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بازگشت داعش به عصر 
برده داری وحشی

حدود 150 سال قبل بود که قوانین ایاالت متحده 
را  اربابان  توسط  دختران  و  زنان  داری  برده 
تمام جوامع مدرن مسلمان  تقریبًا  ممنوع کرد. 

در قرن گذشته برده داری را لغو ...

کارمنـدان شــــــــرور 
اغلب به کارمندان می گویند که آنها بزرگ ترین 
منابع شرکت هستند. این جمله به همان اندازه 
مسوول  بزرگ ترین  بگوییم  که  دارد  صحت 
شرکت نیز هستند. به ندرت هفته ای می گذرد 

بدون آنکه شرکتی قربانی دشمنی ها ...

مامور مخفی 
بدون ملیت

پنجمین  غیرممکن«  »ماموریت  پنجم  قسمت   
مرتبه همکاری کریستوفر مک کواری را در مقام 
سناریست و کارگردان با تام کروز به عنوان ابر 
ستاره این سری فیلم ها شکل داده و اگر حسنی 

بر این قضیه مترتب باشد این است  ...

ویاگرای زنان
که  ست  رنگی  صورتی  قرص  »فلیبان سرین« 
شود  می  مصرف  خواب  موقع  بار  یک  روزی 
به  یائسگی، که  از  برای زنان در دوران پیش  و 
کمبود میل جنسی و اضطراب ناشی از آن دچار 
اسپراوت  شرکت  می شود.  تجویز  می شوند، 

گفت که ۷ درصد زنان ...

ایران در رده بندی 
فیفا اول آسیـاست نه 

در واقعــــــــیت
نگرانی  می گوید  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
آنها  حتما  و  ندارد  اهمیتی  مرخصی اش  منتقدان 

دل شان برای من تنگ شده است.  ...

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

آخرین تحوالت بازار مسكن در انگلیس

تالطم در بــازار 
مسکن انگلستـان

صفحه  20 

فناوری های نوین

قاتل کتاب یا حیات بخش صنعت نشر؟
صفحه 10 

قیمت مسکن در انگلیس ماه گذشته یعنی در ماه جوالی، با 4/ 0 
درصد افزایش به رکورد جدیدی رسید. برآورد کلی که از میانگین 
قیمت ها در شهرهای انگلیس منتشر شده است، نشان می دهد که 

این میانگین قیمتی به 195 هزار و 621 پوند رسیده است.

حزب  دولت  که  جدیدی  قانون  اجرای  با  که  است  درحالی  این 
 6 در  مسکن  خریداران  کرده،  تدوین  را  آن  انگلیس  محافظه کار 
ماه اول سال جاری میالدی 2۷5 میلیون پوند مالیات کمتر نسبت 
این کم شدن پرداخت مالیاتی  به سال گذشته پرداخت کرده اند. 
برای  مالیاتی  تمبر  هزینه  حذف  نتیجه  مسکن  خرید  هنگام 
به  اخیرا  را حزب محافظه کار حاکم  قانون  این  خریداران است. 
عنوان بخشی از سیاست هایش برای تسهیل خرید مسکن تدوین 
قانون  این  اجرای  اول  ماه  در  است.  گذاشته  اجرا  به  و  کرده 
یعنی در ماه ژوئن، قیمت مسکن کاهش یافت و تورم قیمت ها به 

پایین ترین حد طی دو سال گذشته رسید.
اما با افزایش قیمت در ماه جوالی، بار دیگر تورم قیمت مسکن به 
5/ 3 درصد بازگشت، رقمی که کارشناسان اقتصادی در سراسر 
انگلیس می گویند دارد هم پای رشد درآمدها پیش می رود. روند 
رشد درآمدها در انگلیس این روزها خودش روندی رکوردگونه 
تاریخ  در  اکنون  درصدی   4 رقم  ثبت  با  روند  این  است.  شده 
با  درآمدها  پا شدن رشد  است. هم  ثبت شده  این کشور  اقتصاد 

رشد قیمت ها، باید قاعدتا به معنی رونق خرید و فروش و ثبات 
در بازار مسکن شود، اما همه اینها به این مساله بستگی دارد که 
آیا ساخت وساز مسکن هم خودش را با این روند بازار هماهنگ 
و  تقاضا، عرضه مسکن  با رشد  آیا  دید  باید  یعنی  نه.  یا  می کند 
ساخت و ساز آن هم به اندازه کافی صورت می گیرد یا نه. همین 

موضوع می تواند سرنوشت توازن قیمت ها را تعیین کند. 
است.  انگلیس  اقتصادی  بحث های  در  مهمی  موضوع  مسکن 
محورهای  از  موضوع  این  امسال،  پرجدل  انتخابات  جریان  در 
مناظره ها و بحث های تبلیغاتی نامزدها بود. وعده افزایش قدرت 
موضوعات  از  کار  این  چگونگی  و  مسکن  بازار  در  مردم  خرید 
این بحث ها بود. بعد از تمام شدن انتخابات، پرداخت وام خرید 
مسکن رونق بیشتری گرفت. خرید و فروش هم بعد از رکود در 
زمستان، افزایش یافت، اما نکته قابل توجه در ماه های خرید در 
اکنون  درواقع  است.  بازار  فروشندگان  شمار  کاهش  بازار،  این 
رقابت در برخی شهرها و نقاط، میان فروشندگان مسکن است. 
به همین خاطر اکنون نگرانی اصلی بازار مسکن انگلیس پاسخ 
به این سوال است که آیا عرضه خودش را با تقاضا هم پا می کند 
این  و  می شوند  کمتر  فروشندگان  نشود،  اینطور  اگر  که  نه.  یا 
به زیان خریداران است. یعنی وعده افزایش قدرت خرید مردم 

تحقق نمی یابد. 
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هفته ای که گذشت 
تجدید رابطه پس از نیم قرن

از  بیش  احتماال  آمریکا  و  کوبا  کشور  دو  میان  رابطه  تجدید  برای 
نیم قرن زمان الزم بود تا شرایط فراهم شود و دو دشمن دیرینه 
به دوستانی جدید تبدیل شوند. روز جمعه پس از بیش از نیم قرن 
کری  جان  سفر  با  هاوانا،  و  واشنگتن  بین  دیپلماتیک  رابطه  قطع 
وزیر خارجه آمریکا به کوبا، سفارتخانه این کشور در هاوانا پس 
از 54 سال تعطیلی، به طور رسمی آغاز به کار کرد. سفارت آمریکا 
در هاوانا در ژانویه 1961 در زمان ریاست جمهوری آیزنهاور، پس 
از به قدرت رسیدن جنبش 26 ژوئیه به رهبری فیدل کاسترو بسته 

شد. 

اجازه نفوذ به آمریکا نمی دهیم
تفاهم  به  آمریکا  با  هسته ای  مسائل  سر  بر  ایران  اینکه  وجود  با 
اختالف نظر  منطقه ای  سیاست های  در  همچنان  اما  است  رسیده 
به دنبال  آمریکایی ها  اینکه  بر  تاکید  با  هفته  این  رهبرایران  دارد. 
تجزیه کشورهای منطقه هستند فرمودند تمامیت ارضی کشورهای 
منطقه و عراق و سوریه برای ما بسیار مهم است. ایشان همچنین 
حضور  یا  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  نفوذ  اجازه  فرمودند 
سیاسی در ایران را به آمریکایی ها نمی دهیم. سخنگوی دولت نیز 
گفت دولت نه تنها با نفوذ آمریکا بلکه با نفوذ هر کشوری مقابله 

خواهد کرد.

جنبش حمایت از توافق
افزوده  هسته ای  توافق  موافقان  تعداد  به  می گذرد  که  روز  هر 
می شود. از این رو در برخی کشورهای جهان کمپین هایی تشکیل 
هسته ای  توافق  از  می خواهد  مجازی  فضای  در  مردم  از  که  شده 
صلح  روزجهانی  عنوان»  با  مراسمی  در  شنبه  روز  کنند.  حمایت 
جمله  از  جهان  مختلف  شهرهای  در  نفر  هزاران  ایران«،  برای 
از  تظاهراتی  در  لندن  و  پاریس  برلین،  نیویورک،  واشنگتن، 
برای  خود  تحرکات  به  که  خواستند  آمریکا  جنگ طلب  گروه های 
از  نامه ای  در  هم  یهودی  خاخام   340 دهند.  پایان  توافق  شکست 

اعضای کنگره خواستند تا از این توافق حمایت کنند. 

مصیبت عظما
به  یازدهم  دولت  برای  حاال  گذشته  دولت  از  مانده  باقی  میراث 
ماه  این  پایان  تا  اینکه  وجود  با  است.  شده  تبدیل  عظما  مصیبت 
اما  می شوند  حذف  یارانه بگیران  لیست  از  نفر  میلیون  دو  حدود 
دانسته  مصیبت  شب  را  دولت  در  یارانه  واریز  شب  اقتصاد  وزیر 
چرا که به گفته او در این شرایط درآمدی باید دولت ماهانه 3400 
یک  در  دهم  دولت  کند.  پرداخت  نقدی  یارانه  بابت  تومان  میلیارد 
اقدام پوپولیستی، نه تنها کل درآمد هدفمندی را نقدی به مردم داد 
از بانک مرکزی و جابه جایی بودجه به تورم و  بلکه با استقراض 

افزایش نقدینگی دامن زد. 

نفت ارزان تر می شود؟
قیمت نفت در بازارهای جهانی روز دوشنبه در حالی به پایین ترین 
کاهش  به  توجه  با  کارشناسان  که  شد  نزدیک  اخیر  سال   6 سطح 
بهبود  و  بازار  به  ایران  ورود  چین،  رشد  کاهش  جهانی،  تقاضای 
تکنولوژی فرکینگ که هزینه استخراج نفت شل را تا 30 دالر و کمتر 
از آن کاهش داده، همچنان روند کاهشی را برای قیمت طالی سیاه 
پیش بینی می کنند. این در شرایطی است که نفتی که در سال های 
2010 تا 2013 بیش از 100 دالر معامله می شد، حاال به 42 دالر در هر 
بشکه رسیده و احتمال ورود آن به کانال 30 دالری هم وجود دارد.

حمله به کامیون های ایرانی
هم  ایران  با  کشور  این  مرزهای  به  حاال  ترکیه  در  داخلی  نا امنی   
حامل  قطار  و  اتوبوس  دو  به  اینکه  از  پس  است.  کرده  سرایت 
تجاری  کامیون های  به  نوبت  حاال  شد  حمله  ایرانی  مسافران 
کشیده  آتش  به  ناشناس  افرادی  سوی  از  که  رسیده  ترانزیتی 
پیشنهاد  از  راهداری  سازمان  مسوول  یک  باره  این  در  می شود. 
کشور  به  ترانزیتی  کامیون های  به  حمله  مشکل  حل  برای  ایران 
ترکیه خبر داده و گفته از ترکیه خواسته ایم در بخش هایی از مسیر 
که از نظر امنیتی با مشکالت جدی تری مواجه هستند خودروهای 

ترانزیتی با حمایت ارتش جابه جا شوند. 

صدای پای زلزله
باشد  که  کجا  هر  بیاید،  که  پایتخت  اطراف  در  زلزله  پای  صدای 
تهرانی ها را نگران می کند چرا که همه می دانند در صورت وقوع 
پنج شنبه  بود.  انتظار مردم خواهد  در  زلزله چه عواقب مرگباری 
دقیقه   12 و   23 ساعت  در  ریشتری   4  /1 زمین لرزه  پیش،  گذشته 
ثانیه درعمق 13 کیلومتری زمین درمنطقه جوادآباد ورامین  و 14 

روی داد. 
که  لرزه  زمین   6 که  کرد  اعالم  کشور  نگاری  لرزه  موسسه 
شدیدترین آن 1/ 4 و ضعیف ترین آن 5/ 1 درجه در مقیاس ریشتر 
هیچ  لرزه ها  زمین  این  اگرچه  است.  لرزانده  را  منطقه  این  بود، 
سازمان  سوی  از  تهران  اما  نداشت  پی  در  مالی  و  جانی  خسارات 
قرار  )آماده باش(  نارنجی  وضعیت  در  ساعاتی  برای  احمر  هالل 
فعال  گسل های  خوابیدن  دلیل  به  جمعه  روز  که  وضعیتی  گرفت، 
شده و برگشت شرایط به حالت عادی، پس از 16 ساعت لغو شد. اما 
موضوع به همین جا ختم نشد. بسیاری در شبکه های اجتماعی از 
وقوع زلزله ای مهیب در تهران خبر دادند که زلزله ورامین تنها پیش 
درآمدش بود. اما برخی زمین شناسان ارتباط زمین لرزه جوادآباد 
با زلزله احتمالی تهران را به دلیل اینکه گسل پیشوا در ورامین به 
سمت تهران گسترده نیست غیرمحتمل دانستند. با این همه بهرام 
عکاشه، کارشناس زلزله با پیش بینی دو احتمال برای آینده گفت: 
یا زلزله ورامین، ارتباطی به گسل های شهر تهران ندارد و باید آن 
را یک هشدار به حساب آورد یا اینکه این زلزله را باید پیش لرزه ای 

به عقیده وی هر  تهران برشمرد.  برای وقوع یک زلزله بزرگ در 
که جنوب  نشان می دهد  تاریخی  و شواهد  دارد  احتمال وجود  دو 
 10 با وجود حدود  اکنون  و هم  یکسان شده  با خاک  بارها  تهران، 
دور  پایتخت  در  زلزله  وقوع  احتمال  تهران،  جنوب  در  فعال  گسل 

از ذهن نیست. 

غیرمجازها در شورای امنیت ملی
پای پرونده موسسات غیرمجاز مالی حاال به شورای امنیت ملی باز 
شده است. آنگونه که قائم مقام بانک مرکزی خبرداده، کارگروهی 
در شورای عالی امنیت ملی برای پیگیری این موضوع تشکیل شده 
دستگاه های  شرکت  و  بانک مرکزی  با مسوولیت  کارگروه  این  که 
نظارتی تشکیل و ظرف 6ماه برای ساماندهی این نوع موسسات، 
عالی  شورای  به  و  شناسایی  را  الزم  اقدامات  و  قانونی  نیازهای 
این معاون نظارتی بانك مرکزی  از  ارائه می کند. پیش  امنیت ملی 
سپرده پذیری  حق  مجوز،  دریافت  حال  در  موسسات  بود  گفته 

ندارند.

رکود شدید در بازار خودرو
حتی سفرهای تابستانی هم نتوانست بازار خرید و فروش خودرو 
مرداد  اواسط  معموال  که  جایی  تا  کند.  خارج  شدید  رکود  از  را 
کسادی  با  همچنان  امسال  است  خودرو  معامالت  رونق  زمان  که 
نیز  و  داخلی  خودروهای  برخی  قیمت  کاهش  و  است  روبه رو 
به دل خریداران  آن هم، چنگی  از نوع چینی  وارداتی ها خصوصا 
نمی زند. بازار خودرو در حالی روزهای بی رونقی را طی می کند 
تاثیر  و  تحریم ها  لغو  تکلیف  تعیین  منتظر  همچنان  خریداران  که 
و  فروشنده اند  همه  خودرو  بازار  در  هستند.  خودرو  قیمت  بر  آن 

خودرو خریداری ندارد. 

اکران گران ترین پروژه سینما
پروژه  پرهزینه ترین  و  بزرگ ترین  رسول الله)ص(«  »محمد  فیلم 
می شود  نزدیک  اکران  روزهای  به  حالی  در  ایران  سینمای  تاریخ 
که مجید مجیدی کارگردان این فیلم گفته فیلمش را برای گسترش 
وفاق در جهان اسالم ساخته  است. این فیلم که همزمان با اکران در 
ایران در جشنواره مونترال کانادا هم اکران خواهد شد 50 میلیون 
دالر خرج برداشته و در تهیه آن از عوامل نامدار جهانی که بعضا 
اسکار هم در کارنامه خود دارند، استفاده شده است. در ایران این 
فیلم قرار است در 45 سینمای تهران و 98 سینما در شهرستان های 

کشور اکران شود.

پایان راه پرونده مرتضوی
اسبق ستاد  تهران، رئیس  دادستان سابق  پرونده سعید مرتضوی 
اجتماعی ظاهرا  تامین  و رئیس سابق  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
قوه  سخنگوی  گفته  به  که  پرونده ای  است.  رسیده  راه  پایان  به 

قضائیه برایش تبرئه، حبس و رد مال در نظر گرفته شده. هرچند 
مرتضوی  خود  اما  نیست  مشخص  هنوز  صادره  رای  جزئیات  که 
پیش بینی کرده احتماال از اتهامات پرونده کهریزک تبرئه شده و رد 
اما درباره حبس  مال هم مربوط به پرونده تامین اجتماعی است، 
اطالعی ندارد. وی طی رسیدگی به پرونده هایش همواره اتهامات 

خود را رد می کرد. 

زمین خواری در حیران
حیران  گردنه  بکر  طبیعت  دامان  حاال  غیرمجاز  ساخت وسازهای 
جزو  که  اردبیل  به  آستارا  جاده  در  زیبا  گردنه ای  است.  گرفته  را 
یکی از دیدنی ترین جاذبه های توریستی ایران است و در سال های 
نماینده  اخیرا  است.  شده  غیرمجاز  ویالسازی های  طعمه  اخیر 
آستارا، نماینده اردبیل را به زمین خواری خانوادگی در این منطقه 
متهم کرد. در این شرایط معاون اول رئیس جمهور، جهت بررسی 

بازرس ویژه به منطقه فرستاده است.

ویژه برجام
تصویب  و  بررسی  از  کمتر  به  بهارستان نشینان  می رسد  نظر  به 
برجام در مجلس راضی نمی شوند آنهم نه تصویب کلیات که بررسی 
بند بند جزئیات توافق هسته ای که احتماال اگر با رویکرد سیاسی 
از همین حاال مشخص  و جناحی غالب بر منتقدان مذاکرات باشد 
داشت. خواهد  پی  در  مجلس  و  دولت  میان  را  تنش هایی  که  است 

اصرار اهالی پارلمان بر تصویب برجام موجب شد تا باالخره روز 
یکشنبه برخی نمایندگان در بیانیه ای از دولت بخواهند که برجام 
را به صورت الیحه به مجلس ارائه کند. چرا که از نظر آنها برجام 
بعد از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان وجاهت قانونی 
برای اجرا دارد. تصمیم نمایندگان بعد از آن اجرایی شد که هفته 
پیش علی الریجانی گفته بود در توافق برجام تعهداتی برای کشور 
لحاظ شده که الزم است در مجلس مطرح شود. پس از آن یکی از 
نمایندگان از دستور الریجانی در جلسه فراکسیون رهروان والیت 
داد. کمیسیونی  برجام خبر  اعضای کمیسیون ویژه  انتخاب  برای 
بین  است  قرار  آن  اعضای  قبلی،  توافق  طبق  می شود  گفته  که 
فراکسیون های اکثریت مجلس یعنی رهروان والیت و اصولگرایان 
انتخاب شوند. اینها همه در شرایطی است که نزدیکان دولت و به 
ویژه تیم مذاکره کننده هسته ای در این زمینه به صورت کلی اعتقاد 

دارند که ارائه الیحه برجام به مجلس لزومی ندارد.
چندی پیش عراقچی در کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد که به لحاظ 
سیاسی چون الزم است توازنی بین تعهدات ما و 1+5 رعایت شود 
آمدن برجام به مجلس بر تعهدات ما می افزاید. معاون وزیر خارجه 
حساسیتی  هیچ  متبوعش  وزارتخانه  که  کرد  تاکید  حال  عین  در 
برای ارائه برجام به مجلس در قالب الیحه ندارد. با این حال برخی 
تحلیلگران نسبت به تشکیل کمیسیون ویژه برجام و نگاه سیاسی- 

جناحی به توافق هسته ای هشدار داده اند. 
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جمشید  تخت  سنگهای  بر  شده  حكاکی  تصاویر  در 
اسب  بر  سوار  هیچكس  نیست.  عصبانی  هیچكس 
نیست. هیچكس را در حال تعظیم نمی بینید. هیچكس 
سرافكنده و شكست 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 پیكره 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  ذکر  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 شكسپیر/ 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.

 104745 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

ادامه از صفحه یک

در ماه های اخیر با حذف تمبر مالیات خرید، 235 هزار 
خریدار مسکن هر کدام به طور متوسط 1800 پوند کمتر 
سوی  از  کرده اند.  پرداخت  خریدشان  صورتحساب  در 
به صورتی  مالیات مسکن  با شناور کردن سیستم  دیگر 
که نرخ مالیات درصد شناوری از قیمت پرداختی خرید 
از  را  نقاط  برخی  در  نرخ ها  رقابتی شدن  باشد،  مسکن 
شدت گذشته انداخته است. با این دستکاری ها در قوانین 
خانه های  برخی  مسکن،  خرید  مالیات  پرداختی های  و 
لوکس گران قیمت باالی 250 هزار پوند مشتری بیشتری 
پیدا کرده اند. این درواقع یکی از اهداف دولت انگلیس 
بود. منتقدان اقتصادی دولت انگلیس در سال های اخیر 
بازار  چینی،  ویژه  به  خارجی  سرمایه گذاران  اینکه  از 
کرده اند،  تصرف  را  لندن  شهر  ویژه  به  انگلیس  مسکن 
اعتراض داشتند. اکنون با افزایش نرخ مالیات برای این 
سرمایه  گذاران و کاهش مالیات برای خریداران داخلی، 
دولت قصد برهم زدن این توازن را دارد. به این ترتیب 
خانه های  برای  مالیاتی  معافیت  قوانین،  تغییر  این  با  و 
گران قیمت تر بیشتر می شود و مشتری های این خانه ها 

هم بیشتر. 
اما نکته دیگری که از پس این رونق بازار مسکن نمایان 
است  صاحبخانه هایی  کار  رونق  و  سود  افزایش  شده، 
می خرند.  درآمد  تامین  و  اجاره  قصد  به  را  خانه  که 
جدیدترین آمار رسمی که در این باره در انگلیس منتشر 
شده نشان می دهد، سود این افراد از سال 1996 تا کنون 
یعنی در دو دهه گذشته، 1400 برابر شده است. همین رقم 
کافی است که همه را به فکر این کار بیاندازد، اما همین 
و  تحلیلگران  و  کارشناسان  شدید  انتقاد  باعث  وضعیت 
می کنند  متهم  را  دولت  آنها  شده است.  اجتماعی  فعاالن 
و  نیازمندان  آنکه  جای  به  خود  سیاست های  با  که 

مصرف کنندگان واقعی و درواقع خانه اولی ها را قادر به 
خرید مسکن کند، کسانی را که از این راه سود و تجارت 
همین  می گویند  آنها  می کند.  خانه  صاحب  می کنند 
وضعیت باعث شده که جوانان از حاال امیدشان را برای 
اینکه با دستمزد و پس انداز صاحب مسکن شوند از دست 

بدهند. چون می بینند که این بازار در اختیار کسانی است 
که پول بیشتری دارند و به دنبال سود بیشتر هستند نه 
به دنبال مصرف. سال ها افزایش قیمت مسکن در بازار 
سال های  مالی  بحران  وجود  با  که  شده  باعث  انگلیس، 
اخیر، سرمایه گذارانی که مثال 18 سال پیش در این بازار 
سرمایه گذاری کرده اند اکنون سود هنگفتی داشته باشند. 
شیب  اخیر  سال های  در  هم  اجاره بها  صعودی  روند 
بیشتری داشته است. همین شیب باعث شده که این سود 
برای سرمایه گذاران بیشتر شود. این سرمایه گذارانی که 
برای تامین درآمد و برای اجاره دادن مسکن می خرند، از 

دریافت وام های کالن هم بیمی ندارند چون اقساط آن را 
با اجاره بهای مسکن می پردازند. 

اکنون مسکن برای سرمایه گذاران انگلیسی به موضوعی 
برای  و  مصرف کنندگان  برای  این  و  شده  تبدیل  جذاب 
سرمایه گذاری  نیست.  خوبی  خبر  اصال  اجاره نشین ها 

در مسکن سود بیشتری نسبت به سپرده گذاری در بانك 
دارد.   سهام  بازار  حتی  یا  سرمایه گذاری  صندوق  یا 
اداره  گزارش  اساس  بر  که  شده  موجب  ناامیدی  همین 
آمار انگلیس شمار افراد 20 تا 45 ساله ای که برای خرید 
خرید  وام  دریافت  امید  به  بانك  در  یا  پس انداز  مسکن 
مسکن،سپرده گذاری می کنند، در سه سال گذشته کاهش 
یابد. این کاهش البته هنوز چندان هم قابل توجه نیست. 
گروه  این  در  که  انگلیسی هایی  درصد   43 هنوز  یعنی 
یا  بانکی  سپرده گذاری  مسکن  خرید  برای  هستند  سنی 

پس انداز می کنند، اما کم شدن این گروه، پیامی دارد.

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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 نخستني صفحه كارتون وكاريكاتور روزانه د     رايران

كيوان وارثى
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    .

رابطه ديپلماتيك
 آمريكا و كوبا در ميان 
مخالفت ها

بر مال شدن سوابق 
شكارهاى غيرقانونِى 
دندانپزشِك
 قاتل شير زيمباوه

كارتون          جهان

سيگنه ويلكنسن
اياالت متحده
كيوريتور سنديكت

كارتون       استريپ-    مورديلو

استيو بنسن
اياالت متحده
گوكميكز

شروع خوبيه!
اجازه بديد
 اين پل ما 

نسوزه!

اى كاش 
«سيسيل»

يه همچين باليى
س ر دندوپزشكه 

درمى آورد!

حقوق بشر كوبا

خوشبینی به آینده خاورمیانه پس از توافق هسته ای

ایران جدیدی 
درحال ظهور است

براساس  خاورمیانه  در  بلندمدت  روندهای  بینی  پیش 
من  اما  است.  آمیزی  مخاطره  کار  مدت  کوتاه  تحوالت 
نمی توانم در برابر خوشبینی های محتاطانه ای که در 

چند هفته اخیر رخ داده است، مقاومت کنم.
به  مسکو  با  واشینگتن  نفرت  و  عشق  رابطه  سوریه: 
عامل جغرافیا بستگی دارد: در اروپا مسئله ایدئولوژیک 
و زهرآگین است. در خاورمیانه به نظر می رسد مسئله 
عملگرایانه و احتمااًل سازنده است. اخیرًا جان کری )که 
نشان داده در مقایسه با سلف خودش هیالری کلینتون 
به مراتب بهتر عمل کرده است( در حال پیدا کردن زمینه 
زیرک  خارجه  وزیر  الوروف،  سرگئی  با  مشترک  های 
تاثیرات  اما  است  محوری  مسئله  سوریه  است.  روسیه 

آن فراتر از منطقه است.
رسمیت  به  حال  در  آرامی  به  اوباما  جمهور  رئیس 
از  اسد  بشار  خروج  از  مهمتر  مسائل  دیگر  شناختن 
قدرت است. حذف داعش و عدم پیروزی افراط گرایان 
اسالم گرا بر روی زمین در سوریه پس از اسد، مهمتر 
هستند.  بنابراین در صورت امکان نیاز به حفظ وحدت 
سوریه و جلوگیری از جنگ بیهوده فرقه ای )به ویژه با 

محوریت عربستان( در سراسر منطقه است.
معامله  یک  از  هایی  نشانه  است  ممکن  حاضر  حال  در 
و  ترکیه  ایران،  روسیه،  متحده،  ایاالت  میان  بزرگ 
از  نوعی  شامل  که  شود  می  دیده  سعودی  عربستان 
دولت ائتالفی جدید در سوریه است که نماینده اکثریت 
ای  ویژه  مزایای  دارای  و    - سنی  نیروهای   - جمعیت 
برای اقلیت حاکم علوی است. بسیاری از علوی ها می 
ترسند که با از دست دادن قدرت به سمت نابودی پیش 
را حفظ  این موقعیت  توانند  ابد نمی  تا  آنها  –اما  بروند 
بهتر است در  بنابراین  دانند-  کنند و خودشان هم می 
آینده  در  که  این  تا  برسند  توافق  یک  به  کنونی  مقطع 
و  برود،  باید  اسد  وضعیتی  هر  در  البته  شوند.  فراری 
گروهشان  کلی  رفاه  که  صورتی  در  ها  علوی  احتمااًل 

حفظ شود، اسد را به زیر اتوبوس خواهند انداخت.
ایران  پذیری  انعطاف  که  است  زود  خیلی  آیا  ایران: 

پس از توافق تاریخی با گروه 1+5 را بتوانیم تشخیص 
گفت  باید  موضوع  این  از  یافتن  اطمینان  برای  دهیم؟ 
که توافق هنوز در تهران و واشینگتن مورد تایید قرار 
نگرفته است. اما از یک لحاظ این مسئله بی معنی است، 
به عنوان یک  را  این توافق  چون جهان در حال حاضر 
حال  در  آن  براساس  کشورها  و  است  شناخته  واقعیت 

انجام اقداماتشان هستند.
ممکن است تهران در حال حاضر احساس کند که دیگر 
اعتماد به نفس بیشتری  در گوشه قرار نگرفته است و 
برای اقداماتش پیدا کند یا آن گونه که بدبینان می گویند 
ایران با پول هایی که به دست می آورد به دنبال منافعش 

در منطقه می رود.
من معتقدم که ایران منافع گسترده ای در منطقه دارد و 
آن گونه که متعصبین سنی برچسب می زنند، این منافع 
ژئوپولیتیک  های  تفاوت  نیست.  گرایی  فرقه  براساس 
نیست، چون  ای  فرقه  به جنگ  نیازی  اما  دارند،  وجود 

این مسئله تنها یک بازی باخت-باخت برای همه است.
عربستان با سیاست های نابخردانه و مخربی که در یمن 
اجرا کرده و ائتالف ساختگی سنی را به وجود آورده، 
روابط  آرام  ایجاد  برای  خوبی  دلیل  حاضر  حال  در 
حسنه با تهران دارد. ریاض نمی تواند نفوذ تهران در 
منطقه را به ویژه پس از توافق هسته ای، شکست دهد. 
جای تعجب ندارد که ریاض حتی قبل از انقالب اسالمی 
هم عالقه ای به تهران نداشت و در طول این سال ها با 

اکراه روابطش با این کشور را مدیریت می کرد.
بقیه کشورهای خلیج فارس، رویکرد عملگرایانه تر از 
سنی  اقلیت  جز  )به  دارند  تهران  با  مواجهه  در  ریاض 
حاکم بر بحرین شیعه( عمان بسیار از ریاض دور است 

و روابط صمیمانه ای با ایران دارد.
جدیدی  ایران  که  است  این  دارد  وجود  که  ای  مسئله 
دیگر  که  است  واقعیتی  یک  این  و  است  ظهور  حال  در 
کشورهای منطقه نمی توانند آن را انکار کنند. اگر هر 
جدید  چهره  ابتدایی  های  نشانه  روندها  این  از  کدام 
ژئوپولیتیک خاورمیانه باشند، دالیلی وجود دارد تا به 

آینده این منطقه در سال های آینده خوشبین باشیم.

