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تبری از توئیت جنجالی

آیت الله  به  منتسب  حساب  در  جنجالی  توئیت  یک  انتشار  ماجرای 
هاشمی که با تذکر جدی و علنی رهبر انقالب همراه شد، با تکذیب 
رسمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید. در این 
توئیت که دراوج چالش موشکی میان ایران و غرب منتشر شده بود 
»دنیای فردا دنیای گفتمان ها و نه دنیای موشک ها« عنوان شد. حال 
خودسرانه  تقطیع  توئیت،  این  که  کرد  اعالم  هاشمی  آیت الله  آنکه 
جمله مربوط به آبان 1387 و سوء برداشت از آن بوده است وایشان 
تقویت قدرت موشکی کشور  از جمله  قوای نظامی کشور،  تجهیز 

را الزم می داند. 

اوراق پانامایی
رسانه های غربی از افشای بیش از 11 میلیون سنِد مالِی یک شرکت 
محرمانۀ حقوقی پانامایی خبر داده و مدعی شده اند در این اسناد 
اطالعات مالی 72 مقام بلندپایۀ جهانی فاش شده است. در این اسناد 
که متعلق به شرکت موساک فونسکا هستند و به »اوراق پانامایی« 
مالیاتی، نقض تحریم های  فرار  مشهور شده اند، اطالعاتی دربارۀ 
بین المللی و پولشویی رهبران سابق و فعلی جهان فاش شده و نام 
معمر قذافی و حسنی مبارک، دیکتاتورهای سابق لیبی و مصر و نیز 

رئیس جمهور اوکراین و روسیه در آن به چشم می خورد. 

ناقوس جنگ در قفقاز
22 سال آتش بس در منطقه قفقاز با درگیری جمعه شب نیروهای 
دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه مورد اختالف 
این  گرفتن  شدت  پی  در  یافت.  پایان  کوهستانی  باغ  قره  یعنی 
درگیری های مرزی که به کشته ومجروح شدن نظامیان دو طرف 
آرامش  خواست  همسایگانش  از  روسیه  جمهوری  رئیس  انجامید 
خود را حفظ کنند. اما رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرد که در این 
ایران  حال  همین  در  می کند.  کامل  حمایت  آذربایجان  از  مناقشه 
فوری  توقف  و  خویشتنداری  به  را  خود  شمالی  همسایه  دو  هر 

درگیری ها دعوت کرد. 

پاسخ قاطع به منتقدان برجام
طی  که   94 اسفند  در  ایران  موشکی  اخیر  آزمایش های  با  همزمان 
آن دو فروند موشک بالستیک از ارتفاعات البرز به سمت اهدافی در 

سواحل مکران در فاصله 1400 کیلومتری شلیک شد و به جنجال هایی 
اظهار  هم  داخلی  منتقدان  از  بسیاری  انجامید،  غربی ها  سوی  از 
کردند که بعد از موضوعات هسته ای و برجام، حاال آمریکایی ها به 
دنبال بحث موشکی رفته اند و تحریم های جدید نقض برجام است. 
با وجود آنکه مقامات کشورمان بر تقویت بنیه دفاعی اصرار کرده 
اما  ندانستند  مذاکره  و  مصالحه  قابل  را  ایران  موشکی  موضوع  و 
رفتند  ایران  علیه  یک جانبه  تحریم های  اعمال  سراغ  به  آمریکایی ها 
خود  تحریم های  لیست  به  را  شخص  و  شرکت   8 راستا  این  در  و 
اضافه کردند. از همین رو، در بحبوحه فضای تخریبی شکل گرفته 
علیه توافق هسته ای، مسوول ستاد اجرای برجام به تلویزیون رفت 
بر سر  تا جزئیات مباحث جنجالی برجام و اختالفات شکل گرفته 
با  عراقچی  عباس  کند.  تشریح  را  ایران  موشکی  آزمایش  موضوع 
وجود  موشکی  فعالیت های  و  برجام  بین  ارتباطی  اینکه  بر  تاکید 
ندارد گفت که ما قبل از اجرای برجام تست موشکی عماد را انجام 
دادیم و آمریکایی ها و اروپایی ها به صراحت گفتند که برجام نقض 
نشده است. ضمن اینکه قطعنامه 2231 برای ایران الزام آور نیست. 
معاون وزیر خارجه البته گفت که از دید برجام، تحریم های موشکی 
در صورتی که اعمال شود ناقض برجام نیست، ولی این تحریم ها در 
صورتی که اعمال شود برخالف بیانات رهبر معظم انقالب در این 
زمینه است چراکه از همان ابتدای کار تاکنون همواره منویات رهبر 
معظم انقالب در دستور کار ما بوده و اصل برای ما بیانات رهبر 
موشکی  تحریم های  برجام  خود  دید  از  ولی  است،  انقالب  معظم 
به  سیما  و  صدا  رویکرد  همچنین  عراقچی  نیست.  برجام  نقض 

موضوع برجام را جهت دار دانست.

شجریان و کیارستمی در بستربیماری
محبوب  هنرمند  دو  از  ناخوشایند  خبرهایی  انتشار  با   95 سال 
کارگردان  کیارستمی  یعنی محمدرضا شجریان وعباس  کشورمان 
بنام سینمای ایران و جهان آغاز شد. خبرهایی که نشان می داد دو 
عمل  تحت  و  گریبانند  به  دست  سرطان  بیماری  با  مردمی  هنرمند 
جراحی و درمان قرار گرفته اند. یکی با سرطان کلیه مبارزه می کند 
و دیگری گرفتارسرطان روده بزرگ است. اگرچه وزرای بهداشت 
و ارشاد شخصا پیگر احوال این دو هنرمند بودند، اما مردم از دعای 

خیر و آرزوی سالمتی آنها را بی نصیب نگذاشتند.

لغو سفر روحانی
هرچند که مقدمات سفر روحانی به اتریش از خیلی پیشترآماده شده 
بود اما تنها چند ساعت مانده به انجام این سفر، دفتررئیس جمهور 
اعالم کرد که سفر به اتریش به دالیل امنیتی لغو و در زمان مناسب 
از گمانه زنی ها  تا موجی  انتشاراین خبر کافی بود  انجام می شود. 
اتریش گفت که علت لغو سفر  ابتدا رئیس جمهور  افتد. در  به راه 
ازمخالفت  اتریشی  روزنامه  یک  اما  نبوده،  امنیتی  دالیل  روحانی 

دولت اتریش با ممانعت از تظاهرات منافقین پرده برداشت. 

اتصال قطعی به سوئیفت
شبکه  با  ایرانی  بانک های  ارتباط  قطع  درباره  ابهام  سرانجام 
بانک  سوئیفت  اتاق  در  رسانه ها  نمایندگان  حضور  با  سوئیفت، 
مرکزی برطرف شد و مدیرکل بین الملل بانک مرکزی دراین رابطه 
این  از  پیش  خبرداد.  کشور  بانک   29 برای  سوئیفت  برقراری  از 
عراقچی از ولی الله سیف خواسته بود تا کسانی که نسبت به اتصال 
مجدد به سوئیفت شک دارند به بانک مرکزی بیایند و با چشم خود 
اتصال بانک های ایرانی به سوئیفت را شاهد باشند. منتقدان برجام 
با زیر سوال بردن سوئیفت معتقدند وعده های دولت در پسابرجام 

محقق نشده است. 
رونق مسکن درتابستان 95 ؟

با وجود اینکه بازار مسکن هنوز از خواب زمستانی بیدار نشده اما 
برخی پیش بینی ها از خروج غیرتورمی مسکن از رکود تا نیمه اول 
امسال حکایت می کند. ورود تسهیالت جدید مسکن در کنار افزایش 
عرضه ساختمان های نوساز احتماال به رونق معامالت منجر خواهد 
این  مسکن،  اقتصاد  و  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل  گفته  به  اما  شد. 
رونق به معنای افزایش قیمت ها نیست و همچنان نرخ تورم مسکن 
کمتر از نرخ تورم عمومی خواهد بود و خیز خروج از رکود در بازار 

مسکن بدون افزایش قیمت ها از تابستان برداشته می شود. 

نوسان نوروزی دالر
اگرچه دالر دراولین روزهای سال 95 و در ایام نیمه تعطیل نوروز 
توانست در غیاب بازار ساز رسمی، خودی نشان دهد و با رشدی70 
تومانی، هفته دوم فروردین را با قیمت 3510 تومان به پایان برساند، 
و  کرده  افت  تومان   35 بازارها  رسمی  بازگشایی  با  شنبه  روز  اما 
هفته،  اواسط  در  قیمت  کاهش  ادامه  رسید.  تومان   3460 قیمت  به 

و  بزند  دامن  دالر  قیمت  افزایش  به  ارزی  خریدهای  تا  شد  موجب 
جا  تومانی   3400 کانال  میانه های  در  تا  می رفت  دالر  درحالی که 

خوش کند، با قیمت 3485 تومان روز سه شنبه را به پایان رساند. 

ادامه رشد طال در 2016؟
با وجود اینکه اونس جهانی در محدوده 1220 دالر در نوسان است 
اما برخی پیش بینی ها از ادامه روند رو به رشد این فلز گرانبها در 
فصل دوم سال میالدی حکایت می کند. چراکه فلز زرد با رشد 15 
درصدی در 3 ماهه اول امسال، باالترین میزان جهش فصل اول طال 
در 30 سال گذشته را داشته است. اگرچه برخی کارشناسان با توجه 
به کمرنگ شدن اثر عوامل افزایشی، از احتمال بازگشت بهای اونس 
درباره  قطعیت  عدم  طرفی  از  اما  می دهند  دالرخبر   1100 کانال  به 
آینده اقتصادهای جهان، احتمال ادامه رشد طال را هم جدی می کند. 

تراز تجاری مثبت شد
دارد  ترازی  از  حکایت   94 درسال  صادرات  و  واردات  مجموع 
شده  سنگین  ایران  نفع  به  گذشته  سال   37 در  بار  اولین  برای  که 
کشورمان  تجاری  تراز  گمرک،  آمارهای  تازه ترین  براساس  است. 
از فروردین  94 تا پایان اسفند مثبت ماند و در پایان سال، کارنامه 
تجارت خارجی با 916 میلیون دالر مازاد تراز تجاری بسته شد. بر 
این اساس سال 94، در مجموع به میزان 42 میلیارد و 415 میلیون 
دالر انواع کاال صادر و 41 میلیارد و 499 میلیون دالر کاال نیز وارد 
کشور شد. در سال های گذشته این عدم تعادل به نفع شرکای ایران 

تمام شده بود. 

افزایش صادرات نفت
و  خام  نفت  صادرات  برعبور  مبنی  نفت  وزیر  رسمی  اعالم  با 
میعانات گازی از مرز 2 میلیون بشکه در روز، ایران توانسته اندکی 
درحالی که  بگیرد.  بازپس  را  جهانی  بازارهای  در  خود  سهم  از 
می کند،  دنبال  شدت  به  را  نفت  تولید  برنامه افزایش  کشورمان 
عربستان با طرح فریز نفتی امیدوار است بتواند عرضه را کاهش 
دهد. این در شرایطی است که زنگنه بارها تاکید کرده کشورهایی 
را  نفت خود  باید  داده اند  افزایش  را  تولید خود  ایران  در غیاب  که 
صادرات  و  تولید  تحریم ها  لغو  از  پس  بالفاصله  ایران  کنند.  فریز 

خود را افزایش داد.
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این شناسنامه همه ماست

بر سنگهای تخت  در تصاویر حکاکی شده 
جمشید هیچکس عصبانی نیست. هیچکس 

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

اصالتی می باشیم. 

مانند کوتوله های بیدار، حق 
خود را به غول خفته واگذار 

می کنیم.
تریلوس و کریسیدا، پرده دوم، صحنه 

سوم.

A stirring dwarf we do 
allowance give before a 
sleeping giant.

Triolus and Cressida, Act II, sc. 3

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

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری
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در انتظار رئیس جمهور 
بعدی آمریکا

نویسنده: کریستوفر هیل

 

زمانی که رئیس جمهور بعدی آمریکا در کاخ سفید مستقر شود، 
به مسائل و موضوعات مختلفی در حوزه سیاست خارجی  باید 
همواره  حوزه  این  به  مربوط  مشکالت  از  برخی  کند.  رسیدگی 
وجود داشته اند و تا همیشه نیز وجود خواهند داشت. از آن جمله 
می توان به کره شمالی و زیاده خواهی های هسته ای آن، چین و 
آن در عرصه  زیاده خواهی  و  آن، روسیه  افزایش قدرت  سودای 
اشاره  آن  همیشگی  های  آشوب  و  خاورمیانه  البته  و  المللی  بین 

کرد.
با این وجود در اغلب موارد بحران هایی که رئیس جمهور جدید 
را غافلگیر می کند، خارج از انتظار است. زمانی که جورج دبلیو 
انتظار می رفت که هزینه های  به ریاست جمهوری رسید  بوش 
دفاعی کشور را افزایش دهد و سیستم ضدموشکی جدیدی را در 
آمریکا مستقر کند. در عوض، دولت بوش با موضوعاتی همچون 
درگیری در جنگ عراق و افغانستان مواجه شد که هرگز از قبل 
پیش بینی نشده بود. همین اتفاق ممکن است برای رئیس جمهور 

بعدی نیز تکرار شود.
برای شروع از عربستان سعودی آغاز می کنیم. با توجه به آشوب 
ها  ملت  دولت-  از  برخی  تضعیف  ویژه  به  خاورمیانه  در  جاری 
در منطقه و اشاعه افراط گرایی، بروز بحرانی جدی در عربستان 
دور از انتظار نیست. عربستان همواره با اتکا به درآمدهای نفتی 
توانسته بر ضعف های سیاسی خود فائق آید و خاندان سلطنتی 

را به عنوان منبع ثبات در قدرت حفظ کند.

ممکن است این ثبات در آینده ادامه پیدا کند، اما بدون تردید نسبت 
و  نفت  قیمت  مداوم  کاهش  با  شد.  خواهد  تر  ضعیف  گذشته  به 
ورود مجدد ایران به بازار عرضه نفت، عربستان نمی تواند مثل 

گذشته به درآمدهای نفتی خود تکیه کند.
بدون تردید با استانداردهای هر کشوری که حساب کنیم ذخائر 
مالی عربستان قابل توجه است، اما از باال بودن سطح نارضایتی 
در میان افکار عمومی نیز نباید غافل شد. افزون بر این، عربستان 
با افزایش تنش ها در منطقه به این نتیجه گیری رسیده است که 

باید وارد میدان شده و مقابل ایران بایستد.
در گام دوم به ترکیه می رسیم. در گذشته این بازیگر مهم منطقه 
ای همواره با بحران های اقتصادی و تورم و بعضا با کودتاهای 
نظامی مواجه بود. علی رغم مشکالت سیاسی و اقتصادی، ترکیه 
خود  از  مثبت  تصویری  و  پرداخته  شرایط  مدیریت  به  توانست 
مطرح  را  اروپا  اتحادیه  به  ورود  درخواست  حتی  و  دهد  ارائه 
از دستاوردهای  این کشور همواره  اگرچه درخواست های  کند. 
آن بیشتر بوده، اما همواره در غرب به عنوان متحدی قابل اعتماد 

نگریسته شده است.

ترکیه امروز با تمسک به عثمانی گری نوین و تحت قدرت رجب 
طیب اردوغان از رویه پیشین فاصله گرفته است. ترکیه مخفیانه 
به  زمینه  این  در  نیست  حاضر  و  کند  می  مداخله  خاورمیانه  در 

شفاف سازی بپردازد.
در ابتدا به نظر می رسید که ترکیه قصد دارد از علویان سوریه 
از  حمایت  به  رویه  تغییر  با  آن،  از  پس  کند.  حمایت  اسد  بشار 

ائتالف معارضان برای سرنگونی بشار اسد روی آورد.
وخیم  روز  به  روز  نیز  ترکیه  داخلی  سیاست  عرصه  در  اوضاع 
اجتماعی-  های  تفاوت  از  آمده  بر  عمیق  اختالفات  شود.  می  تر 
تاریخی موجود در ترکیه در دوران رجب طیب اردوغان کمرنگ 
تر نشده و عملکرد رئیس جمهور نیز نشان داده است که وی توان 
غلبه بر مخالفان را ندارد. یافتن راه حلی برای بحران سوریه می 
تواند برای ترکیه نیز مفید واقع شود. بویژه آن که راه حل سیاسی 
در سوریه می تواند جلوی ورود مهاجران به ترکیه را بگیرد. اما 
مشکالتی که ترکیه باید با آنها دست و پنجه نرم کند بیش از این 

است.
مشکالت متداول عرصه سیاست خارجی نیز ممکن است با درجه 

های متفاوت و به اشکال مختلف ظهور کند.
آن  به  باید  که  است  موضوعاتی  از  یکی  آن  بحران  و  شمالی  کره 
قبلی  رهبران  از  اون  جونگ  کیم  آن،  فعلی  رهبر  کرد.  توجه 
خطرناک تر است. اگرچه تمایل کره شمالی به تهدید همسایگان 
در دوران رهبران قبلی این کشور نیز وجود داشته است. در واقع، 
آغاز  را در 1950  ایل سونگ بود که جنگ کره  پدربزرگ وی کیم 
کرد. اما بی مباالتی کیم جونگ اون به همراه تالش های گسترده 
وی برای افزایش تسلیحات هسته ای می تواند معضل کره شمالی 

را به موضوعی جدی برای رئیس جمهور آتی آمریکا تبدیل کند.
مردم  از  بسیاری  برای  است.  مطرح  چین  موضوع  نهایت  در  و 
آمریکا تهدید چین در قدرت آن نهفته است. در واقع، علت اصلی 
تواند  می  که  است  نسبی  ضعف  بلکه  نیست  چین  قدرت  نگرانی 
را  کشورها  سایر  آن  دنبال  به  و  بگیرد  فرا  را  کشور  این  اقتصاد 

متاثر کند و به بحران بکشاند.
سفید  کاخ  به  که  جمهوری  ریاست  فعلی  نامزدهای  از  یک  هر 
راه پیدا کنند تالش خود را برای مدیریت این موضوعات به کار 
خواهند بست، اما پیچیدگی شرایط احتمال بروز اشتباهات را باال 

می برد.
منبع: پراجکت سیندیکیت 

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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اوراق 
پاناما

به تازگی اسنادی از سوی یک شرکت حقوقی و مالی پانامایی 
به نام » موساک فونسکا« به بیرون درز کرده که نشان می دهد 
چگونه برخی سیاستمداران، شخصیت ها و دیکتاتورهای جهان 
به پولشویی، دور زدن تحریم ها و عدم پرداخت مالیات مشغول 
بوده اند. این 11 میلیون سند – مشهور به »اوراق پانامایی«- که 
که  می دهد  نشان  کرده  درز  بیرون  به  حقوقی  شرکت  این  از 
چگونه این شرکت به مشتریان خود کمک می کرده که پولشویی 

کنند، تحریم ها را دور بزنند و مالیات نپردازند.

