2 درصد بزرگ شده 
است. اقتصاد آمریکا در سه ماه نخست سال همچنان كه انتظار 
می رفت كوچک نشده است. تا این مقطع از سال 2015، آمریکا با 
مقیاس ساالنه 5/ 1 درصد رشد كرده است. بریتانیا هم رشدی 

2/ 2 درصدی را برای خود رقم زده است.  
داوری  و  می گذارند  اثر  رشد  میزان  بر  تقاضا  هم  و  عرضه  هم 
درباره اینکه عملکرد واقعی اقتصاد چقدر می توانست بهتر باشد 
را دشوار می كنند. اینجا است كه منازعه پیرامون ظرفیت عرضه 
نامزد  جب بوش،  می گیرد.  باال  مالی  بحران  از  پس  درازمدت 
ریاست جمهوری  انتخابات  برای  جمهوری خواه  حزب  پیشرو 
سال 2016، معتقد است كه رشد 4 درصدی قابل دسترس است، 
كریس  بریتانیا،  در  هستند.  موافق  او  با  اندكی  اقتصاددانان  اما 
جاه طلبی  برای  هم  كارگر  مخالف  حزب  مالی  سخنگوی  لزلی، 
مورد،  دو  هر  در  ولی  است.  داده  فراخوان  رشد  درباره  بیشتر 
است.  اقتصاد  در  تقاضا  سمت  برای  بهتری  معیار  بیکاری  نرخ 
در آمریکا، نرخ بیکاری به 3/ 5 درصد رسیده و در بریتانیا این 
نرخ به 6/ 5 درصد نزدیک شده است )نرخ بیکاری بریتانیا در 
اندكی افزایش یافت(. در هر دو مورد، نرخ بیکاری  ماه گذشته 
است،  تعادل  سطح  از  مركزی  بانک های  تخمین های  به  نزدیک 

معیارهای  اهمیت  بر  همچنان  بهره  نرخ  تنظیم كنندگان  اما 
معیارهایی  می كنند.  تاكید  كار  بازار  وضعیت  از  گسترده تری 
وقت  تمام  شغل  دنبال  به  كه  وقتی  پاره  كارمندان  شمار  مانند 
رزرو  فدرال  گذشته،  هفته  است.  معیار ها  این  جمله  از  هستند 
اعالم كرد كه چالش بازار كار از ابتدای سال 2015 »حذف«  شده 
است. برخی این اشاره را نشانه ای برای افزایش نرخ های بهره 
اقتصاددانان  بیشتر  كه  اتفاقی  كرده اند،  تفسیر  سپتامبر  ماه  در 
روی  به  را  در  اشاره ای  چنین  كه  البته  دارند،  را  آن  انتظار  نیز 
بازارها  اما معامله گران  باز نگه می دارد،  افزایش نرخ های بهره 
آتی نشان می دهد كه دسته ای  نظرات متفاوتی دارند. بازار های 
از معامله گران بر این باورند كه نرخ های بهره فدرال رزرو تا ماه 
دسامبر افزایش نخواهد یافت. یک مزیت چنین تاخیری می تواند 
بود.  خواهند  نرخ  افزایش  این  آماده  كامال  بازارها  كه  باشد  این 
انتظار  كه  گفته اند  مکررا   2015 سال  در  رزرو  فدرال  مقام های 
نیفتاده  كنون  تا  اتفاق  این  اما  دارند،  را  بهره  نرخ های  افزایش 
دارند،  را  انتظاری  چنین  معامله گران  سپتامبر،  ماه  در  اما  است 
سیاست گذاران  خود  وقتی  نباشند.  آماده  آن  برای  همه  هرچند 
بازارهای  بر  ویژه  به  بهره  نرخ های  افزایش  تاثیر  درباره  پولی 

نوظهور، نظرهای متفاوتی دارند، پیش بینی آینده دشوار است.
بسیاری استدالل كرده اند كه »بانک انگلستان« ابتدا منتظر خواهد 
شد تا فدرال رزرو نرخ های بهره را افزایش دهد. یک دلیل برای 
چنین استداللی، تغییر نرخ های برابری است. اگر بانک انگلستان 

پیش از بانک مركزی آمریکا اقدام به افزایش نرخ های بهره خود 
امر  این  شد.  خواهد  تقویت  دالر  برابر  در  استرلینگ  پوند  كند، 
می تواند بالفاصله فشار ضدتورمی ایجاد كند و این بانک را در 

كوتاه مدت از اهداف خود دور كند. 
اما بانک انگلستان مدت ها این ایده را كه در انتظار سیاست های 
پولی فدرال رزرو است، رد كرده است. وقتی مارک كارنی، رئیس 
بانک انگلستان و دیگر اعضای كمیته تعیین كننده نرخ های بهره 
دارد،  انقباضی  سیاست های  بر  اشاراتی  كه  می كنند  اظهاراتی 
با  همزمان  است  ممکن  انگلستان  بانک  بهره  نرخ های  افزایش 
مركزی  بانک  اگر  دهد.  رخ  نوامبر  ماه  تورم  گزارش  انتشار 
افزایش نرخ های بهره كند،  به  انگلستان در ماه سپتامبر شروع 

این بانک حتی ممکن است در این روند اولین بانک لقب بگیرد.
برخی  شد.  خواهد  تشدید  رو  پیش  هفته های  در  تردید ها  این 
شکایت دارند كه این دو بانک مركزی درباره برنامه های خود به 
قدر كافی صریح نبوده اند. به طور خاص، فدرال رزرو از فراهم 
این  اما  است،  كرده  دوری  فعاالن  برای  بیشتر  نشانه های  كردن 
افزایش  نباید فراموش كرد كه درباره اهمیت زمان دقیق  نیز  را 
نرخ های بهره غلو شده است. موضع سیاست گذاران پولی با كل 
مسیر نرخ های بهره بازتاب می یابد نه فقط با زمان بندی آن و هر 
دو بانک مركزی دو سوی اقیانوس اطلس این موضوع را روشن 
كرده اند كه هر افزایشی در نرخ های بهره، هر زمانی كه شروع 

شود، تدریجی خواهد بود. 