منبع: لوب الگ/ 
نوشته ی: گراهام فولر 

گراهام فولر )متولد 193۷( نویسنده و تحلیلگر سیاسی 
امریکایی و متخصص اسالمگرایی افراطی

کریستن سولتز اندرسون

 جب و روبیو در نظرسنجی ها مغلوب هیالری می شوند، 
و  ترامپ  چون  افرادی  شیفته  جمهوریخواهان  چرا  پس 
ریاست جمهوری  مقدماتی  انتخابات  هستند؟  کارسون 
انتخابات  دو  در  می کند.  روشن  را  نکاتی  اوقات،  گاهی 
سراسر  در  جمهوریخواهان  گذشته  ریاست جمهوری 
زمان، هر بار به کسی نگاه می کردند، از رودی جولیانی 
انتخاب  آنها  تابستانی،  رقابت  از  پس  اما  کین.  هرمان  تا 

دیگری داشتند.
اکنون نیز آنها با شکسته شدن قلب شان به دلیل شکست 
کاندیداهای انتخاب شونده ای چون میت رامنی و مك کین 
در دو انتخابات گذشته، آماده انتخاب فردی چون دونالد 
ترامپ هستند. اگر ترامپ هم نشد، بن کارسون یا تد کروز 
دو نامزد دیگر هستند که بین جمهوریخواهان مطرح ترند 
شکل  به  آنها  می کنند،  پیش بینی  سیاسی  پیشگویان  اما 
قابل توجهی در برابر نامزد دموکرات ها در نوامبر آینده 

خواهند باخت.
بله، تابستان اغلب زمانی احمقانه برای انتخابات مقدماتی 
در  است.  نهایی  نامزدهای  تعیین  و  جمهوریخواه  حزب 
ماه آگوست سال ٢٠٠٧، رودی جولیانی و فرد تامپسون در 
میان جمهوریخواهان در اولویت باال قرار داشتند و جان 
را داشت. در حالی  مك کین در نظرسنجی ها رتبه هفتم 
که تابستان ٢٠١١ برای میت رامنی اینقدر وحشتناك نبود. 
او آگوست و سپتامبر را در برابر ریك پری باخت اما بعدا 
چرخ فلك مخالفان او را کاهش داد و او توانست به عنوان 

نامزد جمهوریخواهان معرفی شود.
این  دلیلش  است.  شیرین  ترامپ  برای  تابستان  این  اما 
برای  انتخاباتی  رقابت  واقعا  پیش،  سال  چهار  که  است 
شخصیت های  وجود  با  داشت.  اهمیت  جمهوریخواهان 
 ٥٠ داشتند   ٢٠١١ سال  در  جمهوریخواهان  که  شاخصی 

بودند  گالوپ گفته  به  رای دهندگان جمهوریخواه  درصد 
که هر کسی را ترجیح می دهند تا اوباما را شکست دهد. 
آنها جمهوریخواهان میانه رو  نتیجه گالوپ نشان می داد 
برای  نیست  روشن  نیست.  آنگونه  امروز  اما  هستند. 
جمهوریخواهان انتخاب شدن چقدر مهم است و تعریف 

از انتخاب شدن تغییر کرده است.
کمتر  امروز  جمهوریخواه  رای دهندگان  اینکه  اول 
بتوانند  که  باشند  داشته  کاندیدایی  آنها  که  دارند  باور 
نظرسنجی  آخرین  در  دهند.  شکست  را  دموکرات  نامزد 

می کنند  فکر  که  گفته اند  درصد   ١٣ تنها  فاکس نیوز 
می خورد.  رقم  حزب شان  نفع  به   ٢٠١٦ نوامبر  انتخابات 
محافظه کاری  ارزش های  و  درصد(   ٢٩ )با  قوی  رهبری 

)با ٢٠درصد( در صدر فهرست دالیل انتخاب آنهاست.
بدون شك دلیل این تغییر آن است که پس از شنیدن نظرها 
گذشته،  ریاست جمهوری  انتخابات  دو  در  استدالل ها  و 
انتخاب  قابل  کاندیدای  که  دیده اند  جمهوریخواهان 
کلینتون  هیالری  هرچند  این،  بر  عالوه  ندارند.  شدن 
شاید  اما  می شود  تحقیر  جمهوریخواهان  سوی  از 

ریاست جمهوری  از  آنقدر  جمهوریخواه  رای دهندگان 
فاجعه بار  را  آن  و  نیستند  وحشت زده  کلینتون  هیالری 
داد  نشان   ،٢٠١٤ سال  اواخر  در  نظرسنجی ای  نمی دانند. 
که جمهوریخواهان هیالری را کمی بیش از باراك اوباما 

ترجیح می دهند.
توضیح این عجیب و غریب نیست. خب ممکن است آنها به 
جای رسوایی ایمیل، بیشتر به عملکرد بدون زرق و برق 
او در مبارزات انتخاباتی توجه کرده اند. جمهوریخواهان 
استعدادهای  با  و  انتخاب شونده  کاندیدای  نیازمند  شاید 
آنها  اما  هستند  اوباما  باراك  مانند  خوبی  بسیار  سیاسی 
دونالد  که  ایده  این  می کنند.  انتخاب  را  کلینتون  هیالری 
سیاسی  کارشناسان  نظر  است،  انتخاب شونده  ترامپ 
مهم  کم  بودن«  »انتخاب شونده  عامل  البته  است.  دیوانه 

نیست.
نظرسنجی اخیر سی ان ان از جمهوریخواهان می خواهد 
نمایندگی  را  آنها  ارزش های  کاندیدا  کدام  بگویند  که 
می کند. ١٤ درصد گفته اند بن کارسون، ١٢ درصد گفته اند 
دونالد ترامپ، ١١درصد مایك هاکبی و ١٠ درصد تد کروز. 
بیشتری  شانس  کسی  چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  اما 
کاندیداهای  از  درصد   ٢٢ با  ترامپ  دارد،  انتخاب  برای 
دیگر پیشی می گیرد. در حالی که کارسون، کروز و هاکبی 
جای خود را به جب بوش )با ١٦ درصد( اسکات واکر )با 

١١درصد( و مارکو روبیو )با ٩ درصد( آرا می دهند.
نظرسنجی ها تایید می کنند که در حال حاضر، نامزدهایی 
مانند مارکو روبیو و جب بوش در برابر هیالری کلینتون 
آخرین نظرسنجی فاکس نیوز  اما در  بسیار عقب هستند 
شاید  دارد.  کم  کلینتون  از  درصد  پنج  تنها  ترامپ 
کلینتون  هیالری  برابر  در  می کنند  فکر  جمهوریخواهان 
ضعیف شده، بتوانند یکی را انتخاب کنند... حتی اگر او 

دونالد ترامپ باشد.
منبع: دیلی بست

همه جمهوری خواهان می بازند
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گروهی که دوران قرون وسطی را بیشتر دوست دارد

بازگشت داعش به عصر 
برده داری وحشی

نویسنده: نوآه فلدمن

برده  متحده  ایاالت  قوانین  که  بود  قبل  سال   150 حدود 
کرد.  ممنوع  را  اربابان  توسط  دختران  و  زنان  داری 
برده  گذشته  قرن  در  مسلمان  مدرن  جوامع  تمام  تقریبًا 
به  را  زمان  داعش  چرا  بنابراین  اند.  کرده  لغو  را  داری 
را  ایزدی  زنان  اسارت  فعال  طور  به  و  برگردانده  عقب 
تشویق می کند و با استفاده از تفسیر قوانین کالسیک به 

آنها تجاوز می کند؟

هدف اولیه داعش پول یا رابطه جنسی نبوده اما فرستادن 
آرمانی اسالمی را به وجود  آنها جامعه  پیام بود که  این 
یعنی  برگردند،  گذشته  به  خواهند  می  آنها  اند.  آورده 
دوران  آنها  داشتند.  وجود  اولیه  مسلمانان  که  روزهایی 

قرون وسطی را بیشتر دوست دارند.
وحشت ما این است که این افکار نو قرون وسطایی به ما 
درس هایی درباره تحول عقایدمان و این که چه تاثیری 
رنج  آگاهی  با  مسئله  این  بدهد.  دارند،  مدرن  دوران  در 
آوری شروع می شود که ما یک و نیم قرن اوضاع چندان 

روشنی در مقایسه با داعش نداشتیم.
باستان  دوران  به  مربوط  متحده  ایاالت  در  داری  برده 
نیست. ما هنوز در حال مواجهه با عواقب آن هستیم و این 
نشان  مداوم  نژادی  های  نابرابری  در  را  خودش  مسئله 
یاد  از  را  آمریکا  داری  برده  تاریخ  نباید  ما  است.  داده 
ببریم، به ویژه نیم قرن قبل از لغو آن که یکی از وحشی 
شده  ثبت  بشر  تاریخ  در  داری  برده  های  سیستم  ترین 
است. تاریخ برده داری در اسالم در مقایسه با این دوران 

بسیار خفیف است.
برده های آفریقایی نه تنها برای افزایش بازدهی شان در 
مزارع پنبه مورد شکنجه قرار می گرفتند، بلکه زنان مورد 
تجاوز سیستماتیک و قانونی قرار می گرفتند. همکار من 

آنت گوردون رید، در دانشگاه هاروارد در مقاله اش نشان 
داده است که سالی همینگز و توماس جفرسون، روابط 
پیچیده و دو طرفه ای به عنوان برده و ارباب داشته اند. 
وی در مقاله اش به این موضوع اشاره می کند که برده 
داری در ایاالت جنوبی قبل از این که به زور متوقف شود، 

به طور وحشیانه ای به اوج خودش رسیده بود.
این چیزی است که ما در ایاالت متحده آن را تحریم کرده 
ایم و نسبت به آن دافعه داریم. و البته به درستی متوجه 
از نظر اخالقی  و تجاوز جنسی  داری  برده  ایم که  شده 
در  آن  عواقب  و  بشر  اقدامات  این  نیستند.  تایید  مورد 

صورت لزوم باید با استفاده از زور متوقف شود.
فرآیند قبول اشتباهاتمان است که موجب شده ما امروز 
مدرن شویم. ما امروز ایده هایی را داریم که اجداد ما به 
سختی آنها را به رسمیت می شناختند و ما به این مسئله 
هستند،  غلط  تنها  نه  ما  قدیمی  های  ایده  که  داریم  باور 

بلکه به طرز وحشتناکی غلط بوده اند. آدم های معاصر 
آماده این شده اند که بگویند پدران ما و پدران پدران ما، 

گناهکار بوده اند.
ما به عنوان مردم دوران مدرن، همیشه فکر می کنیم که 
بعضی  شود.  می  بهتر  دهیم  می  تغییر  را  چیزی  وقتی 
اوقات اشتباه می کنیم. این امر در دوران مدرن به سادگی 
های  بهبود  سری  یک  شامل  و  بیفتد  اتفاق  تواند  می 
تدریجی است. از افراط گری در انقالب فرانسه و روسیه 
تا وحشت فاشیسم و توتالیتاریسم، عصر مدرن با نمونه 
هایی از مدرنیسم اشتباه روبه رو بوده است. واقعیت این 
است که هر چیزی که جدید باشد و خوب به نظر برسد، 

هیچ تضمینی وجود ندارد که اخالقی هم باشد.
اما بخشی از این مدرن بودن مربوط به رسمیت شناختن 
اجماعی بر سر ظهور شیوه های نادرست گذشته همانند 
تا  گیرد  می  بردگی  به  را  زنان  داعش،  است.  داری  برده 
به جهان نشان دهد که این ایده ای که جهان مدرن با آن 
مخالف است و اکثریت مسلمانان هم همین نظر را دارند، 
پاسخ  مناسب،  واکنش  تنها  ندارد.  ایرادی  آنان  نظر  از 
آن  درباره  کاری  انجام  به  تعهد  و  وحشت  آن  به  مدرن 

است.
منبع: بلومبرگ ویو/

کاهش محبوبیت حزب 
»عدالت و توسعه« ترکیه

شرکت  توسط  منتشرشده  نظرسنجی  براساس 
»عدالت  حزب  از  عمومی  حمایت  »گزیجی«،  تحقیقاتی 
انتخابات  در   ٤٠,٨ میزان  از  و  یافته  کاهش  توسعه«  و 
هفتم ژوئن به ٣٩.٢ درصد در ماه آگوست رسیده است. 
در  مردم  مشارکت  نحوه  و  میزان  نظرسنجی  این  در 
انتخابات احتمالی زودهنگامی که قرار است در ماه های 
آینده برگزار شود، ارزیابی شده است. در مقابل حزب 
حزب  مخالف  بزرگ ترین  که  خلق«  »جمهوری خواه 
این نظرسنجی ٢٦.٤ درصد را به خود  حاکم است، در 
میزان  با  مقایسه  در  میزان  این  که  داده  اختصاص 
در  است.  بوده  بیشتر  انتخابات سراسری گذشته  آرای 

مانند  نیز  ملی«  »حرکت  حزب  آرای  میزان  میان،  این 
و  بوده  درصد   ١٦.٢ گذشته  پارلمانی  انتخابات  رقم 
»دموکراتیک  حزب  آرای  اما  و  است  نکرده  تغییری 
 ١٣.١٢ میزان  از  و  یافته  افزایش  اندکی  نیز  خلق ها« 
به  نظرسنجی  این  در  ژوئن  هفتم  انتخابات  در  درصد 
به گفته مراد گزیجی، رئیس  ١٤.١ رسیده است.  میزان 
شرکت تحقیقاتی گزیجی، رسانه های طرفدار دولت در 
نظرسنجی های خود اعالم کرده اند که حزب عدالت و 
داده  اختصاص  به خود  را  آرا  از  باالیی  توسعه درصد 
است.وی ادامه داد: حزب عدالت و توسعه دو استراتژی 
اینکه  اتخاذ کند، اول  آرای خود  افزایش  می تواند برای 
درصد   ١٠ از  کمتر  به  را  گرا  ملی  حزب  آرای  میزان 
برساند و دست کم ٢٥ درصد از آرای آنها را از آن خود 
کند و راه دوم این است که به طرفداران حزب جمهوری 
خواه به گونه ای نشان دهد که حزب عدالت و توسعه در 

صدر قرار دارد و آنها چندان شانسی ندارند.
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تداوم رونق 
دربازارهای مالی

کای ترانگ هو /  منبع: فوربس

جهان  بزرگ  مالی  بازارهای  رونق  درباره  میالدی  جاری  سال  ابتدای  که  پیش بینی هایی 
مطرح شده بود تا اندازه زیادی تحقق یافته است و عامل این رونق، سیاست های انبساطی 
نیوزیلند،  هند،  مرکزی  بانک های  آسیا،  اروپاست.در  و  آسیا  در  بزرگ  مرکزی  بانک های 
اتخاذ  اقتصادی  رونق  به  کمک  برای  حمایتی  سیاست های  چین،  اخیرا  و  استرالیا  ژاپن، 
البته در هفته های اخیر  افزوده است.  امر بر ریسک پذیری سرمایه گذاران  این  کرده اند و 
وضعیت خاص اقتصاد چین سبب شده شاخص بورس این کشور سقوط کند و رشد نسبی 
شاخص در روزهای اخیر نتوانسته کاهش های یاد شده را جبران کند.با توجه به تحوالتی 
که در هفته های اخیر در اقتصاد جهان به ویژه در چین رخ داده، این پرسش مهم مطرح 
است که وضعیت بازارهای مالی در ماه های آینده چگونه خواهد بود. در ادامه به بررسی 
شرایط بازارهای مالی در چین، منطقه یورو و آمریکا پرداخته و عوامل موثر بر تحوالت 

این بازارها در ماه های آینده را ذکر می کنیم.

آسیا به چین چشم دوخته است
اوایل  از  بانکداری که  در چین، سیاست های اصالحی دولت در بخش های ساخت وساز و 
این  اگر چه  اقتصادی کاسته است.  از حجم فعالیت های  سال گذشته میالدی شروع شده 
اصالحات کامال ضروری هستند اما سبب شده اند نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد. هنگامی 
مستحکم تری  رشد  چین  اقتصاد  برسد  خود  اهداف  به  دولت  و  شود  انجام  اصالحات  که 
آن زود نخواهد بود، شرایط در بورس چین  آن زمان که فرا رسیدن  تا  اما  خواهد داشت 
چندان مطلوب نخواهد بود. نکته مهم این است که هدف دیگر دولت چین یعنی افزودن بر 
مصرف داخلی و کاهش وابستگی رشد اقتصاد به سرمایه گذاری و صادرات تحقق نیافته 
است، دقیقا به همین دلیل بود که هفته گذشته بانک مرکزی چین ارزش یوآن در برابر دالر 
تعیین  را  دالر  برابر  در  یوآن  ارزش  دستوری  شکل  به  چین  مرکزی  بانک  داد.  کاهش  را 

می کند.
آمارهای اخیر از وضعیت صادرات و واردات چین نشان می دهد ضعف اقتصاد جهان سبب 
ترتیب  این  به  است.  کاسته  واردات  از  داخلی  اندک مصرف  و رشد  کاهش صادرات شده 
باشد.  نداشته  امیدوارکننده ای  شرایط  آینده  ماه های  در  چین  بورس  می شود  پیش بینی 
سقوط اخیر شاخص بورس چین همزمان با انتشار گزارش های منفی اقتصادی و شروع 
تحقیقات نهاد نظارتی بورس در باره رویه های غیرقانونی کارگزاری های بورس در تامین 

مالی سرمایه گذاری ها در بازار مالی این کشور، شروع شده است.

ثبات در بازارهای مالی اروپا
در اروپا، شرایط اقتصادی به تدریج در حال سامان یافتن است. بزرگ ترین ریسک بالقوه 
برای اقتصاد منطقه یورو یعنی خروج یونان از این منطقه و تاثیر منفی آن بر اقتصاد کل 
امسال  از ماه مارس  اروپا  بانک مرکزی  از سوی دیگر،  از میان رفته است.  منطقه یورو 
آغاز کرده  اقتصاد منطقه یورو را  به  برنامه عظیم 1100 میلیارد یورویی تزریق نقدینگی 
است و در این برنامه، هر ماه 60 میلیارد یورو از اوراق قرضه کشورهای عضو این منطقه 

را خریداری می کند.
این اقدام پس از تالش های مستمر بانک مرکزی اروپا برای خارج کردن این منطقه از رکود 
اقتصادی انجام شده و کارشناسان معتقدند شرایط بازارهای مالی منطقه یورو امیدبخش 

خواهد بود. البته ریسک هایی وجود دارد که تحقق رونق اقتصاد را به تعویق می اندازد. 
ضعف برخی اقتصاد های عضو این منطقه از جمله اسپانیا، فرانسه و ایتالیا، کند شدن رشد 
اقتصاد چین و محدود شدن سیاست های حمایتی بانک مرکزی آمریکا، سه عامل نگرانی 

برای سرمایه گذاران در بورس های اروپایی محسوب می شود.

ریسک افزایش نرخ های بهره در آمریکا
در آمریکا، بزرگ ترین ریسک برای بازار مالی این کشور، افزایش نرخ های بهره از سوی 

بانک مرکزی است که طی ماه های آینده انجام خواهد شد. بسیاری از سرمایه گذاران این 
اقدام را عامل رشد ارزش دالر و وارد شدن آسیب به سود شرکت های بورسی و در نتیجه 
البته بانک مرکزی با نظارت بر همه شاخص های اقتصادی، درباره  بازار مالی می دانند. 

زمان باال بردن نرخ های بهره تصمیم خواهد گرفت.
در نشست های اخیر کمیته سیاست گذاری بانک مرکزی آمریکا، وضعیت کلی اقتصاد این 
کشور و شرایط اقتصاد جهان بررسی شده و در بیانیه های پایانی این نشست ها، صرفا بر 
باال بردن نرخ های بهره در ماه های آینده تاکید شده اما به زمان دقیق اجرای این برنامه 
آینده  ماه  یعنی  سپتامبر  ماه  در  چه  شده  یاد  برنامه  اجرای  زمان  است.  نشده  اشاره ای 
میالدی باشد چه در ماه دسامبر امسال، لطماتی به شرکت های بورسی آمریکا وارد خواهد 

کرد.
برخی معتقدند رشد مستمر شاخص های مالی در ماه های اخیر حبابی را پدید آورده که 
این دیدگاه بدبینانه است  این حباب خواهد ترکید.  افزایش نرخ های بهره،  آغاز برنامه  با 
زیرا تحوالت مثبت زیادی طی ماه های اخیر در اقتصاد آمریکا رخ داده و به ویژه شرایط 

در بازار کار خوب است.

بازار  بهتر شدن شرایط  این است که  بانک مرکزی  دیدگاه غالب در کمیته سرمایه گذاری 
کار در نهایت به رونق کل اقتصاد منجر می شود. اما طی ماه های اخیر سطح دستمزدها 
که عاملی بسیار مهم در مصرف شهروندان و رونق اقتصاد است، رشدی کند داشته است. 
همچنین نرخ تورم پایین باقی مانده و اگر ارزش دالر رشد کند، احتمال بازگشت رکود به 
اقتصاد آمریکا کامال وجود دارد. به این ترتیب، نگرانی سرمایه گذاران در بازارهای مالی 

درباره تبعات افزایش نرخ های بهره منطقی است.
نرخ های  افزایش  موضوع  بودن  مطرح  می گویند  اقتصاددان ها  از  عده ای  میان  این  در 

بهره در ماه های اخیر سبب شده اثر اجرای این برنامه، از پیش روی بازار مالی آمریکا و 
بورس های بزرگ جهان کنار گذاشته شده و در نتیجه هنگامی که نرخ های بهره باال برده 
شود، بازارها دچار شوک نخواهند شد. به احتمال زیاد، بانک مرکزی آمریکا در یک نوبت 
نرخ های بهره را به میزانی اندک باال خواهد برد و سپس به بررسی تاثیر این اقدام خواهد 

پرداخت.
بانک های  تالش  و  جهان  اقتصاد  مطلوب  نه چندان  وضعیت  که  است  این  تامل  قابل  نکته 
افزایش  راه  سر  بر  بزرگ  مانع  دو  خود؛  ملی  پول  ارزش  از  کاستن  برای  بزرگ  مرکزی 
ضعف  که  نیست  خوب  آنقدر  آمریکا  اقتصاد  وضعیت  هستند.  آمریکا  در  بهره  نرخ های 
اقتصاد جهان بر آن بی تاثیر باشد. عده ای از تحلیلگران با اشاره به ضعف برخی بخش های 
اقتصاد آمریکا، پیش بینی کرده اند که بانک مرکزی در سال جاری میالدی نرخ های بهره 
است  خواسته  آمریکا  مرکزی  بانک  از  اخیرا  پول  بین المللی  صندوق  برد.  نخواهد  باال  را 
این  برای  جهان  اقتصاد  شرایط  زیرا  اندازد  تعویق  به  را  بهره  نرخ های  بردن  باال  برنامه 

اقدام مساعد نیست.
اگر این پیش بینی تحقق یابد، شاخص های مالی در آمریکا در سال جاری میالدی به رشد 
خود ادامه خواهند داد اما سایه افزایش نرخ های بهره همچنان بر سر بازار مالی آمریکا و 
جهان باقی خواهد بود. با توجه به شرایط کنونی در اقتصاد جهان و تداوم سیاست های 

حمایتی بانک های مرکزی انتظار می رود رشد شاخص های مالی ادامه یابد.

برنامه جدید توسعه برای 15 سال آینده در سازمان ملل تصویب شد 

تا ریشه کنی فقر 
193 کشور عضو سازمان ملل متحد درباره برنامه جدید توسعه برای 15 سال آینده به 
توافق رسیده اند که از بین بردن فقر و گرسنگی، تامین برابری جنسیتی، بهبود شرایط 
زندگی و اقدام فوری برای برخورد با پدیده تغییر آب و هوا، از جمله هدف های آن است. 
پیش نویس برنامه که یکشنبه دوم آگوست با آن موافقت شد، 1۷ هدف را با 169 مقوله 
مشخص در رشته مسائلی از پایان دادن به فقر گرفته تا تضمین آموزش با کیفیت باال 
سازمان  کل  دبیر  مون  کی  بان  می کند.  تشریح  زیست  محیط  حفظ  و  ارزان  انرژی  و 
که  باشیم  نسلی  نخستین  می توانیم  »ما  گفت:  خبرنگاران  به  دوشنبه  روز  متحد  ملل 
آثار گرم شدن هوا  از بدترین  پایان می دهیم، و آخرین نسلی باشیم که  به فقر جهانی 
پیش از آنکه دیر شده باشد، جلوگیری می کنیم.« سند فوق که »دگرگون ساختن جهان 
در جلسه رهبران کشورهای سازمان  دارد،  نام  پایدار«  توسعه  برای   2030 برنامه  ما: 
ملل متحد پیش از اجالس ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اواخر سپتامبر 
تصویب خواهد شد. بان کی مون گفت برنامه فهرست کارهایی را که باید برای مردم و 
کره زمین انجام گیرد ارائه می دهد و به فراهم آوردن شرایطی که انسان ها را قادر سازد 
رها از فقر، گرسنگی و نابرابری زندگی کنند، می پردازد. او افزود: »این برنامه ما را 
متعهد می سازد شهروندان جهانی مسوول باشیم، از آنها که امکانات کمتری دارند و نیز 
از اکو سیستم های کره خود مراقبت کنیم.« بان کی مون ماه پیش در گزارش نهایی خود 
در باره هدف های توسعه هزاره گفت برنامه کمک کرده است بیش از یک میلیارد نفر در 
دهه گذشته از فقر فاحش بیرون آیند، دختران بیشتری را قادر ساخته است به مدرسه 
بروند و نتایج بی سابقه ای در نبرد با بیماری هایی مانند ایدز به بار آورد. با این حال، او 
تاکید کرد نابرابری باقی است، 80 درصد مردمی که با روزی کمتر از یک دالر و 25 سنت 
زندگی می کنند در آسیای جنوبی و زیر صحرای آفریقا هستند و 60 درصد در پنج کشور 

هند، نیجریه، چین، بنگالدش و کنگو به سر می برند.

اقتصاد

Self Assessment Tax Return, Accounts and Income Tax
Company Accounts and Corporation Tax Return

VAT, CIS and Payroll
Company Formation

Business Plans, Commercial Loans and Mortgages
Specialist Tax Investigations

Tax Saving Advice and Tax Planning
Specialist Accountants for Dentists, IT

Gas & Oil Engineers and Sub Contractors
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هیاهو برای تجارت 
پنج سال زمان یک دوره در پارلمان انگلستان یا یکی از 
برنامه های اقتصادی استالین است اما ظاهرًا همین زمان  
الزم است تا یکی از مقررات مالی آمریکا به اجرا درآید. 
هنگامی که در سال 2010 قانون فرانک -  داد تصویب شد 
آنچه به آن قاعده ولکر گفته می شد یکی از مفاد کلیدی آن 
بود. اما آن قاعده در 21 جوالی امسال به صورت رسمی 

به اجرا درآمد.

این بند از قانون فرانک -  داد 165 کلمه دارد و نکات کلیدی 
بانک ها  آن  مطابق  داده شده  اند.  پوشش  کلمه   40 در  آن 
و  اختصاصی  تجارت  شده اند:  منع  فعالیت  نوع  دو  از 
)از  خصوصی  سهام  و  تامین  صندوق های  با  ارتباط 
اجرا گذاشتن  به  یا دیگر روابط(.  طریق سرمایه گذاری 
مقررات  تنظیم  آژانس  پنج  همکاری  مستلزم  قاعده  این 
بهادار،  اوراق  و  بورس  کمیسیون  فدرال رزرو،  بود: 
فدرال  شرکت  تجاری،  کاالهای  سلف  تجارت  کمیسیون 
بیمه سپرده ها و دفتر حسابرسی ارز )OCC(. این گروه 
تدوین  به  که  کردند  تهیه  صفحه   891 با  مقدماتی  متنی 
رعایت  به  آن  تمام  که  شد  منجر  ۷1صفحه ای  قاعده  ای 

کامل ضوابط اداری نوشته شده است.

موسسات  )و  بانک هایی  که  است  آن  قاعده  این  هدف 
وابسته به آنها در سطح جهان( که تحت حمایت مخفی 
از هرگونه ورود به سفته بازی  آمریکا قرار دارند  دولت 
و درگیر شدن در تضاد منافع باز داشته شوند. در عمل، 
به  سودآور  مالی  عملیات  با  فعالیت ها  قبیل  این  تمایز 
امری چالش برانگیز تبدیل شد. به گفته گابریل روزنبرگ 
بانک ها  است  »غیرممکن  پالک  دیوید  حقوقی  بنگاه  از 
قاعده  این  از  کامل  طور  به  آیا  دهند  تشخیص  بتوانند 
تبعیت می کنند یا خیر چرا که هنوز بسیاری از سواالت 

درباره تفسیر آن بی پاسخ مانده اند«.
تعهد   ریسک،  کاهش  بازارسازی،  قبیل  از  مواردی 
دولتی  قرضه  اوراق  فروش  و  خرید  و  پذیره نویسی 
آمریکا از این قاعده مستثنی شده اند. اما پیروی از قانون 
بانک ها را وادار کرد تا برخی بخش های خود را تعطیل 
یا واگذار کنند. گلدمن ساکس دو نمونه از عملیات تجارت 
تعطیل  زیاد  جنجال  و  هیاهو  بدون  را  خود  اختصاصی 
کرد و صندوق های مختلفی را که با دیگر مراجعان خود 
بدون  بود  داده  انجام  مشترک  سرمایه گذاری  آنها  در 
مورگان  جی پی   کرد.  واگذار  مشکل  و  تنش  هیچ گونه 
انطباق  بانک ها سامانه های  داد.  انجام  را  کار  نیز همین 
با  معامله ها  تک تک  شوند  مطمئن  تا  کردند  طراحی 
نبود.  آسان  کار  این  می کنند.  رعایت  را  ولکر  استاندارد 

هر زمان که یک بانک اوراق بهاداری را بخرد یا بفروشد 
هنگامی  است.  شده  اختصاصی  تجارت  درگیر  واقع  در 
امید  به  را  خود  ارزی  ذخایر  بانکی  مثال  عنوان  به  که 
صادق  موضوع  همین  باز  کند  بیشتر  تقاضا  افزایش 
است. بنابراین ناظران بانکی نه تنها در مورد تعهدات و 
دارایی ها بلکه در مورد مقاصد و نیت ها نیز باید قضاوت 
که  دلیل  این  به  صرفًا  خارجی  بانک های  برخی  کنند. 
آنها قدرت سیاسی الزم را برای کار کردن در این محیط 
مقرراتی پیچیده ندارند مجبور شدند فعالیت های خود را 
در آمریکا متوقف سازند که این خود البته رضایت رقبای 
این تحوالت ارزش  آیا  اما  آمریکایی را به همراه داشت. 
قانون  مفاد  از  بسیاری  اینکه  وجود  با  داشتند؟  اجرا 
قاعده  هستند  هزینه -  منفعت  تحلیل  نیازمند  فرانک -  داد 
ولکر چنین نیازی ندارد. اداره حسابرسی ارز قباًل چنین 
مبنای  می تواند  خود  که  است  داده  انجام  برآوردهایی 
تحقیقات بیشتر باشد. طبق نتیجه گیری این اداره منافع 
شامل  اما  نیستند  کمی سازی  و  اندازه گیری  قابل  عمدتًا 
ایمنی بیشتر، تضاد  نظارت بهتر، مدیریت ریسک بهتر، 
منافع کمتر و امید به اجتناب از بحران می شوند. بدون 
کرد.  محاسبه  جداگانه  باید  را  انطباق  هزینه های  تردید 
اندکی رو به  این رقم  اداره حسابرسی ارز بیان کرد که 
افزایش است. هزینه های ساالنه اداره حسابرسی ارز 10 
میلیون دالر افزایش می یابد. 39 بانک دیگر تحت نظارت 
اضافی  هزینه های  سال  در  دالر  میلیون  چند  اداره  این 
هزینه ها  بزرگ ترین  منافع،  همانند  اما  داشت.  خواهند 
اجتناب  خاطر  به  شاید  نیستند.  کمی سازی  قابل  نیز 
بانک های کوچک از هزینه های زیاد انطباق فضای رقابت 
بانک ها  که  اکنون  شود.  خلوت تر  بزرگ  بانک های  برای 
اوراق  برای  را  خود  بازارسازی  تالش های  مجبورند 
بهادار فقط به فعالیت هایی محدود کنند که مستقیمًا به 
مشتریان مربوط می شوند ذخایر اوراق بهادار آنها روبه 

کاهش گذاشته است.