 به تازگی اسنادی از سوی یک شرکت حقوقی ومالی پانامایی 
بیرون  به   )Mossack Fonseca( فونسکا«  »موساک  نام  به 
و  شخصیت ها  رهبران،  چگونه  می دهد  نشان  که  کرده  درز 
عدم  و  تحریم ها  زدن  دور  پولشویی،  به  جهان  دیکتاتورهای 
پرداخت مالیات مشغول بوده اند. بسیاری از آنها شامل رهبران 
قبلی و فعلی جهان می شوند. به گزارش گاردین، این 11 میلیون 
سند – مشهور به »اوراق پانامایی«- که از این شرکت حقوقی به 
بیرون درز کرده نشان می دهد چگونه این شرکت به مشتریان 
خود کمک می کرده که پولشویی کنند، تحریم ها را دور بزنند 
از  ردپایی  سند  این  در  که  افرادی  از  یکی  نپردازند.  مالیات  و 
رئیس جمهوری  پوتین،  والدیمیر  می شود  دیده  او  اطرافیان 
روسیه است. به گزارش گاردین، شبکه ای از معامالت مخفی و 
وام هایی به ارزش 2 میلیارد دالر بسیاری از حلقه های نزدیک 
»پاناما  عنوان  با  که  اسناد  این  است.  کرده  آلوده  را  پوتین  به 
لیکس« هم یاد می شود نشان می دهد که چگونه این پول باعث 
ثروتمند شدن برخی از هواداران رئیس جمهوری روسیه شده 
پوتین  از  نامی  رسمی  به طور  اگرچه  می افزاید  گاردین  است. 
در این اسناد برده نشده اما دوستان او بدون حمایت های وی 

نمی توانستند به چنین مبالغی دست پیدا کنند.
پول ها  این  از  هم  پوتین  خانواده  که  می دهد  نشان  اسناد  این 
بهره مند شده اند. گاردین با اشاره به اینکه این شرکت حقوقی 
این  افزوده  دنیاست  در  فراساحلی  بزرگ  شرکت  چهارمین 
»قدرتمندان«  و  »ثروتمندان«  چگونه  که  می دهد  نشان  اسناد 
شیوه های  به  مخفی  و  فراساحلی  مالیاتی  رژیم  از  توانسته اند 
شروع  پاناما  از  پول ها  این  مسیر  کنند.  سوءاستفاده  مختلف 
البته بخشی  قبرس می رسد.  و  به روسیه، سوئیس  و  می شود 
از این اسناد به یک مکان تفریحی خصوصی برای اسکی اشاره 
مراسم   2013 سال  در  پوتین،  جوان  دختر  کاترینا،  که  دارد 
همچنین  پاناما«  »اوراق  کرد.  برگزار  آنجا  در  را  خود  ازدواج 
حرفه ای  نوازنده  رولدوگین«،  »سرگئی  به  می افکند  پرتویی 
ویولن سل، که از زمان نوجوانی با والدیمیر پوتین آشنا بوده 
و پدرخوانده ماریا، دختر پوتین است. به نوشته گاردین »وی 
بهترین دوست پوتین است.« این گزارش می افزاید: رولدوگین، 
پوتین را به زنی به نام »لیودمیال« معرفی کرد که رهبر کرملین 

بعدها با او ازدواج کرد.
این اسناد نشان می دهد که رولدوگین صاحب دو شرکت به نام 
صدها  و  بوده  اورسیز«  »سونت  و  میدیا اورسیز«  »اینترنشنال 
مدارک  است.  برده  سود  مشکوک  معامالت  از  دالر  میلیون 
مربوط به شرکت رولدوگین نشان می دهد که »شرکت های وی، 
داشتن  نگه  محرمانه  و  کردن  پنهان  برای  صوری  شرکت  یک 
هویت مالک و منتفع اصلی بوده است.« برای مثال، اسناد درز 
یافته نشان می دهد که شرکت »اینترنشنال میدیا اورسیز«، در 
بعد  ماه  سه  است.  گرفته  قرض  دالر  میلیون  شش   2007 سال 
یک  در  است.  شده  تسویه  دالر  یک  پرداخت  با  تنها  قرض  این 
میدیا  اینترنشنال  شرکت   ،2011 سال  در  دیگر  مشکوک  معامله 
بازپرداخت های یک وام  و  از جمله بهره  تمام حقوق،  اورسیز 
200 میلیون دالری را به قیمت تنها یک دالر خرید؛ در حالی که 
بازپرداخت سود این وام به تنهایی سالی 8 میلیون دالر برای 

شرکت رولدوگین ارزش داشت.
نقشی  چنین  برای  دلیل  این  به  رولدوگین  می افزاید:  گاردین 
انتخاب شد که دارای پیشینه ای ناشناخته است. با این حال، وی 
مقام های  یا  روسیه  دولتی  مقام های  با  نزدیک  رابطه  هرگونه 

بانکی در سوئیس و لوکزامبورگ را رد کرده و همچنین اعالم 
کرده که »اصال تاجر نیست.« این اسناد همچنین نشان می دهد 
که این دوست نزدیک و صمیمی پوتین 5/ 12 درصد از سهام 
بزرگ ترین آژانس تبلیغاتی روسیه، »ویدئو اینترنشنال«، را در 
اختیار دارد که درآمد ساالنه این تلویزیون بزرگ دولتی روسیه 
این  حدود 800 میلیون پوند در سال می شود. پیش تر، مالکیت 
تلویزیون مخفی نگه داشته می شد. همچنین به رولدوگین یک 
شرکت  یک  سهام  خرید  آن  و  شد  داده  هم  دیگر  مخفی  امتیاز 
زرهی  خودروهای  که  است  »کاماز«  نام  با  کامیون  سازنده 
از سهام شرکت ثبت شده در  او همچنین 15 درصد  می سازد. 
حال،  این  با  دارد.  نیز  می شود  نامیده  »رایتار«  که  را  قبرس 
اسناد  است.  شده  مطرح  که  است  نام هایی  از  یکی  رولدوگین 
و  گذشته  سیاستمداران  از  برخی  می دهد  نشان  شده  فاش 
فعلی جهان هم در پولشویی دست داشته اند. از جمله می توان 
معمر  و  مبارک  حسنی  چون  کسانی  نزدیکان  و  خانواده ها  به 
کرد.  اشاره  لیبی  و  مصر  پیشین  جمهور  روسای  قذافی، 
ایسلند  نخست وزیر  گونالگسون،  زیگموندور  نام  همچنین 

دارایی های  و  منافع  کشور  این  در  بانکی  در  که  است  مطرح 
اعالم نشده داشته است.

در  »روسیوا«  بانک  از  درصد   3  /2 مالک  همچنین  رولدوگین 
به عنوان  هم  پترزبورگ«  »سن  خصوصی  بانک  است.  روسیه 
پس  ایاالت متحده  می شود.  توصیف  پوتین  نزدیکان«  »بانک 
کرد.  اعمال  آن  بر  تحریم هایی  اوکراین  به  سال2014  تهاجم  از 
می شود.  اداره  کووالچوک«  »یوری  سوی  از  »روسیوا«  بانک 
ایاالت متحده ادعا می کند که وی »بانکدار شخصی« بسیاری از 
مقام های دولتی روسیه از جمله پوتین است. اوراق پاناما نشان 
یک  حدود  کووالچوک«  »یوری  و  »روسیوا«  بانک  که  می دهد 
میلیارد دالر پول به شرکتی به نام »سندالوود کنتینانتال« منتقل 
از وام های کالن بدون  این پول ها  به نوشته گاردین،  کرده اند. 
 )RCB( »ضمانت از بانک دولتی روسیه به نام »کامرشال بانک
زود  روزنامه  است.  گرفته  قرار  قبرس  در  که  گرفته  نشأت 
دویچه سایتونگ آلمان هم یکی از پایگاه های خبری است که به 
با  آلمانی می نویسد:  این روزنامه  یافته است.  این اسناد دست 
بررسی اسناد پاناما لیکس چنین به نظر می رسد که شرکت های 
و  »سانبارن«  اورسیز«،  میدیا  »اینترنشنال  اورسیز«،  »سونت 
سهام  مبادله  چون  اقداماتی  از  ظاهرا  کنتینانتال«  »سندالوود 
خرید  و  غیرتجاری  وام های  صوری،  مشاوره های  تقلبی، 
زیرقیمت اموال سود برده اند. برای مثال، شرکت »سندالوود« 
قیمت 133  به  را  آن  بعد  ماه  و سه  یک دالر خریده  به  را  مالی 

میلیون دالر فروخته است.
این شرکت همچنین 800 میلیون دالر از بانک دولتی روسیه وام 
ندارد  آمده هیچ نشانه ای وجود  به دست  در مدارک  اما  گرفته 
باشد  کرده  تامین  ضمانتی  وام  این  گرفتن  برای  سندالوود  که 
یا آن را بازپرداخته باشد. گاردین می افزاید: »یک قایق بادبانی 
6 میلیون دالری هم از سوی سندالوود خریداری و به یک بندر 
به طور  نیز  پول هایی  شد.  منتقل  پترزبورگ  سنت  نزدیکی  در 
مستقیم به حلقه نزدیکان پوتین پرداخت می شد، اما این بار در 

قالب وام هایی ارزان و بدون ضمانت پرداخت بود که نرخ سود 
آن کمتر از یک درصد بود. معلوم نیست آیا این وام ها پرداخت 
شده یا خیر. در سال 2010 و 2011 سندالوود سه وام به ارزش 3/ 
11 میلیون دالر به شرکتی به نام »اوزون« داد که مالک یک مرکز 
شرکت  این  است.  لنینگراد  منطقه  در  ایگورا  اسکی  تفریحی 
از  به کووالچوک و یک شرکت قبرسی تعلق دارد. پوتین یکی 
حامیان جدی و از استفاده کنندگان این مرکز تفریحی است. 18 
ماه پس از این وام »کاترینا« دختر پوتین مراسم ازدواج خود با 
»کیریل شامالوف« را در این مکان برگزار کرد؛ شامالوف فرزند 

یکی از دوستان قدیمی سن پترزبورگی پوتین است.
زوددویچه  آلمانی  روزنامه  را  اسناد  این  می نویسد:  گاردین 
»کنسرسیوم  اختیار  در  را  آنها  و  آورده  دست  به  سایتونگ 
است.  داده  قرار   )ICIJ( تحقیقی«  روزنامه نگاران  بین المللی 
 107 میان  در  گاردین  روزنامه  و  بی بی سی  پانورامای  برنامه 
را بررسی  اسناد  این  رسانه ای در 78 کشور جهان هستند که 
در  را  اسناد  این  که  منبعی  هویت  از  بی بی سی  اما  کرده اند، 
اختیار آن گذاشته مطلع نیست. جرارد رایل، رئیس کنسرسیوم 

فعالیت  حاوی  اسناد  این  که  می گوید  تحقیقی  روزنامه نگاران 
وی  است.  گذشته  سال   40 در  فونسکا  موساک  شرکت  روزانه 
گفت: »گمان می کنم با توجه به گستردگی این اسناد، لو رفتن 
پناهگاه های  فعالیت های  به  ضربه  بزرگ ترین  احتماال  آنها 
مالیاتی جهان باشد.« این اسناد نشان می دهد که حلقه نزدیک 
پوتین مانورهایی برای انتقال این پول ها به جاهای دیگر انجام 

داده اند.
»نواز شریف« نخست وزیر پاکستان هم از دیگر سیاستمدارانی 
او  دارایی های  پاناما  در  فونسکا«  »موساک  شرکت  که  است 
اسناد  اساس  بر  است.  کرده  آشکار  را  کشور  از  خارج  در 
موجود روی این سایت، »مریم«، »حسن« و »حسین« فرزندان 
در  شرکت   چند  پول  انتقال  به  قادر  پاکستان  نخست وزیر 
شریف،  نواز  دختر  نواز  مریم  هستند.  خارجی  کشورهای 
است.  ایسلند  در  »نیسکول«  و  »نلسون«  شرکت های  صاحب 
»سرور«  ساختمان  را  نلسون  شرکت  این  آدرس  لیکس  پاناما 
در »جده« عربستان اعالم کرده است. به گزارش »داون نیوز«، 
مریم و حسین در سال 2007 میالدی اسناد وام 8/ 13 میلیون 
دالری از بانک دویچه ژنو برای شرکت نلسون و سایر شرکت ها 

را امضا کردند.
این دو شرکت در سال 2014 میالدی به یک همکار دیگر فرزندان 
همچنین  پاناما  اسناد  یافته اند.  انتقال  پاکستان  نخست وزیر 
حسن نواز شریف فرزند دیگر نخست وزیر پاکستان را صاحب 
امالک »هینگون« معرفی کرده است. صاحب امالک هینگون در 
آگوست سال 2007 میالدی شرکت »کیسکون« در »لیبریا« را با 
11 میلیون دالر خریداری کرده است.»ملک سلمان«  هزینه 2/ 
پادشاه عربستان هم سیاستمدار دیگری است که به دارایی او 
اسناد  براساس  است.  شده  پرداخته  خارج  در  خانواده اش  و 
منتشر شده سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در دو مرحله 
اموالی را به صورت استقراضی به شرکت »ورس دیفیلوبمنت 
کورب« و »انرو« از زیر مجموعه های شرکت مذکور داده است. 

 8 انرو  شرکت  بدهی  و  دالر  میلیون   26 ورس  شرکت  بدهی 
میلیون دالر است.

استفاده  لندن  مرکز  در  گران بها  منازل  خرید  برای  پول ها  این 
این  با  سلمان  مستقیم  ارتباط  مذکور  اسناد  البته  است.  شده 
این  که  می دهد  توضیح  اما  نکرده،  مشخص  را  استقراض ها 
اموال متعلق به وی است. اسناد مذکور همچنین از یک کشتی 
تفریحی در لندن خبر می دهد که استفاده کننده اصلی آن سلمان 
یکی  امارات  دولت  رئیس  زاید  بن  است.خلیفه  عبدالعزیز  بن 
دیگر از قهرمانان سرمایه گذاری در این شرکت های غیرقانونی 
در  را  شرکت   30 دست کم  سهام  وی  می رسد  نظر  به  است. 
تاسیس  انگلیس  در  از سوی موسسه مذکور  که  داشته  اختیار 
شده است. وی همچنین منازل مسکونی و تجاری متعددی در 
مناطق مرفه لندن در اختیار دارد. اموال او در این شرکت بالغ 
بر 7/ 1 میلیارد دالر برآورد شده است. از دیگر شخصیت های 
آل ثانی  این پرونده می توان به حمد بن خلیفه  با  عربی مرتبط 
امیر سابق قطر و حمد بن جاسم نخست وزیر وی، ایاد عالوی 
اسبق  نخست وزیر  الراغب  ابو  علی  عراق،  اسبق  نخست وزیر 

اردن و احمد المیر غنی رئیس جمهور اسبق سودان اشاره کرد. 
همچنین نام 6 تن از اعضای مجلس اعیان انگلیس و سه تن از 
قانونگذاران سابق این کشور و ده ها تن از حامیان مالی احزاب 
سیاسی انگلیس هم در این اسناد دیده می شود. در این میان نام 

یکی از اعضای کمیته اخالق فیفا نیز ذکر شده است.
گاردین در پایان گزارش خود از افراد دیگری همچون »آرکادی« 
و  پوتین  کودکی  دوستان  که  برده  نام  روتنبرگ«  »بوریس  و 
حریف تمرینی او در جودو هستند. آنها غول ها و میلیاردرهای 
به  متعلق  »سانبارن«  شرکت  همچنین  هستند.  ساز  و  ساخت 
گرفته  وام  دالر  میلیون   231 مجموع  در  که  هاست  روتنبرگ 
تامین ضمانت دیده می شود و  از  نه شواهدی  اینجا هم  است. 
بازپرداخت وام ها وجود دارد. در همان زمانی  از  نه نشانه ای 
از  یکی  گرفت،  قرار  سانبارن  شرکت  اختیار  در  وام ها  این  که 
شرکت های روتنبرگ قراردادی بسیار پر سود برای کار کردن 
دالر  میلیارد   40 ارزش  به  اروپا  به  روسیه  گاز  لوله  خط  روی 

به دست آورد. پروژه گاز »مسیر جنوبی« بعدا لغو شد.
از  پوتین  رسمی  سخنگوی  پسکوف،  دیمیتری  حال،  این  با 
می گوید:  وی  است.  کرده  خودداری  باره  این  در  اظهارنظر 
جاسوسان و آژانس های اطالعاتی غرب دست به کار شده اند تا 
پیش از فرا رسیدن انتخابات روسیه بتوانند دست به »حمله ای 
او  دهند.  سوق  بی ثباتی  سوی  به  را  کشور  و  زده  اطالعاتی« 
وجهه  از  دفاع  برای  الزم  قانونی«  »ابزارهای  روسیه  می گوید 
نرخ  افزایش  به  توجه  با  حال،  این  با  دارد.  را  رئیس جمهور 
محبوبیت پوتین در تحوالت سوریه برخی می گویند این اسناد 
آورد.  وارد  پوتین  داخلی  اعتبار  بر  اساسی  ضربه  می تواند 
غیرقابل  می گوید  آمریکایی  سیاسی  اندیشمند  داویشا«  »کارن 
پولدار  او  حمایت  بدون  پوتین  دوستان  که  است  این  تصور 
شده باشند. او می گوید: »پوتین هر چه را می خواهد به دست 
به  نیازی  باشید  روسیه  رئیس جمهور  شما  وقتی  می آورد. 

قرارداد رسمی و مکتوب ندارید. خودتان قانون هستید.«
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افراد دستگاه حاکم، ثروتمندان و طبقۀ حاکم  تقریبًا همۀ 
دولت،  سابق  و  کنونی  سران  هستند:  رسوایی  این  درگیر 
چه  آن  طی  مشاهیر.  و  کار  و  کسب  دنیای  های  گنده  کله 
می  محسوب  تاریخ  در  اطالعات  افشاگری  بزرگ ترین  که 
شود، فاش شد که چگونه نخبگان حاکم از 200 هزار شرکت 
»موساک  پانامایی  حقوقی  مؤسسۀ  که  کاغذی  و  جعلی 
در  خود  پول  امنیت  تضمین  برای  کرده،  ایجاد  فونسکا« 
بهشت های مالیاتی و مصونیت آن در برابر هرگونه تحقیق 

و تفحص استفاده کرده اند.

سبک  به  ناشیانه  اقدام  یک  گرفته،  صورت  چه  آن 
ُپر پول را به سوئیس می  قاچاقچیانی که که چمدان های 
برند نیست. در بین کسانی که نقش دالل و واسطه را برای 
بانک  بزرگ ترین  از  برخی  اسامی  اند،  کرده  بازی  نخبگان 
اچ.اس.بی.سی،  پیدا می کنیم: یو.بی.اس،  را  های جهان 

سوسیته ژنرال و کردیت سوئیس.
از سوی دیگر، افشای همۀ این اطالعات کّل سیستم را زیر 
سؤال می برد و نه فقط چند ُبز َگر توی گله را. حّداقل 29 
)فهرست   »500 »فهرست  در  مندرج  های  شرکت  از  مورد 
بازرسی هستند.  اوراق  بزرگ ترین شرکت های جهان( در 
از طرف دیگر، برای بسیاری از مردم عادی که پس از سال 
فرارهای  و  ها  حکومت  پی  در  پی  های  رسوایی  دیدن  ها 
مالیاتی شرکت ها در سرتاسر دنیا پایین ترین سطح توقع 
را از رفتار ثروتمندان و نخبگان دارند، این افشاگری های 

اخیر تعجب چندانی نداشته است.

اتحاد آن ها
با خواندن اسامی افراد درگیر رسوایی، می بینیم که اگرچه 
اغلب اختالفات سیاسی و منافع موقتی باعث تصادم آن ها 
در درون طبقۀ حاکم می شود، اما ثروت، همیشه آن ها را 
متحد می کند. بنابراین می بینیم که در بین مشتریان این 
اوکراین  جمهور  رئیس  فقط  نه  پانامایی،  حقوقی  شرکت 
)پروشنکو(، بلکه مردان بسیار نزدیک به پوتین هم به چشم 
می خورند. حساب های برون مرزی متعددی به اسم پدر 
رئیس  »ماکری«،  بریتانیا؛  وزیر  نخست  کامرون«،  »دیوید 
عربستان؛  پادشاه  سلمان«  »ملک  آرژنتین؛  جدید  جمهور 
بودند.  شده  ساخته  عربی،  متحدۀ  امارات  امیر  »خلیفه«، 
این فهرست شامل مقامات ارشد متعدد »حزب کمونیست 
رئیس  پینگ«،  جین  »شی  خواهر  همسر  اضافۀ  به  چین«، 
جمهور چین، هم می شود. حتی پای پسر دبیر کل اسبق 
در  هایی  حساب  داشتن  با  هم  عنان«  »کوفی  مل،  سازمان 

»جزایر ِکیمن« به این فهرست باز شده است.
»موساک  مدیریت  تحت  که  ای  سرمایه  کّل  مقدار  هنور 
فونسکا« بوده، فاش نشده است و شاید هم هرگز نشود. 
مردان  از  رولدوگین«،  »سرگئی  پاناما«،  »اسناد  با  مطابق 
انداخت  راه  به  را  سّری  شویی  پول  برنامۀ  یک  پوتین، 
گفتۀ  به  است.  شده  می  دالر  میلیارد  دو  حدودًا  شامل  که 
روزنامۀ »گاردین«، فرار غیرقانونی سرمایه از کشورهای 
درحال توسعه، عمدتًا به سوی حساب های برون مرزی از 
این دست، معادل با یک هزار میلیارد دالر در سال بوده و 

این رقم در حال رشد است.
قابل اصالح  این سیستم،  که  است  آن  مؤید  پاناما«  »اسناد 
ایسلند سقوط  بانکی  یا تصحیح نیست. سال 2008، نظام 
کرد. بانک های ایسلند ملی شدند، بی آن که دست به ترکیب 
به  آن  بانک ها در چهارچوب  این  بازاری بخورد که  نظام 
»وینتریس«  مالک  اما چه کسی  دادند.  ادامه  عملکرد خود 
ویرجین  جزایر  در  مستقر  مرزی  برون  شرکت  )یک 
بریتاینا( است که از بانک های ملی شدۀ ایسلند )یا دولت(، 
نخست  پاسخ:  شده؟  خود  طلب  یورو  میلیون   3.5 مدعی 
به طور دقیق  یا  ایسلند، »سیگموندور گونالگسون«  وزیر 

تر، همسر او.