عامل  شرکتی  قرضه  اوراق  بازار  در  ذخایر  کاهش  این 
بانک های  سقوط  احتمال  است.  سرمایه گذاران  نگرانی 
بزرگ در شرایط بحران کاهش می یابد اما نقدینگی بازار 
بازگشت  به  معمواًل  سرمایه گذاران  می شود.  کمتر  نیز 
بهادار  اوراق  کمبود  تا  دارند  نیاز  بیشتری  سرمایه 
نقدشونده را جبران کند. این کار هزینه سرمایه را برای 
برخی شرکت ها باال می برد و دیگران نیز گردآوری پول 
آن  نتیجه  محتمل ترین  شاید  یافت.  خواهند  دشوار  را 
باشد که تجارت به سمت بنگاه های غیرمجاز و در بخش 
این صورت ریسک های  در  بانکداری سایه منتقل شود. 
آنها  کردن  پیدا  بلکه  نمی شوند  حذف  نه تنها  مالی 

دشوارتر خواهد شد.
منبع: اکونومیست

بحران کمبود غذا 
در قرن جاری

نتایج مطالعات جدید نشان می دهد تحوالت جوی شدید 
که در اثر تغییرات آب وهوایی در جهان به وجود آمده، 
موج  شود.  منجر  غذایی  مواد  کمبود  به  است  ممکن 
هوای داغ، خشکسالی ها و توفان های سهمگین به ویژه 
در برخی کشور ها منجر به خسارات گسترده می شود.

احتمال وقوع شوک مواد غذایی زمانی افزایش می یابد 
پر جمعیت  مناطق  در  شدید،  جوی  رویداد های  که 

محققان  می افتد.  اتفاق  جهان  کشاورزی  مزارع  و 
آمریکایی و انگلیسی، با همکاری هم تحقیقی را انجام 
داده اند تا میزان تاثیر توفان های سهمگین روی عرضه 
جهانی غذا را بررسی کنند.این پژوهشگران دریافته اند 
انتظار  که  منابع غذایی  با وضعیت موجود، قحطی  که 
می رفت طی یک قرن تنها یک بار اتفاق بیفتد، درآینده 
نزدیک هر سه دهه یک بار اتفاق خواهد افتاد.تیم بنتون 
شوک  یک  اینکه  »احتمال  می گوید:  لیدز  دانشگاه  از 
دهد  رخ  جوی  نامساعد  وضعیت  از  ناشی  غذایی  مواد 
نیز  شوک  این  اندازه  همچنین  و  است  افزایش  به  رو 
اتفاق  بیشتر  وقایع  این  زمانی که  است.  افزایش  به  رو 
هم  آنها  مورد  در  الزم  اقدامات  انجام  ضرورت  بیفتد، 
بیشتر می شود.«طبق گزارش سازمان غذا و کشاورزی 
تقاضای  میالدی   2050 سال  تا  )فائو(،  ملل  سازمان 
جهانی برای مواد غذایی به میزان 60 درصد بیشتر از 
افزایش  داد:  هشدار  فائو  بود.  خواهد  امروزی  میزان 
گوشت  برای  تقاضا  افزایش  به  منجر  جهانی  ثروت 

خواهد  شد.در کشور های غنی تر، کاهش تولیدات مواد 
غذایی اساسی، بر اقشار فقیرتر به شدت تاثیر خواهد 
از  افراد  این  گذاشت واین موضوع، موجب می شود که 
انتظار،  بر خالف  بکاهند.  خود  غذای  یاکمیت  کیفیت 
این  هزینه های  افزایش  موجب  دراز مدت  در  روند  این 
آمریکایی-  محققان  از  گروه  شد.این  خواهد  افراد 
جوی  رویداد های  مورد  در  خود  گزارش  در  انگلیسی 
شدید و وضعیت سیستم جهانی غذا تصریح کرده اند: 
دارای  کشورهای  به ویژه  و  فقیرتر  »درکشورهای 
مواد  قیمت  پرشتاب  تورم  آسیب پذیر،  حکومت های 
که  است  شده  داخلی  مرج های  و  هرج  موجب  غذایی، 
از  بخشی  آن،  پیامدهای  و  عربی  بهار  از  جرقه هایی 
آنها بوده است.«محققان به این نکته اشاره کرده اند که 

تعرفه های  کمبود ها  به  پاسخ  در  جهان  دولت های  اگر 
ممنوع  را  صادرات  و  واردات  دهند  افزایش  را  گمرکی 
کنند، بر وخامت اوضاع می افزایند. گروه محققانی که 
وقوع  تناوب  افزایش  تاثیر  کردند  تهیه  را  گزارش  این 
توفان های سهمگین بر مهم ترین محصوالت غذایی دنیا 
مطالعه  مورد  را  ذرت  دانه  و  سویا  برنج،  گندم،  شامل 
آنکه  به  توجه  با  مطالعه  این  اساس  دادند.بر  قرار 
متحده،  ایاالت  در  محصول  چهار  این  تولید  بیشترین 
شدید  جوی  رویداد های  می آید،  به دست  هند  و  چین 
غذا  جهانی  برعرضه  مخربی  تاثیر  کشور  ها  این  در 
است  شده  نتیجه گیری  گزارش  این  خواهد              داشت.در 
که  را  اقدامی  هر  باید  مواد غذایی  تولید کننده های  که 
تغییرات  با  را  خود  تا  دهند  انجام  هست،  توانشان  در 
را  خود  تولیدات  میزان  و  دهند  وفق  بهتر  آب و هوایی 
عقیده  به  دهند.  افزایش  جمعیت  افزایش  با  هماهنگ 
قالب  در  باید  دنیا  سراسر  کشور های  محققان،  این 
طرح های هماهنگ بین المللی برای عرضه غذا در مواقع 

اضطراری با هم همکاری کنند.

مکث طال در بازارهای 
جهانی

اندك قیمت طال و سکه، حاال تعدد نرخ در  با جهش 
کافی  می شود.  تبدیل  عادی  مساله ای  به  کم کم  بازار 
است میدان فردوسی را به سمت پایین بروید و قیمت 
تمام بهار آزادی را از مغازه دارها بپرسید. هم قیمت 
٨٩٧ هزار تومان به گوشتان می خورد هم قیمت ٩١٠ 
هزار تومان. می گویند این بازه قیمتی نشان می دهد 
تا کجاست و در چه حدی  افزایش نرخ  انتظار برای 
در  جهانی  بازار  در  طال  دیگر  سوی  می ایستد.از 
آستانه انتشار گزارش بانك مرکزی امریکا که ممکن 
نرخ های  افزایش  زمان  از  بیشتری  نشانه های  است 
بهره فراهم کند، تغییر چندانی نداشت و همچنان در 

بازه محدودی معامله می شود.
در معامالت روز  برای تحویل فوری  اونس طال  هر 
در  که  شد  معامله  دالر   ١١١٧ سنگاپور  بازار  جاری 
نیویورك  بازار  بود.در  ثابت  گذشته  روز  با  مقایسه 
هر اونس طال برای تحویل در دسامبر تغییر چندانی 

نداشت و ١١١٧ دالر معامله شد.
طال هفته گذشته در پی اقدام چین در کاهش ارزش 
یوان که تقاضا برای این فلز به عنوان سرمایه گذاری 
مطمئن را تقویت کرد، برای نخستین بار پس از هفت 
١١٠٠ دالر سطح پشتیبانی  باالی  هفته صعود کرد و 
وجود  با  معتقدند  تحلیلگران  همه  این  با  کرد.  پیدا 
اینکه کاهش ارزش یوان چین پشتیبانی موقتی برای 
طال فراهم کرد، این فلز زرد به دلیل قوی شدن دالر 
افزایش  برای  را  زمینه  که  امریکا  اقتصاد  احیای  و 
نرخ های بهره هموار کرده است، با موانع جدی برای 

صعود به سطح باالتر روبه رو است.
سرمایه گذاران روز چهارشنبه منتظر انتشار گزارش 
نشست ماه جوالی بانك مرکزی امریکا خواهند بود 
تا به ارزیابی زمان احتمالی افزایش نرخ های بهره که 
نخستین افزایش از سال ٢٠٠٦ خواهد بود، بپردازند.

در معامالت  و هم  بازار غیررسمی  در  نرخ دالر هم 
بازار  یافت. در حالی که هر دالر در  افزایش  رسمی 
قیمت  شد،  معامله  تومان   ٣٣٦٠ قیمت  به  غیررسمی 
تومان   ٢٩٨٦ به  افزایش  ریال   ٣٩ با  نیز  دالر  رسمی 

رسید.
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اقتصاد

تئاتر
درباره »ققنوس«، فیلم تفكر برانگیز و جدید کریستین پتزولد

تصویری حک 
شده در تاریکی

»ققنوس« عنوان فیلم دراماتیک تازه ای از کریستین پتزولد با رجوع به زمان 
تا ساعت ها  جنگ جهانی دوم و جوالن نازی های قاتل در سطح اروپاست که 
از  و کسب حداقل سه ستاره  یافت  نخواهید  رهایی  آن  فکر  از  دیدنش  از  بعد 

دو  در  اروپایی  و  آمریکایی  منتقدان  اکثر  جانب  از  ممکن  ستاره   4 حداکثر 
هفته ای که از شروع اکران جهانی آن می گذرد، نشانه ای از صحت این ادعاست. 
»ققنوس« داستان فرآیندهایی در زندگی آدمها  است که به هیچ شکل حاضر 
به از دست دادن آن نیستند و برای بازیابی اش دست به هر کاری می زنند و اگر 
رنگ و لعاب آن هم عالی است، علت را در ریشه های کار عمیق کریستین پتزولد 
جستجو کنند. این فیلمی است که جای پتزولد را به رغم ناشناخته ماندن در 
کارگردان های  پیشروترین  کانادا در جمع  و  آمریکا  بازار بسیار مهم سینمای 
اروپا حفظ می کند. با نماها و یادگارهایی از »سرگیجه« شاهکار ماندگار سال 

1959 آلفرد هیچکاک و با یک زبان بصری شگفت انگیز فیلم پتزولد هرگز وجوه 
انسانی اش را از دست نمی دهد و در ضمن از نحوه رویاروی شدن یک کشور بد 
اقبال با تراژدی جنگ و پی آمدهای آن سخن می گوید. در شرایط حاضر که اکثر 
فیلم ها تاریخ مصرف کوتاهی دارند و هدف خاصی جز سودجویی اقتصادی 
ندارند، »ققنوس« به خاطر نوع روایت گویی و ادوات و ماتریالی که محصول 
فکر و اندیشه ای برتر است و با واداشتن بینندگان به بحث و تفحص پیرامون 

خود از سایر فیلم ها تفکیک و تبدیل به اثری متفاوت می شود.

یکی از بازمانده ها
»ققنوس« با تصویری حک شده در تاریکی آغاز می شود. این تصویر مربوط 
به زنی به نام لنی )با بازی نینا کانزن دورف( است که یک مسافر زن ظاهرًا 
زخمی و خون آلود و بانداژ شده را به سمت شهر برلین آلمان باز می گرداند. 
بازماندگان  از  بازمانده یکی  او  اما  این زن به شدت جراحت برداشته  صورت 
بازداشتگاههای آلمان نازی است و از چنان مهلکه مرگ آفرینی گریخته و البته 

تغییراتی در چهره او داده شده است. این دو نفر از یک ایستگاه بازرسی عبور 
برای  فقط  اما  می کند  نورانی  را  صحنه  اتومبیل شان  جلوی  چراغ  و  می کنند 
لحظاتی زیرا این فیلم بیشتر شرح رویدادهایی در تاریکی است و هر نور ولو 

خیره کننده ای نیز عمر چندانی در آن ندارد.

زندگی شیرین از دست رفته
به تدریج در می یابیم که فرد مسافر مجروح نلی لنز نام دارد )با بازی نینا هاس 
که معمواًل در اکثر فیلم های پتزولد حضور دارد( و او یک هنرمند و موزیسین 

او  که  می دهد  نشان  موجود  عکس های  و  است  برلین  در  کلوب  یک  در  شاغل 
با یک مرد ظاهرًا  او  لنی زندگی شیرینی داشت.  در گذشته در کنار دوستش 
مطمئن و درست کردار به نام جانی )با بازی رونالد رزفیلد، دیگر بازیگر اکثر 
مثبت  هم  زناشویی شان  زندگی  حاصل  و  بود  کرده  ازدواج  پتزولد(  فیلم های 
بود. همه اینها قبل از به قدرت رسید »SS«ها و به واقع حزب نازی در آلمان و 
دست انداختن آنها به ارکان قدرت و سپس راندن مردم به دالیل مختلف بود. 
این چنین است که جانی در تاریخ 4 اکتبر بازداشت و برای بازپرسی و ارائه 

اطالعات مورد نظر به مقر نازی ها منتقل می شود.

پذیرش بعد از انکار
او  آیا  می شود.  بیان  و  حس  وی  درباره  سواالت  و  ابهام  و  تصورات  انواع 
همسرش را که مخالف  نازی ها بوده، لو داده است؟ این سوالی است که خیلی ها 
پاسخ آن را با کلمه مثبت می دهند اما نلی از پذیرش آن سر باز می زند و همچنان 
دوست ندارد این را باور کند. به نلی پیشنهاد می دهند که برای رهایی از این 
قضیه و تبعات آن دست به جراحی پالستیک روی چهره اش بزند و با دوست 
زندگی  به  و  بگریزد  شناخته اند  را  او  که  نازی ها  دست  از  دیگر  آدمی  هویت 
راحتش ادامه بدهد. عجیب تر آنکه نلی با رد کردن حقایق موجود همچنان بر 
حفظ چهره اش پا فشاری می کند و می گوید: من می خواهم همان چهره ای را 
داشته باشم که واقعًا دارم و خودم باشم. از این طریق نلی همچنان به نادیده 
به خود  ناآشکار »جانی«  ندیدن خیانت های  به  داده است و  آنچه روی  گرفتن 
ادامه می دهد ولی در نهایت برخی از تغییرات را می پذیرد و با چهره ای تقریبًا 
جانی  دنبال  به  آنجا  و  می گردد  باز  برلین  به  لنی  توصیه  با  تضاد  در  و  تازه 
می گردد. او در شهری که دستخوش تغییرات زیادی شده و زیر پای نازی ها 
می لرزد. زنی درهم شکسته و فاقد اطمینان های الزم است. او رو به لنی می کند 
و می گوید که دیگر وجود خارجی ندارد و باید وی را فراموش کرد و هر چیزی 
را هم که او با آن خوش بوده است، باید پایان یافته تلقی کرد. اینجا است که 
واژه »ققنوس« قید شده در عنوان فیلم عینیت می یابد و »ققنوس« عنوان کلوبی 
است که هر چند هنوز رفت و آمدها به آن ادامه دارد اما شبیه به محلی است که 
توفان بر آن نازل شده باشد. عجیب است در شهری که طی جنگ جهانی گیر 
نازی ها با هر ملیت دیگری در اروپا بارها توسط نیروهای متفقین و به ویژه 
یاد  از  را  این کلوب  بمباران و کوبیده شده است، مردم همچنان  بریتانیایی ها 
نبرده اند و همان طور که پیشتر ذکر شد، به آن رفت و آمد دارند و عجیب تر آنکه 
نلی روزی جانی را در همین محل می یابد ولی چون تغییر چهره داده، خودش 
را به او معرفی نمی کند. جانی دست بردار نیست و به او پیشنهاد می دهد در 
نقشه ای که او برای گرفتن بیمه زن مرده اش در سر دارد با او همراهی کند. وی 
به واقع فردی را می خواهد که رل زن مرده او را بازی کند و از منظر او چه بهتر 
که نلی این کار را انجام بدهد. در حالت حاضر هیچکس نمی پذیرد که زن وی 
مرده است و در نتیجه گرفتن ارث وی غیرممکن است اما اگر نلی ظاهر شود 
و رل جنازه خود را بازی کند)!( قانع کردن مقام ها و دریافت این ارثیه کالن 
امکان پذیز می شود و این در حالی است که جانی هنوز پی نبرده زنی که پیش 

رو دارد همان نلی یعنی همسر سابق وی است.

دست روی پیشانی
اینها به معنای شبیه تر شدن داستان »ققنوس« با قصه »سرگیجه« شاهکار 56 
را  به ظاهر غریبه ای  آلفرد هیچکاک است زیرا جانی می کوشد زن  سال پیش 
به شکل همسر سابقش در بیاورد که به واقع همان فرد است اما جانی قادر به 
تشخیص هویت واقعی وی بعد از جراحی مختصر اخیر روی چهره او نیست. 
انتقام  فرصت  او  به  ترتیب  این  به  و  برمی گرداند  زندگی  عرصه  به  را  نلی  او 
اصل  اما  این فرصت می گذرد  از  نلی  اگر چه  و  نیز می دهد  را  از خود  گرفتن 
قضیه نقض نمی شود. جانی هرگز باور ندارد زنی که در کلوب ققنوس دیده 
و شریک احتمالی او در گرفتن ارثیه خواهد بود، همان همسر سابق وی است 
و برخی نشانه های این امر را نیز نادیده می گیرد. نلی می پذیرد که دوباره نلی 
شود و وقتی به عنوان دالیل مرگش اتفاقات رخ داده در بازداشتگاه نازی ها را 
مطرح می کند و سپس از فرط سردرد دست روی پیشانی اش می گذارد، جانی 

باز نمی فهمد که نلی و زندگی اش یک حقیقت است و نه خیال و تقلب و جعل.

در میان اوهام
قصه ای از این دست و بازی های خوب، این ماجرا را که شبیه به نحوه برخورد 
»سرگیجه«  کالسیک  فیلم  در  نوواک  کیم  کاراکتر  با  استوارت  جیمز  کاراکتر 
است، بیش از پیش جلوه و جذابیت می بخشد و همین ابهام و تشابه است که 
تابستان 2015 می سازد.  اواخر دومین ماه  قابل توجهی در  فیلم  از »ققنوس« 
تا زمان مرگ حقیقی  فراموش نکنیم که در »سرگیجه« هم کاراکتر استوارت 
او  آنکه  حال  کیست  زن  این  نمی داند  واقعا  بلندی  از  تصادفش  اثر  بر  نوواک 
همسر  خواست  او  از  پیش  سال  چند  که  باشد  وی  دوست  همسر  می تواند 

مشکوک وی را زیر نظر بگیرد و استوارت در میان اوهامش وی را گم کرد.
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درباره »ماموریت غیر ممکن 5« و دالیل موفقیت این 
فرانچیز سینمایی

مامور مخفی 
بدون ملیت

همکاری  مرتبه  پنجمین  غیرممکن«  »ماموریت  پنجم  قسمت   
تام  با  کارگردان  و  سناریست  مقام  در  را  کواری  مک  کریستوفر 
کروز به عنوان ابر ستاره این سری فیلم ها شکل داده و اگر حسنی 
بر این قضیه مترتب باشد این است که مک کواری با سود جستن از 
آشنایی های قبلی و حل شدن در موضوعات فیلم می تواند ارتباط 
صد در صد کاراکترهای فیلم جدیدش با دولتمردان و پروژه های 
دولتی را قطع و این گونه وانمود کند که آنها گاه برای منافع دولت 
و زمانی هم برای سود خودشان یا سایر شرکت ها اقدام می کنند. 
در این ارتباط رییس »سیا« )با بازی الک بالدوین( در نمایی از فیلم 
ایان هانت )تام  این که ماهیت و عملکرد همراهان  به  با علم  پنجم 
کروز( یعنی برانت )جره می رنر( و بنجی )سایمون پگ( چیست، 
وا  خود  دولتی  ـ  خصوصی  سازمان  در  موقتی  کار  به  را  آنها 
می دارد ولی این نهایت تشکری است که از هانت به خاطر قهرمان 
بازیهایش انجام می شود. قهرمان بازیهایی که حتی آویزان شدن 
در  در حال حرکت هم  بدنه یک هواپیمای  از  را  تام کروز  حقیقی 
قسمتی از فیلم و به واقع در مشهورترین و پر سر و صداترین نمای 
نام جنبی و کامل کننده اش »ملت  فیلم »ماموریت غیرممکن 5« که 
هانت  واقع  به  می شود.  شامل  است،  سرکش«  »ملت  یا  چموش« 
و  اقدامات  از  بخشی  که  پذیرفته اند  پنجم  در قسمت  و همکارانش 
سایر  پیروزی  قصد  به  بلکه  سیا  بهروزی  برای  نه  عملیات شان 
سازمان هایی است که با اشرار حاضر در این قضیه در حال ستیزند 

ولی شاید خودشان هم چندان موجه تر از اشرار نباشند.

راهی متفاوت
مجموعه  رسیدن  در  مانع  ایجاد  سبب  به  بار  این  هانت  اتان 
طرف  خالفکاری  بزرگ  سندیکای  به  شیمیایی  سالح های  بزرگ 
مبارزه اش، با خطر پرت شدن از آسمان و مرگی دلخراش مواجه 
با دولت  است. پیشتر همین سندیکا در قصه های چهار فیلم قبلی 
آمریکا و سیا همکاری می کرد اما بنظر می رسد که حاال راه خودش 
و  قبل است  با دفعات  تفاوت اصلی سندیکا  این وجه  و  را می رود 
اگر مک کواری و کروز در اواخر فیلم جدیدشان به سطوح جدیدی 
فیلم هفته  پرفروش ترین  فیلم شان  و  و مرگ می رسند  از خشونت 

گذشته آمریکا و کانادا و 33 کشور دیگر شد، به همین سبب بود.

یک زن توانمند
و  مستقل  زن  یک  جدید  فیلم  سازان  حادثه  جمع  در  البته  بار  این 
توانمند به نام ایلسا فاست )ربه کا فرگوسن( هم مشاهده می شود 
در  مگر  است،  داده  سندیکا  با  همکاری  دست  می رسد  بنظر  که 
مواردی که در ضدیت با آنها کار می کند! با این که از ابتدا می توان 
حدس زد که او در نهایت طرف چه کسی را می گیرد )اتان هانت(، 
همین که در طول قصه بیننده باید دائمًا پیرامون جهت گیری های 

زنی  گمانه  وی  حرکت  مسیر  درباره  و  جو  و  پرس  مغزش  در  او 
کند، از شیرینی های فیلم جدید مک کواری و کروز و از دالیل ادامه 
اختصاری  اسم  با  را  آنها  که  است  غیرممکن  ماموریت های  رونق 
عمرش  که  فرانچیز  این  واقع  به  کرده اند.  نامگذاری  نیز  »MI« ها 
راز و حادثه حرکت می کند و  بر اساس مولفه های  19 ساله شده، 

با ایجاد احتماالت مختلف و شکل دادن آشوب و درگیری پیرامون 
آنها بیننده ها را تا پایان این فیلم های 5 گانه بدنبال خود می کشاند.

حرکت بدون ریسک
آن  پیدایش  از زمان  را  این فرانچیز  مک کواری فرمول  هایی را که 
با  و  نمی کند  عوض  است،  رسانده  موفقیت  به   )1996 سال  )در 
نیز  اکشن  صحنه های  در  و  می رود  جلو  سمت  به  روش ها  همان 
دست به ریسک ها و نوآوری های بزرگ نمی زند زیرا از کارگردانان 
توانایی نیست که توفیق این صحنه ها را بعد از تغییر ضمانت کند 
تغییر  تنها  ندهد.  افزایش  چشمگیری  طرز  به  هم  را  هزینه ها  و 
عمده ای که او در قضایا به وجود آورده، عوض کردن روحیات و 
یاد  آن  از  )اتان هانت( است که پیشتر هم  طرز فکر قهرمان قصه 
کردیم. در سیستم او هانت نه یک مرد متمایل به سیا بلکه مامور 
اجرایی و مخفی بدون ملیتی است که هر کاری را که برای امنیت 
جامعه صالح می داند، انجام می دهد و توضیحی را هم به هیچکس 
آن  او  می بینیم  شویم،  دقیق  فیلم  فضای  در  اگر  و  نیست  بدهکار 
قدرها هم مخفی و غیر قابل رویت نیست و دولت های مختلف او را 

می شناسند و بر اساس آن با وی برخورد می کنند.

بدون همراه ثابت
بنجی  و  برانت  و  ندارد  هم  ثابتی  و  مشخص  همراهان  او  بار  این 
آمد راه خود را سوا کرده اند و به همین خاطر  نام شان  که پیشتر 

آیا وی  از خود می پرسد  و  است  بسته  دل  ایلسا  به  هانت  که  است 
حامی  و  همراه  و  بایستد  او  پای  اتفاقات  پایان  تا  که  هست  کسی 
او باشد. با این همه فیلم به ما می گوید که هانت می تواند در عین 
سیا  رادار  زیر  از  و  کند  حرکت  جهان  سطح  در  همراهی ها  عدم 
سندیکایی  نداردکه  باور  حتی  جهنمی  سازمان  این  و  بگریزد  هم 

هم وجود دارد که کارش انجام همه خطاهای بزرگی است که در 
رویارویی های آنها با هانت مشخص می شود. هانت تا حدی بنجی 
را متقاعد به کمک مجدد به خود می کند و با یاری وی از یک ترور 
معروف  فیلم  یک  در  )که  منچوری«  »کاندیدای  سبک  به  سیاسی 
اوایل دهه 1960 به تصویر کشیده شده( جلوگیری می کند و این کار 
قرار بود حین اجرای یک اپرای معروف در تاالر مرکزی اپرای شهر 
آورده است که  باور  اتریش صورت پذیرد. سیا حاال  پایتخت  وین 
لتان هانت پشت این ماجراها است و برانت با مطلع شدن از طریق 
آنها از پناهگاهش خارج می شود و ایلسا را نشان می کند تا قبل از 
این که گماشته های سیا و یا اشرار به هانت دست یابند، موجب فرار 

وی از دست آنها شود.

جاسوس بازیهای سنتی
کشیده  آن  سنتی  نوع  از  جاسوسی  بازی های  به  کار  نهایت  در 
می شود و کارها به شیوه انگلیسی آن به پیش می رود و در نتیجه 
لباس های  و  گریم ها  پشت  شدن  پنهان  و  ریا  و  تظاهر  به  کارها 
تقلبی و عدم وفاداری در باالترین سطح آن کشیده می شود. رهبر 
سندیکای خالفکاران هم که مردی مار مانند به نام سولومون لین 
و  صحنه  وارد  شخصا  اگر  می کند  احساس  است  هریس(  )شون 
چهره اش را عیان نکند،کارها به پیش نمی رود و این همان چیزی 
بین  نهایی  بزرگ  برخورد  به  و  می خواهد  هم  هانت  اتان  که  است 
این دو منجر می شود. همه اینها به اضافه لوکیشن های زیبا و البته 

 »5 غیرممکن  »ماموریت  از  ایمکس  نواز  چشم  شیوه  بر  آن  پخش 
فیلمی دیدنی ساخته و موسیقی پرشتاب قطع نشدنی جو کریمر 
که موسیقی اورژینال اللو شفرین از سریال تلویزیونی ای را که این 
اقتباس شده در بطن خود دارد نه تنها شنوندگان و  از آن  فیلم ها 
بلکه  اتفاقات عبور می دهد  و  این مسیر ها  از  را  فیلم  این  بینندگان 

تام کروز بخواهد!  که  در هر زمان  ـ  فیلم ششم  به سوی  از حاال 
حرکت  به  و  ستاره  فقط  نه  کروز  باشد  چه  هر  می دهد.  سوق  ـ 
درآورنده این فیلم ها است بلکه از تهیه کنندگان اصلی آنها نیز به 

شمار می آید.
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دعوتنامه تهیه کننده ایرانی 
هالیوود برای زورو

داد  گزارش  شب  سه شنبه  ریپورتر  هالیوود 
پروژه  عنوان  به  زورو«  دوباره  »تولد  که 
سوبینی  و  مدیا  التینکا  شرکت  دو  مشترک 
مارک  کامل  )نام  است.  شده  تعریف  فیلمز 
امین، محمد مارک امین سوبینی است.( این 
فیلمبرداری   2016 سال  در  است  قرار  فیلم 
تعیین  آن  هنری  عوامل  هنوز  اما  شود 
نشده اند. مارک امین درباره اینکه پروژه را 
از سال ها پیش در دست داشته، گفته است: 
»این پروژه یک سفر 15 ساله پر افت و خیز 
به  اشتیاق  سال ها  این  همه  در  ولی  بوده 

ساختن آن از سر من نیفتاده است.«
از  پس  ژانر  در  فیلمی  زورو«  دوباره  »تولد 
فاجعه )یا ُپست آپوکالیپتیک، مانند مجموعه 
که  بود  خواهد  دیوانه«(  »مکس  فیلم های 
فیلمبرداری نماهای اصلی آن در ماه مارس 
استودیوهای  در   )95 )فروردین   2016
خواهد  آغاز  دومینیکن  جمهوری  پاینوود 
شد. این فیلم اسطوره زورو، یاغی نقاب دار 
مقامات  با  که  را  کالیفرنیا  ایالت  قهرمان 
اسپانیایی فاسد و بی رحم مبارزه می کرد و 
در سال 1919 وارد ادبیات و فرهنگ عامه و 
سپس سینما و تلویزیون شد، در دنیای آینده 
و پس از رخ دادن فاجعه ای عظیم که بیشتر 
نو  از  است،  برده  میان  از  را  دنیا  جمعیت 

متولد خواهد کرد.

»زورو«  تلویزیونی  سریال های  دو  دست کم 
)و در  تا 1959  از 195۷  تولید شده که یکی 
از  ایران  در  بار  چندین  آن  از  پس  سال های 
سال  از  دیگری  و  شده(  پخش  تلویزیون 
1990 تا 2011 روی آنتن رفته و یک مجموعه 
ساخته  داستان  این  از  انیمیشن  تلویزیونی 
 )1940( زورو«  »نشان  فیلم های  است.  شده 
به کارگردانی روبن مامولیان و بازی تایرون 
به   )19۷5( »زورو«  اصلی،  نقش  در  پاور 
کارگردانی دوچیو تساری با بازی آلن دلون 
زورو«  »نقاب  و  نقاب دار  یاغی  نقش  در 
بازی  با   )2005( زورو«  »افسانه  و   )1998(
فیلم هایی  مشهورترین  باندراس  آنتونیو 
هستند که درباره این موضوع پرده رفته اند 
و نگاهی به کتاب های کامیک بی شمار نوشته 
شده درباره درباره این شخصیت داشته اند.
تهیه کننده »تولد دوباره زورو« مارک امین، 
 1329  (  1950 متولد  تبار  ایرانی  آمریکایی 
وی  است.  رفسنجان  شهر  در  خورشیدی( 
در سال 196۷ با خانواده اش به آمریکا رفت 
مدیریت  رشته  در  کالیفرنیا  دانشگاه  در  و 
تحصیل کرد و از دانشگاه کانزاس در رشته 
فارغ التحصیل شد و در سال های پیش  فیلم 
از انقالب به عنوان تهیه کننده در ایران کار 
 2000 تا  فاصله سال های 1985  در  کرد. وی 
از  پس  و  پیکچرز  ترای مارک  اجرایی  مدید 
تا سال 2009  این شرکت در الینزگیت  ادغام 
یکی از مدیران ارشد و سهامداران الینزگیت 

بوده است.
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هنر و ادبیات

طبق تحلیل نشریه ایندیپندنت

کتاب الکترونیک نمی تواند کتاب 
چاپی را منزوی کند

 
با  انگلستان  در  کتاب  زنجیره ای  فروشگاه های  مجموعه  »واتراستونز«،  موسسه 
بر  ثابت کرده است که شایعات مبنی  اعالم گشایش یک فروشگاه سه طبقه دیگر، 
تاثیر ظهور کتاب الکترونیک بر به انزوا کشیدن کتاب چاپی، اظهاراتی بیش از حد 

اغراق شده است.
 نشریه »ایندیپندنت« در تحلیل این رخداد نوشته است:

زنجیره ای  فروشگاه های  مجموعه  جدید  مربعی  متر   2140 شعبه  گشایش  اعالم  با 
کتاب »واتراستونز« در لندن و اعالم آمادگی ارائه 303 عنوان کتاب جدید در آستانه 
تعطیالت کریسمس، »تیم گادفرای« مدیرعامل انجمن کتابفروشان انگلستان اظهار 
کرد: »این اخبار پیام دلگرم کننده ای برای جامعه کتاب و نشر دربر دارد زیرا طی 9 
سال گذشته بخش تک فروشی کتاب به دلیل وجود سایت »آمازون« و فروش اینترنتی 
گشایش  خبر  است.«اعالم  نداشته  خوبی  روز  و  حال  الکترونیک،  کتاب  و  کتاب 
فروشگاه جدید کتاب و نیز انتشار خبر چند شعبه دیگر در آینده، یک سال پس از 
آن صورت گرفت که مجموعه فروشگاه های زنجیره ای »فویلز« نیز شعبه دیگری از 
فروشگاه های خود را افتتاح کرد.هر دو این موسسات فروش کتاب امیدوار هستند 
تا سال 2018، با سرمایه گذاری های خود منطقه را به بازار کتاب تبدیل کنند که این 

امر هراس این  را که کتاب الکترونیک به مرگ کتاب چاپی بینجامد کاهش می دهد.
داونت«، مدیرعامل  2011 »جیمز  در سال  که  در حالی قوت می گیرد  دلگرمی ها  این 
»واتراستونز« سایت »آمازون« را کارخانه شیطانی و بی رحم پول سازی نامیده بود.

فروشگاه های  مجموعه  پیشین  مدیرعامل  داونر«،  »فیلیپ  تفاسیر،  این  تمام  با 
زنجیره ای کتاب »بردرز« آینده را روشن می بیند.

وی می گوید: »کتاب فروشی ها مطلقا نمرده اند. لذت داشتن یک چیز خوب و جذاب و 
توانایی نمایاندن آن به دیگران هم چنان خرید کتاب را در اولویت قرار می دهد لذتی 

که کتاب الکترونیک نمی تواند آن را به انسان بدهد.«
کتاب  خود  هوشمند  تلفن های  با  است  ممکن  مردم  امروزه  »گرچه  می افزاید:  وی 

بخوانند اما، هم چنان تمایل زیادی دارند تا کتاب را با دستان خود لمس کنند.«
البته این اظهارات خوش بینانه دور از واقعیت نیست. کارشناسان مدعی هستند که 
ادعا  این  از کتابفروشی ها کتاب می خرند و  انگلستان  از کتاب خوان های  56 درصد 
با آمار نیز قابل اثبات است. در سال گذشته میالدی میزان فروش کتاب چاپی ۷48 
این میزان برای کتاب های دیجیتال تنها 563 میلیون  میلیون پوند بود در حالی که 

پوند محاسبه شده است.

فناوری های  نوین؛

 قاتل کتاب یا 
حیات بخش 
صنعت نشر؟

 
تاثیر  آن  به  وابسته  صنایع  و  کتاب  سنتی  نشر  بر  نوین  فناوری های  امروزه 
ژرفی داشته است اما سوال این جاست که آیا به کتاب زندگی جدیدی نیز داده 

است؟

 فناوری ها نوین؛ قاتل کتاب یا حیات بخش صنعت نشر؟
بر  الکترونیک  کتاب های  ظهور  می رسید  نظر  به  این  از  پیش  منظر،  یک  از   
قیمت کتاب ها تاثیر بگذارد و افزایش خوانندگان این گونه آثار که به سایت های 
ماهوی  تهدیدی  می کنند،  مراجعه  »آمازون«  هم چون  کتاب  فروش  اینترنتی 

برای ناشران و فروشندگان کتاب محسوب شوند.
 »جیم هینکس«، دبیر سایت اینترنتی »کما پرس« دراین باره می گوید: »ادبیات 

در میدان نبرد با اینترنت وارد شده است.« 
هر چند، بر خالف انتظارات، کتاب های چاپی، در کنار کتاب های الکترونیکی 
و  ناشران  به  نوین  فناوری های  و  می دهند  ادامه  خود  بقای  به  هم چنان 
راه های  به  و  کنند  پیدا  جدیدی  مخاطبان  تا  است  کرده  کمک  کتابفروشی ها 

تازه ای برای داستان سرایی دست یابند.
 

آیا صنعت چاپ مبارز می طلبد؟
 در حالی که نمی توان انکار کرد که فروش کتاب های چاپی با ظهور ابزارهای 
دیجیتال به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است اما، برخی شواهد وجود دارند که 
نشان می دهد، میزان کاهش فروش آثار چاپی سیر نزولی بسیار کندی دارد و 

اشتیاق خوانندگان به رجوع به آثار الکترونیک رو به کاهش است.
 میزان فروش سایت »کیندل« که در سال 2011 میالدی به اوج خود، یعنی 13.44 
میلیون پوند رسیده بود، در سال 2012 به 9.۷ میلیون پوند رسید و تا کنون این 
رقم به طور تقریبی ثابت مانده است. فروش سایت »بارنز و نوبل نووک« طی 
تالش  کتاب  اینترنتی  فروشگاه  این  و  داشته  کاهش  دالر  میلیون   ۷0 سال  یک 
کرد برای یکی از دفاتر شعبه های خود فروشنده ای پیدا کند که این تالش به 
شکست انجامید. سال گذشته در انگلستان حدود 1.۷ میلیارد پوند برای چاپ 
سنتی کتاب هزینه شد در حالی که این میزان برای کتاب های الکترونیک تنها 
کتاب چاپی  تعطیالت کریسمس فروش  بود. هم چنین طی  پوند  میلیون   393
نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته در برخی کتابفروشی ها 5 درصد 
افزایش را نشان می دهد و در برخی دیگر این رقم حتی تا به 8.1 درصد نیز 
رسیده است. این آمار شاهدی است که نشان می دهد دوران کتاب های چاپی با 
پایان خود فاصله بسیاری دارد هر چند این امر به عوامل مختلفی نیز بستگی 

سایت های  به  بیشتر  بزرگساالن  به  مربوط  رمان های  مثال،  عنوان  به  دارد؛ 
الکترونیک گرایش دارند اما آثار مذهبی یا مربوط به آشپزی و حتی کتاب های 
مصور، هم چنان جایگاه خود را در نشر سنتی حفظ کرده اند که هر کدام دالیل 

خاص خود را دارند.
 

آیا شکل و قالب موثر است؟
 موسسات متعددی وجود دارند که تالش می کنند با ارائه تعریفی جدید برای 
استوار  پلی  دیجیتال  و  چاپی  کتاب های  میان  شکاف  بر  چیست،  کتاب  این که 
کارت هایی  خود  سایت  در  بوک«  »سی  اسپانیایی  انتشاراتی  موسسه  کنند. 
را ارائه کرده است که با آن می توان هم از کتابفروشی ها و هم از سایت های 
مرتبط خرید کنند. با اسکن کد مخصوص این کارت ها بر تلفن های همراه یا 

تبلت به راحتی می توان به خرید کتاب اقدام کرد.
 با اوجود این، دکتر »رزا ساال رز« مدیر این سایت اینترنتی می گوید: »برخی 
کتابفروشی ها هم چنان سیستم دیجیتال را هم چون هیوالیی می بینند که انگار 
قرار است آن ها را ببلعد و ترجیح می دهند سر خود را مثل شترمرغ از ترس 

در خاک فرو کنند.«

تشویق  برای  فناوری  از  نیز  لندن  در  مستقر  »بوکیندی«  موسسه  هم چنین،   
موسسه  این  می کند.  استفاده  خود  محله  کتابفروشی  به  مراجعه  برای  مردم 
سیستمی را به کار گرفته است که کاربران استفاده کننده، هرگاه بخواهند در 

سایت »آمازون« از طریق فروشگاه اینترنتی »کروم« کتابی را جست وجو کنند، 
پنجره جدیدی را می گشاید و قیمت کتاب را در نزدیک ترین فروشگاه کتاب فرد 

به او نشان می دهد.
 »ویلیام کوکسان«، بنیان گذار این موسسه که خود را یک کتاب خوان متعارف 
توصیف می کند می گوید: »این فناوری به شبکه ای مشتمل بر 350 کتابفروشی 
مستقل انگلستان متصل است و کتابفروشی ها از طریق آن می توانند از اخبار 

بازار کتاب اطالع یابند و سفارش ها را دریافت کنند و به آن ها پاسخ دهند.«
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نوای جاویدان
ایران به قرنها قبل باز میگردد. نقش مهم موسیقی    تاریخ موسیقی در 
در دربارهای شاهان ایران در نقشهای برجسته بیستون و تخت جمشید 
میشود.  مشاهده  وضوح  به  ایران  تاریخی  بناهای  از  دیگر  بسیاری  و 
سنگتراشیده های چند هزار ساله دیگری که در ایران کشف شده نشانگر 

وجود چندین هزار ساله گروه های موسیقی در این سرزمین میباشد.
اثار کالسیک ادبیات ایران نیز  از نقش محوری موسیقی در فرهنگ و هنر 

ایران سخن میگویند.
بشنو از نی چون حکایت میکند     از جدائی ها شکایت میکند

یکی از گویا ترین نمونه هاست.
جایگاه زن در فرهنگ و هنر ایران نیز در بسیاری از اثار کالسیک ایران 
به خوبی ترسیم گردیده. خسرو و شیرین یکی از برجسته ترین این اثار 
است که در ان جایگاه  واالی زن در تمام عرصه های زندگی به زیبائی تمام 
بیان گردیده.در طی سالیان اخیر نیز شاهد پیشرفت زنان در ایران در تمام 

عرصه های اجتماعی، اقتصادی ، علمی، فرهنگی و هنری  بوده ایم.
متاسفانه با تمام سابقه تاریخی موجود، نقش زنان در موسیقی ایران بعد 
با وجود  اعالم شد.  تنهای زن ممنوع  انقالب بسیار محدود  و صدای  از 
این ممنوعیت هیچگاه در زمینه موسیقی درایران به  این اندازه نوازنده و 
خواننده زن وجود نداشته. بانوان نوازنده سازهای ایرانی با پشتکار بی 
سابقه و تا حدی غیر قابل پیش بینی جای خود را در گروه های موسیقی 
متعدد باز کرده  و به فعالیت هنری خود در سرتا سر دنیا ادامه دادند. این 
انقالب هیچگاه  از  تا قبل  ایرانی  تعداد نوازده زن توانا در تمام سازهای 

مشا هده نشده بود.
عموم  تصور  هست.  نیز  تر  چشمگیر  بسیار  امر  این  خوانندگی  درزمینه 
شاید این بود که با ممنوعیت صدای زن در ایران پس از شخصیهای پیش 
کسوت این رشته از جمله خوانندگانی چون قمر، روح انگیز، پروانه، ایران 
الدوله، پریسا، هنگامه اخوان، افسانه رسائی ، سیما بینا  و ... در این زمینه 
خالء جبران ناپذیری به وجود خواهد امد. اما پس از گذشت تقریبا 40 سال 
از انقالب و اغاز این  ممنوعیت ، شاهد به   عرصه وارد شدن خوانند گان زن 

جوان  متعددی در طی سالیان اخیر بوده ایم.
هنری  محیط  در  مناسب  اجرائی   امکانات  عدم  رغم  به  که  خوانندگانی 
زادگاه خود، با پشتکار فراوان به فعالیتهایشان در خارج از کشور ادامه 
داده اند . سپیده رئیس سادات، سحر محمدی، مهدیه محمد خانی، مرجان 
، نسیم شهریور  و شماری دیگر که هنوز  و مهسا وحدت، سارا حمیدی 

فرصت اجرائ مناسبی نداشته اند نمونه های بارز این نسل میباشند.
کنسرت های خارج از ایران با اینکه از نظر اجرائی ممنوعیت های داخل 
ایران را ندارند اما با مشکالت ویژه خود  روبرو هستند. یکی از بارزترین 
این مشکالت عدم استقبال عموم ایرانیان خارج از کشور از این هنر مندان 
میباشد.با اینکه کنسرت بانوانی چون سیما بینا و یا پریسا همواره  مورد 
جوان  نسل  زن  خوانان  اواز  که  میرسد  نظر  به  اما  میگیرد  قرار  استقبال 
ایشان است  از کشور ان طور که شایسته  ایرانیان مقیم خارج  از حمایت 

این کنسرتها در معتبر ین سالن های  برخوردار نیستند. حتی زمانی که 
کنسرت و توسط معتبر ترین برنامه گذاران برگذار میشوند.

امید است  این هنر مندان با استقبال  ایرانیان مقیم خارج از کشور همواره 
تشویق شده و با دلگرمی به این حمایت  بتوانند به راه پر مشقت و پر پیچ 

و خم خود ادامه دهند.
استقبال شما موجب تشویق و دلگرمی  این هنرمندان جوان و راه گریزی 

از این ممنوعیت ها میباشد ندا ثیابی - نوا

جزئیات برنامه:
کنسرت موسیقی اصیل و موسیقی مقامی ایران

مکان: سالن پرسل روم از مجتمع رویال فستیوال هال لندن
تاریخ: 5 سپتامبر 2015 ساعت ۷:45 بعد از ظهر

Echoes of Eternity
Saturday 5 September 2015, 7:45pm
Purcell Room, the Southbank Centre
Tickets: http://www.navaarts.co.uk

کشف رمز واژگان نامفهوم 
در »سفرهای گالیور«

»ایروینگ روتمن«، استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه »هوستون« بر 
این باور است که واژگان طنز آلود به کار رفته در رمان »سفرهای 
گالیور« که زمانی »آیزاک آسیموف«، نویسنده روس داستان های 
علمی تخیلی آن ها را نامفهوم قلمداد کرده بود، برگرفته از زبان 

عبری یهودیان است.
در »سفرهای گالیور«، اثر برجسته نویسنده انگلیسی، »جاناتان 
شد،  منتشر  بار  نخستین  برای  پیش  سال   300 که  سویفت« 
»گالیور« سفرهای مختلفی را به مناطق دورافتاده جهان هم چون 
نام های  با  کشور هایی  نیز  و  آدم کوچولوها  کشور  »لی لی پوت«، 
می رساند؛  انجام  به  »یاهوز«  و   )Houyhnhnms( »هوی هنم« 
همچنین اسب های سخنگو و موجودات نیمه و شبه انسان نیز در 

داستان حضور دارند.
در رمان »گالیور« هیچ مشکلی برای فراگیری زبان های مختلف 
آن ها  با  »من  »لی لی پوت« نخست می گوید:  در  او  اگر چه  ندارد. 
آلمانی،  بلد بودم، مثل  با زبان های مختلفی که دست وپا شکسته 
التین، فرانسوی، ایتالیایی و یک سری زبان های بین المللی سخن 
گفتم اما، هیچ کدام فایده ای نداشت« بنابراین امپراتور دستور داد 
تا 6 استاد برجسته زبان خود را به من آموزش دهند«؛ در حالی 
که او در کشور »هوی هنم« می گوید: »طی 5 ماه پس از رسیدن 
من هرچه آن ها می گفتند می فهمیدم و می توانستم تفکرات خود 

را بیان کنم.«
معنایی  بار  ظاهرا  که  دارند  وجود  نیز  واژگانی  این  وجود  با 
خاصی ندارند؛ مثل »هکیناز دیگال« )Hekinahs degul( که اهالی 
»لی لی پوت« به هنگام به بند کشیدن »گالیور« فریاد می زدند و یا 
»بوراچ مووال« )Borach mevolah( که زمان دادن نوشیدنی به 
گالیور بیان می کردند. این عبارات طی قرن ها برای پژوهشگران 

ادبی به معمایی سخت بدل شده بود.

رمان  این   1980 سال  چاپ  برای  مقدمه ای  در  آسیموف«  »آیزاک 
نوشت: »برخی تالش می کنند معنایی برای این واژگان و عبارات 
خلق شده توسط سویفت بیابند اما در کل وقت تلف کردن است. 
را  بی معنایی  واژه های  عمد  به  سویفت  که  می کنم  فکر  من  من 

ساخته است.«
این در حالی است که در مقاله ای منتشر شده در مرکز مطالعات 
دانشگاه  انگلیسی  ادبیات  استاد  روتمن«،  »ایروینگ  »سویفت«، 
ظاهر  به  واژگان  این  که  است  داده  شرح  تفصیل  به  »هوستون« 

بی معنا از زبان عبری یهودیان وام گرفته شده اند.
و  است  پرچم  معنای  به  عبری  در  »دیگال«  می نویسد،  »روتمن« 
معنا  دادن  یا  رساندن  دادن،  انتقال  زبان  این  در  »هیکینا«  فعل 
دیگال«  »هکینا  که  بفهمد  می توان  کسی  هر  به عالوه  می دهد. 
یک سرود نظامی است و به مفهوم تسلیم گالیور در برابر پرچم 

»لی لی پوت« به کار گرفته شده است.
این استاد ادبیات انگلیسی می افزاید: »افزودن S به آخر »هکینا« 
خدای گونگی  یا  الهام بخش  معنای  به  مفهومی  عبری  واژه  به 
می دهد. یعنی لی لی پوتی ها فکر می کنند که در برابر یک موجود 

معجزه اسا قرار گرفته اند و مدعی تصاحب او هستند.«
»روتمن« ادامه می دهد: »و نیز »بوراچ مووال« که این موجودات 
کوچک در زمان نوشیدن به کار می برند؛ »باروچ« واژه ای عبری 
است برای مبارک و یا نوش و »میووال« که در عبری »میوولیم« 
نوشیدن  بنابراین،  می دهد.  معنی  کامل  شکست  می شود،  تلفظ 
نیز  لی لی پوتی ها  منظور  که  می کند  بی دفاع  را  او  گالیور  زیاد 

همین است؛ یعنی تسلیم کامل گالیور مبارک است.«
هم چنین، »روتمن« درباره نام کشور »یاهوز« که در سویفت آن 
شبه انسان هایی را تصویر می کند، برگرفته از نام مقدس خدا در 
تورات یعنی »یهوه« است. البته »روتمن« درباره این که سویفت 
پاسخ  برگزیند  موجودات  این  برای  را  مقدس  نامی  باید  چرا 
 hnea( »می دهد که، نام این موجودات به طور کامل »هنی یاهو
چپ  به  راست  از  را  »هنی«  اگر  که  است  شده  عنوان   )Yahoo
بخوانی در عبری به معنای »نه« است. یعنی این موجودات زشت 

کردار در مقابل الوهیت و روحانیت هستند.
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گوناگون

ساخت کامل ترین نمونه 
مغز انسان درآزمایشگاه

ساخت  به  موفق  می گویند  آمریکا  اوهـــایوی  دانشمندان 
هافینگتن پست،  گزارش  به  شده اند.  تاکنون  بشر  مغز  پیشرفته ترین 
رنه آناند، استاد ایالتی دانشگاه اوهایو که روی این پروژه کار می کرد 
و  استفاده  برای  می تواند  مغز  این  که  است  کرده  عنوان  بیانیه ای  در 

اوتیسم  بیماری های عصبی و اختالالتی همچون  آثار داروی  بررسی 
به کار گرفته شود.

اگرچه این مغز هشیار نبوده و شبیه به مغز جنینی پنج هفته  ای است، 
پیشرفت  نحوه  روی  مطالعه  قصد  که  دانشمندانی  برای  می تواند 
از  می توان  همچنین  باشد.  مفید  بسیار  دارند،  اعصاب  بیماری های 
این نمونه برای آزمایش داروهای آلزایمر و پارکینسون استفاده کرد 
زیرا بخش هایی از مغز که تحت نفوذ شدید این بیماری ها قرار دارند 

بخش هایی هستند که در مراحل اولیه جنینی ایجاد می شوند.
مغز کشت داده شده که ابعادی برابر یک مداد پاک کن دارد، با استفاده 
گفته  به  و  شده  داده  کشت  بالغ  انسان  یک  پوستی  سلول های  از 
ایجاد  تاکنون  که  است  مغزی  مدل های  کامل ترین  از  یکی  دانشمندان 

شده  است.
آن  بعدی  و مرحله  کرده است  12 هفته رشد  در طول  این مدل مغزی 
به  این مغز است که محققان هنوز قادر  ایجاد شبکه خون رسانی در 
ماندن  باقی  پنهان  دلیل  به  که  تردید هایی  وجود  با  نیستند.  آن  ایجاد 
درست  درباره  مغز،  ایجاد  در  محققان  استفاده  مورد  دقیق  تکنیک 
مدل  این  سازنده  گروه  دارند،  وجود  دانشمندان  این  ادعای  بودن 
را  شده  شخصی سازی  پزشکی  می تواند  مغز  این  هستند  مطمئن 
متحول سازد. به گفته آنها با دراختیار داشتن نمونه سلول های پوستی 
هر فردی می توان از آن مغزی کامل ایجاد کرد و با کمک آن به درمان 
بیماری های هر فرد متناسب با ساختار مغزی وی پرداخت. همچنین 
رشد  مراحل  حین  را  مختلف  ژن های  بر  مختلف  مواد  تاثیر  می توان 
مغز مورد بررسی قرار داد و با دیدن عوارض منفی یک ماده، افراد 
را از قرار گرفتن در معرض آن مواد منع کرد. اگرچه درحال حاضر 
محققان تنها قصد دارند از این مدل برای مطالعات نظامی و بررسی 
آسیب  سر  ناحیه  از  که  جنگی  مجروحان  در  ضربه  از  پس  استرس 

دیده اند استفاده کنند.

هوشی که زندگی تان را 
دراختیار دارد

بر  بسزایی  نقش  محیطی  و  ژنتیکی  عوامل  باورند  این  بر  محققان 
نظر  به  حال  این  با  می کند.  ایفا  انسانی  هوش  میزان  و  شکل گیری 
می رسد این رابطه یک رابطه دوسویه است و افرادی با هوش باالتر، 
طوالنی تر  حیات  و  خود  زندگی  محیط  اداره  برای  بیشتری  توانایی 
افراد  ماندن  زنده  احتمال  می دهند  نشان  جدید  مطالعات  دارند. 
باهوش تا سنین کهنسالی بسیار زیاد است. برای مثال براساس نتایج 
گرفته،  انجام  اسکاتلند  متولد  افراد  روی   2001 سال  در  که  مطالعه ای 
بیشتر  یازده سالگی  در  افراد  هوش  تست  امتیاز  هرچه  شد  مشخص 
بوده است، احتمال زنده ماندن آنها تا ۷6 سالگی نیز بیشتر  است. در 
سال 200۷ نیز نتایج مطالعه ای دیگر نشان داد طول عمر برندگان نوبل 
کمی بیشتر از افرادی است که نزدیک ترین رتبه علمی را به آنها دارند. 
عمر  طول  دلیل  نقدی  جایزه  تنها  که  رسیدند  نتیجه  این  به  محققان 
به واسطه  اجتماعی  جایگاه  بهبود  بلکه  نبوده،  نوبل  برندگان  بیشتر 

دریافت این جایزه عامل طول عمر آنها بوده  است.
نتایج  براساس   ،ABC وب سایت  روزنامه  گزارش  به  دیگر  سوی  از 
یک تحقیق علمی، ضریب هوشی در افرادی که با دغدغه های مالی و 
اقتصادی دست به گریبان هستند به میزان 13 نمره با کاهش روبه رو 
بوده است. تشویش و اضطراب حاصل از عدم هماهنگی دخل و خرج 
ناملموس  واقعیت  یک  ایجاد  به  منجر  شغل  دادن  دست  از  دغدغه  یا 
بود  این  تحقیق  این  از  هدف  است.  هوشی  ضریب  کاهش  آن  و  شده 
اقتصادی باعث کاهش ظرفیت شناختی و منابع  که چگونه مشکالت 
استاد  و  تحقیق  این  نویسنده  ژائو«،  »ژیانگ  می شود.  افراد  ذهنی 
روانشناسی دانشگاه بریتیش کلمبیا تصریح می کند: »فشار که ایجاد 
می شود از مغز خواسته می شود تا انرژی ذهنی الزم برای حل مشکل 
خویش را فراهم کند. فقر، باعث می شود منابع ذهنی به قدری درگیر 
حل آن شوند که در برابر مسائل دیگر زندگی مان نیز که نیازمند توجه 

و تمرکز هستیم، ناتوان تر عمل می کنیم.«

کاله بر سر افســردگی
در روزگار ما استفاده از درمان های عجیب و غریب، پدیده ناآشنایی 
سنتی،  طب  همچون  قدیمی  درمان های  به  گرایش  عالوه بر  نیست. 
شمایل  و  شکل  که  می کنند  پیدا  راه  بازار  به  نیز  جدیدی  درمان های 
با  مبارزه  برای  کاله  از  استفاده  درمان ها  این  از  یکی  دارند.  غریبی 
کالهی  بارسلونا  شهر  در  اسپانیایی  دانشمندان  است.  افسردگی 
به  کند.  افسردگی کمک  بهبود روند  به  که می تواند  طراحی کرده اند 
گزارش گاردین، این محققان اسپانیایی از ساخت کاله پارچه ای خبر 
به  را  افسردگی  الکتریکی مغز می تواند درمان  با تحریک  که  داده اند 
 )Neuroelectrics( دنبال داشته باشد. محققان شرکت نئوروالکتریکز
از  آن شبکه ای  پارچه ای ساده طراحی کرده اند که در پشت  یک کاله 
سیم ها و یک بسته الکتریکی دیده می شود. این شبکه ابزاری الکتریکی 
یا  افسردگی  درمان  و  شناسایی  به منظور  و  بوده  مغز  تحریک  برای 
بیماری هایی مانند سکته مغزی استفاده می شود. محققان اسپانیایی 

معتقدند، افراد مبتال به بیماری افسردگی با استفاده از این فناوری و 
این  بپردازند.  بیماری خود  به درمان  بدون حضور پزشک می توانند 
کاله می تواند با بررسی امواج مغزی و فرستادن پالس های الکترونیک 
کوچک به سلول های عصبی مغز، اطالعاتی از کارکرد این سلول ها به 
دست آورد و در صورت عدم روال معمول، با تحریک مغز یک جریان 
الکتریکی خفیف را از طریق یک سری الکترود به مغز ارسال کند. نام 

این کاله » فیت بیت برای مغز«

می تواند  مغزی  امواج  آزمایش  با  و  است   )Fitbit for the brain(
وضعیت های پزشکی را تشخیص دهد. از دیگر قابلیت های این کاله 
می توان به تحریک مغز با کمک یک جریان ضعیف الکتریکی از طریق 
الکترودهایی اشاره کرد که در اطراف کاله وجود داشته و می توانند 
عملکرد  درباره  کاله  این  مخترعان  باشند.  موثر  بیماری  درمان  در 
می گیرد،  قرار  بیماران  سر  بر  کاله  این  که  »زمانی  می گویند:  آن 
الگوی  یک  براساس  شده اند  تعبیه  آن  اطراف  در  که  الکترودهایی 

تعیین شده درمان را آغاز می کنند.«
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اینترنت اشیا به کجا می رود

آشپزی با ادویه 
تکـنولوژی

کسانی  گفته  به  و  شده  داغ  که  است  سالی  چند  اشیا  اینترنت  بحث 
می کنند  همکاری  موضوع  این  با  مرتبط  پروژه های  در  نوعی  به  که 
اشیا  اینترنت  می شود.  مطرح  این چنینی  فناوری های  آینده  به عنوان 
پروژه های مرتبط با موضوع را در مکان های گوناگون میسر می سازد. 

خدمات  و  فروشگاه ها  به  مربوط  پروژه های  به  می توان  دست  این  از 
شهری، حمل ونقل عمومی و خانه ها اشاره کرد. اما یکی از مکان هایی 
برد،  نام  اشیا  اینترنت  برای  مناسب  جایی  به عنوان  آن  از  می توان  که 

آشپزخانه است.
غذایی  منابع  مدیریت  و  اندازه گیری  پز،  و  پخت  به  مربوط  مسائل 
می توانند در زمره  پروژه  های اینترنت اشیا در آشپزخانه قرار گیرند. 
برای این منظور استارت اپ های مختلفی در چنین پروژه هایی در نظر 
گرفته می شود. یکی از مدیران استارت اپ های مرتبط با آشپزخانه های 
مدرن می گوید: »فناوری به بخش های گوناگون زندگی ما رخنه کرده؛ 
اما آشپزخانه کمترین نصیب را از آن برده است و حاال فرصت مناسبی 

برای مدرن کردن آشپزخانه هاست.«
سازنده یکی دیگر از محصوالت توضیح می دهد همه ما دوست داریم 
داشته  چوب  مثل  طبیعی  جنس  با  زیبا  لوازم  و  وسایل  خود  خانه  در 
باشیم. کسی چندان مایل نیست از وسایل پالستیکی استفاده کند. این 
پنل  طریق  از  را  وزن  اطالعات  که  می کند  تولید  را  تخته هایی  کمپانی 

جلویی خود نشان می دهد. این تخته که ترازوی آشپزخانه نیز هست 
Gkilo نام دارد.