)از  ایسلندی  شهروند  هزار   21 ساعت،   24 تنها  ظرف 
جمعیت 320 هزار نفری این کشور( یک طومار اعتراضی 
آنالین را با خواست استعفای نخست وزیر خود امضا کرده 

اند.
کمیتۀ رتق و فتق بورژوازی

خودش  از  توضیح  این  ارائۀ  با  فونسکا«  »موساک  البته 
مجرمانه  فعالیت  هیچ  درگیر  هرگز  که  است  کرده  دفاع 
ای نبوده، چرا که نگهداری حساب ها در خارج یا در یک 
بهشت مالیاتی جرم محسوب نمی شود. چنین دفاعی واقعًا 
وقیحانه است، منتها از منظر سرمایه داری می توان درک 
شریف،  نواز  از  دفاع  برای  پاکستان  اطالعات  وزیر  کرد. 
ارتباط  شرکت  این  به  که  کسی  و  پاکستان  وزیر  نخست 
داده شده است، مداخله کرد و گفت: »هر کسی حق دارد 

بریزد،  دریا  به  بکند:  اش  دارایی  با  خواهد  می  کاری  هر 
قانون  در  نه  این  دهد.  قرار  تراست  یک  در  یا  بفروشد 

پاکستان جرم هست و نه در قانون بین المللی«.
البته که این درست است و در نتیجه احتمااًل هیچ کسی بابت 

مورد  مالیات  های  بهشت  در  ها  حساب  این  کردن  پنهان 
پیگرد قرار نخواهد گرفت. در واقع در نظام سرمایه داری 
تصاحب ثروت های آن چنانی نه فقط طبیعی است، که امری 
ستوده هم به حساب می آید. منتها از منظر اکثریت مردمی 
که از رکود اقتصادی و ریاضت رنج می برند، چنین چیزی 
کاماًل نفرت انگیز است. در حالی که نواز شریف میلیون ها 
دالر در پاناما احتکار کرده، 60 درصد جمیعت این کشور، 

با روزانه کم تر از دو دالر، زیر خّط فقر زندگی می کنند.
سوداگری  از  فقط  نه  دنیا  نقاط  اقصی  های  حکومت 
آن  مستقیم  ذی نفع  بلکه  کنند،  می  محافظت  جهانی  مالی 
مزایای  رفاهیات،  از  که  است  حالی  در  این  هستند.  هم 
بازنشستگی، بهداشت و درمان و آموزش می زنند. با هر 
رسوایی جدیدی که رخ می دهد، سیاستمداران یاد »تنظیم 
مقررات بازارهای مالی« می افتند، اما در عمل دولت صرفًا 
بورژوازی  کّل  امور  فتق  و  رتق  برای  ای  کمیته  عنوان  به 
عمل می کند. جورج آزبورن، صدراعظم بریتانیا، پرهیز از 
پرداخت مالیات را امری »اخالقًا شنیع« توصیف کرده. این 
در حالی است که بیش از نیمی از بهشت های مالیاتی مورد 
حاکمیت  تحت  قلمروهای  فونسکا«،  »موساک  استفادۀ 
بریتانیا،  وزیر  نخست  کامرون«،  »دیوید  هستند.  بریتانیا 
با  برخورد  دربارۀ  نشستی  لندن  در  دیگر  ماه  است  قرار 
معضل فرار مالیاتی داشته باشد، اما تا به اآلن از پاسخ به 
پرسش ها دربارۀ نقش برنامه های »موساک فونسکا« در 

دارایی خانوادگی خود او طفره رفته است.
با وجود ابعاد این افشاگری، هنوز کّل تصویر ارائه نشده 
صنعت  یک  از  شرکت  یک  تنها  فونسکا«  »موساک  است. 
با دروغ  اجازه می دهد  »1 درصدی«ها  به  که  است  عظیم 
گویی و دغل کاری، دارایی هایی به جیب بزنند. سرورهای 
داخلی ده ها شرکت دیگر نظیر »موساک فونسکا« هم برای 
خواندن جالب خواهند بودند و احتمااًل با دسترسی به آن ها 
لو خواهند رفت، یعنی  از نخبگان جهان  بیش تری  اعضای 
بی  از  فرار  برای  کافی  اندازۀ  به  بار  این  که  کسانی  همان 
این  اند، چرا که وکالیشان در  بوده  آبرویی خوش شانس 

افشاگری لو نرفته اند.

مشت نمونۀ خروار

دارند.  خود  با  هم  سیاسی  ُبعد  یک  ها  افشاگری  این 
»کنسرسیوم  سوی  از  کرده،  درز  اسناد  دربارۀ  تحقیق 
گرفت؛  صورت   )ICIJ( تحقیقی«  خبرنگاران  المللی  بین 
نهادی مستقر در واشنگتن که از سوی بنیادهای »فورد«، 

می  مالی  تأمین  غیره  و  »راکفلر«  و  »کارنگی«  »کالگ«، 
شود و همۀ این ها با ولع مدت های مدیدی از منافع طبقۀ 
ICIJ از طرف  حاکم امریکا دفاع کرده اند. عالوه بر این، 
نیز   )USAID( المللی«  بین  توسعۀ  برای  امریکا  »آژانس 
اقتصادی،  »ارائۀ کمک های  آن  که هدف  حمایت می شود 
از  حمایت  در  جهان  سرتاسر  در  بشردوستانه  و  توسعه 
اهداف سیاست خارجۀ ایالت متحدۀ امریکا« است- به بیان 
دیگر، بخشی از حکومت امریکا است که از نزدیک با »سی.

آی.ای« همکاری می کند.
یافته های تحقیق اساسًا بر روس های درگیر این برنامه و 
ارتبط آن ها با پوتین متمرکز بوده است. اسد نیز همراه با 
اعضای خانوادۀ خود موضوع تمرکز این تحقیقات است. 
امریکایی  دار  سرمایه  یا  سیاستمدار  یک  حتی  حال  این  با 
این که طبقۀ حاکم  داشتن  در نظر  با  نمی شود.  برجسته 
است،  دنیا  حاکم  طبقۀ  ترین  فاسد  و  نیرومندترین  امریکا 
امریکا  درصدی«های   1« اعضای  که  کرد  باور  توان  نمی 
از  اندازۀ همپالگی های خود در سایر کشورها  دست کم به 
 ICIJ ،»مالیات دهی فرار نمی کنند. به گفتۀ »ویکی لیکس
و  ها  شکاف  چنین  بتوانیم  تا  نکرده  منتشر  را  اسناد  همۀ 
درزهای بزرگی در اطالعات منتشر شده را ُپر کنیم و مورد 

تحقیق قرار دهیم.
این احتمال هست که مشتریان امریکایی »موساک فونسکا« 
بعدًا جزئیات خود را منتشر کنند تا از افشاگری های کنونی 
امریکا  حاکم  طبقۀ  که  این  یا  ببرند  را  استفاده  بیش ترین 
ساختن  پنهان  برای  دیگر  حقوقی  شرکت  یک  از  صرفًا 
از  که  هست  هم  امکان  این  اما  کند.  استفاده  هایش  پول 
نفوذ فردی مانند »جورج سوروس« به عنوان حامی مالی 
ICIJ و کسی که میلیون ها دالر به کمپین نامزدی ریاست 
برای  است،  کرده  پرداخت  کلینتون  هیالری  جمهوری 
جلوگیری از انتشار اطالعاتی استفاده شود که می توانند 

به کمپین برنی ساندرز نیروی فوق العاده ای ببخشند.
که  دهند  می  نشان  دیگری  بار  پاناما  اسناد  حال،  هر  در 
قدرتمداران جهان در محافظت از ثروت خود و رشد آن، با 
هم متحد می شوند. تنها بدیل، سلب مالکیت از این ثروت 
جمعیت-  اکثریت  یعنی  کارگر-  طبقۀ  کنترل  اعمال  و  ها 
جامعۀ  یک  برای  مبارزه  تر،  ساده  بیان  به  است.  آن  بر 

سوسیالیستی.

بین الملل

اسناد پاناما و فساد 
سرمایه داری

روبرتو سارتی و بن گلینسکی / برگردان: آرام نوبخت
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را  کشور  این  شهروندان  که  اندازه  همان  به  اروپا  به  تروریستی  حمالت 
ترساند، اقتصاد جهان را نیز تکان داد. با این حال بازار اقتصاد اروپا بیش 
فرانسوی  بانک  پاریس، سهام  به  اخیر  از حمالت  دید. پس  آسیب  از همه 
لندن و  ، ارزش شاخص سهام بورس فوتسی 100  موسوم به سی ای سی 
می تواند  که  غم انگیز  نشانه ای  یافت.  تنزل  آلمان  داکس  سهام  شاخص 
باشد.  جهان  کشورهای  سایر  و  اروپا  اقتصاد  آینده  برای  جدی  هشداری 
سرمایه گذاران به خوبی دریافته اند که هرگونه حمله تروریستی می تواند 
به عنوان  شدید.  مالی  عواقب  هم  و  باشد  داشته  پی  در  انسانی  تلفات  هم 
اروپایی  کشورهای  پاریس،  به  تروریستی  حمله  آخرین  از  پس  نمونه 
خطوط  سهام  بر  امر  همین  و  شدند  روبه رو  شدیدگردشگر  کاهش  با 
سهام  بازار  رکود  که  گفت  می توان  گذاشت.  منفی  تاثیری  هوایی شان 
خطوط هوایی گذرا و موقت بود، اما عواقب دراز مدت این حمالت در حوزه 

اقتصاد را باید در بسته شدن مرزهای کشورهای اروپایی جست وجو کرد. 
حادثه تروریستی یازده سپتامبر را در نظر بگیرید، خسارت حاصل از این 
حمله  در حدود 90 میلیارد دالر ارزیابی شد، مبلغی که با خسارت ناشی از 
بحران مالی سال 2008 و زلزله ای که در سال 2011 ژاپن را لرزاند حقیقتا 

قابل مقایسه نیست. 

کامال  مالی  نهادهای  دارای  که  سازمانی  اروپا،  اتحادیه  به  برگردیم  حاال 
سه  طی  پاریس  به  تروریستی  حمله  از  پیش  یورو  منطقه  است.  شکننده 
ماه نزدیک به 3/ 0 درصد رشد داشت، رقمی کامال ناچیز که البته حمالت 

از  برخی  حال  این  با  داد.  قرار  تحت تاثیر  را  آن  شدیدا  داعش  تروریستی 
مورد  در  که  کسی  و  تگزاس  دانشگاه  استاد  سندلر،  تاد  چون  تحلیلگران 
تاثیر فعالیت های تروریستی بر حوزه اقتصاد مطالعه می کند، بر این باور 
است که حمالت تروریستی که هم اکنون توسط گروه داعش طراحی شده و 
کشورهای اروپایی را هدف قرار می دهد می تواند موجب ترس شهروندان 

من  اما  ندارد؛  چندانی  تاثیر  اقتصاد  مقوله  بر  کل  در  اما  شود،  اروپایی 
نظر دیگری دارم، اروپا را در نظر بگیرید، همان منطقه ای که چندین بار 
توسط داعش مورد حمله قرار گرفت، شهروندان اروپایی ممکن است شوک 
را  آن  توان  نمی  که  مساله ای  اما  کنند،  فراموش  را  حمالت  این  از  حاصل 
نادیده انگاشت آسیبی است که این اعمال تروریستی بر منطقه شنگن وارد 
کرد، منطقه ای که قوانین حاکم بر آن اجازه تردد میان 26 کشور اروپایی را 
فراهم کرده و حاال تاثیرات مخرب حمالت اخیر بر آن به راحتی و در کوتاه 
مدت قابل جبران نیست. در این میان نباید موج هجوم پناهجویان را نیز 
نادیده انگاشت، مهاجرانی که بسیاری از آنها از خاورمیانه و شمال آفریقا 
به سوی اروپا روانه شدند و حمایت از آنها می تواند در این شرایط هم به 
لحاظ سیاسی و هم اقتصادی هزینه های سنگینی را بر کشورهای اروپایی 
تحمیل کند. از سوی دیگر عملیات تروریستی بر صنایع تولیدی کشورهای 

اجزای صنایع  انتقال  به طور کلی  تاثیر منفی گذاشته است.  نیز  اروپایی 
برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  اروپایی  کشورهای  برای  مرزها  از  تولیدی 
است. به عنوان نمونه، ایرباس را در نظر بگیرید، بسیاری از قطعاتش در 
می شود،  مونتاژ  فرانسه  جنوب  در  و  شده  تهیه  انگلیس  و  آلمان  اسپانیا، 
حمالت اخیر بر روند انتقال این قطعات مطمئنا تاثیری نامطلوب خواهد 
استاد  شفی،  یوسی  چون  تحلیلگران  برخی  عقیده  به  حال  این  گذاشت.با 
تکنولوژی دانشگاه ماساچوست، براثر این حمالت، شرکت ها ممکن است 
آسیب ببینند، اما مقوله صنعت خیر، مگر آن که حمالت تروریستی پایدار 
و متمرکز شوند. با این حال درست یک هفته پس از حمله تروریستی اخیر 
در پاریس، اقتصاددانان سیتی گروپ نسبت به آنچه که از آن تحت عنوان 
یاد کردند، هشدار دادند. صندوق  تهدیدی جدی علیه پدیده جهانی شدن 
بین المللی پول نیز به این نتیجه رسیده است که تداوم حمالت تروریستی 
صنعتی  قطعات  ساخت  که  شود  موجب  می تواند  آن  توقف  در  ناتوانی  و 
اروپا متوقف شده و به کشورهای آسیایی چون چین منتقل  آمریکا و  در 
شود، امری که نشان دهنده تاثیر تروریسم بر حوزه اقتصاد است و نتیجه 
محدودیت های مرزی حاصل از فعالیت گروه های تروریستی است. با این 
همه مهم ترین خطری که اقتصاد جهان را تهدید می کند، جنبه سیاسی دارد. 
در  را  مناسبی  داعش فرصت  تروریستی  اروپا حمالت  در  نمونه  به عنوان 
اختیار گروه های رادیکال قرار داده است. نتایج نظر سنجی ها نشان داده 
که به عنوان نمونه حزب افراطی جبهه ملی به رهبری ماری لوپن در فرانسه 
و حزب رادیکال و چپ گرای پودموس اسپانیا پس از حمالت تروریستی 
داعش بیشترین آرای شهروندان این دو کشور را به خود اختصاص داده 
اند. حاال پیام های اقتصادی این گروه های افراطی چون جبهه ملی فرانسه 
که مخالف ریاضت اقتصادی هستند، در برخی از کشورهای اروپایی طنین 
انداز شده است. این در حالی است که بسیاری از این احزاب سیاسی تازه 
استفاده  با  این حال می خواهند  با  اقتصادی،  آسیب های  از  ناآگاه  و  کارند 
بگیرند.  دست  به  را  کشورها  این  اقتصاد  فرمان  آمده  به وجود  شرایط  از 
هیچ یک از ما تجربه یونان را فراموش نمی کنیم، کشوری که حزب حاکم 
در آن کماکان درگیر اعمال اصالحات اقتصادی است. در یک کالم، حمالت 
تروریستی مطمئنا تاثیرات روانی به دنبال خواهد داشت و همچنین تلفات 
انسانی، اما خسارتی که این اقدامات تروریستی بر اقتصاد کشورها وارد 
می آورد هم پایدارتر است و هم به گونه ای است که ترمیمش به زمان زیادی 

نیاز خواهد داشت.

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

FROM BASIC BOOKKEEPING TO
MORE COMPLEX
FINANCIAL NEEDS.

Telephone: 020 8209 1919
Fax:  020 8209 1915
Mobile:  078 5232 8888

ovace@principalaccounting.co.uk

Certified Public Accountants
Time House

56b Crewys Road
Golders Green, NW2 2AD

PRINCIPAL
ACCOUNTINGاویس مدبر و خامن کوچکی www.principalaccounting.co.uk

Preparation of Accounts and 
Relevant Documents for Tier 1 
Entrepreneur £200,0000 
Investment Visa

Ovace Modabber FCPA, FMAAT
Licensed & Regulated by AAT

اقتصاد
داعش و تاثیر 

تروریسم بر اقتصاد
لوری لرد - تحلیلگر مسائل اقتصادی- فوربس
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اعداد حساس 
در بـــــــازار ارز

در  و  آمد  پایین  500تومان  و  هزار   3 مرز  آستانه  از  دالر 

نوسان  تومان   490 و  هزار   3 و   480 و  هزار   3 محدوده 
مرز  به  منتهی  محدوده  دو  در  دالر  نوسانات  نتایج  کرد. 
به قیمت 3 هزار و  ارز  این  3 هزار و 500 تومان، رسیدن 
490 تومان بود که 7تومان پایین تر از قیمت بسته شده روز 
سردرگمی  سه شنبه،  روز  فعاالن،  گفته  به  بود.  سه شنبه 
دالر  قیمتی  روند  با  رابطه  در  بازار  معامله گران  نسبی 
موجب شد که آنها برای تعیین جهت قیمتی بازار به اعداد 
خاصی توجه پیدا کنند. چهارشنبه دو عدد 3 هزار و 493 
تومان و 3 هزار و 483 تومان نقطه های قیمتی ای بودند 
که تحلیلگران تکنیکال تاکید خاصی روی آنها داشتند. دو 
رقمی که هرگز شکسته نشدند تا بازار روز کم نوسانی را 
تجربه کند. در پنجمین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی 
نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت و با 3 هزار تومان کاهش 
به قیمت یک میلیون و 24 هزار تومان رسید. کاهش قیمت 
تا  جهانی  بازارهای  در  اونس  افت  از  ناشی  بیشتر  سکه 

ساعت 3بعدازظهر بود.

دالر در دو محدوده
در پنجمین روز هفته ، دالر معامالت خود را در محدوده 
3 هزار و 490 تومان آغاز کرد، سپس به محدوده 3 هزار و 
480 تومان وارد شد و نهایتا به محدوده باالتر بازگشت تا 
شاخص ارزی بین این دو محدوده نوسان کند.چهارشنبه، 

دالر معامالت خود را با قیمت 3هزار و 498 تومان آغاز کرد 
که تقریبا تغییری نسبت به قیمت بسته شده روز سه شنبه 
نداشت. به گفته فعاالن، بعدازظهر سه شنبه و پس از پایان 
کار رسمی بازار، قیمت دالر در بازار غیررسمی از مرز 3 
هزار و 500 تومان عبور کرد. با این حال، شب در معامالت 
ابتدای  قیمت  تا  رفت  باال  ارز  فروش  میزان  خطی  پشت 
روز چهارشنبه زیر 3 هزار و 500 تومان باز شود. فعاالن 
بازیگران  انتظارات  به  را  سه شنبه  وقت  آخر  فروش های 
فردایی نسبت دادند. به گفته آنها،3 هزار و 500 تومان مرز 
حساسی بود و بازارساز برای پایین آمدن دالر از این مرز 
در ابتدا میزان عرضه خود را باال برد؛ بنابراین این انتظار 
وجود داشت که روز چهارشنبه نیز میزان عرضه ارز باال 
رود، به همین دلیل در آخر وقت سه شنبه میزان فروش ارز 

باال رفت. 

نگاه تکنیکالی در بازار
روز چهارشنبه، تحلیلگران تکنیکال در بازار دست باال را 
داشتند و دیدگاه آنها درباره روند قیمتی دالر مورد پذیرش 
از  برخی  میان،  این  در  بود.  بازار  معامله گران  از  بخشی 
تکنیکال های بازار اعتقاد داشتندکه روند بازار به پایین یا 
باال رفتن دالر از دو عدد بستگی داشت. رقم های 3 هزار و 
493 تومان و 3 هزار و 483 تومان دو عدد مورد تاکید این 
تحلیلگران بودند. در پنجمین روز هفته، این دسته اعتقاد 
داشتند که اگر شاخص ارزی نیم ساعت باالی عدد 3 هزار 
تومان   500 و  3 هزار  به سوی مرز  بایستد،  تومان  و 493 
حرکت خواهد کرد و حتی احتمال دارد به قیمت 3 هزار و 
از نقطه  508 تومان نیز برسد. در مقابل پایین آمدن دالر 
کاهش  ارز  این  شد  خواهد  موجب  تومان   483 و  هزار   3
بیشتری را تجربه کند، البته شرط آنها این بود که دالر به 
مدت نیم ساعت زیر نقطه 3 هزار و 483 تومان نوسان کند.  
نوسانات  سه شنبه  روز  دالر  قیمت  تحلیل ها،  این  وجود  با 
یاد شده را نشان نداد و در دامنه محدودی نوسان کرد تا 
تحلیلگران تکنیکال سود و ضرر خاصی را تجربه نکنند. 
که  شد  انجام  کسانی  توسط  معامالت  بیشتر  چهارشنبه، 
تکنیکال های  و  می کنند  معامله  غریزی  به صورت  معموال 

بازار در انتظار نقاط حساس بودند. 

پایین آمدن از سقف 14 ماهه 
سکه که روز سه شنبه به باالترین قیمت از اواخر بهمن 93 
رسیده بود، روز چهارشنبه در مسیر کاهشی قرار گرفت 
آید. چهارشنبه، سکه معامالت  پایین  از سقف 14 ماهه  تا 
خود را با قیمت یک میلیون و 28 هزار تومان آغاز کرد. با 
این حال، با پایین آمدن قیمت دالر و افت بهای اونس، سکه 
در مسیر کاهشی قرار گرفت و نهایتا با قیمت یک میلیون و 
24 هزار تومان به کار خود پایان داد که 3 هزار تومان کمتر 

از روز سه شنبه بود. 

تخریب فراتر 
از انتظــــــــار

دانا نکسیتللی  - منبع: گاردین

مطالعه نسبتا جدیدی که از سوی دانشمندان دانشگاه 
استنفورد و برکلی کالیفرنیا انجام شده، نشان می دهد 
وضعیت  تغییر  مخرب  اثر  قابل توجهی  به طور  ما  که 
گرفته ایم.به  دست کم  جهانی  اقتصاد  بر  را  هوا  و  آب  
در  کشور   160 اطالعات  به  نگاهی  نویسندگان،  عقیده 
می دهد  نشان   2010 تا   1960 سال  از  ساله   50 دوره  یک 
که میانگین دمای محلی در حدود 13 درجه سانتیگراد 
برای  ویژه  به  اقتصادی  نظر  از  فارنهایت(  درجه   55(
در  است.  بهینه  کشاورزی  بخش  بهره وری  و  فعالیت 
متحده  ایاالت  همچون  ثروتمند  کشورهای  از  بسیاری 
وضعیت  سختی  به  دما  چین،  و  فرانسه  ژاپن،  آمریکا، 
دماهای  می کند.اگر  منعکس  را  هوایی  و  آب  جاری 
منطقه ای خنک تر بشوند، آنگاه گرمایش زمین مزایایی 
گرفتن  قرار  با  اما  داشت،  خواهد  محلی  اقتصاد  برای 
بهره وری  به کاهش  اوج دما، گرمایش زمین منجر  در 
قابل توجه  نتیجه  این  بودن  محکم  می شود.  اقتصادی 
هم  نتیجه   این  که  است  داده  نشان  مطالعه  این  است. 
برای کشورهای ثروتمند و هم برای کشورهای فقیر و 
در بازه فاصله بین سال های 1960 تا 1989 و نیز 1990 تا 

2010 برقرار بوده است. 