این روزها افراد بیشتری در آشپزخانه از آیپد خود استفاده می کنند. یکی 
از استفاده های مرسوم از آیپد در آشپزخانه دنبال کردن دستورالعمل 
غذاهایی است که تهیه می کنیم. برای این منظور کمتر کسی این روزها 
کاملی  اپلیکیشن های  می کند.  استفاده  آشپزی  کاغذی  کتاب های  از 
برای یاری رساندن افراد در  آشپزخانه وجود دارد. برخی از این اپ ها 
امکاناتی بیشتر؛ حتی از راهنماهای دستورالعمل در اختیار کاربر قرار 
می دهند. با استفاده از این اپ ها می توان خیلی دقیق از زمان بندی ها، 

وزن ها و دیگر اطالعاتی که نیاز به اندازه گیری دارد، مطلع شد.
ابزاری  استارت اپ  این  است.  آشپزخانه  با  مرتبط  دیگر  پروژه   Drop

کوچک در اختیار کاربر می گذارد که در تعامل با آیپد کار می کند. این 
دو وسیله در کنار هم مراحل انجام آشپزی را مانند نصب یک نرم افزار 
ساده می کند. به شکلی که ابتدا اندازه گیری ها توسط آن انجام می شود 
و سپس زمان اضافه شدن هر ماده غذایی به آشپز اطالع داده می شود.

عالوه بر همه اینها وسایل اصلی آشپزخانه نیز می توانند در آینده این 
مانند  وسایلی  یعنی  باشند؛  داشته  پررنگ تری  نقش  خانه   مهم  بخش 
این  به شبکه متصل شوند.  فر ها می توانند  انواع  و  گاز، یخچال  اجاق 
اتصال به افراد کمک می کند در لحظه تسلط خود را بر آشپزخانه حفظ 
متصل  سیستم ها  گونه  این  به  که  یخچال هایی  نمونه  به عنوان  کنند. 
هستند، اطالعات دست اولی از موادی که در خانه دارید در اختیارتان 
می تواند  مخصوص  اپلیکیشن های  از  استفاده  با  حتی  و  می گذارند 
بدهد.  موجود  اولیه  مواد  به  توجه  با  را  پیشنهادها  بهترین  شما  به 
کمک  کاربران  به  نیز  مدرن  ابزارهای  و  ظروف  دیگر  یا  ماهیتابه ها 
می کنند بهترین شرایط آشپزی را در آشپزخانه های مدرن برای خود 

مهیا کنند.

قدرتمندترین ال نینیو 
در راه است

انتظار  در  باید  می گوید  آمریکا  هواشناسی  مرکزی  سازمان 
»ال نینیو«  نام  با  که  باشیم  اخیر  سال   65 جوی  پدیده  قدرتمندترین 
شناخته می شود. سازمان هواشناسی آمریکا روز پنجشنبه اعالم کرد 
پدیده آب و هوایی »ال نینیو« که از چند ماه پیش فعال شده است به 
احتمال زیاد تا بهار 2016 به فعالیت خود ادامه می دهد و به احتمال 
زیاد قدرتمندترین ال نینیو طی 65 سال گذشته است. مایک هالپرت، 

معاون سازمان هواشناسی آمریکا در یک تله کنفرانس در این باره به 
خبرنگاران گفت: »ما در انتظار این پدیده جوی هستیم که می تواند 
یکی از قدرتمندترین ال نینیوهای تاریخ باشد.« او در ادامه افزود: »از 
اطلس  اقیانوس  در  استوایی  آب های مناطق  ماه مارس، دمای سطح 
همچنان از حد طبیعی باالتر بوده و پیش بینی می شود ال نینیو تا اواخر 
پاییز و طی زمستان و شاید تا بهار آینده همچنان به فعالیت خود ادامه 
دهد؛ پیش بینی ما این است که امسال شاهد قوی ترین میزان فعالیت 
»ال نینیو«  باشیم.«  سو  این  به   1950 سال  از  وهوایی،  آب  چرخه  این 
مشهور  چرخه های  از  یکی  می شود  تلفظ  »ال نینو«  اشتباه  به  که 
ایجاد  باعث  یک بار  سال  هفت  تا  دو  هر  که  است  جهان  وهوایی  آب 
ناهنجاری های بزرگ در آب و هوای سراسر کره زمین می شود که از 
خشکسالی،  ناگهانی،  به سیالب های  ناهنجاری ها می توان  این  جمله 
قحطی و شیوع برخی بیماری ها اشاره کرد. ال نینیو اصوال تغییراتی 
در موقعیت تندبادها به وجود می آورد و موجب پدید آمدن رفتارهای 
آب وهوایی غیرمعمول در کره زمین می شود. تغییرات در تندبادها بر 
آب وهوا نه تنها در شمال و جنوب قاره آمریکا بلکه در نقاط دوردستی 
همچون آفریقا و نواحی جنوبگان تاثیر می گذارد. ال نینیو با افزایش 
ایاالت  در  و  آغاز  شرقی  آرام  اقیانوس  شرقی  قسمت  در  آب ها  دمای 
متحده سبب بارش سنگین زمستانی می شود؛ این رویداد در استرالیا 
نیز  پیش  بار می آورد. چندی  به  را  خشکسالی هایی  توفان  و  و هند، 
باره  این  در  متحده  ایاالت  در  هوا  و  آب  پیش بینی  مرکز  دانشمندان 
هشدار داده و گفته بودند که شانس وقوع ال نینیو در طول تابستان 
درصد   80 زمستان  و  پاییز  طول  در  و  درصد   ۷0 شمالی  نیمکره  در 

خواهد بود.
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کارمنـدان 
شــــــــرور 

 ترجمه: الهام شیرمحمدی

منابع  بزرگ ترین  آنها  که  می گویند  کارمندان  به  اغلب 
که  دارد  صحت  اندازه  همان  به  جمله  این  هستند.  شرکت 
ندرت  به  هستند.  نیز  شرکت  مسوول  بزرگ ترین  بگوییم 
یا  دشمنی ها  قربانی  شرکتی  آنکه  بدون  می گذرد  هفته ای 

وب سایت  جوالی   20 در  نشود.  کارمندانش  دردسرهای 
Ashley Madison اعالم کرد هک شده است. نوئل بیدرمن، 
مدیر ارشد این شرکت، می گوید تصورش این است که این 
 HSBC حمله »از داخل شرکت« بوده است. در 6 جوالی 
سر  »نمایش  کارمندانش  از  گروهی  شد  فاش  که  هنگامی 
به  را  نارنجی  لباس خواب  در  آسیایی  همکار  یک  بریدن 
را  آنها  کردند  فیلمبرداری  و  اجرا«  داعش  سبک  از  تقلید 

اخراج کرد.
است.  کالهبردار«  »فرد  درون  دشمن  نوع  آشناترین 
سازمانی  )خواهرخوانده  اکونومیست  اطالعات  واحد 
مدیران  بین  در  را  عادی  نظرسنجی  یک  اکونومیست( 
انجام شده توسط  ارشد درباره موضوع کالهبرداری های 
سال  نظرسنجی  در  داد.  صورت  درون سازمانی  افراد 
2013 آشکار شد حدود ۷0 درصد شرکت ها حداقل یک بار 
نظرسنجی  در  رقم  این  شده اند.  کالهبرداری  دستخوش 
پیش از آن 61 درصد بود. کالهبرداری اغلب پیش  پا افتاده 
است: در نظرسنجی انجام شده بین کارمندان بریتانیایی 
برای YouGov در سال 2010 دریافتند یک چهارم کارمندان 
مسوول هزینه هایی بودند که به منظور بزرگ جلوه دادن 

است  ممکن  کالهبرداری  اما  بودند.  پذیرفته  خسارت 
در نظر  را  کارمندانی  باشد:  آسیب زننده تر  و  جسورانه تر 
بگیرید که با استفاده از تکنولوژی سرقت شده و فهرست 

سرقت شده مشتریان به رقیبان شرکت تبدیل می شوند.
دزدان  است.  خرابکار  فرد  کالهبردار  فرد  از  خطرناک تر 
تحت  خرابکاران  اما  دارند.  منطقی  انگیزه  یک  نهایت  در 
تاثیر میل انتقامی هستند که هیچ محدودیتی نمی شناسد. 
امر  در  که   Intelligence  K2 شرکت  از  رابرتسون  دیوید 
شرکت  یک  داستان  دارد  تخصص  شرکت ها  از  بازرسی 
ساختاربندی  که  می کند  بررسی  را  بریتانیایی  تولیدی 
فناوری  اعضای بخش  از  یکی  بود.  داده  انجام  را  دوباره 
اطالعات کشف کرد که نام او در فهرست افرادی است که 
دیگر به خدمات شان نیازی نیست. او از کامپیوتر خانگی 
و  کرد  باز  شرکت  آی تی  سیستم   به  پشتی«  »در  یک  خود 
خسارت شدیدی از جمله حذف کردن فایل ها، منتشر کردن 
مستهجن  تصاویر  کردن  پخش  و  ارشد  مدیر  ای میل های 

وارد کرد.

کارمند  یک  نقش  در  ابتدا  در  داخلی  دشمنان  از  بعضی 
بدترین  از  زیادی  بسیار  تعداد  می شوند.  ظاهر  محبوب 
افراد  کار  اخیر  سال های  در  شرکت ها  رسوایی های 
جاه طلبی است که ابتدا وارد شرکت می شوند و سپس برای 
خوشایند رئیس خود قوانین را می شکنند. Barings، بانک 
سرمایه گذاری ورشکسته در بریتانیا، نیک لیسون را غرق 
در پاداش کرد پیش از آنکه کشف کند او نتایج فوق العاده 
بزرگ ساخت چرا که او را بزرگ تر از آنچه بود قلمداد کرده 

بودند.

جهت  در  که  هستند  افرادی  همان  داخلی  دشمنان  دیگر 
اجرایی  مدیریت  گروه  هستند.  جاه طلب  افراد  مخالف 
HSBC جدیدترین نمونه از کارمندان رده پایین هستند که 
سیاه نمایی  برای  اینترنت  قدرت  از  غیرعامدانه  یا  عامدانه 
دو   2009 آوریل  در  کردند.  استفاده  خود  شرکت  شهرت 
 Domino’s فست فود  زنجیره ای  فروشگاه های  از  کارمند 
حال  در  را  آنها  که  کردند  منتشر  خودشان  از  ویدئوهایی 
در  و  می داد.  نشان  بیرون بر«  غذای  از  »سوءاستفاده 
از  تصاویری  کینگ  برگر  کارمندان  از  یکی   2012 جوالی 

کفش های  با  را  او  که  کرد  منتشر  آنالین  طور  به  خودش 
کثیف درون وان کاهو همراه با این جمله نشان می داد »این 

کاهویی است که شما در برگر کینگ می خورید«.
تخریب  برای  بیگانه  افراد  روش های  موثرترین  از  یکی 
شرکت  درون  افراد  از  یکی  با  رابطه  ایجاد  شرکت  یک 
است. این روش نسبتًا ظالمانه است: تطمیع  یک نظافتچی 
برای اینکه یک کیبورد به دقت دستکاری شده را جایگزین 
فلش  یک  با  را  یواس بی  فلش  یا  کند  واقعی  کیبورد 
است.  پیچیده تر  اغلب  کار  این  اما  کند.  جابه جا  ویروسی 
شرکت ها  در  آمده  بار  به  فجایع  بزرگ ترین  از  بسیاری 
گرفته  صورت  شریک  نفر  چند  توسط  اخیر  سال های  در 
است. کارشناسان امنیتی می گویند هکرهایی که اطالعات 
فردی را از حدود 40 میلیون مشتری فروشگاه زنجیره ای 
Target در آمریکا سرقت کردند، در سال 2013 ممکن است 

همدستانی در داخل داشته  اند.
در  گرگ های  این  سوی  از  تهدید  کاهش  برای  شرکت ها 
نوع  به  آن  از  بکنند؟ بخش زیادی  باید  لباس گوسفند چه 

مثاًل  دارید:  کار  و  سر  آنها  با  که  دارد  بستگی  گرگ هایی 
تله هایی که برای خرابکاران موثر است ممکن است برای 
دارای  شرکت های  حتی  و  نیفتد.  کارگر  کالهبرداران 
مبارزه  حال  در  دشوار  نبردی  در  نیز  مدیریت  بهترین 
داده های  می شود.  دشوارتر  اطالعات  کنترل  هستند. 
موجود در یک فلش یو اس بی کوچک می تواند برابر با بیش 
ممکن  همراه  تلفن  یک  باشد.  چاپی  برگه  میلیون   500 از 
شود.  بدل  سمع  استراق  برای  وسیله ای  به  و  هک  است 
افرادی که پیوسته با وسایل الکترونیک خود در مکان های 
شلوغی که ممکن است در آنجا تحت نظارت، فیلمبرداری یا 

هک شدن قرار گیرند، وارد صفحات خود می شوند.

ستون پنجم، سه اصل
سپردن  خاطر  به  ارزش  اصل  سه  موارد،  این  وجود  با 
دارد. نخستین اصل این است که شرکت ها باید بر افرادی 
که بیشترین ظرفیت آسیب زدن به شرکت را دارند تمرکز 
کنند، یعنی افرادی که کنترل پول و اطالعات را در اختیار 
محل  تشخیص  می شود،  پیچیده تر  شرکت  هرچه  دارند. 
واقعی قدرت دشوارتر می شود. اما یک چیز کاماًل آشکار 

است. هرچه شرکت بیشتر به اطالعات خود وابسته باشد، 
کارشناسان  آی تی بیشتری می توانند به تمام آن کسب و کار 
انجام  می توانند  شرکت ها  که  کاری  کمترین  بزنند.  لطمه 
دهند این است که کاماًل مراقب بخش  آی تی خود باشند، و 
اگر می خواهید فردی را از گروه  آی تی اخراج کنید، فورًا 

این کار را انجام دهید.

است.  ناگزیر  امری  انسانی  تماس  که  است  این  دوم  اصل 
که  نرم افزارهایی  نصب  با  می توانند  قطعًا  شرکت ها 
ای  بر  یا  می دهد  تشخیص  را  غریب  و  عجیب  رفتارهای 
برای  حسابداران  استخدام  با  یا  می کند،  نظارت  میل ها 
بازبینی حساب ها قدرت خود را بیشتر کنند. اما کارمندان 
آنها  جلوترند:  خود  مدیران  از  گام  یک  همیشه  حقه باز 
خیلی  است  نظر  تحت  ای میل هایشان  شوند  متوجه  اگر 
شرکت ها  می آورند.  رو  متنی  پیام  از  استفاده  به  ساده 
می توانند با توجه کردن به شایعات پیرامون شرکت اقدام 
از  استفاده  با  امنیتی  شرکت های  دهند.  انجام  بیشتری 

کشیدن  سیگار  مخصوص  اتاق های  در  که  »جاسوسانی« 
بیرون  نوشیدنی  صرف  برای  کار  از  بعد  یا  می چرخند 
می روند بعضی از بهترین نتایج خود را به دست می آورند.
برخورد  شرکت  درون  دشمن  با  مبارزه  برای  راه  بهترین 
همان  سوم  اصل  این  و  است  کارمندان  با  احترام آمیز 
موردی است که شرکت ها از آن غفلت می کنند. آنها ممکن 
امری  هیچ  که  باشند  داشته  قبول  را  نغز  سخن  این  است 
کارمندان  از  بسیاری  اما  نیست،  کارمندان شان  از  مهم تر 
کم اهمیت تر  آنها  از  که هیچ موردی  دارند  را  احساس  این 
شرکت  توسط  که  جدید  نظرسنجی  یک  طبق  نیست. 
مشاوره Accenture انجام شد، 31 درصد کارمندان رئیس 
خود را دوست ندارند، 32 درصد آنها در جست وجوی شغل 
هیچ  شرکت  می کنند  احساس  درصد   43 و  هستند،  جدید 
مشکل  بزرگ ترین  نمی شود.  قائل  کارشان  برای  اهمیتی 
هنگام تالش برای انجام بیشترین کار با کمترین توجه به 
کارکنان این است که در انتها سبب می شود گوسفند خود 
به بزرگ ترین  را  بدل و بزرگ ترین منابع خود  به گرگ  را 

تعهدات تبدیل کنید.
منبع: اکونومیست
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خانواده

 مدت چندانی از سال هایی که طالق، یکی از کم اهمیت ترین 
عوامل تاثیر گذار بر خانواده بود، نمی گذرد. اما همین چند 
یکی  به  تبدیل  طالق،  تا  است  بوده  کافی  کاماًل  زمان  دهه 
خانواده ها  بر تصمیمات  موثر  عوامل  تعیین کننده ترین  از 
از  طالق  اثر  بر  زوج ها،  اینکه  احتمال  دیگر  حاال  شود. 
یکدیگر جدا شوند، 10 برابر احتمال این است که مرگ آنها 
بر  بزرگی  و  مهم  اثرات  موضوع  این  کند.  جدا  هم  از  را 

ساختار اقتصادی خانوارها داشته است.

طالق  با  مشترک تان  زندگی  که  کنید  پیش بینی  اگر  شما   
گرفت.  خواهید  متفاوتی  تصمیمات  شد،  خواهد  مواجه 
کاهش نرخ باروری و مشارکت بیشتر زنان در بازار نیروی 
تغییر  این  اثرات  است.  تغییرات  این  از  بخشی  تنها  کار 
رفتارها بسیار بررسی شده است، این مقاله تالش دارد تا 
بر علت ایجاد این تغییرات متمرکز شود. چرا طالق، بیشتر 
در بین فقرا، سیاهپوستان و زوج هایی از دو نژاد و رنگ 
می توان  را  طالق  برای  افراد  تصمیم گیری  است؟  معمول 
از راه بسط تئوری بکر در مورد نحوه تصمیم گیری افراد 
برای ازدواج، استخراج کرد. وی در مقاله سال 19۷4 خود، 
مطلوبیت  که  ازدواج می کند  وقتی  نفر  یک  که  کرد  فرض 
احتمالی  مطلوبیت  از  بیشتر  را  ازدواج  از  ناشی  احتمالی 
این استدالل،  با بسط  از مجرد ماندن تخمین بزند.  ناشی 
طالق  به  اقدام  وقتی  زوج،  یک  بگوییم  اگر  است  منطقی 
ازدواج،  در  ماندن  باقی  از  ناشی  مطلوبیت  که  می کنند 
احتمااًل  و  جدایی  از  ناشی  مطلوبیت  از  کمتر  آنها  نظر  از 
چرا  چیست؟  موضوع  این  علت  اما  باشد.  مجدد  ازدواج 
مطلوبیت زیادی که باعث ارجحیت ازدواج بر مجرد ماندن 
شده بود، کاهش یافته تا جایی که جدایی مطلوب تر شود؟ 
یکی از مهم ترین علل این موضوع را می توان بی اطمینانی 
و تفاوت شدید بین مطلوبیت واقعی و مورد انتظار ازدواج 
به  تصمیم  جهت  این  به  عده ای  نظر،  این  طبق  دانست. 
از  واقع  در  که  مطلوبیتی  احتمااًل  که  می گیرند  جدایی 
که  است  میزانی  آن  از  کمتر  آورده اند،  دست  به  ازدواج 
انتظار حصول آن را داشته اند. اما در این صورت، می توان 
کمتری  جدایی های  انتظار  انتظارات،  کردن  واقع بینانه  با 
را داشت. هر چقدر دستاوردها و میزان مطلوبیت ازدواج 
اینکه  با دقت بیشتری معلوم باشد، احتمال  برای یک فرد 
سمت  به  را  وی  انتظارات،  نشدن  برآورده  و  بی اطمینانی 
طالق سوق دهد، کمتر خواهد بود. در این بررسی ما فرض 
می کنیم واحد خانوار از ترکیب زمان که کاالیی غیر بازاری 

به  ارائه  بازاری، کاال و خدماتی غیر قابل  با کاالهای  است 
بازار تهیه می کند که برطرف کننده نیازهای خانوار است. 
کاالها  مصرف  از  خود  مطلوبیت  می کند  سعی  کس  هر 
این پس  از  را حداکثر کند و در واقع  ارائه شده  و خدمات 
ارزش فعلی کل کاال و خدماتی که فرد انتظار دارد در طول 
می شود.  خوانده  ثروت  کند،  استفاده  خود  زندگی  دوره 
واضح است لفظ ثروت در اینجا تنها نماینده ثروت پولی 
نیست. در هر لحظه، تصمیم زناشویی مطلوب خواهد بود 
که ثروت کل را در مدت زمان باقی مانده زندگی، حداکثر 
گرفتن  طالق  می تواند  بهینه،  تصمیمات  این  از  یکی  کند. 
از  تابعی  این وضعیت، طالق می تواند  در  واقع  در  باشد. 
دو متغیر محسوب شود: سود انتظاری حاصل از ازدواج، 
و  می شود  طالق  احتمال  کاهش  باعث  آن  بودن  بیشتر  که 
نحوه توزیع متغیری که آن را سود پیش بینی نشده حاصل 
این سود  ازدواج می خوانیم. هرچقدر واریانس توزیع  از 
این  بود.  خواهد  کمتر  طالق  احتمال  باشد،  کمتر  نیز 
زندگی رخ  اولیه  در سال های  بیشتر طالق ها  که  موضوع 
انتظارات  می دهد، تایید کننده این ادعاست که تخمین ها و 
دهد.  افزایش  طالق  برای  را  فرد  انگیزه  می تواند  اشتباه 
فردی  انگیزه های  از  تنها  اینجا  تا  باشید،  کرده  دقت  اگر 
جدایی  یا  رابطه  در  ماندن  برای  ازدواج،  طرفین  از  یکی 
صحبت کرده ایم و فرض کرده ایم طرف دیگر حرفی برای 
دو  هر  هم نظری  به  نیاز  معمواًل  طالق،  اما  ندارد.  گفتن 
طرف رابطه دارد. اگر هر دو طرف در برآورد مطلوبیت 
جدایی یا باقی ماندن در ازدواج هم نظر باشند که مشکلی 
وجود نخواهد داشت. اما در صورت متفاوت بودن عقاید 
جبران  اگر  آمد؟  خواهد  پیش  وضعیتی  چه  طرف،  دو 
هزینه های بین زوجین را بدون هزینه و امکان پذیر تصور 
انتخاب  را  طالق  صورتی  در  تنها  و  تنها  زوج  یک  کنیم، 
خواهند کرد که مجموع ثروت آنها در صورت باقی ماندن 
در ازدواج، کمتر از مجموع ثروت دو نفر آنها در صورت 
از  یکی  ثروت  باشیم  داشته  انتظار  اگر  اما  باشد.  جدایی 
صورت  در  ثروتش  از  بیش  جدایی،  صورت  در  طرفین 
باقی ماندن در ازدواج باشد و در عین حال ثروت مجموع 
مجموع شان  ثروت  از  کمتر  جدایی،  صورت  در  طرف  دو 

باید  دوم  طرف  باشد،  ازدواج  در  ماندن  باقی  صورت  در 
این مابه التفاوت را برای طرف اول )که در صورت جدایی 
حاضر  وی  تا  کند  جبران  دارد(  را  بیشتری  ثروت  انتظار 
به ماندن در ازدواج شود. در واقع اگر تقسیم ثروت )که 
تشکیل  را  آن  از  بخشی  فقط  پول،  می کنیم  تاکید  مجددًا 
می دهد( کاماًل انعطاف پذیر باشد، دیگر اصطالحاتی مانند 
اینکه یکی از زوج ها دیگری را »ترک کرده« معنی خاصی 
این وضعیت، مسلمًا هر  بروز  ندارد. در واقع در صورت 
دو طرف از طالق سود برده اند، چون اگر سود دوطرفه ای 
را  دیگری  از زوج ها می توانست ضرر  یکی  نبود،  بین  در 
فرض  مثال  عنوان  به  بماند.  پایدار  ازدواج  تا  کند  جبران 
واحد  صد  طالق،  از  بعد  ثروتش  دارد  انتظار  مردی  کنید 
افزایش یابد، زن اما انتظار دارد بعد از طالق ثروتش 60 
واحد کاهش یابد. افزایش 100 واحدی ثروت مرد در زمان 
کند،  صرف نظر  طالق  از  وی  شد  خواهد  باعث  حاضر، 
اما این کار به این معنی خواهد بود که در وضعیت جدید 
)افزایش   100 واحدی ثروت مرد در باقی ماندن بر ازدواج( 
طالق،  دارد  انتظار  چون  بود  خواهد  طالق  خواهان  زن 
 60 تنها  دادن  دست  )از  دهد  افزایش  را  ثروتش  واحد   40
واحد در برابر از دست دادن 100 واحد(. هرچقدر احتمال 
پیشتر  که  همان طور  باشد،  بیشتر  ازدواج  از  ثروت  کسب 
بررسی  در  بکر  می یابد.  کاهش  طالق  احتمال  گفتیم،  هم 
خود )19۷4( نشان داد که همسریابی غیر تصادفی اگر بر 
مانند  شخصیتی  ویژگی های  بیشتر  باشد،  تشابه  اساس 
مورد  را  و ...  جذابیت  شخصیت،  قد،  هوش،  تحصیالت، 
توجه قرار می دهد و اگر بر اساس عدم تشابه همسریابی 
باالیی  توانایی  نظر  یک  از  که  فردی  معمواًل  شود،  انجام 
دارد به دنبال جفتی نا متشابه با خود خواهد بود. بکر در 
تشابه  اساس  بر  همسریابی  اگر  داد  نشان  تحقیق  همین 
شخصیتی  باالی  رده های  در  که  افرادی  معمواًل  باشد، 
قرار دارند از ازدواج سود بیشتری نسبت به مجرد ماندن 
خواهند برد. اما این فرمول را نمی توان به دوران تاهل و 
طالق هم تسری داد. در واقع در مواردی اگر همسرگزینی 
بهینه بر اساس تفاوت ها باشد احتمال موفقیت بیشتر هم 
هست. به عنوان مثال مردی با قابلیت کسب درآمد باال اگر 

با زنی که بسیار جذاب است و در بازار کار مشارکت ندارد 
ازدواج کند، نه تنها احتمال طالق کاهش خواهد یافت، که 
باال  نیز  طرفین  مجدد  ازدواج  احتمال  طالق  صورت  در 
انتظاری  دلیل که هر دو طرف ثروت  این  به  بود.  خواهد 
اما در مورد طرفینی که هر دو در  دارند.  تاهل  از  باالیی 
بازار کار مشارکت دارند، نسبت درآمدها می تواند به شدت 
بر  نیز  دیگری  موثر  عوامل  باشد.  موثر  طالق  میزان  بر 
افزایش یا کاهش طالق موثر است که نمی توان آن  میزان 
را در این دسته بندی قرار داد. به عنوان مثال افزایش سن، 
باعث کاهش میزان طالق می شود. احتمااًل به این دلیل که 
در سنین بسیار پایین افراد درک درستی از انتظارات خود 
ندارند اما از طرفی ازدواج در سنین باال نیز می تواند باعث 
دارایی های  افزایش  همچنین  شود.  طالق  میزان  افزایش 
حاصل از ازدواج )که ملموس ترین آن فرزند است( احتمال 
طالق را کاهش می دهد چون عالوه بر اینکه این دارایی ها 
برای  ازدواج  در  ماندن  باقی  شدن  باارزش  برای  عاملی 
یا  ازدواج  از  پس  زندگی  در  می شود،  محسوب  طرفین 
ازدواج مجدد نیز دارایی منفی محسوب شده و در نتیجه 
ثروت انتظاری پس از طالق را کاهش می دهد. البته عکس 

این مورد هم صادق است.
 به این معنی که اگر طرفین، احتمال طالق را باال پیش بینی 
کاهش  ازدواج  در  مشترک  دارایی  ایجاد  احتمال  کنند، 
طالق  احتمال  ازدواج  عمر  افزایش  با  همچنین  می یابد. 
ایجاد  دلیل  به  می تواند  هم  موضوع  این  می یابد.  کاهش 
که  زوج هایی  اینکه  هم  و  باشد  زیاد  مشترک  دارایی های 
ثروت انتظاری کمی از ازدواج دارند معمواًل در سال های 
زمان  شدن  طوالنی  می دهند.  خاتمه  خود  ازدواج  به  اول 
از  باالیی  ثروتی  برآورد  طرفین  می دهد  نشان  ازدواج 
بر  نیز عالوه  ازدواج مجدد  در مورد  دارند.  ازدواج خود 
اینکه برآورد ثروت ناشی از ازدواج مجدد نقش اصلی را 
در  می یابد.  افزایش  طالق  احتمال  دارد،  تصمیم گیری  در 
واقع بررسی های ما نشان می دهد احتمال طالق در ازدواج 
دوم بیش از اول و در ازدواج سوم بیش از دوم و ... است. 
که  افرادی  که  می شود  ایجاد  دلیل  این  به  وضعیت  این 
ویژگی های  معمواًل  داشته اند،  طالق  به  منتهی  ازدواجی 
این  است.  شده  آنها  جدایی  به  منجر  که  دارند  شخصیتی 
به  منجر  نیز  بعدی  ازدواج های  در  می تواند  ویژگی ها 
از  ناشی  مشترک  دارایی های  اینکه  بر  عالوه  شود  طالق 
انتظاری  ثروت  و  سود  به خودی خود،  قبلی،  ازدواج های 

حاصل از ازدواج های بعدی را کاهش می دهد.

چگونه افراد در تصمیم گیری برای طالق به هزینه و فایده می پردازند؟ 

طالِق عقالنی 
 گری بکر  -  الیزابت لندس -  رابرت مایکل
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5 توصیه مالی برای 
دهه پنجم زندگی

اگر در 40 سالگی قرار دارید به این معنی است که دوران جوانی 
را پشت سر گذاشته اید و باید برای آینده خود و همچنین آینده 
افرادی که در 40  انجام دهید.  برنامه ریزی مالی  خانواده تان 
سالگی زندگی شان به سر می برند اغلب با این مشکل رو به رو 
پس انداز  فرزندان شان  دانشگاه  شهریه  برای  باید  که  هستند 
و  کنند  ذخیره  بازنشستگی  دوران  برای  هم  را  پولی  و  کنند 
خرید  قسط  پیش  کردن  فراهم  برای  یا  بخرند  خانه  همزمان 

خانه پس انداز کنند. 

کنند  کمک  شما  به  می توانند  که  هستند  مالی ای  کارشناسان 
و  کنید  مدیریت  زندگی تان  سالگی   40 در  را  خود  پس انداز 
آنها  آنها است که خود می توانید  برآیند نظر  توصیه های زیر 
را عملی کنید.الکسا فون تون، موسس و مدیرعامل سایت لرن 
با  مالی  ریزی  برنامه  »نداشتن  می گوید:  نیویورک،  در  وست 
مالی  برنامه  ندارد. گرچه هر کس  فرقی  بد  برنامه ریزی  یک 
مخصوص به خود را دارد، اما همه افراد باید میزان درآمدشان 
اولویت هایی را برای پرداخت بدهی ها و  را درنظر بگیرند و 

پس انداز برای موضوعات مختلف تعیین کنند.«

ذخیره پولی ایجاد کنید
مک  در  سینرجی  مالی  خدمات  شرکت  رئیس  الکس،  روی 
هرگونه  در  گام  اولین  است  معتقد  پنسیلوانیا،  در  کیسپورت 
او  است.  اضطراری  صندوق  یک  ایجاد  مالی  برنامه ریزی 
می گوید: »باید به اندازه درآمد سه تا شش ماه خود را در یک 
حساب امن و قابل نقد شدن پس انداز کنید. همچنین باید در 
برنامه ریزی  آنها  برای  از قبل  این حساب برای مخارجی که 
شده است، پول پس انداز کنید. برای مثال اگر قرار است طی 
چند سال آینده مبلمان منزل تان را عوض کنید، باید پولی را در 
حساب پس اندازتان برای این کار ذخیره کنید.«رونیا کوری، 
واشنگتن،  در  لینچ  مریل  موسسه  در  دارایی  مدیریت  مشاور 
معتقد است خانواده هایی که در آن زن و شوهر هر دو درآمد 
پس انداز  را  خود  درآمد  از  ماه  سه  میزان  به  می توانند  دارند 

کنند، اما وقتی فقط یک نفر از آنها درآمد دارد باید به میزان 
6 ماه از درآمد پس انداز شود. او می افزاید:»مساله این نیست 
مانند  مواردی  برای  باید  مالی  نظر  از  دارید،  پول  چقدر  که 

تعمیرات منزل یا از دست دادن شغل آمادگی باشید«.

بدهی هایتان را کاهش دهید

درنهایت  و  کاهش  باید  تان  بعدی  اولویت  دارید،  بدهی  اگر 
می توانید  بدهی ها  تسویه  از  پس  زیرا  باشد،  بدهی  آن  حذف 
کوری  رونیا  کنید.  سرمایه گذاری  آینده  برای  و  پس انداز 
بدهی  سریع تر  هرچه  باید  دارید  بدهی  »اگر  می کند:  توصیه 
برنامه ریزی  بر  عالوه  است  معتقد  او  کنید.«  تسویه  را  خود 
مالی، هنگام گرفتن وام باید به دنبال وام هایی باشید که نرخ 
فراوانی  بدهی های  »اگر  می افزاید:  او  دارند.  کمتری  سود 
آنها  تسویه  برای  موجود  بودجه های  همه  از  باید  دارید، 
ماهانه  مثال  برای  و  دارید  کمی  بدهی  اگر  اما  کنید  استفاده 

می توانید مبلغ 2 هزار دالر پس انداز کنید، باید یک سوم آن را 
برای  را  آن  بقیه  و  دهید  اختصاص  تان  بدهی  بازپرداخت  به 

دوران بازنشستگی پس انداز کنید.«

مزایای بازنشستگی را به حداکثر برسانید
است  معنی  این  به  هستید  زندگی تان  سالگی   40 دهه  در  اگر 

به صورت  را  توجهی  قابل  مبلغ  تاکنون  کارفرمای تان  که 
برای  که  است  کرده  پرداخت  اجتماعی  تامین  بیمه  حق 
به  توجه  با  اما  است  شده  پس انداز  بازنشستگی تان  زمان 
دارند  متفاوتی  بازنشستگی  برنامه های  کارفرمایان  اینکه 
برای  راهی  باید  می کنند،  پرداخت  را  بیمه  حداقل  احتماال  و 
بیمه  حق  سقف  و  کنید  پیدا  بیمه  حق  پرداخت  در  مشارکت 
خود را افزایش دهید. برخی شرکت های بیمه طرح های بیمه 
حقوق  افزایش  موجب  که  می کنند  ارائه  بازنشستگی  مکمل 
توصیه  مالی  برنامه ریزی  کارشناسان  می شود.  بازنشستگی 

می کنند این طرح ها را بررسی و برای بهره مندی از آنها اقدام 
کنید. 

برای شهریه دانشگاه پس انداز کنید
اگر در دهه 40 سالگی زندگی تان هستید و فرزند دارید، باید 
کنید.  پس انداز  فرزندتان  دانشگاه  شهریه  برای  هم اکنون  از 
میزان این پس انداز به سن فرزندتان بستگی دارد. کارشناسان 
فرزندان  تولد  زمان  از  را  پس انداز  این  می کنند  توصیه  مالی 
می توانید  درآمدتان  افزایش  با  زمان  طول  در  کنید.  شروع 
میزان این پس انداز را افزایش دهید. همچنین باید روش های 
کاستن از هزینه های دانشگاه را بررسی کنید. به عنوان مثال 
را  دولتی  دانشگاه  خصوصی،  دانشگاه های  انتخاب  جای  به 
انتخاب کنید. روی الکس می گوید: »بهترین کار این است که 
پس انداز برای دانشگاه را خیلی زود شروع کنید. اگر در دهه 
برای  و  است  دانشگاه  سن  در  فرزندتان  و  هستید  سالگی   40
نیست  الزم  نکرده اید،  چندانی  پس انداز  بازنشستگی  دوران 
می گوید  او  کنید.«  پرداخت  شما  را  دانشگاه  مخارج  همه 
فرزندتان می تواند با کار کردن بخشی از هزینه های دانشگاه 

را خودش پرداخت کند. 

خانواده خود را بیمه کنید
افرادی که در دهه 40 سالگی قرار دارند باید نیازهای بیمه ای 
هستند  سنی  گروه  این  در  که  افرادی  کنند.  بررسی  را  خود 
فرزند  دارای  آنها  اغلب  چون  باشند،  داشته  زندگی  بیمه  باید 
هستند و باید به فکر آینده فرزندان شان باشند. بدون داشتن 
تامین  کند،  فوت  زوجین  از  یکی  که  درصورتی  زندگی،  بیمه 
کارشناسان  بود.  خواهد  دشوار  بسیار  زندگی  هزینه های 
از  که  افرادی  برای  ویژه  به  زندگی  بیمه  حق  معتقدند  مالی 
که  افرادی  نیست.  گران  چندان  برخوردارند  کافی  سالمت 
باید تحت پوشش  در دهه 40 سالگی زندگی شان قرار دارند 
بیمه سالمت، بیمه مسکن، بیمه خودرو و بیمه زندگی باشند 
و باید اطمینان حاصل کنند به طور کامل تحت پوشش این نوع 
بیمه ها هستند. الکس معتقد است افراد 40 ساله همچنین باید 
بیمه ازکارافتادگی را بررسی و اطمینان حاصل کنند که تحت 
پوشش این نوع بیمه قرار گرفته اند. همچنین توصیه می شود 
این افراد خود را تحت پوشش بیمه های تکمیلی ازکارافتادگی 

قرار دهند. 
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تجربه  را  جنسی  مشکل  یك  خود  زندگی  از  دوره ای  در  زنان  از  بسیاری    
می کنند. برخی آمارها نشان می دهد که حداقل 4 نفر از هر10 زن یکی از انواع 
مشکالت جنسی را در طول زندگی تجربه می کنند که در اصطالح پزشکی، به 

همه آنها >اختالل عملکرد جنسی< گفته می شود. 
به تازگی برخی از شرکت های دارویی ادعا کرده اند دارویی برای تحریك میل 
جنسی زنان در دست ساخت و بررسی دارند که یك ماده استنشاقی است و 

بر مغز اثر تحریکی دارد.
>بروموالنوتاید< که به اصطالح ویاگرای زنانه نام گرفته در زنانی که کاهش 
میل و انگیزش جنسی دارند، می تواند مفید واقع شود. البته این دارو مانند 

ویاگرا عمل نمی کند )ویاگرا جریان خون اعضای تناسلی را افزایش می دهد( 
درمانی  راه های  چه  اگر  می شود.  جنسی  تحریك  تسهیل  و  آغاز  باعث  بلکه 
هنوز  جنسی،  اختالالت  شیوع  وجود  با  متاسفانه  دارد،  وجود  هم  ساده تر 

مبتالیان از مطرح کردن مشکالت خود حتی با پزشك خودداری می کنند.
تداوم مشکالت جنسی در یکی از مراحل پاسخ جنسی، طوال نی شدن اختالل 
عملکرد جنسی نام می گیرد که در فرد ایجاد اضطراب کرده و اثر منفی بر 
ادامه  البته اضطراب هم خود باعث تشدید و  او می گذارد.  روابط زناشویی 
اختالل می شود. اگر چه عوامل متعددی موجب این اختالل در زنان می شوند 
این  از در میان گذاشتن  دلیل شرم  به  قابل درمان هستند ولی متاسفانه  اما 
با  آشنایی  )یعنی  درمان  راه  آسان ترین  حتی  مشاور،  یا  پزشك  با  مشکالت 
ساختار بدنی و عملکرد طبیعی بدن در زمان فعالیت جنسی( نیز مورد غفلت 

واقع شده است. 

● کدام مرحله؟ کدام درد؟ 
اختالل عملکرد جنسی در زنان به چند گروه تقسیم می شود که گاهی با هم 
تداخل پیدا می کنند و همراه می شوند. در اختالل میل جنسی که شایع ترین 
نوع این اختالالت در زنان است، میل جنسی کم یا قطع می شود. نوع دیگری 
از اختال ال ت که در آن ممکن است میل جنسی سر جای خود باشد اما فرد قادر 
به حفظ و ادامه انگیزش جنسی نباشد و یا با وجود میل به این امر، تحریك 

نشود، اختالل انگیزش جنسی است. 
در اختالل ارگاسمیك با وجود تحریك و انگیزش کافی زن نمی تواند به اوج 
لذت جنسی )ارگاسم( برسد. اگر زنی دچار انقباض غیرارادی عضله مهبل 
دچار  شود،  مقاربت  یاهنگام  بعد  قبل،  تناسلی  آلت  درد  یا  )واژینسیموس( 
در  زنان  در  جنسی  عملکرد  اختالل  چه  اگر  است.  شده  جنسی  درد  اختالل 
تمام سنین ممکن است رخ دهد اما بیشتر در زمان عدم تعادل هورمونی مانند 
بارداری، بعد از زایمان )شیردهی( و پیش از یائسگی شایع است. گاهی هم 

بیماری های جدی مانند سرطان، عامل این اختالل است.

 ● چرا و به چه علت؟ 
عوامل متعددی در ایجاد پاسخ جنسی زنان دخیل هستند از جمله فیزیولوژی، 
این  از  هرکدام  اگر  که  روابط  و  زندگی  روش  باورها،  تجربه ها،  انگیزه ها، 
روابط  آن  پی  در  و  جنسی  عملکرد  بر  می تواند  شود،  مشکل  دچار  اجزاء  
حضور  در  نشده  بیان  نارضایتی های  گاهی  بگذارد.  منفی  تاثیر  زناشویی 
تیرگی روابط زن و شوهر و حتی  باعث  اختالالت عملکرد جنسی می تواند 

جدایی شود. 
شرایط فیزیکی و ساختاری می تواند یکی از عوامل مشکالت جنسی باشد. 
خستگی،  لگن،  جراحی  روده ای،  و  ادراری  مشکالت  مفاصل،  التهاب  مثال 
ام.اس می توانند علت  از جمله  دیگر  اختالالت عصبی  و  یا دردها  سردردها 
ضدافسردگی ها  جمله  از  خاصی  داروهای  مصرف  هم  گاهی  باشند.  ماجرا 
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درمان همه مشکالت: 
رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشكالت 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
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سریعترین روش روانكاوی از طریق هیپنوتراپی 
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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 کنسول هیپنوتراپی لندن
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اختالل عملكرد جنسی در زنان، 
علل وراه حل

ویاگرای 
زنــــــانه

دکتر مهشید چایچی

مشاوران سازمان غذا و 
داروی آمریکا به ویاگرای 

زنانه رای موافق دادند
»فلیبان سرین« قرص صورتی رنگی ست که روزی یک بار موقع خواب مصرف می 
شود و برای زنان در دوران پیش از یائسگی، که به کمبود میل جنسی و اضطراب 
ناشی از آن دچار می شوند، تجویز می شود. شرکت اسپراوت گفت که ۷ درصد زنان 

در این دوران چنین مشکلی دارند.
پس از تالش ها و کمپین های گسترده، سرانجام هیئت مشاوران »سازمان فدرال غذا 
و دارو«ی آمریکا به پیشنهاد تولید نخستین دارو برای مبارزه با بی اشتهایی جنسی 
زنان رای موافق داد. به نوشته نیویورک تایمز، این خبر بیدرنگ با استقبال سازمان 
های زنان روبرو شد که دادن داروی همتای ویاگرا به زنان را، قدمی به پیش در راه 
برایری جنسی زنان تلقی کردند. ویاگرا دارویی برای ایجاد نعوظ درمردانی است 

که از این بابت ناتوانند.
فدرال  سازمان  این  مشاوران  هیئت  نویسد:  می  گزارش  این  در  تایمز  نیویورک 
آمریکا، با 18 رای موافق دربرابر 6 رای مخالف نظر مشورتی موافق خود را برای 
دادن مجوز تولید داروی فلیبان سرین اعالم کرد. این دارو درمورد زنانی به کار می 
یا مشکالت عاطفی  بیماری  براثر عوامل دیگر مانند  رود که بی میلی جنسی شان 
از  ناشی  خطرهای  کردن  محدود  برای  احتیاط ها  برخی  که  شرط  این  با  نیست. 
مصرف این دارو رعایت شود و پزشکان بیماران خود را از عوارض جانبی احتمالی 
این دارو آگاه کنند. کاهش فشارخون، غش و بیهوشی، استفراغ، و خواب آلودگی از 
جمله این عوارض جنبی اند. درضمن پزشک معالج باید دارای مجوز برای تجویز 

این دارو باشد.
با شعار  یافت،  این موفقیت دست  به  که سرانجام  زنان  کمپین جنجالی چند گروه 
»حساب برابر«به میدان آمده بود. این کمپین سازمان فدرال غذا و داروی آمریکا )اف 
دی ِا( را به اعمال تبعیض جنیستی متهم کرده بود. زیرا به نظر آنان این سازمان 
با عرضه ویاگرا و چندین داروی مشابه آن برای کمک به مردان در رابطه جنسی 

موافقت کرده، اما زنان را از این نعمت بی نصیب گذاشته است.
که  اسپراوت،  دارویی  شرکت  مشاوران  از  یکی  را،  کمپین  این  در  شرکت کنندگان 
سازنده فلیبان سرین است، گردآورده بود. ظاهرا تجمع هواداران کمپین در نشست 
از  آمده  به دست  داده های  با  آمریکا همراه  داروی  و  غذا  کمیته مشورتی سازمان 
آزمایش های بالینی مربوط به دارو، دست به دست هم داد و کفه را به سود فلیبران 
مخالقت  دارو  این  عمومی  تولید  با  دوبار  ِا  دی  اف  سازمان  پیش تر  باالبرد.  سرین 
کرده بود. نخستین بار در سال 2010کمیته مشورتی اف دی ا به اتفاق آرا با این دارو 

مخالفت کرد.
حال اف دی ا تا 18 اوت سال 2015 وقت دارد تا در مورد تولید این دارو برای عرضه 
عمومی تصمیم گیری کند. معموال این سازمان از نظر مشاورانش پیروی می کند. 
اما به نظر می رسد که شمار رای های مثبت نماینده میزان نظرهای مساعد هیئت 
مشاوران نیست. عده ای از مشاوران گفته اند که با اکراه رای مثبت داده اند چون 

فواید این دارو اندک است و دارای زیان های جانبی ست.
توبیاس گرهارد، عضو این کمیته و متخصص سالمت دارویی در دانشگاه راتگرز 
در نیوجرزی می گوید: »به نظر می رسد که جای خالی چنین دارویی، حتی با فایده 
اندکی که دارد، بسیار زیاد احساس می شود. به نظر من در این مرحله کار درست 

آن است که تولید دارو با در نظرگرفتن محدودیت های شدید، مجاز دانسته شود«.

کمیته  از تصمیم  استقبال  با  برابر«  ائتالفی»حساب  کمپین  رئیس  و سوزان سنکلر 
مشاوران اعالم کرد: »امروز ما فصل تازه ای در مبارزه برای برابری در بهداشت 
جنسی گشوده ایم«. گروه هایی که در این ائتالف شرکت دارند عبارتند از »شورای 
ملی سازمان های زنان«، »سازمان بین المللی زنان یهودی«، و »پرستاران متخصص 

در بهداشت زنان«.
اما برخی افراد و گروه ها ی زنان هم از این کمپین انتقاد کرده و آن را تالشی بی 
سرانجام برای گرفتن مجوز تولید دارویی نامناسب تحت لوای حقوق زنان دانسته 

اند.
دکتر ادرین فوگ- برمن از دانشگاه جورج تاون روز پنج شنبه به کمیته مشورتی 
گفت: »تایید این دارو سابقه بسیار بدی باقی می گذارد- یعنی می گوید شرکت ها 
با صرف پول کافی می توانند اف دی ِا را وادار به تایید داروهای بی فایده یا زیان 
آور کنند.« او مدیر سازمان »فارمز آوت« ست که درمورد نفوذ و قدرت شرکت های 

دارویی در کار پزشکان تحقیق می کند.

و  بازپروری  استخوان،  به  مربوط  تولیدهای  بخش  مدیر  جاف،  هیلتون  دکتر 
اورولوژی در اف دی ا می گوید این سازمان اتهام اعمال تبعیض جنسیتی را »به شدت 
رد می کند«.به گفته او تاکنون در این سازمان هیچ دارویی که بتواند نداشتن میل 
جنسی را، چه در مردان و چه در زنان، درمان کند، تایید نشده است. )ویاگرا درمان 

کننده مشکل عدم نعوظ است نه عدم میل جنسی(.
فلیبان سرین قرص صورتی رنگی ست که روزی یک بار موقع خواب مصرف می 
شود و برای زنان در دوران پیش از یائسگی، که به کمبود میل جنسی و اضطراب 
ناشی از آن دچار می شوند، تجویز می شود. شرکت اسپراوت روز پنج شنبه گفت که 

۷ درصد زنان در این دوران چنین مشکلی دارند.
این دارو با تاثیر گذاشتن بر سطح برخی مواد شیمیایی در مغز، مانند سروتونین 

و دوپامین، کار می کند.
آزمایش های بالینی این دارو نشان داده است که با آن که زنان مورد آزمایش گفته اند 
احساس میل جنسی شان بیشتر شده، اما بررسی ها نشان داده که تفاوت زنانی که 
در مدت آزمایش دارو مصرف کرده اند، نسبت به زنانی که دارونما مصرف کرده اند 

سه دهم درصد )3/.( بوده است.
اما آنچه درمورد این دارو نگران کننده است خطرهای جانبی آن است. مانند افت 
فشار خون که می تواند به بیهوشی و سقوط و جراحات ناشی از آن منجر شود. 
خطر این عوارض با مصرف الکل و یا برخی ترکیبات دارویی مانند فلوکونازول ) 

برای درمان قارچ های واژنی( و قرص های ضد بارداری افزایش می یابد.
شرکت اسپراوت پذیرفته است که این دارو را در تلویزیون و رادیو به مدت 18 ماه 

تبلیغ نکند تا تقاضا برای تولید آن زیاد نباشد.

از ساختن دارو در  تایید آن صنایع داروسازی را  این دارو می گویند عدم  موافقان 
زمینه نابسامانی های جنسی زنان دلسرد می کند، و نیز در غیاب چنین دارویی زنان 

به مکمل های مشکوکی که در اینترنت تبلیغ می شود روی خواهند آورد.
مخالفان می گویند داده ها و ویژگی های این دارو از زمانی که در اف دی ِا رد شده 
تغییر چندانی نکرده است و آن را »یک محرک بی قوت با خطرهای جانبی هولناک« 
سالم  زنان  روی  بر  تنها  دارو  این  بالینی  های  آزمایش  گویند  می  آنان  اند.  نامیده 
انجام شده اما اگر دارو تایید شود برای دامنه وسیع تری از زنان به کار خواهد رفت 
و در آن صورت » با فراگیری رویدادهای ناخوش آیند« روبرو خواهیم شد. شرکت 
است.  وایت هد  رابرت  و  سیندی  به  متعلق  کند  می  تولید  را  دارو  این  که  اسپراوت 
سیندی وایت هد در پاسخ به این سوال که چرا پس از دوبار ردشدن، این بار این دارو 
مورد تایید مشاوران قرار گرفته، گفت چون این بار خود بحث عوض شد. »این بار 

صدای بیماران در مرکز توجه قرار گرفت«.
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شیمی  داروهای  و  آنتی   هیستامین ها  خون،  فشار  داروهای 
را  ارگاسم  به  رسیدن  توانایی  و  جنسی  میل  می توانند    درمانی، 

کاهش دهند. 
گاهی عوامل هورمونی مانند کاهش سطح استروژن در دوران 
ناحیه  بافت  در  تغییراتی  به  منجر  است  ممکن  یائسگی  از  پیش 
پوستی  چین های  حالت  این  در  شوند.  جنسی  پاسخ  و  تناسلی 
از  بیشتری  بخش  و  می شود  چروك  و  نازك  )البیا(  ناحیه 
کلیتوریس در معرض قرار می گیرد و این مسئله موجب کاهش 
و  شدن  نازك  به دلیل  به  عالوه  می شود.  کلیتوریس  حساسیت 

می شود  تنگ تر  مهبل  ناحیه،  پوشش  ارتجاعی  قابلیت  کاهش 
باشد.  شده  قطع  یا  کم  جنسی  فعالیت  که  زمانی  به خصوص 
در ضمن تورم طبیعی و نرم و لیز شدن مهبل در طول تحریك 
و  درد  موجب  عوامل  این  و  می گیرد  صورت  کندی  به  جنسی 

ناراحتی در طول مقاربت می شود. 
دارند.  نقش  مشکل  این  ایجاد  در  هم  اجتماعی  و  روانی  عوامل 
مشکالت انگیزشی مثل اضطراب، افسردگی یا استرس و سابقه 
گاهی  جمله اند.  این  از  جنسی  تجاوز  معرض  در  گرفتن  قرار 
جنسی  میل  شیردهی  و  زایمان  از  پس  و  بارداری  طول  در  هم 
زنان کاهش می یابد.شاید علت روانی مسئله عالوه بر تغییرات 
نقش  ایفای  اوست.  سردرگمی  و  زن  وظایف  تعدد  هورمونی، 
همسر، خانه داری، شغل خارج از منزل و حتی گاهی نگهداری از 
والدین، در کنار هم سخت است. سن و وضعیت سالمت شوهر، 
و  خود  بدن  به  نسبت  او  نظر  و  همسر  به  نسبت  زن  احساس 
همسر، عوامل دیگری هستند که می توانند با سایر علت ها همراه 
شوند. گاهی هم به دلیل سخت گیری های خانوادگی ، حتی روابط 
شرعی و مجاز نیز در فرد ایجاد احساس گناه کرده و او را دچار 

اختالل عملکرد جنسی می کند. 

● کی برویم دکتر؟ 
وقتی که هر کدام از انواع مشکالت ذکر شده در روابط زناشویی 
می شود،  اذیت  و  آزار  باعث  که  می یابد  تداوم  یا  تکرار  حدی  به 
باید برای بررسی علل فیزیکی و روانی به پزشك مراجعه کرد. 
برای حل مشکل ابتدا باید بیماری زمینه ای درمان شود مثال اگر 
باید درمان  یا دارو مصرف می کند  دارد  زنی اختالل هورمونی 

هورمونی قطع و تغییر دارو صورت گیرد. 

● گاهی معالجه این اختالل نیاز به دارو دارد اما در اغلب موارد 
بهبود  با  باید  ابتدا  می شود.  انجام  دارو  به  نیاز  بدون  درمان 
روابط بین خود و همسرتان، سالمت جنسی را تامین کنید. برای 

رسیدن به این هدف: 

و  صادقانه  رابطه  باشید:  داشته  همسرتان  با  خوبی  روابط   ▪
کمك  صمیمت  و  انگیزش  پیشرفت  در  می تواند  همسر  با  راحت 
روابط  در  خود  مشکالت  به  راجع  هیچ گاه  زوج ها  بعضی  کند. 
زناشویی با هم صحبت نمی کنند در صورتی که صحبت درباره 
آنچه ایجاد احساس خوب یا بد در فرد می کند می تواند به بهبود 

آن کمك کند. 
می توانید از کتاب های موجود یا پیشنهادات پزشك کمك بگیرید 

تا در میزان میل جنسی خود و همسرتان تعادل برقرار کنید. )به 
مجموعه مقاال تی که در هفته نامه سالمت منتشر شده یا در پایگاه 
اطال ع رسانی سالمتیران یا کتاب راهنمای ملی سالمت خانواده 
وجود دارد مراجعه کنید( تغییرات سالمت ساز در زندگی خود 
ایجاد کنید. ورزش منظم و اوقات کافی برای تفریح و استراحت 
محدودیت  ایجاد  با  الکل  و  سیگار  مصرف  نکنید.  فراموش  را 
کاهش  باعث  می تواند  تناسلی  اعضای  خون  جریان  کاهش  و 
را  شما  ُبنیه  می تواند  هوازی  منظم  ورزش های  شود.  انگیزش 
قوی و روحیه تان را شاداب نگه دارد. یاد بگیرید که استرس های 

روزانه زندگی را با تمرکز از ذهن و بدنتان خارج کنید. 

تقویت کننده  ورزش های  کنید:  تقویت  را  خود  لگن  عضالت   ▪
و  انگیزشی  مشکالت  برخی  حل  به  می تواند  لگن  کف  عضالت 
دارد، موجب  نام  این ورزش ها که>ِکگل<  کند.  ارگاسمیك کمك 
ابتال  می شوند.  جنسی  لذت  احساس  در  درگیر  عضالت  تقویت 
جلوی  می خواهید  اینکه  مثل  کنید  سفت  را  خود  لگن  عضالت 
جریان ادرار را بگیرید، تا 5 بشمارید و سپس خود را شل کنید. 

این ورزش را روزانه چندین بار تکرار کنید. 

یك  با  مشکل  گذاشتن  میان  در  و  مشاوره  کنید:  مشاوره   ▪
با آموزش درباره پاسخ  تا  متخصص می تواند به شما کمك کند 

جنسی و روش های کمکی به راه حل مشکل دست یابید. 

هورمونی  تغییرات  یا  زمینه ای  بیماری  درمان  برای  گاهی   ▪
دیابت،  افسردگی،  و  اضطراب  دارید:  نیاز  دارو  مصرف  به 
و  لگن  و  شکمی  جراحی  عصبی،  و  عروقی  و  قلبی  بیماری های 
سرطان ها، عدم تعادل هورمونی در زمان حاملگی و شیردهی، 
از  پیش  و  یائسگی  دوران  و  ضدبارداری  قرص های  مصرف 
یائسگی مواردی هستند که نیاز به درمان دارویی یا تغییر دارو 

دارند. پس: 
داروهایی که ایجاد عوارض اختالل جنسی می کنند را تغییر داده 

یا قطع کنید. )زیر نظر پزشك( 
مشکالت تیروئید و سایر بیماری های هورمونی را با مراجعه به 
امکان  حد  تا  را  خود  اضطراب  و  افسردگی  کنید.  درمان  پزشك 
با نظر پزشك درمان کنید. با ورزش عضالت کف لگن را تقویت 
کنید. توصیه های پزشك برای پیشگیری و درمان درد در مقاربت 

را انجام دهید. 

● حرف آخر 
در هر مرحله از زندگی شما تغییراتی در میل و انگیزش نسبت به 
روابط زناشویی ایجاد می شود. با پذیرش این تغییرات، تجربه 
طبیعی  پاسخ  و  بدن  شناخت  کنید.  فراهم  خود  برای  را  بهتری 
بدن شما نقش مهمی دارد. هر چه شما و همسرتان بیشتر راجع 
بهتر  بدانید،  زناشویی  روابط  در  آن  عمل  نحوه  و  خود  بدن  به 
می توانید بر مشکالت خود چیره شوید. به خاطر داشته باشید که 
احساسات شما و آمادگی روحی تان به اندازه تحریکات و آمادگی 
بنابراین  انگیزش شما نقش داشته باشند.  جسمی می توانند در 

احساسات خود را آزادانه با شوهرتان در میان بگذارید.
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ورزش

ایران در رده بندی 
فیفا اول آسیـاست 
نه در واقعــــــــیت

منتقدان  نگرانی  می گوید  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
آنها دل شان برای من تنگ  مرخصی اش اهمیتی ندارد و حتما 

شده است. 
کارلوس کی روش که پس از مرخصی طوالنی مدت خود طی 
روزهای آینده عازم ایران خواهد شد در گفت وگو با ایسنا در 
برنامه هایش  و  ایران  در  مجدد  حضور  خصوص  در  مالزی 
رقابت های  در  حضور  برای  ملی  تیم  آماده سازی  راستای  در 
انتخابی جام جهانی گفت: همه چیز از قبل برنامه ریزی شده 
است و تمامی موارد در برنامه های ارائه شده ما وجود دارد. 
وی تصریح کرد: من در حال حاضر چیزی برای اضافه کردن 
ندارم زیرا همه چیز برنامه ریزی و به فدراسیون فوتبال ارائه 
اجرا  مرحله  به  را  برنامه ریزی ها  باید  اکنون  و  است  شده 
برسانیم. امیدواریم حمایت کافی را برای اجرای این برنامه ها 

داشته باشیم.
برنامه ریزی من برای تیم ملی تمام شده است

کی روش در خصوص اینکه آیا برنامه هایش برای تیم ملی به 
از نظر  یا نه، گفت: من نمی دانم.  طور کامل اجرا خواهد شد 
برنامه ریزی مسئولیت من تمام شده است و اگر حمایت شویم 
در  نمی توانم  اکنون  کنیم.  پیاده  را  برنامه ها  این  می توانیم 
خصوص اینکه حمایت می شویم یا نه نظر بدهم. در کمپ قبلی 
در ترکمنستان شرایط دشواری داشتیم اما حاال باید ببینیم که 
راهکارهایی  چه  فوتبال  فدراسیون  بازگشتم  ایران  به  وقتی 

برای حمایت از اردوهای بعدی خواهد داشت.

در میان 24 بازیكن همیشه تغییر وجود دارد
بازیکنان  نهایی  اسامی  خصوص  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
شدن  افزوده  احتمال  و  ملی  تیم  پیش  وی  دیدارهای  برای 
لیست  مسابقه ای  هر  گفت:  نهایی  فهرست  به  جدید  نام های 
بازیکنان خاص خود را دارد. در حال حاضر در حال نظارت 
بر بازیکنان و عملکرد آنها هستیم و طی چند روز آینده لیست 
افزود:  وی  کرد.  خواهیم  اعالم  را  بعدی  مرحله  برای  جدید 

حاضر  حال  در  دارد.  بازیکنان  به  بستگی  لیست  در  تغییرات 
نمی توانم در این خصوص اظهار نظر کنم. ما مدتی است که با 
این بازیکنان در حال کار کردن هستیم و شاکله اصلی تیم شکل 
تغییر وجود  بازیکن همیشه چند  میان 24  در  اما  است  گرفته 

خواهد داشت.
دستگردی بخشی از امکانات ما در راه آماده سازی است

فوتبال  ملی  تیم  مسابقات  برگزاری  خصوص  در  کی روش 
عراق در ورزشگاه شهید دستگردی و تاثیر آن بر روند آماده 
سازی تیم ملی گفت: تا جایی که می دانم این استادیوم بخشی 

از تاسیساتی است که برای آماده سازی تیم ملی در نظر گرفته 
شده است. اگر این خبر درست باشد جای تعجب نیست، چون 

همیشه از این دست تغییرات داشته ایم.