اقتصادها با دماهای گرمتر تطبیق ندارند
تا امروز، اقتصاددانان باور داشته اند که گرمایش جهانی 
اثری بر رشد اقتصادی در کشورهای ثروتمند نخواهد 
کشورها  از  دسته  آن  که  می شد  فرض  زیرا  داشت، 
مطابقت  هوا  و  آب  وضعیت  تغییر  با  که  دارند  منابعی 
قرن  نیم  اطالعات  به  نگاهی  این حال،  با  پیدا می کنند. 
فوق،  مطالعه  نویسندگان  که  می دهد  نشان  گذشته 
دریافته اند که کشورهای ثروتمند نیز همانند کشورهای 
آب و هوایی کمتر  تغییرات  برابر  به راحتی در  فقیرتر 
این  از  بخشی  آسیب پذیرند.در  سانتیگراد  درجه   13 از 
تحقیق آمده است: »ما تنها شواهد ضعیفی پیدا کرده ایم 
نسبت  کمتری  آسیب پذیری  ثروتمندتر  جمعیت های  که 
به گرمایش زمین دارند و هیچ مدرکی وجود ندارد که 
نشان دهد دماهای باال یا پیشرفت های فناوری از سال 
1960 واکنش جهانی را نسبت به مساله گرمایش اصالح 
کرده باشند. این امر بیانگر آن است که تطبیق با تغییر 
آن چه باشد  از  وضعیت آب و هوا ممکن است سخت تر 
فناوری و  ثروت،  انباشت  و  انتظار می رفت  پیش تر  که 
تجربه ممکن است کاهش چندانی در زیان های اقتصادی 
جهانی در طول این قرن ایجاد نکنند.«این مطالعه نشان 
می دهد اگر به مسیر پیشین مصرف باالی سوخت های 
از  درصد   77 دهیم،  ادامه  کربنی  آلودگی  و  فسیلی 

کشورها در سال 2100 فقیرتر از وضعیتی خواهند بود 
که گرمایش جهانی را کاهش دهیم. برخی از کشورها 
)5 تا 43 درصد از ملل جهان( ممکن است در سال 2100 
حتی فقیرتر از امروز خود شوند. البته تمام خبرها بد 
نیست، برخی کشورهای سردتر مانند کانادا و روسیه 
بهره مند  اقتصادی  مزایای  از  جهانی  گرمایش  دلیل  به 
آنان رشد  خواهند شد. هرچند، بیشتر شرکای تجاری 
خواهند  تجربه  زمان  آن  در  را  شده ای  کند  اقتصادی 
کرد.  به عالوه بهره وری اقتصادی کشورهایی که آب 
دشوار تر  زمین  گرمایش  دلیل  به  دارند  گرمی  هوای  و 
خواهد شد و در مناطقی همچون آفریقا، جنوب شرقی 
می روند.  شدن  فقیر  سوی  به  جنوبی  آمریکای  و  آسیا 
کشورهای  که  می کند  تقویت  را  تلخی  واقعیت  امر  این 
معضل  این  مورد  در  را  مشارکت  کمترین  که  فقیرتر 
پیامدهای  به  نسبت  را  وضع  آسیب پذیرترین  داشته اند 

تغییر وضعیت آب و هوا دارند.

هزینه اجتماعی باالتر کربن
الگوهای ارزیابی یکپارچه که مدل سازی اقتصادی و آب 
و هوایی را ترکیب می کنند بهترین ابزار ما برای برآورد 
اثرات اقتصادی تغییر وضع آب و هوا هستند. هرچند، 
اقتصادی  رشد  که  می کنند  فرض  اساسا  الگوها  این 
صرف نظر از تغییر وضعیت آب و هوایی ادامه خواهد 
دانشگاه  اقتصاددانان  توسط  که  مطالعه ای  یافت. 
استنفورد، فرانسس مور و دالوان دیاز، پیش تر در سال 
2015 منتشر شده بود، نشان می داد که تداوم گرمایش 
در  اقتصادی  رشد  کاهش  بر  معنی داری  به طور  زمین 
کشورهای فقیرتر اثر خواهد گذاشت. این مقاله نشان 
که  دالری  )میزان  کربن  اجتماعی  هزینه  که  می داد 
هزینه های آلودگی کربن از طریق آسیب های اقتصادی 
و  بوده  دالر   400 تا   70 بین  چیزی  می کند(  وارد  ما  بر 
تن  هر  ازای  به  دالر   200 از  بیش  آن  برآورد  بهترین 
است. این موضوع، هزینه باالتری را نسبت به مدل های 
بهترین  که  می کند  فراهم  یکپارچه  ارزیابی  الگوهای 
دالر   100 حدود  در  عموما  تن  هر  ازای  به  آن  پیش بینی 
اصلی  نویسنده  برک  مارشال  پروفسور  است.  کمتر  یا 
این تیم تحقیقاتی هنوز  این تحقیق جدید، می گوید که 
بر روی اینکه چگونه این نتایج بر برآورد تاثیر هزینه 
اجتماعی کربن اثر می گذارد، کار می کند. به هر حال از 
آنجا که طبق تحقیقات آنان تداوم گرمایش زمین در هر 
دو دسته کشورهای ثروتمند و فقیر به رشد اقتصادی 
آسیب می زند، برک معتقد است که نتیجه این کار حتی 
منجر به برآورد هزینه اجتماعی کربن باالتری نسبت به 
مطالعه مور و دیاز خواهد بود.همان طور که در مقاله 
آنان اشاره شده، آنان احتماال هزینه های اجتماعی تغییر 
وضعیت آب و هوا را با تمرکز بر تاثیرات آب و هوایی 
آب  سطح  افزایش  نظیر  عوامل  سایر  کردن  مستثنی  و 
می گوید:  برک  می کنند.پروفسور  برآورد  کمتر  دریاها 
»اقتصاددانان به طور معنی داری پتانسیل اثرات بسیار 
واقعا  گرفته اند.  دست کم  جهانی  اقتصاد  بر  را  منفی 
سخت است که ببینیم چقدر آسیب های محاسبه شده در 

مدل با تجربه تاریخی ما سازگارند.«

نیاز به قیمت گذاری کربن
شامل  باید  بازارها  که  است  این  بیانگر  اقتصاد  مبنای 
برآوردها  بهترین  که  باشند  کربن  آلودگی  برای  قیمتی 
آلودگی  می دهد.  نشان  کربن  اجتماعی  هزینه  برای  را 
کربن هزینه هایی خلق می کند که جوامع آن را از طریق 
بهره وری  کاهش  و  هوا  و  آب  وضع  تغییر  آسیب های 
اقتصادی می پردازند، اما اگر بازار به آن قیمت ها واکنش 
آگاه  خرید  تصمیمات  از  مصرف کنندگان  ندهد،  نشان 
خارجی«  »اثر  یک  را  امر  این  اقتصاددانان  نمی شوند. 
با قیمت گذاری روی  باید  بازار« می دانند و  و »شکست 
است  مساله ای  این  شود.  اصالح  مساله  کربن  آلودگی 
آن  با  نیز  اقتصاددانان مخالف گرمایش زمین  که حتی 
می دهد،  نشان  اخیر  مطالعه  که  طور  همان  موافقند. 
اثرات اقتصادی گرمایش زمین احتماال حتی بزرگتر از 
انتظار می رفت محقق شود  پیش تر  که  است  آن چیزی 
بیشتر  چه  هر  کربن،  آلودگی  قیمت گذاری  به  نیاز  و 

احساس می شود.
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نمایشگاه گروه 
رولینگ استون در لندن

خصوصی  آرشیوهای  از  نمایشگاهی  شروع  از  یش  پ
گروه موسیقی راك انگلیسی رولینگ استون، خبرنگار 
روزنامه تلگراف با میك جگر مصاحبه ای داشت و جگر 
درباره موسیقی بلوز، دوستی ناگسستنی اعضای این 

گروه و نوع لباس پوشیدن اش صحبت کرده است.

نوستالژیك  خیلی  من  بگوییم  اگر  است  عادالنه  «
البته  می گوید.  من  به  جگر  میك  را  جمله  این  یستم.«  ن
دقیقا  که  ساله ای   ٧٢ راك  ستاره  از  جمله  این  نیدن  ش
راه اندازی  آماده  کوبا،  در  کنسرتی  اجرای  از  عد  ب
رولینگ  فعالیت  دهه  پنج  از  چندرسانه ای  مایشگاه  ن
ادامه  در  جگر  است.  غریب  و  عجیب  می شود،  ستون  ا
چنین  راه اندازی  برای  که  است  »واضح  ی گوید:  م
اما  بازگردم.  گذشته  دل  به  بودم  مجبور  مایشگاهی  ن
دیگر  که  به چیزی  بازگشت  در  یعنی سعی  نوستالژی 
وجود ندارد و اصال درباره نمایشگاه چنین احساسی 
ندارم. نمایشگاه برای من بخشی از داستانی است که 
در حال روی دادن است. ما داریم این رویداد را از سر 

می گذرانیم.«

از  طبقه  دو  نمایشگاه  این  برگزاری  برای  گروه  ین  ا
را  لندن  گالری »ساعتچی« واقع در منطقه کینگز رود 
در اختیار خواهند گرفت و وسعت این نمایشگاه قرار 
است دیگر نمایشگاه های راك را شرم زده کند. جگر با 
خنده می گوید: »خب، ما همیشه این طوری کارهای مان 
آسان  خود  برای  را  کار  هیچ وقت  می دهیم.  انجام  ا  ر

نمی گیریم.«
این نمایشگاه که از ٩ گالری موضوعی و سبکی متفاوت 
تشکیل شده است، ویترینی از ٥٠٠ شی ء از آرشیوهای 

لباس های عجیب وغریب  که  است  این گروه  خصوصی 
به هنگام روی صحنه رفتن و مجموعه گیتارهای نایاب

همچنین  آمد.  درخواهند  نمایش  به  نیز  ریچاردز  یث  ک
ترانه ها،  پیش نویس  برگه های  صحنه،  پشت  سایل  و
و  وارهول  اندی  مانند  هنری  غول های  از  هنری  ثار  آ
ریچارد همیلتون، وسایل روی صحنه، هزاران عکس، 
فیلمی  گروه،  این  از  شنیده نشده  و  کمیاب  وزیك های  م
دوباره  خلق  اسکورسیزی،  مارتین  کارگردانی  ه  ب
استراحت  اتاق های  نخستین  مانند  وکیشن هایی  ل
المپیك  موسیقی  ضبط  استودیوی  و  گروه  عضای  ا

همچنین  می گیرند.  قرار  عموم  نمایش  معرض  در  یز  ن
گروه،  این  اعضای  با  بودن  صحنه  روی  تجربه  رای  ب

شبیه سازی سه بعدی نیز تهیه شده است.

رولینگ استون که یکی از کهن ترین پیشتازان گروه های 
راك موسیقی به شمار می رود، تنها در زمینه موسیقی 
فعال نبوده است. جگر در این باره می گوید: »موسیقی 
تنها موضوع مورد بحث ما نبوده است. « نقش او در 
اعضای  برای  که  است  نقشی  به  شبیه  نمایشگاه،  ین  ا
گروه بازی می کند، یعنی باید کل این مجموعه را اداره 
کند. می گوید: »نقش من در این نمایشگاه این است که 
درباره چگونگی نمایش آرشیوها فکر کنم و چه چیزی 
گفته  بهتر  وسایل  این  داستان  تا  بگذارم  کجا  در  ا  ر
خوب  خیلی  وسایل  دادن  جای  در  من  راستش  ود.  ش
نیستم چون غیر از نگهداری از لباس، آدمی نگهدارنده 
خیلی  داشتن شان  نگه   چون  دارم  لباس  خیلی  یستم.  ن
اخیر  سال   ٥٠ در  جگر  فیزیکی  ابعاد  است.«  سان  آ
راحت  خیلی  بخواهد  اگر  و  است  نکرده  تغییری  یچ  ه
می تواند لباس های سال ها پیش اش را بپوشد. او به این 
لباس هایم  از  »بعضی  می گوید:  و  می خندد  من  رف  ح
مناسب برخی دوره ها نبودند و خیلی عجیب وغریب به 
نظر می رسند. صادقانه بگویم که بهتر است بیشتر آنها 

را دست موزه ها بسپارم.«

درباره ارکستر سمفونیك تهران و حاشیه های آن

زمان را 
نکشیم

 
  امیر بکان

ارکستر  برای هنرمندان  قبل  در سال  که  از مشکالتی  بعد 
سمفونیك و مسائل پیرامون آن اتفاق افتاد حاال ابتکار عمل 
را وزیر محترم فرهنگ به دست گرفتند و با عدم پذیرش 
که  دادند  را  امید  این  دوباره  رهبری  مایسترو  ستعفای  ا
مسووالن به ویژه شخص وزیر و معاون محترم هنری قدر 
اعالم  با  می دانند.  را  او  کارکرد  و  شخصیت  این  ضور  ح

ضرب االجل روز دوشنبه که طرفین باید مسائل شان را با 
توافق و تفاهم حل کنند و گزارشی از آن یا احیانا برنامه 
وزیر  شخص  به  شدن  اجرایی  و  بررسی  جهت  را  ود  خ
ارایه دهند، چالش اصلی شروع شده است. با درایتی که از 
شخص جناب مرادخانی سراغ دارم شروع این چالش ها را 
به حساب گرفتاری های ایشان در معاونت می گذارم و اال چه 
کسی از خدمات ایشان در سال های دور خبر ندارد؟ ایشان 
مسائل ارکستر را از دفتر موسیقی به بنیاد رودکی تفویض 
کردند که کارها بهتر، منظم تر و بی حاشیه تر انجام شود و 
اگر کوتاهی در این مورد صورت گرفته باید بنیاد پاسخگو 
باشد. اینکه چرا بنیاد بدون اطالع بزرگان موسیقی کشور 
کرده،  اشخاصی  حضور  با  امنا  هیات  تشکیل  به  قدام  ا
یعنی  کرد!  شگفت زده  را  همگان  انتخاب  این  ه طوری که  ب
این مسائل خبر داشته اند؟! من  از  واقعا جناب مرادخانی 

که احتمال آن را بعید می دانم!
تشکیالتی  ساختار  از  آگاهی  کمترین  که  عزیزانی  ضور  ح
ندارند  و موسیقی کالسیك  ارکستر سمفونیك  و مدیریتی 
سهل انگاری  با  و  است  کم  زمینه  این  در  اطالعات شان  ا  ی
باعث  عامدانه  و  آگاهی  با  و  کارشکنی  یا  ندانم کاری  و 
رنجش این همه هنرمند نوازنده و آهنگساز شدند و هنوز 
به  نسبت  عکس العملی  هیچ  و  کرده اند  اختیار  سکوت  م  ه
نتایج زیانبار و هزینه هایی که برای معاونت محترم هنری 
ایجاد کرده را ندارند، چگونه باید تحلیل کرد؟! به زعم این 
و  االن وزیر محترم  نیفتاده و  اتفاقی  دوستان گویی هیچ 
همه  مثل  یا  باشند؟!  پاسخگو  باید  چرا  هنری  عاونت  م
آنان  با  می شوند  تخلف  یا  اشتباه  دچار  که  میانی  دیران  م
برخورد شود. مگر اینکه شخص وزیر یا معاونت محترم 
بر این عملکرد آنها صحه بگذارند که بعید می دانم. چرا که 
پیش آمده  مسائل  از  هنری  معاون  هم  و  وزیر  شخص  م  ه
و  ارتباط ها  ترمیم  در  سعی  حاال  و  نداشته اند  خبر  ویی  گ
ترمیم  برای  این فرصت  از  باید  دارند و حال  تفاهم  ایجاد 
روابط استفاده کرد. در اینجا پیشنهادهایی دارم که الاقل 

می شود به آنها فکر کرد.
ساختار تشکیالتی ارکستر سمفونیك و کال ارکسترها مجزا 
باشد؛ زیرنظر معاونت محترم هنری و در امتداد آن یك مدیر 
هنری که می تواند شخص مایسترو باشد. یك مدیر اجرایی 

عمومی  روابط  مسوول  یك  با فرهنگ.  و  قدرتمند  ایسته  ش
ارکستر.  برای  اختصاصا  انگلیسی  زبان  حداقل  به  شنا  آ
انجام  جهت  هماهنگی  و  پشتیبانی  و  اداری  مسوول  ك  ی
امور قراردادها و بیمه و نظارت اداری به ارکسترها و یك 
توافق  با  موسیقی  متخصصان  از  متشکل  نظارت  ورای  ش
افراد  حضور  از  البته  و  هنری  محترم  معاون  و  ایسترو  م
باور کنید  این میان هم خودداری شود.  سیاهی لشکر در 
ارتباط  ایجاد  جهت  به  چندزبانه  وب سایت  یك  اه اندازی  ر
تصویری  و  صوتی  اطالع رسانی  جهت  جهانی  مراجع  ا  ب
و خبری متداول همه ارکسترهای معتبر جهانی و معرفی 
ارکستر سمفونیك یا ملی کار زیاد مشکلی نخواهد بود و 
با تشریك مساعی و همفکری می شود این عقب ماندگی را 
جبران کرد. البته ناگفته نماند که همه این اجزا باید برای 
اعتالی فرهنگ موسیقی کالسیك و ملی گام بردارند و از 

هرج و مرج و مداخله در کار یکدیگر بپرهیزند.
که  کند  دخالت  تخصصی  امور  در  می تواند  کسی  سلما  م
متخصص آن سبك و سیاق باشد و اال سنگ روی سنگ بند 
نمی شود و نتیجه می شود آنچه  امروز اتفاق افتاده! واقعا 
واگذاری کار به اهل فن آن اینقدر مشکل است که ما از عهده 

انجام آن

بر نمی آییم؟ ما در فرهنگ موسیقی واژگانی داریم که در 
همه جای دنیا به یك معنی است. واژه کمپوزیتور که معادل 
آن آهنگساز معنی می شود با همه مشخصه های استاندارد 
آن در سطح جهانی است و به هر آهنگسازی نمی شود این 
که  رهبر  یا  کانداکتر  واژه  دیگری  و  کرد  اطالق  را  نوان  ع
آن هم مشخصه های خود را در عالم آکادمیکش دارد و هر 
کند  هدایت  را  ارکستر  باشد  داشته  دوست  که  القه مندی  ع
به طور اختصاصی رهبر نامیده نمی شود. در اینجا خیلی 
از آهنگسازان عالقه مندند کارشان را خودشان هدایت کنند 
و اشکالی هم ندارد، ولی وقتی پای سمفونی های کالسیك 
و  می شود  عوض  بحث  می آید،  میان  به  اپرا  و  کنسرتو  و 
این  با  بدهد.  اظهارنظر  اجازه  خودش  به  نباید  ر کسی  ه
حساب کمی بازنگری در رفتار و گفتارمان الزم است. کمی 
کسی  چه  ببینیم  شود.  چاشنی  باید  هم  اخالق  و  داقت  ص
از  چه  موسیقی  رپرتوار  عظیم  اقیانوس  این  در  و  ستیم  ه

نوع غربی و شرقی و ایرانی جایگاه خودمان را بدانیم.
همچون  بزرگانی  وقتی  کالسیك  موسیقی  حوزه  ر  د
حسین  محمود،  پرویز  استوار،  هوشنگ  فرهت،  رمز  ه
پژمان،  احمد  حنانه،  مرتضی  باغچه بان،  ثمین  اصحی،  ن
فوزیه  مشایخی،  علیرضا  رنجبران،  بهزاد  رهبری،  لی  ع
چکناواریان  لوریس  صهبایی،  ایرج  فرهت،  شاهین  جد،  م
آهنگسازی  حوزه  در  را  پورتراب  کمال  مصطفی  استاد  و 
و  هستیم  شاگرد  بزرگان  این  محضر  در  مابقی  اریم،  د
این  که  نیندیشیم  بزرگ  بی اساس  را  اینقدر خودمان  بس. 
بزرگان هم وقتی با آنان موانست کنید همین را می گویند. 
آنها هیچ وقت هیچ ادعایی نداشته اند و ادعای آنان آثارشان 
بر  و  باشیم  خوددار  بیایید  می درخشد.  خوش  که  ست  ا
پی  در  بگوییم و همواره  توان و جایگاه مان سخن  اساس 
اصالح  را  خودمان  وقتی  باشیم.  خود  اصالح  و  یرایش  و

کردیم، می توانیم جامعه مان را اصالح کنیم.
امر نکشیم!  این  در  استادیم  اینکه  با گفتن  را  بیایید زمان 
بیایید تا دیر نشده با همدلی و وفاق و در جایگاه حقیقی 
خود سخن بگوییم و اظهارنظر کنیم و کار را به کاردانان 
و اهلش بسپاریم و انصافا هر کس که نتوانست مسوولیت 
به  کند.  کناره گیری  خودش  کند  ایفا  خوب  را  نقشش  و 

پروردگار و مانا ایزد قسم که همه چیز را همگان دانند.
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ادامه تور کنسرت ٢٠١٦ کیهان 
کلهر در لندن و میالن

کیهان کلهر، نوازنده  کمانچه در ادامه تور کنسرت های خود 
مه   ماه  سوم  است  قرار  کلهر  می رود.  صحنه  روی  لندن  ر  د
داشته  کمانچه  تك نوازی  لندن  شهر  در  اردیبهشت ماه(   ١٤ (
باشد. این هنرمند دیروز، ١٨ فروردین ماه نیز اجرایی را در 
کانادا و با همراهی ضیا طبسبان به عنوان نوازنده ساز تنبك 
در  کلهر  کیهان  بعدی  مقصدهای  میالن  و  دانمارك  اشت.  د
بهرامی فرد  علی  میالن،  اجرای  در  و  بود  خواهند   ٢٠١٦ ور  ت
در   1342 سال  در  کلهر  کیهان  کرد.  خواهد  همراهی  را  و  ا
چشم  تهران  در  موسیقی دوست  و  کرمانشاهی  انواده ای  خ
به جهان گشود. او موسیقی را از پنج سالگی به صورت آزاد 
شروع کرد. کلهر از١٢ سالگی به صورت حرفه ای به موسیقی 
و  رادیو  ارکستر  با  را  همکاری اش  ١٣سالگی  در  و  رداخت  پ
مدتی  کمانچه  نوازنده  این  کرد.  شروع  کرمانشاه  لویزیون  ت
همکار  »چاووش«  هنری  مرکز  در  »شیدا«  گروه  با  وتاه  ک
ادامه  نیت  به  سپس  و  شد  ایتالیا  مقیم  ١٧سالگی  کلهر  ود.  ب
دانشگاه  از  آهنگسازی  رشته  در  و  شد  کانادا  راهی  حصیل  ت
همکاری  شد.  فارغ التحصیل  کشور  این  اتاوا«ی  کارلتون  «
از جمله »شجاعت حسین خان«  با هنرمندان و گروه هایی  او 
کوارتت کرونوس )Kronos Quartet(، جاده ابریشم، یویوما 
جهانی  هنرمندی  به  را  او  نیویورك،  فیالرمونیك  ارکستر  و 
تبدیل کرد و شنوندگان زیادی نیز از میان غیرایرانی ها دارد. 
اردال ارزنجان در سال ١٣٨٩ در تاالر وحدت  کیهان کلهر و 
اجرای مشترکی داشتند که با استقبال مخاطبان روبه رو شد.

استاد جواد لشگری
 از دنیا رفت

پیشکسوت  آهنگسازان  و  نوازندگان  از  لشگری  جواد  ستاد  ا
دار  ماه  فروردین   17 سه شنبه  روز  صبح  ایرانی  وسیقی  م
است  هنرمندانی  از  لشگری  جواد  گفت.استاد  وداع  را  انی  ف
از  که  آثاری  و  کرد  ایران  موسیقی  به  ارزشی  با  خدمات  ه  ک
وی به جا ماند نمایانگر استعداد او در ساختن آهنگ هایی در 
مایه های اصیل موسیقی ایرانی است.لشگری اولین بار برای 
آنجا که  از  ابوالحسن خان صبا رفت و  آموزش موسیقی نزد 
و  خواهش  با  لشگری  نمی کرد،  کار  مبتدی  شاگردان  با  با  ص
به خود جلب کند.  را نسبت  او  سماجت زیاد موفق شد نظر 
صبا پس از امتحانی که از او گرفت، قبول کرد شخصا به جواد 
لشگری آموزش دهد.لشگری از سال ١٣٢٦ تا ١٣٢٨ به عنوان 
تک نواز در رادیو فعالیت داشت و در سال ١٣٢٨ بنا به پیشنهاد 
محمود رجاء )رئیس وقت رادیو( نوارنده  رسمی رادیو شد. 
سپس در سال ١٣٣٢ به ریاست ارکستر بزرگ رادیو منصوب 
شد. در دو ماه نخست، این ارکستر را به اتفاق بزرگ لشگری 
اداره کرد؛ ولی پس از چندی به دلیل اختالف سلیقه همکاری 
این دو هنرمند قطع شد و بزرگ لشگری با خواننده دیگری 
همکاری اش را آغاز کرد؛ اما جواد لشگری ٣٠ سال همکاری 
خود را با رادیو ادامه داد. او در سال ١٣٤٧ طی دعوت نامه ای 
رسمی، همکاری خود را با برنامه  »گلها« آغاز کرد و سال ها 
ریاست  همواره  لشگری  جواد  کرد.  کار  برنامه  این  ا  ب
ارکسترهای ٥، ٤، ٣، ٢ و ارکستر »رامتین« را برعهده داشت و 
حدود ٣٥٠ آهنگ برای آنها ساخت.آثار زیادی از جواد لشگری 
در  او  است.  مانده  باقی  ایرانی  اصیل موسیقی  مایه های  در 
سال 1302 در تهران متولد شد و در جوانی برای فراگیری و 
نواختن ویلن به ترتیب نزد ابوالحسن صبا و مهدی خالدی و 
پس از این دو نفر، به کالس احمد فروتن راد رفت و ردیف های 
گرفت.  فرا  او  نزد  را  خارجی  کتاب  چند  و  ایرانی  وسیقی  م
با رادیو، در سال 1326  ابتدا همکاری خود را  جواد لشگری 
معیری  رهی  از  آن  شعر  که  »فتنه«  نام  به  آهنگی  نواختن  ا  ب
بود، آغاز و از سال 1328 رسما در ارکسترهای مهدی خالدی، 
مرتضی محجوبی، ابراهیم منصوری و حسین یاحقی شرکت 
رادیو  بزرگ  ارکستر  سرپرستی  به   1332 سال  در  او  رد.  ک
انتخاب شد و تا سال 1335 سرپرستی این ارکستر را برعهده 
با شعر  را  آثار خود  اول  لشگری جلد  زنده یاد جواد  داشت. 
نام »صد آهنگ« به چاپ رساند و جلد  به  اول  شعرای طراز 
دوم آن نغمه های »دل انگیز« نام دارد. او در قالب چند آلبوم 
گمشده«،  »عشق  و  میخک«  »گل  آمدی«،  »خوش  نام های  ا  ب
با  را  خود  جدید  آثار  به انضمام  قدیمی  تصانیف  و  رانه ها  ت
پرفروش ترین  جزء  که  کرد  منتشر  افتخاری  علیرضا  دای  ص

آلبوم های موسیقی ایران محسوب می شدند.

چرا رفتی در راه اروپا
خوانندگی  و  پورناظری  تهمورس  آهنگسازی  به  رفتی  چرا  کنسرت های  تور 
پیگیری  اروپایی  کشور  چند  در  ماهه  چند  وقفه ای  از  پس  شجریان  همایون 
می شود.این کنسرت ها که با حضور نوازندگانی چون حسین رضایی نیا، مهیار 
آتنا  اعتمادی،  لعیا  جامه گرمی،  تینا  بی بو،  استفنی  مشکاتیان،  آیین  طریحی، 
اشتیاقی و آرین کشیشی روی صحنه خواهد رفت، 21 آپریل )چهارم اردیبهشت( 
در دوسلدورف آغاز و بعد از آن پنجم اردیبهشت در هامبورگ اجرا خواهد شد.

این برنامه ها روز 28 آپریل )نهم اردیبشهت( در استکهلم روی صحنه خواهد 
بود و بعد از آن اعضای کنسرت "چرا رفتی" در گوتنبرگ این اثر را اجرا خواهند 

خواهد  لندن  در  اردیبهشت(  )دوازدهم  می  اول  هم  گروه  اجرای  آخرین  کرد. 
بود.

"چرا رفتی" به عنوان پرمخاطب ترین کنسرت دهه های اخیر، در ایران توانست 
قریب به 120 هزار نفر مخاطب داشته باشد و در سال 93 در تهران و بسیاری از 

شهرستان های کشور روی صحنه رود.
آهنگسازی  و  شجریان  همایون  خوانندگی  به  شیطان"  نه  فرشته ام،  "نه  آلبوم 
تهمورس پورناظری که در برکلی، لس آنجلس، استانبول و تهران ضبط شده 
مطرح  اخیر  سال های  در  سنتی  موسیقی  آلبوم  پرفروش ترین  عنوان  به  است، 
فرم های  و  تنظیم  سازبند،  آهنگسازی،  خود،  قطعه   هشت  در  آلبوم  این  است. 
کدکنی،  شفیعی  محمدرضا  موالنا،  چون  شاعرانی  اشعار  از  و  دارد  مختلف 

هومن ذکائی، سیمین بهبهانی و حسین منزوی انتخاب شده  است.
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حال پدر به روایت پسر
فرانک آرتا

عباس  بیماری  خبر  شنیدن  داریم،  هنرمندان  و  هنر  گرو  در  دل  که  ما  همه   
از  بعد  که  بود. حال  ناگوار  در روزهای شکوفایی طبیعت  آن هم  کیارستمی، 
وضعیت  نسبی  بهبودی  خوش  خبر  وقتی  فروردین ماه،  نخست  نیمه  گذشت 
را  آتی  روزهای  امیدوارتر  شنیدیم،  را  جهانی  پرآوازه  فیلم ساز  جسمانی 

اطرافیان  و  خانواده  قطعا  چراکه  نیست.  ماجرا  همه  این  اما  می کنیم.  سپری 
آقای کیارستمی روزهای سختی را پشت سر گذاشتند و آنها بهتر از ما معنای 
انتظارکشیدن برای بهبودی عضو خانواده شان را درک می کنند. سراغ بهمن، 
فرزند کوچک عباس کیارستمی، رفتیم و حال واحوالی از اوضاع پدر پرسیدیم. 
هرچند  بریزد.  بیرون  را  دلش  حرف های  که  شد  باعث  ما  سؤال  یک  فقط  اما 
که می دانیم این واژگان فقط بخشی از دغدغه های اوست. از بهمن کیارستمی 
از  کیارستمی  آقای  جسمی  وضعیت  شدیم  متوجه  خوشبختانه  که  پرسیدم 
سوی پزشکان، رضایت بخش اعالم شده و حاال مایلیم از وضعیت پدر بیشتر 
بدانیم که او در پاسخ سؤال، این یادداشت را نوشت: »صبح یکی از روزهای 
بود.  روشن  ماشین  رادیوی  بودم،  که  بیمارستان  راه  در  اسفند،  آخر  شلوغ 
آقای الریجانی، رئیس قوه قضائیه، داشت به عامالن قانون می گفت امسال در 
تعطیالت نوروز حواسشان خوب جمع باشد و در این ایام با ساخت وسازهای 
غیرقانونی و زمین خواری مبارزه کنند. اما چرا زمین خواران و کوه خواران در 
ایام نوروز تعطیل نمی کنند بروند شمال؟ چون این تعطیالت آن قدر طوالنی و 
آن قدر تعطیل است که تا تمام شود می توان دور هکتارها زمین دیوار کشید، یا 
شروع به ساختن خانه ای کرد و تا روز ١٣ سقفش را هم زد. تعطیالت که تمام 
شد و خانه ات مسقف شد، دیگر بعید است قوه قضائیه به راحتی بتواند حکم 
برای  امسال  طبیعی،  منابع  و  شهرداری  مأموران  به همین دلیل  بدهد.  تخریب 

نوروزی  تعطیالت  به  کوه خواری  و  زمین خواری  از  پیشگیری  و  محکم کاری 
شده،  تمام  تعطیالت  این  حاال  آنهاییم.  قدردان  بودند.  پستشان  سر  و  نرفتند 
از لرزش دل و دستم آن قدر  ابوی ما در بستر بیماری چشمانش را گشوده و 
کم شده که بتوانم چند خطی، نه درباره حال ابوی که خدا را صد هزار مرتبه 
نوروز  طوالنی  تعطیالت  از  بیزاری ام  دالیل  از  که  است،  خوب  امروز  شکر 
البته کیست که از هوای بهاری و نغمه های نوروزی بدش بیاید. اما  بنویسم. 
همیشه  و  است  نبوده  ذات  مفرح  برایم  هیچ وقت  واقعا  اجباری  تعطیالت  این 
امسال  شده،  دلشوره ام  باعث  ساعت   48 از  بیشتر  تعطیالتی  به  فکرکردن 

فهمیدم حق داشته ام و تابه حال »ِدژا ووی« نوروز سال 1395 را می دیده ام. 
می رفتید  نباید  اسفند  دوم  نیمه  که  نمی دونستید  مگه  می گویند:  همه  امروز 
بیمارستان، آخه اون موقع که وقت عمل جراحی نیست... انگار همان طور که 
موسم گل و وقت شکوفه داریم، موسم عمل جراحی هم داریم و یکی، دوماهی 
بیندازند و جراحان سر شوق  بیهوشی رنگ  داروهای  که  باید منتظر نشست 
بیایند. حاال جراحان ما هم مسئول و حاذق و کاردان. عفونت پس از عمل که در 
حوزه کاری جراح نیست. هست؟ نمی دانم. در این چند هفته آن قدر اطالعات 
آن قدر  اما  درنمی آوردم،  سر  چیزی  بودم  هم  پزشک  که  شنیده ام  ضدونقیض 
فهمیده ام که عفونت، در حوزه کار پزشک عفونی است و بیماری که به هر دلیل، 
دو عمل جراحی را از سر گذرانده )تا پیش از آغاز تعطیالت( و بیش از یک هفته 
در بخش  آی سی یو بستری شده، بیش از هر چیز در معرض عفونت است. اگر 
هنوز دست و دلمان می لرزد و می دانیم تا درمان کامل راه درازی در پیش داریم، 
نه به دلیل نگرانی از سرطان، بلکه به دلیل نگرانی از طبعات عفونت است. حاال 
این مدت به عنوان پزشک عفونی  این شرایط، پزشکی را که الاقل بنده در  در 
از تعطیالت دوهفته ای در مصاحبه ای  از بازگشت  باالی سر بیمار دیدم، پس 
گفته که ایشان پزشک معالج نبوده و پزشک مشاور بوده و نیز گفته: »چون 
بنابراین  بیمار عفونی در بیمارستان بستری نشدند  به عنوان  آقای کیارستمی 
ترک  را  بیمارستان  هرگز  وگرنه  نداشته  وجود  عمل  از  بعد  عفونت  پیش بینی 

نمی کرده اند«.
تقصیر را گردن کسی نمی اندازیم. تعطیالت برای همه الزم است، به خصوص 
و  آب  است  الزم  و  نمی کنند  فعالیت  خوشایندی  محیط  در  که  پزشکان  برای 
از معلم و خبرنگار و قاضی  بقیه شاغالن؛  برای  هوا عوض کنند. همین طور 
و مهندس گرفته تا کارمندان شهرداری و منابع طبیعی همه به تعطیالت نیاز 
دارند، اما حاضرم تعهد کتبی و محضری دهم که این کشور آن قدر جای خوش 
آب وهوا و دیدنی دارد که بشود تمام سال را در آن سفر کرد. می گویید پزشکان 
معموال عیدها می روند خارج، می گویم من زیاد خارج نرفته ام. اما عقل سلیم 
می گوید اگر یک کشور برای تمام سال جای گشتنی دارد، حتما کره زمین هم 
همین طور است. هر موقعی می شود برای دو هفته کرکره را پایین کشید و رفت 
گشت وگذار. در اغلب جاهای دنیا اگر بیشتر مسئوالن در یک زمان پستشان را 

ترک کنند و بروند، به آن می گویند: »اعتصاب«. 
عواقب »اعتصاب« را هم دیده ایم و شنیده ایم. ولی برای ما که به قول داریوش 

شایگان » در تعطیالت تاریخی به سر می بریم«، چند هفته که قابلی ندارد. 
18 فروردین بود، صبح که به بیمارستان می آمدم هنوز شهر خلوت بود و در 
خیابان شهید بهشتی هنوز جای پارک پیدا می شد. امروز ابوی ما چشمانش 
را گشوده و من و عموی عزیزم در حیاط کوچک بیمارستان ایستاده ایم، نفس 
راحتی کشیده ایم و به تعطیالت نوروز امسال فکر می کنیم. جمعی از پزشکان 
هم  طبیعی  منابع  و  شهرداری  مأموران  همچنین  بیمارستان،  این  کارکنان  و 

امسال به تعطیالت نوروزی نرفتند. قدردان آنهاییم«.

سینما
نام پدرو آلمادوار، جکی چان و 

آمیتاب باچان در اسناد پاناما
از  حکایت  که  دارند  جای  فهرستی  در  سینما  بین المللی  شخصیت  سه   
به  دارد.  کشورشان  از  خارج  در  پنهان  بانکی  حساب های  از  آنها  استفاده 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از »یو اس ای تودی«، حداقل از سه شخصیت 
اسپانیایی  کارگردان  آلمادوار  پدرو  جمله  از  سرگرمی  صنعت  شناخته شده 
پاناما«  »اسناد  در  رزمی  هنرهای  ستاره  چان  جکی  و  اسکار  جایزه  برنده 

که توضیح می دهند چطور ثروتمندان، افراد مشهور و قدرتمند ثروت شان 
را در حساب های بانکی خارج از کشور پنهان می کنند، نام برده شده است. 
خبرنگاران  از  شبکه ای  که  تحقیقی  روزنامه نگاران  بین المللی  کنسرسیوم 
واقع در واشنگتن است، نام جکی چان را مطرح کرد و نوشت او »حداقل شش 

کمپانی اش را از طریق شرکت حقوقی موساک فونسکا مدیریت می کرد«.
از سوی دیگر، آسوشیتدپرس گزارش داد از پدرو آلمادوار و برادر و مدیر 
تجاری اش آگوستین آلمادوار هم در اسناد پاناما نام برده شده است. آلمادوار 
در سال 2003 برای فیلم نامه »با او حرف بزن« برنده جایزه اسکار شد. اواخر 
روز یکشنبه، آگوستین آلمادوار بیانیه ای صادر کرد و در آن به دلیل تجربه  
حقوقی  شرکت  یک  در  حساب  بازکردن  بر  مبنی  تصمیم گیری  در  اندکش 
تجارت  گسترش  راستای  در  را  حرکت  این  او  کرد.  عذرخواهی  خارجی 

بین المللی فیلم های خود و برادرش در اوایل دهه 1990 انجام داده بود.
نام  کورپوریشن«  َولی  »گِلن  که  را  کمپانی  این  گفت  آلمادوار  آگوستین 
دارد سال 1991 در جزایر ویرجین بریتانیا تأسیس کرد و سال 1994 آن را 
این  باکس آفیسی  به سال های نخستین موفقیت  این موضوع مربوط  بست. 
برادرش  با  را  بین المللی اش  جوایز  از  برخی  که  است  اسپانیایی  کارگردان 
سهیم بود. آگوستین آلمادوار گفت او این کمپانی را بست »چون با شیوه کار 
ما جور درنمی آمد« و اضافه کرد: »به خاطر ضربه ای که به تصویر عمومی 
برادر من وارد شده معذرت می خواهم، دلیل این امر فقط کم تجربگی من در 

نخستین سال های تجارت خانوادگی مان بود«.
پایبند  مالیاتی شان  تعهدات  تمام  به  برادرش  و  او  گفت:  آلمادوار  آگوستین 
باقی مانده اند.یک چهره بین المللی دیگِر صنعت سرگرمی که نامش در اسناد 
آورده شده آمیتاب باچان، ستاره بالیوود است که در هندوستان با لقب »بی 
چهار  حداقل  مدیر  او  ایندین اکسپرس،  از  نقل  به  می شود.  شناخته  بزرگ« 
کمپانی کشتی رانی است که در جزایر ویرجین بریتانیا یا باهاماس در سال 

1993 به ثبت رسیده اند.

ساخت پردیس سینمایی و موسیقی 
در بارانداز شمال انگلستان

جموعه سینمایی و موسیقی بندر برسی که توسط معماران گرت هاسکینز 
طراحی شده در پی برنده شدن این گروه در رقابتی در سال 2006 صورت 
گرفته است.این مجموعه در شمالی ترین منطقه انگلستان روی خط تاریخی 
قرار گرفته و شامل یک سالن  بندر برسی  به  لرویک و رو  داک در  هاویس 
هنر  فضاهای  تمرین،  اتاق  صدا،  ضبط  اتاق  سینما،  سالن  دو  چندمنظوره، 
خالقه و یک کافه است.معماری این طرح، نشان دهنده سنتی ساده، فرم های 
مستحکم در چنین مکان خارج از حد و جدا افتاده و پژواک مادیت ساختمان 
صنعت ماهی گیری ست که در کنار اسکله قرار گرفته است. پوسته گوشه 
دار آلومینیومی این طرح، فضاهای حساس به صدا را به طور مستقیم در 
برقرار کرده است.دو بخش شیشه ای  با اسکله  ای قوی  بر گرفته و رابطه 
به  داده اند که  را شکل  به سالن اصلی  این حجم، یک ورودی حفاظت شده 
را  بارانداز  و  اسکله  سراسر  از  حیرت آور  چشم اندازی  کافه،  پنجره های 
می بخشد. برای گرما بخشیدن به فضاهای داخلی از متریال چوب استفاده 
این  نمای خارجی  و هوای  با حال  در تضاد  و فضاهای عمومی  است  شده 

ساختمان قرار گرفته اند.
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آرت دوبی میزبان 
علی اکبر صادقی

علی اکبر صادقی تنها هنرمند ایرانی بخش مدرن آرت دوبی امسال بود که شش 
انیمیشن و ١٥ تابلو نقاشی از او به نمایش درآمد.