منتقدانم حتما دلتنگم شده اند
فوتبال  کنفدراسیون  روزه  سه  سمینار  پایان  از  پس  که  وی 
آسیا مستقیما به ایران پرواز خواهد کرد، در خصوص غیبت 
به  من  کرد:  اظهار  موضوع  این  به  انتقادها  و  خود  طوالنی 
نگران  آنها  اگر  نمی دهم.  اهمیت  خصوص  این  در  انتقادها 
غیبت من هستند حتما دلشان برایم تنگ شده است و این خوب 
تنگ  برایتان  دل شان  منتقدان تان  و  دوستانتان  وقتی  است. 

می شود خبر خوبی است و من از این خبر خوشحال هستم. اگر 
منتقدان نگران این هستند که من از تعطیالتم لذت می برم باید 
قبل از امضای قرارداد موضوع را مطرح می کردند. وی تاکید 
کرد که در این مدت به دقت اوضاع را تحت نظر داشته و هیچ 
موضوعی از نظر او پنهان نمانده است و او به طور مستقیم 
یا از طریق افراد مورد اعتمادش با بازیکنان و پرسنل تیم ملی 
ارتباط داشته و شرایط لیگ برتر و بازیکنان را بررسی کرده 

است.

از دلواپسان درباره حقوقم بپرسید!
پرداخت  عدم  خصوص  در  ملی  تیم  پرتغالی  سرمربی 
حقوقشش توسط فدراسیون فوتبال نیز گفت: من معموال در 
خصوص این موضوعات به طور عمومی اظهار نظر نمی کنم. 
نگران  که  کنید  سوال  افرادی  از  خصوص  این  در  است  بهتر 
نبودن من در ایران هستند. اگر به هنگام نبودن من در ایران 
آنها از همه چیز من خبر داشتند حتما باید در خصوص حقوق 

من هم خبر داشته باشند.

رییس فدراسیون به طور کامل از من حمایت می کند
او و برنامه هایش  از  وی در خصوص حمایت های فدراسیون 
کامل  حمایت  فدراسیون  رئیس  طرف  از  من  کرد:  تصریح 
بازیکنان،  رییسه،  هیات  اعضای  طرف  از  همچنین  می شوم. 
من  برای  این  و  می شوم  کامل  حمایت  طرفداران  و  کارمندان 
کافی است. سرمربی تیم ملی در پاسخ به سوالی در خصوص 
کرد:  اظهار  جهانی  جام  مقدماتی  رقابت های  در  ایران  گروه 
به شما  بستگی  این  و  باشند  گروه ها همیشه می توانند سخت 
کاربرای  گاه  آن  باشید  داشته  خوبی  آمادگی  شما  اگر  دارد. 
باشید  نداشته  خوبی  آمادگی  اگر  اما  است  راحت تر  موفقیت 
باید برای صعود خوش شانس  کار دشواری پیش رو دارید و 
باشید. اگر آمادگی خوبی نداشته باشید، سخت تالش نکنید و 
کارها را جدی نگیرید فوتبال همیشه شما را تنبیه خواهد کرد. 
یک قانون مهم وجود دارد که می گوید وقتی شما فوتبال را به 

بازی بگیرید، فوتبال نیز شما را به بازی خواهد گرفت.

نباید به فوتبال دروغ گفت
مربیان  سمینار  به  اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در  کی روش 
گفت:  و  کرد  اشاره  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  ملی  تیم های 
بسیار  اهمیت  و  هستند  خوب  همیشه  این چنینی  سمینارهای 
زیادی دارند و باید با ذهن باز در آنها شرکت کرد. چیزی که 
اهمیت دارد این است که مربیان و افرادی که در اینجا حضور 
دارند صادقانه حرف بزنند زیرا اگر شما به اینجا بیائید و از 
قوه تخیل خود استفاده کنید یا به اینجا بیائید تا فقط حرف های 

قشنگ بزنید تا دیگران را راضی کنید، فایده ای ندارد. وی تاکید 
کرد: در فوتبال یک نکته بسیار مهم وجود دارد. شما در فوتبال 
هر کاری می توانید انجام دهید اما اگر به فوتبال دروغ بگوئید 
به هیچ کجا نخواهید رسید. برخی مواقع مردم دوست دارند 
دروغ بگویند زیرا کار راحتتری است. راحت است که به اینجا 
بیائید و آدم خوبی باشید و فقط حرف های قشنگ بزنید اما در 
اینجا را ترک می کنید هیچ پیشرفتی حاصل  آن صورت وقتی 
فوتبال  اهداف  و  باشید  صادق  اگر  افزود:  وی  است.  نشده 
می توان  آنگاه  باشید  آن  مشکالت  حل  پی  در  و  کنید  دنبال  را 

و  سمینارها  در  من  داد.  ارائه  خوبی  راهکارهای  صداقت  با 
کفرانس های بسیاری شرکت کرده ام. بارها و بارها دیده ام که 

مردم به فوتبال دروغ می گویند زیرا کار راحتتری است.

سرحال تر از گذشته آماده  رویارویی با چالش ها هستم
سرمربی تیم ملی در پایان سخنان خود گفت: من از نظر ذهنی 
چالش ها  با  تا  هستم  آماده  و  شده ام  سرحال تر  جسمانی  و 
روبه رو شوم. همانطور که می دانید هر بازی می تواند سخت 
باشد. این وظیفه ماست تا هر چیزی را راحت تر کنیم و برای 
هفته  کنیم.  کسب  خوبی  آمادگی  باید  شرایط  کردن  راحتتر 
آینده بازیکنان را برای مرحله بعدی انتخاب می کنیم و این در 
حالی است که بازیکنان ما همیشه با تمام توان و اشتیاق آماده 
کار کردن هستند. من همیشه از آنها راضی هستم و تالش آنها 

را برای بهتر شدن دوست دارم.

ایران فقط در رده بندی فیفا اول آسیاست نه در واقعیت
شبکه  یک  با  نیز  مصاحبه ای  سمینار  این  حاشیه  در  کی روش 
در  مصاحبه  این  جریان  در  و  داشت  آسیایی  تلویزیونی 
خصوص شرایط خود در ایران گفت: من تا پایان جام جهانی 
سرمربی ایران بودم و پس از آن نیز قراردادم را تمدید کردم. 
تیم برای  آماده سازی  ما  اولویت  ندارد و  جای نگرانی وجود 
برای  رکن  مهمترین  سازی  آماده  که  می دانید  رقابت هاست. 
که  کنیم  حاصل  اطمینان  باید  ما  و  است  موفقیت  به  رسیدن 
بهترین راهکارها را برای بهبود عملکرد تیم در اختیار داریم. 
وی در پاسخ به سوالی در خصوص رده بندی فیفا و حضور 
ایران به عنوان تیم برتر آسیا، گفت: این رتبه بندی واقعا نشان 
شرایط  بازیکنان،  نظر  از  تیم ها  کدام  که  نیست  این  دهنده 
بلکه  است،  بهتر  فوتبال  توسعه  و  آموزش  تاسیسات،  فوتبال، 
این رتبه بندی بر اساس نتایج نهایی بازی ها تهیه شده است. 
در واقع با توجه به شرایط فوتبال در آسیا ایران نمی تواند در 
جمع سه یا چهار تیم برتر این قاره باشد زیرا هیچ شکی وجود 
ندارد که شرایط دست کم تیم های فوتبال ژاپن، کره جنوبی و 

استرالیا در این زمینه بسیار بهتر است.

مردم با توافق هسته ای امیدوار و خوش بین شده اند
بر  آمریکا  ایران و  اخیر  توافق  با  کی روش همچنین در رابطه 
سر مسائل هسته ای و تاثیر آن بر فوتبال گفت: من آدم سیاسی 
نیستم و از این موضوع اطالعی ندارم. چیزی که می دانم این 
آن بسیار  به  و نسبت  پیدا کرده اند  زیادی  امید  که مردم  است 
خوش بین هستند اما ما می خواهیم این خوش بینی را در زمین 
فوتبال ببینیم. از نظر تئوری و بر روی کاغذ همه چیز خوب 

است.
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 افقي:
1 - بهان��ه انج��ام دادن كاري – از 

القاب امام زمان )عج(
2- ستون كشتي – بسيار ستمگر 
و بي رح��م – جايگزين مناس��بي 

براي گوشت
3- نقاش – پنبه زن -  اندوهگين

4- اس��تخوان كوچك و پهني در 
قدام مفصل زانو – طمع – خوشگل 

و زيبا مانند ماه
5- اب��ر پايين آمده – واضح – گلر 
فرانس��ه در ج��ام جهاني 1998 – 

قورباغه درختي
6- خانه ه��اي ري��ز روي عكس – 
فرودگاه��ي در امريكا – مزرعه اي 

كوچك و محصور شده
7- ديوار بلند – يار سوسيس – از 

حاالت ماده
8- شگفتي – اسم مصدر از تنيدن 

– همسر پيامبر اكرم )ص(
9- زميني كه در آن زراعت نكنند 

– اجداد – مظهر سفيدي
10- شيريني ازدواج و تولد – گازي بي رنگ و بي بو – به آن سبب

11- برهنه – امروزي – مركز استان مازندران – نت مخمور
12- امر به نوشتن – طال – پارچه براق

13- چيستي – دست پيمان – تأكيد كرده شده
14- خرمافروش – گوناگوني – كم كردن

15- هديه خاطره انگيز – بعد از مرگ سهراب چه سود؟

 عمودي:
1 - گردش كودك – بازيگر خانم فيلم س��ينمايي اش��باح )روي پرده سينما( به 

كارگرداني داريوش مهرجويي
2- نشانه اختالل گوارشي – در نظر گرفتن، پاس داشتن يا محترم شمردن – ولي

3- تقال و سعي – فارسي زبان – سرشت
4- تكرار شده – واحد سنجش سطح – از رگ ها

5- كالم شگفتي – جمع كوكب – ويرايش
6- نمد زين – ضمير جمع مخاطب – بي باك – پرگو مي زند

7- محبس – سد جاجرود – ثروتمند
8- سر – كشور بيروت – تحت

9- افسوس، دريغ – افشرده 
 آلو – ش��هري س��ياحتي در

 25 كيلومتري اردبيل
10- ح��رف اس��تثنا – م��اه 

ميالدي – نياكان – خالكوبي
11- بي  معن��ي – كهن��ه – 

بازدارنده چارپاي درازگوش
12- كمربند زمين – مكان 

– دوران
13- نان كاغذي – كاغذ كپي 

– پرنده اي كوچك و خواننده
14- زبان كش��يدن – نقاش 

هلندي – شكسته
15- پس��تي در بازي فوتبال 

– چيدن غله

 افقي:
1 - عنصر شيميايي فلزي راديو 

اكتيو – سرنگون
2- هراس – شهر تاريخي استان 

ايالم – مقابل شيريني
3- ماشين تحرير – اهل ناحيه 

– مجسمه لباس
4- باران كم – س��فيد آذري – 

برومند، رستگار
5- خوب – بي دست و پا – ضد 

داخل – پوشاك باالتنه
6- چيزي كه ديده ش��ود – از 

سازها – تقويت خاك
7- توشه سفر – سرباز همه فن 

حريف – عنوان امراي عثماني
8- يكي از علوم خفيه – جامه 

بلند محلي – پارچه نخي
9- نال��ه – ش��هري در اس��تان 
كت��اب   – جنوب��ي  خراس��ان 

هندوان
10- ميوه گرمس��يري – مقابل 

غزوه – به هم ساييده شده
11- حرف انتخاب – شهرآورد – زميندار بزرگ – حرف نفرت

12- اهداف و مقاصد – مذكر – مادر حضرت مهدي )عج(
13- ضرب شمشير – هويدا – جاي پوست كندن

14- شهري در استان مركزي – موفق – پارچه دريايي
15- حركتي در ژيمناستيك – رودي در استان كرمان

 عمودي:
1 - شگفتي – بازيگر مرد فيلم با ديگران )1393(

2- مسافر – كربال – گويشي در كشورمان
3- هم سخن – ابزار سواركار – سخن چين

4- سوراخ الستيك چرخ – پسوند نسبت – پادشاه مادها
5- كمبود آن باعث گواتر مي شود – معشوقه زئوس – بزرگان

6- بخشش – از حروف الفبا – نزديكي در منزلت – سرود دسته جمعي
7- در كشتي كار مي كند – بزرگي – حرف سي ام

8- نا – آگاه كردن – بدان شناخته مي شويم
9- حلقوم – پسته دهان گشوده – لقب حضرت فاطمه )س(

10- صفت مش��بهه است 
كه با كلم��ه ديگر تركيب 
مي شود – گل هميشه بهار 

– شهر شمالي – اكنون
11- ملحد و كافر – پنهان 

كردن – شهر برج طغرل
پيامده��ا – مظه��ر   -12
سبكي – گرامي تر، بزرگوار

13- الك – خ��واب بد – 
بي باك و شجاع

 – چش��م  مرواري��د   -14
گياهي طبي – نژاد روسي

15- از بهتري��ن دروازه بان��ان 
دهه 1980 دنيا – جاودانگي
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چنگال فقر و بيكاري هم 
روي گلوي شهر سنگيني 
مي كن�د. زمين ه�اي س�نگالخي 
و  ك�رده  بي ثم�ر  را  كش�اورزي 
بازارچه ه�اي م�رزي هن�وز جان 
نگرفته اند. اينجاست كه برخي از 
جوانان شهر مي مانند و كوله بري. 
كول�ه بري و قاچاق كاال و دارو. در 
مس�يري ك�ه ه�م خ�ود زخ�م 
مي خورند و هم ب�ا ورود داروهاي 

قاچاق زخم مي زنند

 ë آن عصري كه گنجشك ها مردند
مرگ اول به س��راغ گنجشك ها مي رود. 
خزان گنجش��ك ها در 7 تيرماه  رسيده بود 
و يكي يكي چون برگ ريزان پائيزي نقش بر 
زمين مي شدند. خاطره اي سمج كه انگار سر 
نيست شدن و فراموشي ندارد و درد مشترك 
تمام كس��اني اس��ت ك��ه آن عصر غمگين 
و خاكس��تري را با گوش��ت و پوست ش��ان 
تجربه كرده بودن��د. آن روز كه 7 بمب بال 
و پر آرزوهاي يك شهر را چيد. صداها را در 
سينه كشت. خانه كاك  »غفور محمودنژاد« 
درس��ت رو به روي گورس��تان شهر است.  
گورستاني با سنگ هاي بي نام و نشان كه زير 
چتر سبز درختان آرميده اند. مرگ هميشه 
بخشي از زندگي است اما اينجا نزديك تر. از 
در خانه كوچكش كه تازه آب و جارو ش��ده 
وارد مي ش��ويم تا لبريز خوشامدگويي زني 
ش��ويم كه با لهجه كردي تو را برمي دارد و 

روي دو ديدگانش مي نشاند؛ باال چاو. 
خاطرات كاك غفور  هم با صداي شيون 
ش��روع مي ش��ود، به مرگ چند گنجشك 
مي رس��د و بعد كودكي كه هن��وز هم دارد 
جان مي سپارد. شهر خردل را نمي شناخت. 
بوي س��ير و س��يب و ليمو مجنونش كرده 
بود. جنوني كه جان مي س��تاند و يك شهر 
نمي دانست بايد با آن چه كند. تقالي مادر 
براي نجات كودك بي نتيجه مي ماند. مادري 
كه خودش هم تاب ماندن نمي آورد و همانجا 
در كنار جگرگوشه اش تمام مي كند. سربازان 
و نظامي ها از مردم مي خواهند با پارچه هاي 
خيس صورت خود را بپوشانند. لبخند تلخي 
روي لب زينب عمر پور مي نشيند. او آن روز 
18س��ال داشت. مي گويد ولي چشمه هايي 
كه پارچه ه��ا را در آن خيس می کردند هم 
شيميايي ش��ده بودند. همه خيابان را دود 
گرفت��ه بود، ضجه م��رگ از در و ديوار بلند 
شده بود. همه داشتند مي مردند. هركس از 
دام مرگ رس��ته بود، سر به سويي مي نهد. 
خيلي ها به روس��تاها مي رون��د. اين را كاك 
غفور مي گويد كه تمام مدت دس��ت هايش 
به س��وي آسمان دراز شده.  دست هايش. با 
همين دست هايش جوانان زيادي را آن روز 
و روز هاي بعد در دل خاك دفن كرده است. 
چشم هايش؛ به جاي دور خيره شده. جايي 
كه گم شده ميان چش��م هاي كم سويش.  
دليل ما ب��راي آمدن به خانه او ثبت همين 
لحظه هاست، دفن كردن آرزوهاي يك شهر. 
زخم عميق را آن جوان رشيد بر دلش گذاشته 
بود كه جسدش چند روزي بي صاحب مانده 
ب��ود و كرم ها در كار بدن ش��ده بودند. يك 
خاطره ديگر هم دست از سرش برنمي دارد. 
هر لحظه جلوي چشمانش چهار عمله و يك 
راننده مي افتند و مي ميرند. فرداي روز واقعه 
ماشين پشت ماشين است كه مصدومان را 
به سمت تهران مي برد. افسوس مي خورد و 
مي گويد: »كاش قبل از اين كه مصدومان را 
سوار ماشين مي كردند، آن ها را مي شستند.« 
او فكر مي كند شست و شو مي توانست جان 
خيلي ها را نجات بدهد. عصاكشان خود را به 
قبرستان و گلزار شهدا مي كشاند و مي گويد 
همه اينها شهيد شدند، همه شان.  از فردي 
به نام »حاجي« ياد مي كند كه به او گفته بود 
ه��ر روز گورها را بكند تا تن تاول زده  مردم 
در آن دفن ش��ود. قصه به اينجا كه مي رسد 
كاك غفور خادم گورستان مي شود. هر روز 
عصر جنازه ها را تحويل مي گرفت تا به خاك 
سرد بگذارد. بعضي از شب ها 8 تا 10 نفر را 
خاك مي كرد. لباس زنانه تنش مي كرد كه 
بدنش را بپوشاند تا شيميايي نشود اما شد. 
زنش اجساد را مي شست و او دفن مي كرد. 
تا يك ماه كار هر روزشان خاك كردن قصه 
و آرزوهاي ناكام يك شهر بود. او همه اين ها 
را با دوستش صالح كريميان انجام داد. صالح 
شيميايي شد، كور ش��د و مرد. كاك غفور 
88 س��ال دارد و صالح هن��وز هم در ميان 
حرف هايش جان دارد وتن س��رد ش��هر را 
به خاك مي س��پارد. اي��ن را هم كاك غفور 
مي گويد: »سواد نداشتم اما هر كس را خاك 
مي كردم يك خط مي كش��يدم.« خط هايي 
كه آنقدر كشيد تا تعداد آنها به گفته خودش 
به 140 نفر رس��يد. او اعتقاد دارد كه تعداد 
كشته ها بيش��تر از اين ها بود. بعضي از آنها 
در روستاها خاك شدند. پسري هم دارد كه 
دو پايش روي مين رفته است؛ مين هايي كه 
معلوم نيست كي قصه ش��ان تمام مي شود. 
انفجارهاي��ي كه در حال تم��ام كردن قصه 
دس��ت و پاهايي هستند كه نمي داند كجا و 

كي روي مين خواهند رفت. 

ë تعداد مجروحان
خط هاي كاك غف��ور مي گويد كه 140 
نفر را در يك ماه بعد از شيميايي شدن شهر 
به خاك سپرده است اما پالكاردي كه بنياد 
شهيد بر سر در ورودي گلزار شهدا زده، تعداد 
شهداي اين زخم عميق را 118 نفر مي داند. 
اختالف ها به همين جا ختم نمي شود. اعضاي 
انجمن دفاع از مصدومان شيميايي سردشت  
اعتقاد دارد كه تعداد ش��هدا خيلي بيشتر از 
اين حرف هاست. اما حرف مصطفي عمري، 
مسئول جانبازان شهر سردشت  در گفت و گو 
با روزنامه ايران چيزي ديگريس��ت. او اعتقاد 
دارد كه وضعيت كساني كه مدعي جانبازي 
هستند بايد بررسي شود تا اين سؤال پيش 
بيايد كه آيا 27 سال زماني كافي براي بررسي 

وضعيت مدعيان نبود. 
مردم شهر تعداد مصدومان را 8 هزار نفر 
مي دانند اما بنياد شهيد 1500 نفر.  ستاره 
فتاح پور عضو شوراي شهر سردشت هم آمار 
بنياد را قبول ندارد. او آن طور كه به خبرنگار 
ما مي گويد به آمار بنياد شهيد اعتراض دارد. 
دليل موجهي هم براي اعتراض خود دارد.  به 
گفته او و براس��اس مطالعات اثبات شده گاز 
خردل تا ش��عاع پنج كيلومتري اثر مي كند 
و اثراتش روي مبتالي��ان و مصدومان باقي 
مي ماند. او ه��م روي عدد 8 هزار نفر تأكيد 
مي كند و مي گويد متأسفانه آمار بنياد شهيد 
643 نفر جانباز زن را در ش��هر شناس��ايي 
كرده كه از اين آمار 500 نفر آنها مصدومان 
شيميايي هس��تند. او اعتقاد دارد مصدومان 
زن ش��يميايي شهر بايد بيش از دو هزار نفر 
باشند. شهري كه حاال مردمي عصبي از آن 

اي��ن روزگار بي پير.  پ��در از همه جا بي خبر 
به روس��تاي همج��وار رفته ت��ا از راه بنايي، 
زندگ��ي را بچرخاند. زهرا احمدي جوري به 
آسمان نگاه مي كند كه شك نداري، رد دود 
هواپيماها را در آس��مان دي��ده. همين االن.

روس��تائيان مي گويند آن گ��رد مرگ جان  
9 نف��ر را گرفت و پايان ب��ازي بچه ها بود و 
مادرشان. انگاري که گره پيشاني زهرا هيچ 
وقت باز نمي شود. سکوت پشت سکوت پس 
قصه آنها بماند براي بعد. آنهايي كه كف كرده 
بودند و استفراغ مي كردند. زهرابانو هنوز هم 
در ميان خاطرات تاول خورده اش، صورتشان 
را مي ش��ويد وخودش را مي زند تا شايد آنها 
را نج��ات بدهد. قصه آنها هرگز تمام نش��د. 
س��طرها نفس كم آوردند، قص��ه آنها بماند 
براي سطرهاي بعدي. باالتر از خانه زهرا بانو 
خانه پيرمرد ديگري است كه رد كبود تاول ها 
هنوز روي دس��ت وپاهايش است. خانه اش 
پايين تر از مدرسه روستاست. درست پايين تر 
از هم��ان بمبي كه فلزهايش حاال به يكي از 
نشانه هاي روستا تبديل شده است.پيرمردي 
كه خودش را ابراهيم زيني معرفي مي كند و  
مانند همين زهراخانم قصه خس خس سينه 
و نفس تنگي امانش را بريده اما نامش هيچ 
كجا ثبت نش��ده اس��ت. قصه او هم از مرگ 
گنجشك ها شروع مي شود و مردمي كه نفس 
كم مي آورند. بمب ها زمين را چال مي كنند 
و  جوانان مي روند تا ببينند چه اتفاقي افتاده. 
همانجاس��ت كه دود و گاز خردل كار آنها را 
مي سازد. كاك ابراهيم آن روز با قاطر 16 نفر 
را به سردشت مي رساند تا از آنجا به تبريز و 
اروميه اعزام شوند. بعدها مي فهمد كه خردل 
روي بدن او هم تأثير گذاش��ته است. پرونده 
تش��كيل مي دهد ام��ا پرون��ده اش به جايي 
نمي رسد. هيچ كس هم سراغي از او نمي گيرد. 
او هم بي خيالش مي شود.پيرمرد ناي رفتن به 
شهر و پشت سرگذاشتن گردنه ها و پيچ هاي 

ديوانساالري را ندارد.

ë كوه درد
مالمال گيانم، ناصر گيان��م.  صدای مادر 
هنوز هم شنيده مي شود. حتي حاال كه »قادر 
موالن پور« را در روس��تاي »رش هرمه« پيدا 
نمي كنيم. هرچند او هفته اي دوبار به روستا 
مي آيد ت��ا آرام و صبور دلتنگ��ي اش را روي 
سنگ هاي بي نام و نشان فرزندان و همسرش 
خالي كند. او آن روز هم كه رش هرمه شواليي 
از دود پوش��يد در روستا نبود. براي بنايي به 
روس��تاي كناري رفته بود. سنگ روي سنگ 
گذاشت تا زندگي خانواده اش را بسازد. از همه 
جا بي خبر،  از عمق خاموش جنگل چند سوار 
را مي بيند كه به س��ويش مي آيند. سوارها بر 
يال اسب خمانيده و بر پشت اسب گره خورده 
بودند. صداي شيون ها سكوت خاموش جنگل 
را مي شكند. سوارها در بن چشمانش درشت تر 
و درشت تر مي شود تا  غمش به اندازه اي شود 

تاول هاي شيميايی سردشت 27 ساله شد

هنوز ساعت همان پنج عصر است

كه يك مرد را از پا درآورد. 
 نزديك مي ش��ود. هم��ه دار و ندارش. 
دو پس��ر دوقلوي��ش، دخت��رش ش��هين و 
همسرش. چه شد؟ چه كرد؟ دنيا آن لحظه 
چطور روي س��رش خراب شد؟ زير پايش 
چطور خالي ش��د؟ چطور در يك روز همه 
زندگي اش دود ش��د. يك روز طول كشيد 

تا او را در سردش��ت پيدا كردي��م اما توان 
گفتن پاس��خ هيچ كدام از اين سؤاالت تلخ 
را نداش��ت و ندارد. 27 سال است كه پاسخ  
هر سؤال اشكي مي شود كه با دست هايش 
از ديگ��ران مي پوش��اند اما قص��ه اش را در 
الهه كه تعريف مي كند، دادگاه نيم ساعت 
تعطيل مي شود. گريه حاضران در دادگاه را 
در م��ي آورد تا در نهايت صحبت او و س��ه 
نفر ديگر از سردشتي ها باعث شود »فرانس 
فانراد« تبعه هلندي و دالل و فروشنده مواد 
تهيه س��الح ش��يميايي به حكومت صدام 
به 17 س��ال زندان محكوم شود، 17 سال 
در مقابل زجري كه 27 س��ال اس��ت ادامه 
دارد. آن لحظه هاي��ي كه نمي تواند ش��رح 
دهد،  مي ماند براي خودش. وقتي به تبريز 
مي رسند مي ماند اول مالمال رفت يا ناصر؟ 
در ميان خاطراتش سرگردان است.دنيا هنوز 
باالي سرش مي چرخد. ناصر شهيد مي شود. 
مالم��ال و همس��رش و دخت��رش را تبريز 
مي گذارد و با تن تاول زده پس��ر به روس��تا 
برمي گردد. پسر را خاك مي كند و به تبريز 
برمي گردد. مالمال هم رفته اس��ت. رفته تا 
بازي كودكانه اش را با برادر دوقلويش ادامه 
ده��د. مالمال را هم به رش هرمه مي آورد و 
در كنار برادر دفن مي كند. به تبريز مي رود. 
زن و دخترش را به تهران اعزام مي كنند.  به 
تهران كه مي رسد بدن نحيف شهين شش 
س��اله هم كم مي آورد. همس��رش در تبريز 
وضع حمل كرده و بعد به تهران منتقل شده 
اس��ت. پيكر بي جان دختر را هم به روس��تا 
م��ي آورد و خاك مي كند. مرد، كوهكن بايد 

باشي تاب بياوري اين همه درد را.
خودش را به بالين همس��ر مي رس��اند. 
باز هم دير مي رس��د همس��ري ك��ه رفته 
اس��ت و او نرس��يده ب��ه بيمارس��تان خبر 
مرگش را از پرس��تاران مي شنود. چهاربار، 
چهار عزيز ش را از تبريز و تهران به روس��تا 
برمي گرداند و خ��اك مي كند. دخترم چي 
ش��د؟ دخترش؟ تازه رس��يده را مي گويد. 
به گفته پرس��تاران و پزش��كان بچه سالم 
به دنيا مي آيد. دختر اس��ت اما هيچ كس از 
سرنوش��ت او خبر ندارد، گمشده. قطره اي 
مي شود و در زمين فرو مي رود تا قصه خانه 
قادر موالن پور هرگز تمام نشود. از خانواده 
يك عكس دسته جمعي باقي مانده است. 
عكس را هزار ب��ار تكثير كرده؛ عكس هاي 
س��ه در چهار. چهره ها محو ش��ده اند اما او 
خوب مي داند كه عكس كدام جگرگوش��ه 
و كدام گوش��ه از قلب اش است.  سرش را 
پايي��ن انداخت��ه و چش��م ها را از ما گرفته 
است اما چه كسي اس��ت كه نداند حاال او 
قربان صدقه كاكل پسراني مي رود كه هرگز 
جواني و رشيدي اش را نديد و داغ دختري 
دارد كه نمي داند زنده است يا مرده. قصه او 
هرگز تمام نمي شود، كاش گوشي بود براي 

شنيدن اين مويه ها.

رودخانه مي كش��اند. انگار صداي سه بچه را 
لب رود مي شنود با مادري كه سعي دارد در 
ميان بازي بچه ها آنها را حمام كند. ش��هين 
گيانم)جانم(.  مالمال گيانم، ناصر گيانم. مادر 
قربان صدقه بچه ه��ا مي رفت كه همه چيز 
تيره و تار ش��د. مادري ك��ه بچه اي را هم در 
شكم داشت. پدر كجاست در اين وانفسا. در 

واقعه تلخ فراموش شده باقي گذاشته است. 
فتاح پور اعتقاد دارد كه شماری از مردم شهر 
عصبی هستند  كه به گفته او مي تواند يكي از 
تبعات اجتماعي تأثير گاز خردل روي اعصاب 
شهر باش��د. رحيم واحدي فعال اجتماعي 
شهر سردشت نيز به روزنامه ايران مي گويد 
حت��ي اگر بخواهيم آمار بنياد را قطعي ترين 
آمار بدانيم اين س��ؤال پيش مي آيد كه  آيا 
مسئوالن براي همين 1500 نفري كه خود 
قبول دارند تجهيزات پزشكي و نيروي انساني 
دارند؟ همه سردشت را كه زير پا بگذاري به 
يك درمانگاه خصوصي مي رسي كه پيشتر 
با مصدومان ش��يميايي قرارداد داش��ت و با 
تعرفه دولتي آنها  را درمان مي كرد ولي قرار 
داد آنها هم به پايان رس��يده است. مي ماند 
درمانگاه مصدومين شيميايي خاتم االنبيا 
سردشت كه چند سالي است به گفته مردم 
ش��هر تعطيل است و سيد حسن هاشمي 
وزير بهداش��ت ب��ه تازگي بر تجهي��ز و راه 
اندازي آن تأكيد كرده. درمانگاهي كه درست 
نبش خيابان »هيروشيما« و »حلبچه« قرار 
دارد و حضور هاش��مي باعث شد تا برخي از 
مصدومان جنگ خود را به آنجا برس��انند تا 
شايد وزير بهداشت بتواند پس از سال ها گره 
از كار آنها بگشايد. شهر يك بيمارستان هم 
دارد كه پنج كيلومتر با سردشت فاصله دارد. 
مسئوالن تصميم گرفته اند بيمارستان را در 

جاي��ي احداث كنند كه مردم ش��هر ربط و 
روس��تاهاي اطراف آن هم بتوانند از آن بهره 
ببرند. اماحساب چاله چوله هاي جاده اي كه 
مس��افران را به بيمارستان می برد، نكرده اند. 
حس��اب برف سنگين و جاده اي كه هم پاي 
مس��افران نمي شود و بيماران را به سرازيري  
سقوط مي سراند را هم نكرده اند. برف زمستاني 
برتن جاده كه بنشيند بيمارستان نوشدارويي 
بعد از مرگ بيمار مي شود كه طعم تلخش را 

خيلي از سردشتي ها چشيده اند. 
  ليال معروف زاده امدادگر سال 66 بود 
و حاال يك جانباز شيميايي. او و سه تن ديگر 
از سردشتي ها قاضيان دادگاه الهه را متقاعد 
كردن��د تا رأي ب��ه محكوميت عامل فروش 
س��الح هاي ش��يميايي عراق بدهند اما در 
سردشت نه. شوهرش دوبار شيميايي شده 
است. يك زخم از جزيره مجنون دارد و يك 
زخم هم از سردشت. حرف هاي معروف زاده 
نشان مي دهد مشكالت شهر سردشت تنها 
به جانبازاني كه پرونده مصدوميت آنها مهر 
تأييد شد كميس��يون نخورده، برنمي گردد. 