آرت دوبی با حضور گالری های بین المللی به ارائه آثاری با ریشه هایی از هنر 
خاورمیانه، آفریقا و آسیای جنوبی در دو بخش هنر مدرن و معاصر می پردازد 
انفرادی  نمایشگاه  یک  می توانست  شرکت کننده  گالری های  از  یک  هر  که 
نفوذ  آثارش  که  را  بیستم  قرن  از  شناخته شده  هنرمند  دو  از  نمایشگاهی  یا 
زیادی دارد، به نمایش بگذارد. امسال ١٣ گالری از شهرهای مختلفی همچون 
لندن، بیروت، جده و... در دهمین آرت دوبی شرکت کرده بودند که در میان 
حضور  صادقی  علی اکبر  از  آثاری  با  نیز  شیرین  گالری  نیویورک  شعبه  آنها 
گرافیک،  طراحی  نقاشی،  جمله  از  مختلفی  رشته های  در  که  صادقی  داشت. 
این  در  حاضر  ایرانی  هنرمند  تنها  می کند،  فعالیت  انیمیشن  و  تصویرسازی 
او به  بخش بود و در زمان برگزاری آرت دوبی ٢٠١٦ به این شهر سفر کرد. 
»شرق« گفت: »حدود یک سال است که با گالری شیرین همکاری می کنم. قرار 
نمایش  به  را  تا ١٩٨٠ میالدی  از دهه ١٩٧٠  آثار هنرمندانی  این بخش  در  بود 
بگذارند و به همین دلیل من هم کارهایی مربوط به این دوران را انتخاب کردم 
که، رخ، ملک خورشید،  آنم  گلباران، من  انیمیشن هفت شهر،  که شامل شش 
غزال و سیمرغ به همراه ١٥ اثر از دوره ای بود که با دسن و جوهرهای رنگی  

کار می کردم«.
همچنین در حاشیه این نمایشگاه کتاب هایی از این نقاش رونمایی شد که به 
گفته صادقی قرار است ٢٧ فروردین هم در گالری شیرین در تهران رونمایی 
کتاب ها شامل سه جلد  »این  کرد:  عنوان  کتاب ها  این  در شرح  شود. صادقی 
هستند که یکی از آنها از کارهای ١٠سالگی تا کارهای تبلیغاتی، پوسترها و... 
را دربر می گیرد. جلد دیگر کارهای رنگ و روغن از سال ١٩٥٦ تاکنون هستند 
منتشر  صفحه   ١٣٠ در  که  است  گیج  نام  با  شعرهایی  مجموعه  دیگر  کتاب  و 
شده. این شعرها مربوط به شش، هفت سال قبل هستند که افسرده شده بودم 

و چون نمی توانستم نقاشی کنم، شعر گفته بودم«.
نمایشگاه  اینکه  اظهار  با  سال١٩٨٠  در  الیپزیک  جشنواره  اول  جایزه  برنده 
برپاشده از او مورد استقبال قرار گرفته، در مورد آرت دوبی این دوره گفت: 
آثار زیادی از کشورهای  »نمایشگاه خیلی خوبی بود. در بخش هنر معاصر 
برگزار  هم زمان  هم  کریستیز  حراج  چون  و  بود  درآمده  نمایش  به  مختلف 
دیدن کردند. من در حراج ها شرکت  نمایشگاه  از  زیادی  بازدیدکنندگان  شد، 
بازدیدکنندگان که کارهایم را ندیده بودند،  از  نمی کنم و به همین دلیل بخشی 

آثارم برایشان جالب بود«.
همچنین در بخش هنرهای معاصر از ایران دو گالری »ای. جی« و »زیرزمین 
دستان« شرکت کرده بودند. در این بخش ٧٦ گالری از ٣٦ کشور آثارشان را به 
معرض دید عموم گذاشته بودند. گالری  ای.جی که برای اولین بار در دهمین 
دوره آرت دوبی شرکت کرده بود، آثاری از ترانه همامی، پیمان هوشمندزاده، 
علی زنجانی و پرنیان فردوسی را به نمایش گذاشت. گالری زیرزمین دستان 
نیما  نبوی،  بهاره  منتظری،  امین  غالمزاده،  محمدحسین  از  آثاری  با  هم 

زارع نهندی و مملی شفاهی در این رویداد حضور داشت.

هنر

مرگ به سراغ نویسنده 
»بی سرنوشت« آمد

محسوب  مجارستان  ادبیات  در  مهم  و  سرشناس  چهره ای  کرتس  ایمره   
می شود، چرا که اولین نویسنده ای بود که به عنوان نماینده کشورش موفق 
به دریافت جایزه نوبل ادبیات شد. او در آخرین روز ماه مارس 2016 در سن 
86 سالگی، در حالی که سال ها از بیماری پارکینسون رنج می برد، در خانه 

خود در بوداپست از دنیا رفت.در پی درگذشت این رمان نویس نگاهی داریم 
به گوشه هایی از آن چه در معرفی او نوشته شده است:

ایمره کرتس متولد نهم نوامبر سال 1929 بود. او در سال 2002 به عنوان اولین 
نویسنده مجار جایزه نوبل ادبیات را به دست آورد. در کارهایش بیشتر روی 
نازی  رژیم  وحشی گری های  و  دیکتاتوری  فردی،  آزادی  چون  موضوعاتی 

تمرکز داشت.
کرتس در طول جنگ جهانی دوم در سن 14 سالگی به همراه دیگر یهودیان 
مجار به اردوگاه آشوویتس تبعید و بعدها به بوچنوالد فرستاده شد. پس از 
تحصیالت  بازگشت،  بوداپست  به  آورد،  دست  به  را  دوباره اش  آزادی   این که 
به عنوان روزنامه نگار و مترجم وارد  و  پایان رساند  به  را  دبیرستانی خود 

بازار کار شد.
او در سال 1951 شغل خود را در روزنامه از دست داد و برای مدتی در کارخانه 

کار کرد. کرتس از سال 1953 روزنامه نگاری و ترجمه را از سرگرفت و آثار 
معتبری از »فردریک نیچه«، »»زیگموند فروید«، »الیاس کانتی« و »لودویگ 

ویتگنشتاین« را به زبان مجارستانی برگرداند.

نام  به  کتابی  در  را  نازی ها  کمپ های  از  خود  خاطرات  مجار  نویسنده  این 
زمان  سال   13 کرتس  که  رمان  این  انتشار  رساند.  چاپ  به  »بی سرنوشت« 
صرف نگارش آن کرد، از 1960 تا 1973 از سوی رژیم کمونیست  مجارستان 
ممنوع بود، اما چاپ آن از سال 1975 از سر گرفته شد. سال 2005 اقتباسی 

سینمایی از این کتاب در مجارستان تولید شد.
»ناکامی« )1988( و »دعای کدیش برای کودکی که متولد نشد« )1990( دنباله 

ترجمه شدند.  انگلیسی  زبان  به  که  بودند  نویسنده  این  زندگی نامه ای  رمان 
آثار کرتس از ابتدا در کشورش مورد استقبال قرار نمی گرفت، به همین دلیل 
خود  برای  را  خوانندگان  و  منتقدان  ناشران،   حمایت  تا  شد  آلمان  راهی  او 

تضمین کند.
او پس از نقل مکان هم ترجمه کتاب از آلمانی به مجاری را ادامه داد. از جمله 
آثار این نویسنده در این حوزه می توان به »تولد تراژدی« و نمایشنامه هایی از 
»دورنمات« و »شنیتسلر« اشاره کرد. کرتس نویسندگی را نیز رها نکرد، اما 

تا اواخر دهه 1980 هیچ رمانی را روانه بازار نکرد.
این چهره برنده مدال »گوته« از سال 2013 که بر اثر سقوط از ارتفاع مجبور 
به عمل جراحی شد، تا پایان عمرش با بیماری های زیادی دست و پنجه نرم 

کرد که حادترین آن ها پارکینسون و افسردگی بود.
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در آستانه پرتاب نخستین ماژول فضایی قابل تورم جهان به ایستگاه 

فضایی بین المللی

آغــــاز عصــــــــــــر 
گردشگری فضایی 
در آینـــده نزدیک

باری  فضاپیمای  فروردین(   ٢٠ )جمعه،  آوریل  هشتم  روز  عصر 
بین المللی  فضایی  ایستگاه  سمت  به  اسپیس ایکس  شرکت  دراگون 
پرتاب می شود. راکت فالکون-٩، کپسول دراگون را از پایگاه پرواز 

فضایی ٤٠ واقع در پایگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال فلوریدا پرتاب 
پژوهش های  انجام  برای  این کپسول حامل تجهیزات الزم  می کند. 
الزم  سخت افزارهای  و  فضایی  بین المللی  ایستگاه  خدمه  و  علمی 
اکسپدیشن  مأموریت  از  حمایت  آن  هدف  و  آزمایشگاه  این  برای 
بازگشت  در  دراگون  کپسول  است.  ایستگاه  این  خدمه   ٤٨ و   ٤٧
نمونه های  )خرداد(،  می  ماه  در  زمین  به  خود  برنامه ریزی شده 
مأموریت  جریان  در  که  را  نمونه هایی  ازجمله  فضانوردان  زیستی 
این  برمی گرداند.  زمین  به  است،  شده  جمع آوری  ناسا  یک ساله 
قرارداد  قالب  در  که  است  اسپیس ایکس  مأموریت  هشتمین  پرتاب، 
از  یکی  می شود.  انجام  ناسا  تجهیزات  تأمین  خدمات  تجاری 
شامل  همچنین  کپسول،  این  که  است  آن  مأموریت  این  مهم  نکات 
بیگلو  هوافضایی  شرکت  سکونت  قابل  بخش  یا  فضایی  ماژول 
 Bigelow مخفف BEAM( »است که »بیم )Bigelow Aerospace(
اتاقک فعالیت بادشدنی  Expandable Activity Module به معنی 
شده  جمع  پرتاب  هنگام  در  فضایی  ماژول  این  دارد.  نام  بیگلو( 
است، اما پس از رسیدن به مقصد، باز می شود. این بخش هم اکنون 
برای آزمایش به ایستگاه بین المللی فضایی وصل می شود، اما قرار 
است در آینده از نمونه های مشابه به عنوان ایستگاه فضایی مستقل 
ایستگاه فضایی  این  به بررسی ویژگی های  استفاده کنند. درادامه 

کم هزینه شرکت خصوصی بیگلو می پردازیم.

ناسا به تازگی خبر داده است نخستین ماژول فضایی قابل تورم یا 
بادشونده جهان روز بیستم فروردین، به ایستگاه فضایی بین المللی 
ارسال می شود. قرار است این فضاپیما به ایستگاه فضایی بین المللی 
ایستگاه،  این  فضانوردان  و  بماند  همان جا  سال  دو  و  شود  متصل 
آن را بررسی و آزمایش کنند. شرکت اسپیس ایکس این فضاپیمای 
سفر  یک  در  و  دیگر  ویژه  علمی  تجهیزات  همراه  به  را  بادشونده 
ماژول  این  می کند.  ارسال  بین المللی  فضایی  ایستگاه  به  دوروزه، 

فضایی خارق العاده را شرکت فناوری فضایی »بیگلو ایرواسپیس«
)Bigelow Aerospace( ساخته است. هدف از این کار نیز ساخت 
گفته  به  است.  مقرون  به صرفه  سکونت  قابل  فضایی  ایستگاه های 
ناسا، یک موشک فالکون-٩ اسپیس ایکس به همراه فضاپیمای باری 
دراگون روز بیستم فروردین از پایگاه نیروی هوایی کیپ کارناورال 
ماژول  آن  رسمی  نام  که  فضاپیما  این  می شود.  پرتاب  فضا  به 
فعالیت قابل گسترش بیگلو است، برای آزمایش به ایستگاه فضایی 
این  درون  به  را  هوا  فضانوردان  اینکه  از  پس  شد.  خواهد  متصل 

فضاپیمای قابل تورم تزریق کنند، از یک جسم کوچک به محفظه ای 
بزرگ هم اندازه پارکینگ خودرو تبدیل می شود و می تواند چندین 
فضانورد را در خود جای دهد. دور روز پس از پرتاب فضاپیما و 
رسیدن به ایستگاه، بازوی رباتیک ایستگاه فضایی )که ساخت کانادا 
است(، فضاپیمای دراگون را گرفته و به آرامی آن را به سمت مکان 
الحاق ایستگاه می برد و در آنجا به ایستگاه فضایی متصل می کند. 
آن هزارو٣٦٠  و وزن  ٣,٢ متر  آن  اتاقک، چهار متر، قطر  این  طول 

کیلوگرم است.

اگرچه شش ساکن کنونی ایستگاه فضایی بین المللی، در آن زندگی 
تورم  قابل  ماژول  این  در  آزمایش  انجام  به  فقط  و  کرد  نخواهند 
می پردازند، اما کارشناسان معتقدند حضور این ماژول در ایستگاه 
نمونه  یک  فقط  این  البته  است.  چشم گیر  عطف  نقطه  یک  فضایی 
آزمایشی است و شرکت بیگلو در حال طراحی و ساخت یک اتاقک 
ایستگاه  به عنوان  آن  از  تا  BA-٣٣٠ است  نام  به  بادشدنی بزرگ تر 
فضایی مجزا استفاده کند. این اتاقک از بزرگ ترین اتاقک ایستگاه 
نیز بزرگ تر است.   )Destiny( »به  نام »دستینی فضایی بین المللی 
هر اتاقک BA-٣٣٠ می تواند حداکثر میزبان شش فضانورد باشد. 
-BA شرکت بیگلو درصدد احداث یک ایستگاه فضایی با دو ماژول

٣٣٠ در سال های آینده است که ایستگاه فضایی »آلفا« نام دارد.
هم  چندان  بادشدنی  فضایی  ایستگاه های  ایده  است  گفتنی  البته 

بود.  شده  مطرح  میالدی  بیستم  قرن   ٦٠ دهه  از  و  نیست  جدید 
ابداع کوالر )ماده ای بسیار مقاوم که از آن در جلیقه های ضدگلوله 
که  کرد  ترغیب  دیگر  یک بار  را  ناسا   ٩٠ دهه  در  می کنند(،  استفاده 
Trans-( »ترنس هب«  ناسا  اتاقک  کند.  بررسی  بیشتر  را  ایده  این 
 ،٢٠٠٠ سال  هم  درنهایت  و  نکرد  پرواز  هیچ گاه  و  داشت  نام   )Hab
ژانویه  )ناسا(  آمریکا  فضانوردی  سازمان  اما  شد.  لغو  پروژه  این 
سال ٢٠١٣ اعالم کرد بودجه قابل توجه ١٨  میلیون دالری در اختیار 
شرکت،  این  طراحان  و  مهندسان  تا  است  داده  قرار  بیگلو  شرکت 
فضای کاربردی جدیدی برای ایستگاه فضایی بین المللی طراحی و 

برای ارسال به فضا آماده کنند.

این اتفاق مهم در حالی روی می دهد که شرکت بیگلو ایده جاه طلبانه 
دارد.  سر  در  را  ماه  در  بادشونده  ساختارهای  استقرار  و  ساخت 
و  پیش ساخته  مدل  دو   ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦ سال های  در  هم  به همین دلیل 
آزمایشی را به مدار زمین ارسال کرد. یکی از مهم ترین ویژگی های 

به  آن  ارسال  و  ساخت  کم  هزینه  فضایی،  اقامتگاه  یا  ایستگاه  این 
فضاست. استفاده از این فناوری جدید، تأثیر قابل توجهی در کاستن 
دارد.  بین المللی  فضایی  ایستگاه  توسعه  به  مربوط  هزینه های  از 
باز  در فضا  استقرار  از  و پس  است  کم  بسیار  این مدل جدید  وزن 
می شود. به همین دلیل ارسال آن به فضا به صرف هزینه و سوخت 
اقامت  برای  این ماژول ها  از  دارد. هرچند درابتدا  نیاز  بسیار کمی 
در  دارد  نظر  در  بیگلو  شرکت  اما  می شود،  استفاده  فضانوردان 
)که  فضایی  گردشگران  استقرار  برای  مکانی  به عنوان  آن  از  آینده 
زیادی  مبالغ  حاضرند  و  است  افزایش  حال  در  به شدت  تعدادشان 
برای تجربه اقامت در فضا بپردازند(، استفاده کند. »مایک گولد« از 
شرکت بیگلو به آینده این گونه فعالیت ها امیدوار است. وی می گوید: 
»در گذشته ای نه چندان دور همه ماهواره های مخابراتی در اختیار 
شرکت های  آِن  از  ماهواره ها  بیشتر  امروزه  اما  بود،  دولت ها 
خصوصی است«. شرکت بیگلو پیش از این نیز دو ماهواره جنسیس 
و  وضعیت  بررسی  به  تا  بود  کرده  ارسال  فضا  به  هم  را  دو  و  یک 
بپردازد. هم اکنون  در فضا  اقامت طوالنی مدت گردشگران  شرایط 
اندازه گیری مقدار  و  ارزیابی  برای  »بیم«  از  دارد  ناسا در نظر  هم 
فضایی  ایستگاه  مناطق  دیگر  با  آن  مقایسه  و  ماژول  درون  تابش 
خیر.  یا  هست  ایمن  بخش  این  در  اقامت  دریابد  و  کند  استفاده 
مسئوالن شرکت بیگلو امیدوارند با ساخت ایستگاه فضایی آلفا، کار 

اعزام گردشگران به فضا را در آینده نزدیک آغاز کنند.
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بود.  شده  مطرح  میالدی  بیستم  قرن   ٦٠ دهه  از  و  نیست  جدید 
ابداع کوالر )ماده ای بسیار مقاوم که از آن در جلیقه های ضدگلوله 
که  کرد  ترغیب  دیگر  یک بار  را  ناسا   ٩٠ دهه  در  می کنند(،  استفاده 
Trans-( »ترنس هب«  ناسا  اتاقک  کند.  بررسی  بیشتر  را  ایده  این 

 ،٢٠٠٠ سال  هم  درنهایت  و  نکرد  پرواز  هیچ گاه  و  داشت  نام   )Hab
ژانویه  )ناسا(  آمریکا  فضانوردی  سازمان  اما  شد.  لغو  پروژه  این 
سال ٢٠١٣ اعالم کرد بودجه قابل توجه ١٨  میلیون دالری در اختیار 
شرکت،  این  طراحان  و  مهندسان  تا  است  داده  قرار  بیگلو  شرکت 
فضای کاربردی جدیدی برای ایستگاه فضایی بین المللی طراحی و 

برای ارسال به فضا آماده کنند.

این اتفاق مهم در حالی روی می دهد که شرکت بیگلو ایده جاه طلبانه 
دارد.  سر  در  را  ماه  در  بادشونده  ساختارهای  استقرار  و  ساخت 
و  پیش ساخته  مدل  دو   ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦ سال های  در  هم  به همین دلیل 
آزمایشی را به مدار زمین ارسال کرد. یکی از مهم ترین ویژگی های 

به  آن  ارسال  و  ساخت  کم  هزینه  فضایی،  اقامتگاه  یا  ایستگاه  این 
فضاست. استفاده از این فناوری جدید، تأثیر قابل توجهی در کاستن 
دارد.  بین المللی  فضایی  ایستگاه  توسعه  به  مربوط  هزینه های  از 
باز  در فضا  استقرار  از  و پس  است  کم  بسیار  این مدل جدید  وزن 
می شود. به همین دلیل ارسال آن به فضا به صرف هزینه و سوخت 
اقامت  برای  این ماژول ها  از  دارد. هرچند درابتدا  نیاز  بسیار کمی 
در  دارد  نظر  در  بیگلو  شرکت  اما  می شود،  استفاده  فضانوردان 
)که  فضایی  گردشگران  استقرار  برای  مکانی  به عنوان  آن  از  آینده 
زیادی  مبالغ  حاضرند  و  است  افزایش  حال  در  به شدت  تعدادشان 
برای تجربه اقامت در فضا بپردازند(، استفاده کند. »مایک گولد« از 
شرکت بیگلو به آینده این گونه فعالیت ها امیدوار است. وی می گوید: 
»در گذشته ای نه چندان دور همه ماهواره های مخابراتی در اختیار 
شرکت های  آِن  از  ماهواره ها  بیشتر  امروزه  اما  بود،  دولت ها 
خصوصی است«. شرکت بیگلو پیش از این نیز دو ماهواره جنسیس 
و  وضعیت  بررسی  به  تا  بود  کرده  ارسال  فضا  به  هم  را  دو  و  یک 
بپردازد. هم اکنون  در فضا  اقامت طوالنی مدت گردشگران  شرایط 
اندازه گیری مقدار  و  ارزیابی  برای  »بیم«  از  دارد  ناسا در نظر  هم 
فضایی  ایستگاه  مناطق  دیگر  با  آن  مقایسه  و  ماژول  درون  تابش 
خیر.  یا  هست  ایمن  بخش  این  در  اقامت  دریابد  و  کند  استفاده 
مسئوالن شرکت بیگلو امیدوارند با ساخت ایستگاه فضایی آلفا، کار 

اعزام گردشگران به فضا را در آینده نزدیک آغاز کنند.

تقدیر از دانشمند ایرانی ناسا

سیارک اختصاصی »نادری«
فاطمه کاظمی

سال   ٣٦ از  پس  نادری«  »فیروز  دکتر  بازنشستگی  آستانه  در 
فعالیت در ناسا، یک سیارک به اسم او نام گذاری شده است. دکتر 
به تازگی  ناسا،  شمسی  منظومه  اکتشافات  مدیر  نادری«،  »فیروز 
که  شده  خبردار  خود  خداحافظی  میهمانی  در  که  کرده  اعالم 
سیارک ٥٥١٥ که قبال به نام »١٩٨٩EL١« شناخته می شد، حاال به 
نام او و از این پس با نام »٥٥١٥ Naderi« در فهرست ریزسیاره های 
شناخته شده جهان ثبت شده است. معموال دانشمندان پس از آنکه 
بازنشسته می شوند، کم کم از دنیای اکتشاف های علمی و در نتیجه 
از رسانه های علمی دور می شوند، اما گویا این موضوع در مورد 
ایرانی  کارشناسان  بلندپایه ترین  از  یکی  نادری«،  »فیروز  دکتر 
خبر  گسترده  انتشار  بر  عالوه  به طوری که  ندارد،  مصداق  ناسا، 
در  کوتاه  مدتی  در  که  است  خبری  دومین  این  وی،  بازنشستگی 
رسانه ها منتشر شده است که نشان دهنده میزان تأثیرگذاری وی 
این  درباره  اما  اوست.  دستاوردهای  اهمیت  همچنین  و  ناسا  در 
ریزسیارک باید گفت »٥٥١٥ Naderi« که به نام این دانشمند متولد 
شهر شیراز در فهرست ریزسیاره ها با قطر ١٠ کیلومتر ثبت شده 
سیارک  این  می گردد.  خورشید  دور  به  یک بار  سال   ٤,٤ هر  است، 
گردش  در  خودش  دور  به  نیز  یک بار  دقیقه   ٢٠ و  پنج ساعت  هر 
است و در کمربند بین مریخ و مشتری حرکت می کند. این سیارک 
کرد.  کشف   ١٩٨٩ مارس  پنج  در  کالیفرنیا  پالومار  رصدخانه  را 
ریزسیاره به اجرام نجومی ای گفته می شود که نه سیاره هستند 
و نه از دنباله دارها محسوب می شوند، اما مدار مستقیمی به دور 
سیارک،  کوتوله،  سیاره  است  ممکن  ریزسیاره   دارند.  خورشید 
تروجان، جسمی از کمربند کویی پر یا از اجسام فرانپتونی باشد. 
می آید.  حساب  به  سیارک  نوع  از  ریزسیاره ای   »Naderi ٥٥١٥«
ریزسیاره  این  مورد  در  خود  فیس بوک  در  نادری«  »فیروز  دکتر 
خورشید  دور  میلیاردهاسال  تا  سیارک  این  من  از  »پس  نوشت: 
باید گفت وی ٥  اما درباره خود دکتر »فیروز نادری«  می گردد«. 
آمد و تحصیالت متوسطه خود  فروردین ١٣٢٥ در شیراز به دنیا 
آمریکا  متحده  ایاالت  به  آن  از  پس  و  رساند  اتمام  به  ایران  در  را 
مهاجرت کرد و تحصیالت دانشگاهی خود را در رشته مهندسی 
ایالتی  دانشگاه  در  را  خود  کارشناسی  دوره  وی  گرفت.  پی  برق 
دانشگاه  در  را  خود  دکترای  دوره  و  کارشناسی ارشد  و  آیووا 
سازمان  به   ١٩٧٩ سال  در  او  رساند.  اتمام  به  کالیفرنیای جنوبی 
ناسا پیوست. او در سال های ١٩٩٦ تا ٢٠٠٠، مدیریت پروژه منشأ 
حیات و در سال های ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٥ نیز مدیریت پروژه های مریخ را 
برعهده داشت. دکتر »نادری«، در فروردین ماه ١٣٧٩ در شرایطی 
که چندین مأموریت متوالی ناسا در پرتاب فضاپیما به سوی مریخ 
با شکست مواجه شده بود، به مدیریت برنامه های اکتشافات مریخ 
مهم  مأموریت  سه  چهارسال،  توانست طی حدود  و  منصوب شد 
با  را  »فرصت«  و  »روح«  مریخ نورد  کاوشگر  دو  پرتاب  جمله  از 
موفقیت اجرا کند. این دانشمند ایرانی در پی این موفقیت درخشان 
در اسفندماه ١٣٨٣ به سمت معاون و مدیر ارشد برنامه ریزی مرکز 
JPL )آزمایشگاه پیش رانش جت، یکی از مهم ترین مراکز فضایی 
طراحی  مسئول  به عنوان  جدید  سمت  در  و  شد  منصوب  ناسا( 
برنامه ها و راهبردهای مرکز، تجربه هایش در مأموریت های مریخ 
را در بررسی دیگر بخش های جهان از زمین تا کهکشان های دور 
به کار گرفت. وی همچنین مسئولیت طراحی چشم انداز راهبردی 
پنج تا ٢٠ ساله JPL را برعهده داشته است. هرچند دستاوردهای 
»نادری« در ناسا فراموش نشدنی است، اما اکنون به نظر می رسد 
تا میلیاردها سالی که این جرم در فضا حضور دارد، دستاوردهای 

نادری را به ما و همه مشتاقان آسمان یادآور می شود.
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نحوه پاسخگویی به انتقادات مشتریان 

در فضای مجازی

تاثیر انتقادات 
مشتــــریان بر 
کسب و کـــار

رستوران های  در  خوردن  غذا  دارند  دوست  همیشه  مردم 
این روزها، بسیاری ترجیح می دهند  جدید را تجربه کنند و 
پیش از صرف غذا در یک رستوران، درباره آن خوب تحقیق 
کنند. به اینترنت می روند و پس از اندکی جست وجو درباره 
موقعیت جغرافیایی، منو و ساعات کار رستوران، یک راست 
نظر  ببینند  تا  آنالین  گزارش های  و  نقدها  سراغ  می روند 

دیگران درباره رستوران موردنظر چیست.

سایت هایی  مشهورترین  از   »Tripadvisor« و   »Yelp«(
هستند که اماکن مسافرتی، ازجمله رستوران ها را معرفی و 
رتبه بندی می کنند و نظرات مشتریان را نیز در دسترس عموم 
که  بدانید  باید  رستوران،  یک  مدیر  به عنوان  می دهند(.  قرار 
تاثیر  احتمالی  مشتریان  دفع  یا  جذب  در  آنالین  گزارشات 
وجهه  می توانند  راحتی  به  آنالین  انتقادات  دارند.  بسزایی 
به تعطیلی  یا حتی  اعتبار رستوران شما را مخدوش کنند  و 
کسب وکار شما منجر شوند. در سایت »Yelp« که رستوران ها 
بیشتر یعنی  براساس ستاره  رتبه بندی می کند یک ستاره  را 
تحقیقات  را  این  رستوران.  سود  درصدی   9 تا   5 افزایش 
نشان  هاروارد  کسب وکار  مدرسه  استاد  لوکا«  »مایکل  دکتر 
می دهد. دست کم 10 گزارش مثبت الزم است تا یک مشتری را 
به صرف غذا در یک رستوران ترغیب کند اما کافیست همان 
مشتری، تنها یک انتقاد تند و تیز از عملکرد همان رستوران 
را در اینترنت مشاهده کند تا از تصمیم خود کامال منصرف 
باید  رستوران  یک  مدیر  به عنوان  شما  علت  همین  به  شود، 
دهید.  نشان  واکنش  منفی  نقدهای  به  نسبت  چگونه  بدانید 
بر  انتقادات  این  تاثیر  از  یا  رستوران ها،  مدیران  از  بسیاری 
کسب وکار خود بی خبرند یا نمی دانند چگونه به این انتقادات 
پاسخ دهند. سه واکنش رایجی که رستوران ها هنگام مواجهه 
با یک گزارش منفی از خود نشان می دهند، از این قرار است:

سرشان را مثل کبک زیر برف می کنند
یکی از رایج ترین واکنش هایی که مدیران رستوران ها نسبت 
یا  انتقادات  نادیده گرفتن  آنالین نشان می دهند،  انتقادات  به 
خطرات ناشی از آن است. آنها این نقدها را نادیده می گیرند 
ببرند،  در  به  سالم  جان  آن  از  بتوانند  شاید  که  امید  این  به 
امید  به  می کند،  برف  زیر  را  خود  سر  که  کبکی  مثل  درست 
اگر  حتی  که  نکنید  فراموش  اما  نبیند.  را  او  شکارچی  اینکه 
خودتان این نقدها را نادیده بگیرید، هنوز بخش قابل توجهی 
نه تنها  منفی  نقدهای  است.  آشکار  همگان  بر  حقیقت  از 
رستوران  به  نسبت  را  شما  آینده  و  فعلی  مشتریان  دیدگاه 
مختلف  جنبه های  بر  است  ممکن  بلکه  می کند،  مخدوش 
اینکه،  همه  از  بدتر  بگذارد.  منفی  تاثیر  نیز  شما  کسب وکار 
و  ندارد  وجود  رفته  دست  از  مشتریان  شمارش  برای  راهی 
شما هرگز نخواهید فهمید که چند نفر از مشتریان احتمالی 

خود را به دلیل انتقادات آنالین از دست داده اید.

صورت مساله را پاک می کنند
شده  رایج  رستوران ها  میان  اخیرا  که  است  رویکردی  این 
پاسخ  انتقادات  به  آنکه  جای  به  رستوران ها  بعضی  است. 
از  نظرخواهی  سیستم   ،»Yelp« مثل  سایت هایی  دهند، 
را  نظرات  این  اساس  بر  رستوران ها  رتبه بندی  و  مشتری 
اساسا زیر سوال می برند. آنها تالش می کنند نظرات مشتریان 
کم اهمیت  می کنند،  منعکس  را  نظرات  این  که  سایت هایی  یا 
به  تدافعی  حالت  منفی،  گزارشات  برابر  در  یا  دهند  جلوه 
رستوران هاست؟  نفع  به  رویکرد  این  آیا  اما  می گیرند.  خود 
بدون شک، رستوران هایی که این رویکرد را انتخاب می کنند، 
برای مدتی سوژه رسانه ها می شوند و نام آنها بر سر زبان ها 
اما  رایگان.  تبلیغات  یعنی  این  بسیاری،  اعتقاد  به  و  می افتد 
فراموش نکنید که مشتریانی که قصد دارند رستوران جدیدی 
را امتحان کنند، برای تصمیم گیری به دنبال نظرات و تبلیغات 
نادیده  یعنی  تدافعی  واکنش  طرفی،  از  معتبرند.  و  موثق 
بلندمدت،  در  خود  این  که  مشتریان  بازخوردهای  گرفتن 

استراتژی هوشمندانه  ای نیست.

هوشمندانه و منطقی پاسخ می دهند
ناراضی  با مشتریان  مواجهه  هنگام  رستوران ها  از  بسیاری 
آرامش خود را حفظ می کنند. آنها رویکردی بی طرفانه اتخاذ 
می کنند؛ به تمام شکایات مشتریان گوش می کنند و می کوشند 
از  آنها همچنین  کنند،  و فصل  و حل  را درک  این شکایات  تا 
نقدهای منفی در جهت اصالح عملکرد خود بهره می گیرند. 
این رویکرد نه تنها مناسب ترین روش  پاسخ دهی به انتقادات 
است بلکه مشتریان ناراضی را تشویق می کند تا پیش از آنکه 
رستوران  با  کنند،  منتشر  اینترنت  در  را  خود  منفی  گزارش 
رستوران  مدیریت  با  ابتدا  را  خود  شکایات  و  بگیرند  تماس 

مطرح کنند.

روش های پاسخگویی به انتقادات آنالین
در اینجا شما را با چند روش موثر پاسخ دهی به گزارش های 

منفی آشنا می کنیم:

1. کانال های دریافت بازخورد یا نظرخواهی فوری
و  انتقادات  مشتریان،  تا  نکنید  فراهم  را  امکان  این  شما  اگر 
پیشنهادات خود را با شما مطرح کنند، آنها مجبور می شوند 
سایر  و  شما  گوش  به  اینترنت  طریق  از  را  خود  شکایات 
دریافت  برای  را  کانال هایی  شما  اگر  برسانند.  مشتریان 
در  و  مرور  به  نکنید،  ایجاد  مشتریان  از  بازخورد  »فوری« 
زیر  مجازی  دنیای  در  شما  اعتبار  انتقادات،  همین  سایه 
تا  دهید  آموزش  خود  گارسون های  به  رفت.  خواهد  سوال 
از  آیا  که  بپرسند  مشتریان  از  بخواهند.  نظر  مشتریان  از 
خیر.  یا  بوده اند  راضی  سرویس دهی  نحوه  و  غذا  کیفیت 
اگر شما خالصانه از مشتریان سوال کنید، آنها نیز صادقانه 
با  و  دهید  گوش  آنها  پیشنهادهای  به  داد.  خواهند  جواب 
با  راحتی  به  بتوانند  باید  مشتریان  نکنید.  بحث  و  جر  آنها 
مدیریت رستوران تماس بگیرند. یکی از موثرترین کانال های 
ارتباطی، فرم »تماس با ما« در سایت رستوران است. معموال 
این فرم ها شامل نام، نام خانوادگی، آدرس ایمیل و محل درج 
پیام هستند. اما شما می توانید یک گام جلوتر بروید و شماره 
کاربران  دسترس  در  نیز  را  رستوران  ایمیل  آدرس  و  تلفن 

دریافت  پاسخ  شما  از  بتوانند  کاربران  تا  دهید  قرار  سایت 
نظرسنجی  برای  فرم هایی  رستوران ها  بعضی  در  کنند. 
وجود دارد و در برخی دیگر، روی هر میز تبلتی قرار دارد که 
مشتریان می توانند به راحتی و با لمس چند دکمه، به عملکرد 

رستوران امتیاز دهند.

2- پاسخ سریع و به موقع
زمانی که از طریق یکی از کانال های ارتباطی )ایمیل، تلفن، 
انتقادی  یا  نظر  مشتریان  سوی  از  یا...(  نظرسنجی  فرم 
دریافت کردید، باید در اسرع وقت به آن پاسخ دهید. اگر به 
موقع به نظرات مشتریان پاسخ دهید، آنها احساس می کنند 
که برایشان ارزش قائلید و خالصانه سعی در رفع کاستی های 

پاسخگویی،  برای  زمانی  بازه  مناسب ترین  دارید.  رستوران 
بین 24 تا 48 ساعت است. اگر پاسخگوی انتقادات مشتریان 
پیدا  خود  شکایات  طرح  برای  را  دیگری  جای  آنها  نباشید، 

می کنند.

3- پاسخگویی به شکایت های آنالین
فرض کنید که به رغم رعایت دو نکته باال، یکی از مشتریان شما 
 Google« یا »Yelp« در یکی از شبکه های اجتماعی یا سایت
نشان  واکنشی  چه  کرد.  انتقاد  شما  رستوران  از   »Review
می دهید؟ خوشبختانه در اغلب این سایت ها، اطالعات تماس 
وجود  مشتریان  با  تماس  امکان  اگر  دارد.  وجود  مشتری 
نظرات،  تمام  به  و  کنید  استفاده  فرصت  این  از  باید  داشت، 
از رستوران  از کسانی که  از مثبت و منفی پاسخ دهید.  اعم 
نیز  ناراضی  به مشتریان  کنید.  تشکر  کرده اند،  تعریف  شما 
این اطمینان را بدهید که مشکالت را رفع خواهید کرد. آنها 
نیز اگر در کالم شما صداقت ببینند، ممکن است نظرات منفی 

خود را از سایت ها پاک کنند.

4- در نظر گرفتن امتیازاتی خاص برای مشتریان ناراضی
هوشمندانه  استراتژی ای  دیجیتال،  بازاریابی  حوزه  در 
دسته  آن  حتی  باشد،  مشتریان  همه  حفظ  آن  هدف  که  است 
برای  کرده اند.  انتقاد  شما  رستوران  از  که  مشتریانی  از 
جلب رضایت مشتریانی که خاطره خوشایندی از رستوران 

فرصتی  شما  به  تا  بخواهید  آنها  از  می توانید  ندارند،  شما 
می توانید  کنید.  رفع  را  خود  کاستی های  تا  دهند  دوباره 
برای مشتریان ناراضی امتیازاتی قائل شوید، مثل 10 درصد 
کارت   آنها  برای  می توانید  رایگان.  پیش غذای  یا  تخفیف 
تخفیف طراحی کنید تا زمانی که به رستوران رجوع کردند، 
بتوانید آنها را از سایر مشتریان تشخیص دهید. به خدمه نیز 
گوشزد کنید تا در رفع ایرادهایی که این مشتریان را رنجانده 
کند  احساس  مشتری  که  نکنید  رفتار  طوری  بکوشند.  است 
دارد با شما معامله می کند. هدف شما از ارائه امتیازات این 
این  هدف  کند.  پاک  اینترنت  از  را  خود  انتقاد  او  که  نیست 
ناراضی، دوباره در رستوران حاضر شود  است که مشتری 
و ساعاتی خوش را تجربه کند. احتماال پس از مدتی نظر او 

رستوران  برای  و  کرد  خواهد  تغییر  شما  رستوران  درباره 
شما، امتیاز یا رتبه باالتری در نظر خواهد گرفت.

5- شکایت و گزارشات منفی اجتناب ناپذیرند
انتقادات  و  گزارشات  جلوی  نمی توانید  اینکه،  آخر  در  و 
ممکن،  راه  تنها  بگیرید.  را  مجازی  فضاهای  در  مشتریان 
مدیریت انتقادات و پاسخگویی به آنها است. شما نمی توانید 
سوء  انسانیم،  ما  همه  دارید.  نگه  راضی  را  مشتریان  همه 
تفاهم ها اتفاق می افتند و گاهی نمی توانیم انتظارات یکدیگر 
گزارشات  و  نظرات  تمام  که  رستورانی  کنیم.  برآورده  را 
کاربران  و  مشتریان  در  می تواند  است،  مثبت  آن  درباره 
اینترنت سوء ظن ایجاد کند. ممکن است کاربران تصور کنند 
مربوطه،  رستوران  یا  نیستند  واقعی  شده  درج  نظرات  که 
است.  داده  باج  کاربران  به  مثبت،  نظرات  دریافت  برای 
عالوه بر نکاتی که ذکر شد، بهتر است چند مورد دیگر را نیز 
در نظر داشته باشید. در هر رستورانی، باید یک نفر مسوول 
رستوران  اعتبار  مدیریت  و  انتقادات  و  نظرات  به  رسیدگی 
باشد. بازخوردهایی که دریافت می کنید فرصت هایی هستند 
که کمک می کنند عملکرد خود را بهبود ببخشید. جلب رضایت 
مشتریان، دریافت بازخورد مثبت از آنها و کسب اعتبار میان 
آنها یک استراتژی بازاریابی بلندمدت است. سپس مشتریان 
آنها،  تا اوقات خوشی را برای  می توانند به شما اعتماد کنند 

دوستان و خانواده هایشان رقم بزنید.
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سال جدید، بهترین 
زمان برای شروع 

کسب وکار تازه
مترجم: مریم رضایی

شروع  خوش بینی  فلسفه  از  که  کارآفرینانی 
بهره  کسب وکارشان  راه اندازی  برای  جدید  سال 
شروع  در  می گویند.  خود  تجربیات  از  برده اند، 
یک سال جدید همه این حس طبیعی را دارند که 
کار تازه ای را شروع کنند. اما از کارهای ساده ای 
داده اید در سال جدید  به خودتان قول  اینکه  مثل 
توانایی هایتان  از  چرا  بگذرید.  بروید  باشگاه 
استفاده بهتر نمی کنید و در سال جدید کسب وکار 
تازه ای راه نمی اندازید؟صبح اولین روز سال 2012 
راه اندازی  طرح   )Olivia knight( نایت  اولیویا 
کرد؛  نهایی  را   patchworkpresent.com شرکت 

کسب وکاری که دو سال به فکر تاسیس آن بود. 

یک  راه اندازی  ایده  »مدت ها  می گوید:  مورد  این  در  او 
 URL پلت فرم را داشتم و حتی اسم شرکت را انتخاب و
آن را خریداری کرده بودم. اما تصمیم برای شروع کار 
شروع  برای  نایت  انگیزه  بود.«  کار  بخش  سخت ترین 
کسب وکار از یک مکالمه معمولی با همسرش شروع شد. 
»در تعطیالت سال نو او دو واقعیت مهم و انگیزه بخش 
را به من یادآوری کرد؛ اینکه تردید من برای راه اندازی 
بدترین  این  و  شده  خسته کننده  خیلی  جدید  شرکت 
آستانه  در  بنابراین  دهد.  رخ  می تواند  که  است  اتفاقی 
سال جدید به خودم گفتم که امسال باید کسب وکارم را 

کمی  و  داشتم  شگفت انگیزی  احساس  کنم.  راه اندازی 
ترسیده بودم. اما پیش از هر چیز از تردید و اضطراب 
اعالم  طبق  شدم.«  رها  کار  شروع  برای  دیوانه کننده 
کسب وکارهای  »خوش بینی  ساالنه  شاخص  اولین 
کوچک« شرکت eBay، انتظار می رود بیشتر بنگاه های 
صادرات  کنند،  رشد  جدید  سال  در  متوسط  تا  کوچک 
استخدام و  افزایش می یابد و سطح  بیشتر کشورها  به 
معرفی محصوالت جدید بیشتر می شود. بنابراین، اگر 
می خواهید هم رده این شرکت ها شوید، سعی کنید ایده 
کسب وکار خوبی را که در ذهن دارید به اجرا درآورید. 