مصدوماني ك��ه به گفته يك��ي از كاركنان 
مركز خاتم االنبيا اگر زير 25 درصد جانبازي 
گرفته باش��ند تنها مي توانند در بحث هاي 
درماني روي كمك هاي بنياد حساب كنند.  
همسر ليال تاكنون چهار بار جراحي شده، اما 
باوجود قوانين موجود هزينه هرچهار عمل را 

به بيمارستان خاتم االنبيا پرداخته است. 
جانبازان اينج��ا بين دو قانون معلق اند. 
دردي كه پدر رحمان هم داشت. رحمان هم 
جانباز اس��ت البته نه جانباز شيميايي بلكه 
تركش خورده جنگ است. مي گويد به دليل 
بيكاري و فقر براي كار به تركيه مي رود و بعد 
از سه سال برمي گردد اما وقتي برمي گردد 
پرونده جانبازي او را مي بندند. حاال 13 سال 
است كه به دنبال باز كردن پرونده است اما 
راه به جايي نبرده است. او يك نكته را درباره 
پدرش هم ي��اد آوري مي كند:» پدرم جانباز 
ش��يميايي 45 درصد بود اما به او حقوق و 
مزايايي تعلق نمي گرفت چون كارمند دولت 
بود و در نهايت جانبازي او باعث ش��د تا سه 
ه��زار تومان به حقوقي ك��ه از محل كارش 
مي گرف��ت اضافه كنند.« لي��ال معروف زاده 
ه��م  مي گويد ب��راي يك آزماي��ش كه در 
بيمارستاني در اروميه انجام داده مجبور شده 
اس��ت تا 180 هزارتوم��ان پرداخت كند. او 
عالوه برگراني يك نكته ديگر را هم يادآوري 
مي كند. خردل چشم، ريه و عصب يك شهر 

را نشانه رفته است بنابراين شهر به متخصص 
چش��م، ريه، اعصاب و روان و... احتياج دارد. 
شهري كه فقط يك متخصص عفوني دارد 
و ديگر هي��چ. رحمان ه��م مي گويد وقتي 
پدرش به خاطر اثرات حمله شيميايي فوت 
ش��د، بنياد شهيد قبول نكرد كه جزو شهدا 
محس��وب شود. اين درحالي بود كه پدرم را 
در روزنامه رس��مي ش��هيد معرفي كردند و 

شهادتش را تسليت گفتند. 
ش��ادي هم، همدرد ليالست. آنقدر درد 
دارد ك��ه درمانگاه را روي س��رش بگيرد تا  
حرف هايش به وزير بهداش��ت برسد. شادي 
هم آن روز كه شهر را بمباران كردند امدادگر 
بوده اس��ت. شهري كه بارها و بارها بمباران 
شد. بمباران شيميايي يكي از آن بارها بود. 
مي گويد كه شيميايي شده و بدنش تاول زده 
اس��ت. همين تاول ها هم او را به اتاق عمل 
كشانده اند اما پرونده اش تأييد نمي شود. آن 
ط��ور كه مي گويد برادرش هم تا س��ال 70 
جزو شهداي شهر بوده اما حاال نيست. بنياد 

هم هيچ توضيحي نمي دهد. 

خورش�يد محمدي هم زخم خردلي 
دارد. هم خودش، هم همسرش. همسرش 
جانباز 60 درصد است. پدرش را هم همين 
حمله شيميايي از او گرفت. مي گويد پرونده 
خودش گم ش��ده اس��ت. پرونده خورشيد 
دو بار به كميس��يون رفته و ه��ر دوبار هم 
گم ش��ده اس��ت. حاال او هم ج��زو همان 
بالتكليف ها است؛ بالتكليف هايي كه البته 
در ميان حرف هايي كه مسئول بنياد شهيد 
ش��هر به روزنامه ايران مي گويد نام »مدعي 
« مي گيرن��د. نامي كه س�تاره فتاح پور 
عضو شوراي شهر سردشت اصاًل آن را قبول 
ندارد. تنگي نف��س را از همان روز واقعه با 
خ��ود دارد. تنگي نفس��ي كه روي س��ينه 
خيلي از اهالي ش��هر چنگ انداخته  و يك 
راه رفتن خيلي كوت��اه را از بازماندگان آن 
واقعه تلخ گرفته اس��ت. راه رفتني كوتاه در 
كوچه پس كوچه هاي شهري كه روي يك 
ش��يب قرار دارد؛ ش��يبي پر از دست انداز و 
خيابان هايي كه بعضي از آنها تازه دارد بوي 
مرم��ت مي گيرد، هرچند ب��ه گفته فعاالن 
شهر، مردم شهر عوارض مرمت خيابان ها را 
نمي دهند و ساعت ها وقت شورا را مي گيرند 
تا ميزان ع��وارض را كاهش دهند. چنگال 
فقر و بيكاري هم روي گلوي شهر سنگيني 
مي كند. زمين هاي سنگالخي كشاورزي را 
بي ثمر كرده و بازارچه هاي مرزي هنوز جان 
نگرفته اند. اينجاس��ت كه برخي از جوانان 
ش��هر مي مانن��د و كوله ب��ري. كوله بري و 
قاچاق كاال و دارو. در مس��يري كه هم خود 
زخم مي خورند و هم با ورود داروهاي قاچاق 
زخم مي زنند.  ش��هري كه 114 كيلومتر با 
عراق مرز مشترك دارد. از سردشت تنها 35 
كيلومتر بايد بروي تا به شهر  قلعه ديزه عراق 
برسي. فاصله زماني اش با اربيل و سليمانيه 
يك��ي اس��ت و اي��ن موقعي��ت جغرافيايي 
مي تواند بازار هاي مرزي آن را رونق عجيب 
بدهد و جاني دوباره به رگ هاي شهري كه 

فقر آن را مسدود كرده، بدمد.

ë يك روستاي غريبه
 از سردش��ت تا روس��تاي »رش هرمه«
)گالبي س��ياه( فاصله زيادي نيس��ت اما راه 
آنقدر ناهموار اس��ت كه فقط ماش��ين هاي 
شاس��ي بلند از پس آن برم��ي آيند آن هم 
ب��ه زور و تكانه ه��اي زياد. چن��د پيچ را كه 
پشت س��ر بگذاري خانه هاي روستا از ال به 
الي درختان سرس��بز س��رك مي كشند تا 
به تو خوش��امد بگويند. روستايي كه خيلي 
از سردش��تي ها ه��م از دردش خبر ندارند، 
چه برس��د به ديگران. سؤال پرسيدن از آن 
روز، ه��م زمان را متوقف مي كند هم زمين 
از نفس كش��يدن مي ايستد. اين را نگاه های 
كساني مي گويند كه چشم هاي همديگر را 
به س��كوت فرا مي خوانند. انگاري كه تاب و 
توان به يادآوردن را ندارند. قرعه به نام زهرا 
احم��دي مي افتد. باز كردن تاولي كه س��ر 
خش��ك كردن ندارد می ماند برای او. زهرا 
احم�دي آن روز را خوب به ي��اد دارد. 27 
سال زماني ناچيز است براي زدودن  خاطره 
تلخي كه تا عمق جانت ريشه دوانده است. 
س��ال ها بايد بيايد و برود. برف ها بنش��يند، 
بهارها از راه برسد، تابستان كه شوالي سبز 
بر س��ر زندگي  بكش��د تازه داغ دلش تازه 
مي شود. به 7 تير كه مي رسد آگر )آتش( به 

استخوانش مي افتد. 
 اشك هايش جلوتر از حرف هايش هستند. 
انگار كه همين لحظه باش��د كه هواپيماها 
بروند 7 بمب شيميايي روي سر سردشتي ها 
بريزند و 4 تا را سهم گنجشك هايي بدانند كه 
در زير درختان روستا النه ساخته اند. زهرا بانو 
پوشيده در لباس كردي دستش را به سمت 

سردشت، س�ر ِ دردي بي انتهاس�ت. هر كجاي »سردش�ت« كه انگشت 
مي گذاري، درد مي كند. تاول هايش 27 س�اله ش�ده اند.  درست از همان 
س�اعت چهار و نيم عصر روز 7 تير س�ال 66 كه زندگي بوي ليمو مي داد 
و س�ير، بوي سيب مي داد و صداي تير. دردي كه زمان آن را التيام نداد، 
كهنه تر و عميق ترش  كرد تا تاول هايش همچنان تازه بماند. سردشتي كه 
هرگز نتوانس�ت توجه رسانه هاي داخلي و خارجي را به خود جلب كند و 
زخم ناسور نخستين شهري كه در جهان شيميايي شد در گذر زمان آنقدر 
گم شد كه حاال شهر محل مناقشه تعداد مصدومان آن زخم عميق شده 
است، شهري كه در سايه زخم حلبچه قرار گرفت. زخمي كه هيچ كس از 

آن شكايت به مجامع بين المللي نبرد تا كشورهايي كه سالح شيميايي را 
در اختيار صدام گذاشته بودند به پاي ميز محاكمه بيايند. آن هم درست 
زماني كه دنيا با بهانه تسليحات هسته اي و تحريم هاي يك طرفه، همين 
مردم را در سخت ترين شرايط اقتصادي قرار داد تا اين سؤال پيش بيايد 
كه چرا زماني كه دنيا ما را محكوم به تهديد مي كرد، دس�تش  رو نش�د.  
تلخ تر از قصه سردشت، روستايي است كه درست عصر همان روز بوي گاز 
خردل گرفت، روستاي»رش هرمه«. روستايي كه حتي يك مراسم بي رمق 
هم براي يادآوري آن زخمي كه كنج دلش شيار خورد و تا مغز استخوان 

رفت، در آن برگزار نشد. 

 زهراكشوري

تمام سردشت را كه زير پا بگذاري به يك درمانگاه 
خصوصي  زكريا مي رس�ي كه پيش�تر با مصدومان 
ش�يميايي قرارداد داش�ت و با تعرفه دولتي آنها  را درمان 
مي كرد ولي قرار داد آنها هم به پايان رسيده است. مي ماند 
درمانگاه مصدومين شيميايي خاتم االنبيا سردشت كه چند 
س�الي اس�ت به گفته مردم ش�هر تعطيل اس�ت و »سيد 
حسن هاش�مي« وزي�ر بهداش�ت ب�ه تازگي ب�ر تجهيز و 

راه اندازي آن تأكيد كرده
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 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین )بره(:

خواهید  می  اگر  اما  روند،  می  و  آیند  می  باد  مثل  عاشقانه  رویاهای 
عشقی را که به دنبال آن هستید نشان دهید باید احساسات تان را بیان 
کنید. متأسفانه از طرد شدن و مسئولیت پذیری می ترسید و به همین 
خاطر تمایل دارید که خواسته های تان را پنهان کنید. اگر به قوه ی 
خیال تان اجازه دهید که هر طور دل اش می خواهد رویاپردازی کند 
ممکن است شما را به جنون بکشاند. اکنون زمان آن است که بر حقایق 
تکیه کنید و نه بر احساسات درونی تان. به نظر می رسد که عقل در 

هدایت شما نسبت به احساسات موفق تر خواهد بود.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
این هفته به طرز غیر معمولی دچار تردید شده اید و تصمیم دارید که 
احساسات تان واقعی تان را آشکار نکنید. عدم امنیت احساسی باعث 
شده که در مقابل جمع راحت نباشید، اما می توانید در میان خانه و 
خانواده راحتی دلپذیر و لذت های غیر منتظره ای را تجربه نمایید. 
البته، شرایط حاضر ممکن است سرتان را خیلی بیشتر از چیزی که 
فکر می کردید شلوغ کرده باشد. می دانید که نمی شود همه چیز را 
به دلخواه خودمان تغییر دهیم، پس برای این در تمام طول روز شاد و 

سرحال باشید بهتر است خودتان را با شرایط وفق دهید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
نیاز دست  به اطالعات مورد  تر  تان می خواهد که هر چه سریع  دل 
پیدا کنید، اما پیچیدگی های شرایط حاضر مجبورتان کرده که آهسته 
انجام دهید که در دنیای واقعی  تر حرکت کنید. تصمیم دارید کاری 
نمود پیدا کند، اما از طرفی هم تمایل دارید که به تفکر عمیق مشغول 
شوید. اکنون باید اولویت های تان را مشخص کنید و ببینید که کدام 

است  بهتر  را  ها  آن  از  یک  کدام  و  باشند  سازنده  توانند  می  اقدامات 
حذف کنید. برای این که موفق شوید باید یک رویکرد ساده و مستقیم 

در پیش بگیرید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
می  دیگران  از  اکنون  است،  شکوفایی  حال  در  تان  نفس  به  اعتماد 
خواهید که به استعدادهای تان توجه کنند و آن چه را عرضه می دارید 
تحسین نمایند. این هفته ماه با ویژگی حساسیت فوق العاده به نشانه 
به وسیله ی کلمات  تان  بیان احساسات  این رو  از  و  بازگشته  ی شما 
دشوار شده است. به جای این که اطالعات زیادی درباره ی خودتان 
و  کنید  پردازش  را  تان  احساسات  ابتدا  است  بهتر  بدهید،  دیگران  به 
بعد از این که به آن چه می خواهید بگویید فکر کردید آن را بیان کنید. 
برای این که پیام تان بهتر تأثیر بگذارد به شما توصیه می شود که چند 

روزی صبر کنید.

متولدین مرداد )شیر(:
اکنون چندین سیاره به اولین خانه در طالع شما یعنی خانه ی شخصیت 
وارد شده اند، به همین خاطر در نظر دیگران انسانی فریبنده و جذاب 
جلوه می کنید، اما نباید از این فرصت سوء استفاده کنید. شاید تصمیم 
بگیرید که در نتیجه ی این فرصت از زیر بار مسئولیت ها شانه خالی 
کنید. حواس تان باشد که فقط برای چند لحظه آسودگی ارزش ندارد 
که محل کارتان را ترک کنید، زیرا ممکن است عکس العمل شدیدی به 
خاطر این سهل انگاری دریافت کنید. یادتان باشد که اگر به وظایف 

تان عمل کنید پاداش خوبی خواهید گرفت.

متولدین شهریور )سنبله(:
اکنون عطارد به نشانه ی تحلیلی شما وارد شده و از این رو مغزتان به 
شدت به کار افتاده است. فکرتان خیلی خوب و دقیق کار می کند، اما 
ممکن است که بعضی خیالبافی ها حواس تان را پرت کند، به ویژه اگر 
کسی باعث شده که به چیزهای عاشقانه فکر کنید. اما یادتان باشد که 

با فکر کردن به چیزهای غیر واقعی وقت تان را هدر ندهید، عاقالنه 
فکر کنید و آن چه را درست است انجام دهید.

متولدین مهر )ترازو(:
اکنون دوستان تان تمایل دارند که ارتباط شان را با شما بیشتر کنند، 
اما شما بر شغل تان تمرکز کرده اید و نمی توانید خواسته ی آن ها را 
عملی کنید. البته، دوست ندارید که روابط فعلی خود را با دوستان تان 
از دست بدهید. خوشبختانه این هفته می توانید تقریبًا با همه ی آدم 
به هر کجا که نگاه می  بیایید، زیرا  به طریقی کنار  تان  های اطراف 
کنید چشم تان به قابلیت های نهفته می افتد. شاید الزم باشد که فعاًل 
احساسات تان را آشکار نکنید، پس وقتی حرف می زنید حواس تان به 

کلماتی که می گویید باشد.

متولدین آبان )عقرب(:
تان  کنید که دوستان  زیرا فکر می  نیست،  تان خوب  انگار کمی حال 
احساسات و اهداف شما را نمی فهمند. حتی اگر درباره ی آن چه در 
درون تان می گذرد به آن ها حرفی بزنید، ممکن است در نهایت نتیجه 
گیری غلط کنند. به هر حال اگر احساسات تان را آشکار کنید بهتر از 
این است که چیزی نگویید. سعی کنید وقتی حرف می زنید موضع تان 
را به کسی تحمیل نکنید. آن هایی که به شما اهمیت می دهند حتمًا بعد 

از شنیدن حرف های تان شما را تحسین خواهند کرد.

متولدین آذر )کمان(:
اگر  اما  شود.  همراه  شما  با  بعدی  سفر  در  تا  هستید  کسی  دنبال  به 
نتوانستید کسی را پیدا کنید یادتان باشد که اکنون بهترین زمان برای 
سفر  یک  برای  نیست  بد  بودید  تنها  اگر  حتی  پس  است،  رفتن  سفر 
کوتاه تابستانی برنامه ریزی کنید. اما حواس تان باشد که درباره ی 
این موضوع فعاًل زیاد حرف نزنید، زیرا انتظارات دیگران با اقداماتی 
که در پیش گرفته اید جور نیست. آن چه را که الزم است بدانند به آن 
ها بگویید، اما افکار و برنامه های غیر معمول خود را پنهان کنید تا 

فرصت مناسب مهیا شود.

متولدین دی )بز(:
این هفته ممکن است روابط تان با دیگران به هم بریزد، به ویژه اگر 
خواسته هایی که دارید از سوی کسی که مورد عالقه ی شماست مورد 
با  و  بزنید  را  تان  دل  حرف  که  این  از  ترسید  می  نگیرد.  قرار  توجه 
مخالفت مواجه شوید، به همین خاطر بیشتر تمایل دارید که در الک 
خودتان فرو بروید. اشکالی ندارد که این هفته کمی وقت بگذارید و 
به احساسات تان دقیق تر فکر کنید. تا چند روز آینده اوضاع بهتر می 

شود و می توانید راحت تر با دیگران ارتباط برقرار کنید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
تعامالت تان با یک فرد خاص به طرز دل انگیزی خوشایند شده است. 
شاید بتوانید به راحتی با افراد جدید آشنا شوید یا روابط قدیمی تان 
را از نو زنده کنید، اما بدانید که همه چیز آن قدرها هم که فکر می کنید 
خوب و خوش نیست. احساسات نهفته ای در وجودتان شکل گرفته که 
باعث می شود از ته دل احساس رضایت نکنید. تنها چیزی که اکنون به 
آن نیاز دارید شفافیت در روابط است. خطر کنید و هر آن چه را در دل 
دارید بگویید. افکارتان را با دیگران در میان بگذارید تا فرصت های 

جدید پیش روی تان قرار بگیرد.

متولدین اسفند )ماهی(:
احساس می کنید که در یک دنیای کاماًل متفاوت زندگی می کنید، اما 
شاید واقعیت چیز دیگری باشد. اکنون به راحتی نمی توانید اهداف 
تان را با راهکارهای عملی و ممکن هماهنگ کنید و آن ها را در زندگی 
به کار ببندید. برای فهمیدن حقایق به دیگران تکیه نکنید، زیرا اکنون 
عطارد به هفتمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی همراهان وارد شده 
و دیگران ممکن است در کالم شان قاطعانه تر از چیزی که هستند به 
نظر برسند. تمام حقایق را تحلیل کنید و به ندای درون تان گوش دهید 

و در نهایت هم خودتان تصمیم بگیرید.

جدول و سرگرمی

استخدام 
مدیر پیتزاشاپ 

RH10 با تجربه کافی و مجرب با حقوق مکفی در منطقت گت ویک
در صورت نیاز محل اسکان تامین می شود

07960646686

چاپ آگهی در هفته نامه پرشین  
بازار کار را وسیع تر و مشتریان شما 

را  بیشتر می کند!
 07811000455

قابل توجه خوانندگان هفته نامه پرشین
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گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
نه هر که آینه سازد سکندری داند

نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست
کاله داری و آیین سروری داند

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
که دوست خود روش بنده پروری داند

غالم همت آن رند عافیت سوزم
که در گداصفتی کیمیاگری داند
وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی

وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند
بباختم دل دیوانه و ندانستم

که آدمی بچه ای شیوه پری داند
هزار نکته باریکتر ز مو این جاست

نه هر که سر بتراشد قلندری داند
مدار نقطه بینش ز خال توست مرا

که قدر گوهر یک دانه جوهری داند
به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد

جهان بگیرد اگر دادگستری داند
ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه

که لطف طبع و سخن گفتن دری داند

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

Not every beloved one that up-kindleth his face the work of a heart-ravisher knoweth.
Not every one who maketh the mirror, the work of a Eskandar knoweth.
Not every one who slantwise placed his cap and sat severe
The work of a crown-possessor, and the usage of a Ruler knoweth.
Like the beggars, do not thou service for wages:
For the way of slave-cherishing, the Friend Himself knoweth.
I am the slave of resolution of that profligate, safety-consuming,
Who, in beggar quality, the work of an alchemist knoweth.
Good are fidelity and covenant, if thou wilt learn:
If not, every one thou seest, the work of a tyrant knoweth.
My distraught heart, I staked; and knew not
That one born of man, the way of a Pari knoweth.
Here, finer than a hair, are a thousand points:
Not every one who shaveth his head the work of a Kalandar knoweth.
The center of the point of my vision is thy mole;
For the value of the incomparable jewel, the jewelier knoweth.
In stature and face, every one who became the king of the lovely ones
Taketh the world, if the work of a justice-dispenser, he knoweth.
Acquainted with Hafez’s heart-alluring verse, becometh that one,
Who, the grace of disposition, and the utterance of Dari knoweth.

محل تبلیغات شما
07811000455
ad@persianweekly.co.uk

به بهانه رفتارهای عجیب یک خواننده در ایران 

ضِدالگو 
سپیده اشرفی

افراد معروف یا همان سلبریتی ها سال هاست که در همه 
به  دارند. هواداران هم  را  دنیا، مرام و مسلک خود  جای 

را در  افراد، منش ستاره های محبوب خود  این  از  تبعیت 
تنوع  به مدد  که  است  این حال، چندی  با  پیش می گیرند. 

این  از  برخی  عجیب  رفتارهای  اجتماعی،  شبکه های 
امیرحسین  می دهد.  نشان  را  خود  بیشتر  هم  ستاره ها 
مقصودلو با نام هنری امیر تتلو از خوانندگان رپ فارسی 
شده  بسیار  توجه های  محل  اخیر  سال های  در  که  است 
نشان  جسته گریخته  اطالعات  برخی  که  آن طور  است. 
می دهد، تتلو از افرادی بود که در زمان بیشتر شدن موج 
رفت.  پیش  خوانندگی  سمت  به  زیرزمینی،  خوانندگی 
برخی  میان  در  او  کار  و  بودند  بیشتر  اما  او  هواداران 
به   80 دهه  در  تتلو  گرفت.  بیشتر  تازه کار،  خوانندگان 
دوبی رفت تا شانس خود را به جای ترانه های زیرزمینی 
در ایران، در ترانه های رسمی اما آن ور آبی، امتحان کند. 
هرچند که رفت و آمدهای او و ترانه هایی که می خواند در 
او در سال 1392 منجر شد. خیلی ها  نهایت به دستگیری 
افزود.  خود  طرفداران  به  زمان  همان  از  تتلو  معتقدند 
درست زمانی که به دلیل دستگیری و پست های جنجالی 
که در اینستاگرام می گذاشت، طرفدارانش از 5 /1 میلیون 
مختلف  موارد  در  تتلو  عجیب  صحبت های  گذشت.  نفر 
او  بود،   متناقض  بعضًا  که  مکان هایی  در  حضورش  و 
بتوان  شاید  است.  کرده  تبدیل  پرحاشیه  چهره  یک  به  را 
مرتبط  موزیک  انتشار  در  را  او  اظهارنظرهای  تازه ترین 
با ناو ارتش دانست. تتلو که روزی خواننده ای زیرزمینی 
درجه   180 چرخش  با  را  تازه اش  محبوبیت  حاال  بود، 
همه  است.  آورده  دست  به  هسته ای  انرژی  از  خواندن  و 
زیرزمینی  خواننده  این  که  دارد  آن  از  نشان  موارد  این 
توجه  راس  در  گرفتن  قرار  و  محبوبیت  برای  تالش  در 
رسانه هاست. صفحات او در شبکه های اجتماعی با موارد 

از  دعوت  آن،  تازه ترین  که  است  همراه  بسیاری  عجیب 
پست های  از  یکی  زیر  در  »بغ بغو«  گفتن  برای  هواداران 
اینستاگرام اوست. خودش معتقد است که گفتن این جمله 
منتقدانش،  اما  می کند  زنده  را  کودکی  از  خاطره ای  تنها 
موسیقی  شأن  در  نه  که  می کنند  کارهایی  به  متهم  را  او 
از  یکی  هم  اخیرًا  او.  هواداران  شأن  در  نه  است،  ایران 
و  مقایسه  شجریان  استاد  با  را  او  تهران  روزنامه های 
رفته  محاق  به  ایرانی  اصیل  موسیقی  است  کرده  عنوان 
این  است.  شده  بازتر  تتلو  مانند  افرادی  برای  جا  حاال  و 
درست همان چیزی است که بسیاری کارشناسان از آن با 
عنوان دلیل به وجود آمدن چهره ای مانند تتلو یاد می کنند؛ 
کنار زدن اصالت یک حوزه و روی کار آمدن حاشیه. تتلو 
برای موسیقی پاپ ایران به یک حاشیه تبدیل شده است. 
را  عده ای  و  آورده  بیرون  سر  هرازگاهی  که  حاشیه ای 
سرگرم خود می کند. با این حال، علت رفتار چنین افرادی 
که بعضًا باید آنها را ستاره خواند، جای تعجب دارد. علت 
به یک سمت  و رفتن  افرادی  یکباره چنین  تغییر رویکرد 
دیگر، جای سوال بسیاری را ایجاد کرده است. رفتارهایی 
ایجاد  بسیاری  برای  را  رفتاری  الگوی  یک  می تواند  که 
کند،  حاال تنها به یک حاشیه آن هم از نوع تلخ آن بدل شده 
از  می خواهند  تنها  که  است  ستاره هایی  نماد  تتلو  است. 
نکته  کنند.  پا  و  دست  خود  برای  شهرتی  اتفاق،  هر  گذر 
این  هواداران  چرا  که  است  سوال  این  به  توجه  مهم تر 
آنها  عجیب  خواسته های  و  رفتارها  به  اینقدر  ستاره ها، 
تن می دهند و چرا سطح سلیقه ستاره ها و هواداران شان 

اینقدر تغییر کرده است؟

بر اساس تحقیقات آژانس کتابخوانی انگلستان

کتاب خواندن برای لذت موجب 
کاهش افسردگی می شود

است  داده  نشان  انگلستان  در  کتابخوانی«  »آژانس  سوی  از  تحقیق  یک  نتایج 
تفریح،افزایش  و  لذت  با هدف  به ویژه کودکان  دیگران،  برای  کتاب  که خواندن 
همدلی و روابط بهتر با دیگران، موجب کاهش عالئم افسردگی و خطر ابتال به 
جنون می شود و کیفیت زندگی را ارتقاء می دهد. کتاب خواندن برای لذت موجب 
»آژانس کتاب خوانی«، که  افزایش همدلی می شود  محققان  و  افسردگی  کاهش 
موسسه ای خیریه برای ایجاد انگیزه در مردم برای مطالعه بیشتر است، با تحلیل 
و موفقیت های  ارتقاء معلومات  بر  کتابخوانی  تاثیر  درباره  گزارش  و  مقاله   51
سودمندی  دیگر  زمینه های  به  شده،  منتشر  گذشته  سال   10 طی  که  دانشگاهی 

کتاب خواندن به غیر از آگاهی بخشی دست یافته اند.

این تحقیق نشان می دهد که کتاب  خواندن دست جمعی به داشتن مراودات بهتر 
عصبیت  و  استرس  کاهش  خودباوری،  افزایش  موجب  کودکان،  و  والدین  میان 

می شود و درک بیشتر دیگر فرهنگ ها را آسان تر می کند.
داده ها هم چنین این گونه نتیجه می دهند که بر اساس مطالعاتی که در امریکا در 
دو سطح مختلف اجتماعی انجام شده، مثال خواندن بیشتر کتاب در کنار دیگر 
سرگرمی ها با کاهش خطر ابتال به کندذهنی و حتی جنون ارتباط بسیار نزدیکی 
دارد. محققان گفته اند که این کاهش  به ویژه با خواندن کتاب های داستانی بیش 

از خواندن روزنامه یا مجله خود را نشان داده است.

هم چنین برخی گزارش های منتشر شده نشان دهنده فوائد فرهنگی کتاب خوانی 
توانایی  ایجاد  کار  این  فوائد  بیشترین  از  یکی  که  است  داده  نتیجه  و  بوده  نیز 
شناخت خود و دیگران، گوناگونی اجتماعات بشری و فرهنگ های دیگر می شود 

و به آگاهی مردم از دوره تاریخی که در آن زندگی می کنند، کمک می کند.
در عین حال، محققان بر پایه این تحقیق گفته اند که خواندن مداوم کتاب برای 
و  سیاسی  دیدگاه های  و  ها  قومیت  اجتماعی،  طبقات  دیگر  درک  توانایی  لذت 

فرهنگی را ارتقاء می دهد.
و  لذت  با  کتاب خوانی  درصد  که  دریافته اند  محققان  فوائد  این  تمامی  وجود  با 
و  جهانی  میزان  از  کمتر  یعنی،  است؛  بوده  تنها 26 درصد  انگلستان  در  تفریح 
الکین«  از میزان خواندن کتاب در کشور پرتغال.»سوزان  حتی 20 درصد کمتر 
نویسنده رمان »ببخشید خانوم ما پسر هستیم« و معلم پیشین که به مدت 36 سال 
الگوبرداری  را  والدین  نقش  است،  بوده  مشغول  تدریس  به  راهنمایی  دوره  در 
برای مطالعه کتاب بسیار پررنگ می داند. او سه اصل برای تشویق کودکان به 
کتاب خوانی را این گونه توصیه می کند: کودکان را با خود به کتابخانه ببرید تا 
ببیند که شما کتاب می خوانید، برای آن ها و به همراه آنان کتاب بخوانید و از همه 

مهم تر، کتاب خواندن را به یکی از سرگرمی های روزانه تبدیل کنید.