چگونه؟

شروع کار
توصیه نایت این است که کمی تامل و ارزیابی کنید یک 
کسب وکار کوچک چگونه به صورت عملی و احساسی بر 
شما اثرگذار است. او می گوید »ممکن است این حرف ها 
یک  شروع  که  است  درست  این  اما  باشد،  کلیشه ای 
آنچه فکر می کنید، سه برابر زمان  به  کسب وکار نسبت 
برای  بادقت  خیلی  بنابراین  می برد.  بیشتری  هزینه  و 
پیشبرد  برای  باشید  داشته  اطمینان  و  شوید  آماده  آن 
سارا  برای  هستید.«  برخوردار  الزم  پشتیبانی  از  کار 
Babycup. شرکت  موسس  و  مدیر   ،)Sara Keel( کیل 
co.uk، پروراندن کسب وکار جدید روشی خاطره انگیز 
 Babycup در تعطیالت سال جدید بود. او می گوید »ایده
را شکل داده بودم، اما هیچ گاه برای شروع آن احساس 
کاتالیزور  جدید  سال  شروع  انگیزه  نمی کردم.  آمادگی 
بزرگی برای من بود که اولین قدم را بردارم. شروع یک 
بنابراین  باشد.  انرژی بخش  بسیار  سال جدید می تواند 
این فرصت استفاده کنید.«  از  این است که  بهترین کار 
زیر  فرزند  سه   Babycup راه اندازی  زمان  در  که  کیل 
با دیگر  ارتباط  شش سال داشت، می گوید که برقراری 
که  مسیری  در  او  به  کوچک  کسب وکارهای  صاحبان 

محفل  یک  وارد  »وقتی  است.  کرده  زیادی  کمک  پیمود 
بروید  آن  از  فراتر  نیفتید.  گیر  آنجا  در  می شوید  کاری 
بیابید.  اینترنتی  و  واقعی  دنیای  در  جدید  دوستانی  و 
برندهای دیگر را در صنعت خود بشناسید. رسانه های 
اجتماعی می توانند کمک بزرگی باشند که به کمک آنها 
می توانید با صاحبان دیگر کسب وکارهای کوچک آشنا 
شوید و از آنها بازخورد، جهت و کمک بگیرید.« با اینکه 
نیروی محرک قدرتمند  انگیزه سال جدید می تواند یک 
شرکت  موسس   ،)Dan Godsall( گادسال  دان  باشد، 
است  مهم  بسیار  دارد  اعتقاد   ،Wombagroup.com
شروع  یک  فقط  سادگی  به  را  کسب وکار  یک  شروع  که 
باید  شما  ایده  بپذیرید  که  است  این  او  توصیه  بدانیم. 
انعطاف پذیری  و  تمرکز  بین  تعادل مناسب  و  کند  رشد 
هیچ  که  عالقه تان  مورد  ویژگی های  »به  شود.  برقرار 
متوسل  نمی افزاید،  کسب وکارتان  داستان  به  چیز 
که  نشوید  ایده تان  شیفته  طوری  کنید  سعی  نشوید. 
مراقب  دیگر،  سوی  از  ببینید.«  را  آن  نقایص  نتوانید 
نوبل  دونا  نکشند.  را  شما  محبوب  ایده  دیگران  باشید 
 ،CurveSomeYoga موسس   ،)Donna Noble(
از  معتقدند  که  خانواده  اعضای  یا  دوستان  می گوید 
منتقدان  می توانند  می خواهند  را  شما  خیر  قلب  ته 
از  »خیلی  باشند.  جدید  کسب وکار  ایده های  برای  بدی 
اطرافیانم گفتند که من نمی توانم CurveSomeYoga را 
مدیریت کنم، چون به اندازه کافی انعطاف پذیر نیستم. 
اما من مقاومت کردم و برای یادگیری چیزهای جدید و 

شناخت مشتریانم وقت گذاشتم.« 

نیروی محرک
 ،)Sarah Louise Stevenson( سارا لویس استیونسون
موسس شرکت آموزش و مشاوره رسانه های اجتماعی 
را  شما  که  مسائلی  است  معتقد   ،SLSocial.co.uk
همان  می تواند  بازمی دارد،  کسب وکار  یک  شروع  از 

سوق  موفقیت  سوی  به  را  شما  که  باشد  چیزهایی 
می دهد. »من شغلم را به عنوان استراتژیست رسانه های 
انبوهی  با  را  خودم  کسب وکار  و  کردم  ترک  اجتماعی 
این  اما  کردم.  شروع  مشتری  هیچ  بدون  و  بدهی ها  از 
دقیقا همان چیزی بود که من را به سوی موفقیت سوق 
ثبات  یا  مالی  پشتیبانی  اگر  که  معتقدم  صادقانه  داد. 
بیشتری داشتم، نمی توانستم کسب وکارم را ظرف پنج 
 Krupali( گوره  کروپالی  ببرم.«  پیش  حد  این  تا  ماه 
Gore(، موسس شرکت aromacakeboutique.com با 
تازه ای  »شروع  می گوید:  او  است.  موافق  موضوع  این 
منحصربه فردی  به طور  دارد،  همراه  به  جدید  سال  که 
شروع  برای  فوق العاده ای  انرژی  و  است  انگیزه بخش 
در  را  من  جنبشی  نیروی  این  می دهد.  کسب وکار  یک 
الهام بخش  و  کرد  حفظ  کسب وکار  متعدد  موانع  طول 
تالش های من برای راه اندازی وب سایت باکیفیت شرکت 
تصور  و  کنید  کنترل  را  اولیه  انرژی  این  بنابراین  بود. 
نکنید که باید همه چیز را برون سپاری کرد. صبر کنید 
چهار  شود.«  کشف  شما  مرتبط  پنهان  مهارت های  تا 
 2012 سال  ابتدای  در  نایت  کسب وکار  شروع  از  سال 
و  افسوس  احساس  گاه  هیچ  حال  به  تا  او  و  می گذرد 
مشکالت  سال  آن  ابتدای  »در  است.  نداشته  ناراحتی 
کارهای  انجام  تا  گرفته  درآمد  کسب  از  داشتم؛  زیادی 
یافتن  سایت،  تاسیس  مناسب،  تیم  استخدام  قانونی، 
و  کارکنان  اشتباه های  با  درگیری  و  مشتریان  اولین 
نگاه می کنم،  به عقب  اما وقتی  دردسرهای خانوادگی. 
هنوز معتقدم سخت ترین بخش کار همان برداشتن گام 
نخست و شروع کسب وکار بود. همچنان اعتقاد دارم که 
شروع سال جدید بهترین زمان برای این کار است، چون 
کسب وکار  یک  ایجاد  برای  مانع  بزرگ ترین  نهایت  در 

موفق این است که آن را در مرحله اول شروع نکنیم.« 

The Guardian :منبع
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مشاوره خانواده با تعیین وقت قبلی
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از برابری دیه تا ورود به مجلس

 ناکــــــــــامی ها و 
کامیــــــــابی های 
زنان در سال 94

و  اجتماعی  فعالیت  تبلور  می توان  گذشت  که  سالی  در   
آینده ای  به  و  دید  وضوح  به  را  زنان  سیاسی  مشارکت 
در  جامعه،  خاموش  معموال  نیمه  حضور  برای  روشن تر 

عرصه های مختلف امید داشت.
 شاید بی راه نباشد اگر سال 94 را با همه فراز و فرودهایی 
که داشت، سالی به نام »زنان« بخوانیم؛ در این سال، اتفاق 
مهم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی، زنان 
را بیش از گذشته در عرصه مشارکت سیاسی به تالش و 
از حضور  فعالیت سیاسی واداشت. زنان که تجربه های 
با مصوباتی مغایر خواسته هایشان در  نمایندگان  بعضی 
راه اندازی  کمپینی  و  شده  کار  به  دست  داشتند،   مجلس 
کردند که بر مبنای آن، پنجاه کرسی مجلس به زنان تعلق 

بگیرد.
باز  مردم  میان  در  را  خود  جای  رفته رفته  که  کمپین  این 
کرد و به نوعی مطالبه مردمی تبدیل شد، و آگاهی رسانی 
خودشان،  به  مجلس  به  ورود  شایسته  زنان  اعتماد  برای 
نتیجه خوشی در پی داشت و در نهایت پس از اعالم نتایج 
و  یافتند  راه  مجلس  به  زن   14 که  شد  مشخص  انتخابات 
اگر  اساس،  این  بر  رفتند.  دوم  مرحله  به  نیز  نماینده   8
نمایندگان  تعداد  کنند  پیدا  راه  مجلس  به  نفر   8 این  همه 
و  است  بزرگی  تحول  که  می رسد  نفر   22 به  مجلس  زن 
اگر حتی یك نفر از آنها به مرحله بعد راه پیدا کند، تعداد 
زنان مجلس دهم، بیش از دوبرابر تعداد زنان مجلس نهم 
و رکورددار تمام مجالس گذشته شورای اسالمی خواهد 

شد.
انتخابات  در  نام  ثبت  برای  زنان  گسترده  حضور  این 
چند  از  خبرگان  مجلس  حتی  و  اسالمی  شورای  مجلس 
کشورهای  بین  در  که  این  از  فارغ  دارد؛  اهمیت  جهت 
کم  بسیار  ایرانی  زنان  سیاسی  مشارکت  میزان  مختلف، 
در  زنان  اخیر،  سال های  در  که  اینجاست  مساله  بوده  
تحصیالت دانشگاهی به مراتب باالیی دست پیدا کرده اند 
و  اجتماعی  اقتصادی،  فعالیت  تنگنای  در  در  همچنان  اما 
جدید،  سیاستگذاری های  با  است  نیاز  و  هستند  سیاسی 
زنان توانمند در این عرصه ها نیز وارد شوند و ورود تعداد 
آنها به مجلس، به منزله فتح یکی از قله هایی  از  بیشتری 

است که کمتر دست یافتنی می نمود.

قاضی پور و قاضی پورهای دیگر
را  خیلی ها  البته  زنان  سیاسی  مشارکت  و  حضور  این 
خوش نیامد. عده ای در مقابل این اتفاق سکوت کردند یا با 
گوشه و کنایه مخالفت هایی کردند و بعضی دیگر که توان 
تحمل مجلسی با صداهای مختلف را نداشتند، به وضوح 
عبارات.  سخیف ترین  با  هم  آن  پرداختند؛  مخالفت  به 
شورای  مجلس  در  ارومیه  مردم  نماینده  قاضی پور، 
فعالیت های  زمان  در  او  بود.  افراد  این  از  یکی  اسالمی 

و  شد  حاضر  جمعی  در  مجلس  انتخابات  برای  تبلیغاتی 
به  برای ورود  زنان  از  تعداد زیادی  نام  ثبت  از  انتقاد  در 
مجلس شورای اسالمی گفت: »مجلس جای زنان نیست؛ 
جای مردان است.  ... مجلس را دست سوسول ها ندهید؛ 

دست کسی که خودش را نمی تواند نگه دارد!«
ایران  زنان  جمعیت  نماند؛  واکنش  بی  البته  اظهارات  این 
اسالمی شاخه  ارومیه، د ر واکنش به این سخنان بیانیه ای 
قریشی،  سید مهد ی  حجت االسالم  همچنین  و  کرد   صاد ر 
این  به  جمعه  نماز  خطبه های  د ر  ارومیه  امام  جمعه  
برای  هم  مجلس  نمایندگان  د اد .  نشان  واکنش  اظهارات 
شکایت از قاضی پور امضا جمع کرده و در متن نامه شان 
توهین  خصوص  »در  نوشتند:  کشور  کل  دادستان  به 
عمومی به نمایندگان مجلس خصوصًا جامعه زنان توسط 
آقای نادر قاضی پور نماینده منتخب دوره دهم و نماینده 

در  نطق  طریق  از  که  اسالمی  شورای  مجلس  نهم  دوره 
انتشار گسترده  آن در فضاهای  از مجامع عمومی و  یکی 
مجازی به تبعه آن تغذیه رسانه های اپوزیسیون برانداز، 
الفاظی رکیک و توهین آمیز که خالف شئون و عرف مسلم 
نمایندگی است به این جمعیت نسبت داده است، اینجانبان 
را  خود  اعتراض  و  شکایت  مراتب  مجلس  نمایندگان 
اعالم می دارد. مستدعی است دادستانی محترم به عنوان 
مدعی العموم و به استناد ماده 697 قانون مجازات اسالمی 
نامبرده  از  دعوی  اقامه  به  نسبت  مربوط  قوانین  دیگر  و 

اقدام الزم را معمول فرمایید.«

این  قاضی پور،  اظهارات  با  مخالفت ها  موج  گرفتن  شدت 
نوعی  به  را  سخنانش  که  واداشت  را  اصولگرا  نماینده 

زنان جامعه  تمام  از  با عذرخواهی  نه  آن هم  کند؛  توجیه 
به  مجلس.  نماینده  چند  از  معذرت خواهی  با  تنها  بلکه 
نمایندگان  پیش  عذرخواهی  برای  او  رهبر،  فاطمه  گفته 
سخنان،  این  از  منظورش  گفته  و  رفته  نهم  مجلس  زن 
نهم  و  هشتم  هفتم،  مجالس  اصولگرای  زن  نمایندگان 
بوده  انتخابیه  حوزه  در  افراد  برخی  مخاطبش  و  نبوده 

است!

از فوتبال تا حقوق زنان
و  داشت.  همراه  به  نیز  ارا  دیگری  موارد  البته   94 سال 
با سال ها  که  زنانی  تا  واداشت  فعالیت   به  را  زنان  جامعه 
و  ورزشی  فرهنگی،  علمی،  مختلف  زمینه های  در  تالش، 
... تجربه کسب کرده اند، مجبور نشوند با هر بهانه ای از 
موفقیت بازبمانند. این بار نه سیاست، بلکه فوتبال بود که 

اردالن،  نیلوفر  وقتی  کشید؛  میان  به  را  زنان  حقوق  پای 
مخالفت  دلیل  به  کشورمان،  موفق  فوتبالیست  زنان  از 
ملی  تیم  همراهی  از  کشور،  از  او  خروج  برای  همسرش 

برای مسابقات فوتبال بازماند.
با خروج همسرش  درواقع مخالفت همسر نیلوفر اردالن 
از کشور، مانند ذره بینی بود که بر مطالبات زنان گذاشته 
برای  دغدغه ای  به  اردالن،  شخص  از  فراتر  ماجرا  و  شد 
است  ممکن  نمی کردند  گمان  که  شد  تبدیل  زنانی  تمام 
آنها  به  را  روزی زندگی شیرین مشترکشان روی دیگری 

نشان دهد و با چنین اتفاقی مواجه شوند.
رسانه ای  و  کشور  از  او  خروج  با  اردالن  همسر  مخالفت 
سال ها  نتیجه  نتوانسته  ورزشکار  زن  یك  که  این  شدن 
تالشش را ببیند، لزوم تغییر قوانینی از این دست را بیش 
با  زنان  حقوق  فعاالن  کرد.  مطرح  جامعه  در  گذشته  از 
زنان  آگاهی  لزوم  اردالن،  نیلوفر  ماجرای  از  گرفتن  وام 
ماجرا  این  درواقع  و  کردند  بیان  را  عقد  ضمن  شروط  از 

نسبت  زنان  است  الزم  قوانین،  اصالح  زمان  تا  داد  نشان 
به شرایطی که می توان هنگام عقد ازدواج درج کرد آگاه 

باشند.
نیلوفر  ماجرای  اگرچه  فراوان،  کش وقوس های  از  پس 
اردالن ختم به خیر شد و وساطت هایی که صورت گرفت، 
او در نهایت توانست برای همراهی تیمش از کشور خارج 
شورای  مجلس  دوره  این  نمایندگان  دید  باید  اما  شود؛ 

اسالمی چه تمهیدی را برای این موضوع می اندیشند.

برابری دیه زن و مرد در حوادث رانندگی
اتفاقی که پایان بخش سال 94 در حوزه زنان بود، این که 
برابری دیه زن و مرد که پیشتر در الیحه بیمه شخص ثالث 
مطرح شده بود به تایید شورای نگهبان رسید. با این که 
اما  می شود،  تلقی  مثبتی   گام  خودش  نوع  در  اتفاق  این 

تعبیر بسیاری از افراد این بود که دیه زن و مرد برابر شده 
است، در حالی که باید گفت همچنان دیه زنان، نصف دیه 
صادق  رانندگی  جرایم  در  تنها  قانون  این  و  است  مردان 

است.
در  مرد  و  زن  دیه  شدن  برابر  با  حتی  حساب،  این  با 
تصادفات رانندگی، به اعتقاد کارشناسان و فعاالن حوزه 
زنان، الزم است امروزه این مشکل برطرف و به برابری 
دیه میان زنان و مردان حکم داده شود. همانطور که در 
آن  به  نیز  رانندگی  سوانح  اثر  بر  مرد  و  زن  دیه  برابری 
اشاره شد، یکی از مهمترین دالیلی که تاکنون دلیل نصف 
بودن دیه زن نسبت به مرد عنوان شده، بار اقتصادی  است 
که طبق قوانین شرعی بر عهده مرد گذاشته شده است، اما 
در زمان کنونی در بسیاری از موارد زن ها همانند مردان 
سرپرست  که  هستند  زنانی  و  دارند  اقتصادی  مسئولیت 
در  هایی،  بررسی  با  بنابراین  می شوند  محسوب  خانوار 

نصف بودن دیه زنان نسبت به مردان تجدیدنظر کرد.

به یاد داشته باشید فقــــط از 
صرافی های معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خوداستفاده نمائید
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9 اشتباه زنان در 
روابط زناشویی

در این نوشتار چندین نکته آمده که باید در این خصوص به آنها توجه داشت تا 
کم ترین آسیب های ناخواسته وارد زندگی عاطفی شود.

1 از کم ارزش کردن خود بپرهیزید
آسیب پذیر بودن و نداشتن امنیت در جهان امروز بسیار آسان است. شما دائما 
باید با موفقیت هایی که کسب می کنید، خود را به اثبات رسانده و با پیروزی 
ها و شکست ها رو به رو شوید؛ بنابراین تخریب و از بین بردن عزت نفس و 
ارزش شخصی افراد ساده است. سعی کنید که از ارزش های خود کم نکنید. 
بدانید که شما ارزش و لیاقت همه چیز را در جهان دارید و شایسته هر آنچه 

دارید، هستید.

2 از تکیه محض به شریک زندگی خود بپرهیزید

تا  به کسی  وابستگی  اما  نیست،  بدی  برای حمایت، چیز  به کسی  تکیه کردن 
حدی که تبدیل به تنها پشت و پناه شما شود، روشی نادرست است. این کار 
به  تان  شادی  و  احساسی  ثبات  شما،  شخصی  ارزش  شود  می  باعث  بعدها 
شریک  به  ندارید.  آنها  روی  کنترلی  هیچ  خودتان  که  شود  وابسته  چیزهایی 

زندگی خود برای حمایت متقابل تکیه کنید، اما به او محتاج نباشید.

3 به برقراری ارتباط کم توجه نباشید
گاهی درک همسرتان مشکل می شود، به خصوص زمانی که افسرده، عصبانی 
یا ناراحت هستید، بنابراین بهرت است که در آن لحظه موضوع را رها کنید. 
اکثر اوقات صحبت، پرسش، برقراری ارتباط کالمی در یک رابطه ایده خوبی 
است، مخصوصا اگر احساس می کنید که نتوانسته اید نیاز شریک زندگی خود 
یا روش برقراری ارتباط با وی را درک کنید. انجام چنین کاری، رابطه شما را 

تقویت کرده و به هر دو طرف درک بهتری از حس و حال یکدیگر می دهد.

4 برای تغییر همسرتان تالش نکنید
زنان و مردان نسل ما و نسل پیش از ما، کمی در روش تفکر، عمل و رفتار با هم 
تفاوت دارند. البته نمی توان گفت همه آنها، بلکه این امر درباره تعداد زیادی 
از ما صادق است. نکاتی در شریک زندگی شما وجود خواهدداشت که شما آنها 
را دوست دارید و برخی را نیز دوست ندارید. قطعا ترجیح می دادید که همسر 
شما برخی از آن نکات و صفات را نداشت، اما اکنون که این صفات را دارد، 
کمی آنها را برای خود قابل تحمل کرده و سعی کنید به آنها عادت کنید. سعی 
نکنید او را به سمت عالئق خود سوق داده و تغییر دهید؛ در عوض بیشتر روی 

آنچه می پسندید، تمرکز کرده و کمتر به چیزهایی که نمی پسندید، فکر کنید.

5 آنچه را برای شما انجام می دهد، بی ارزش نکنید
برخی مردان با تفکرات زنان درباره روابط عاشقانه آشنایی دارند؛ اما اغلب 
مردان با اینکه واقعا عاشق زنان خود هستند، به ندرت طبق تعریف یک زن از 
که فقط چون همسرتان چیزهایی  کنید  پیش می روند. دقت  رابطه عاشقانه 
درعوض  بدانید.  توجه  بی  را  او  نباید  ندارد،  خاطر  به  اید،  گفته  او  به  که  را 
کارهای زیادی را هم انجام می دهد. اگر می خواهید کاری را انجام دهد، گاهی 
مستقیما آن را به او یادآوری کنید. به این صورت زندگی را هم برای او و هم 

برای خودتان آسان می کنید.

6 از آنچه خارج از کنترل شماست عیب جویی نکنید
خاطرات توسط کسانی خلق می شوند که برای کوچک ترین جزئیات مته به 

خشخاش نمی گذارند. سعی کنید به ندرت کارها را در زندگی هدایت کنید و 
اجازه دهید امور آن طور که باید و شاید صورت بپذیرند. اینکه وقتی برنامه 
و  به فکر فرورفتن  اما  امری طبیعی است،  افسرده شوید  تغییر می کنند،  ها 
پژمرده شدن به خاطر این تغییرات یا گریه و زاری کردن یا دائما کنایه زدن، 
می تواند یک خاطره خوب در حال رقم خوردن را خراب کرده و حال و هوای 

خودتان و شریک زندگی تان را تلخ کند.
و  کنید  تحمل  اصال  توانید  نمی  که  است  چیزی  ها  برنامه  در  تغییر  اگر  حتی 
روی سالمت و امنیت شما اثر ناخوشایند دارد، سعی کنید روی جزئیات تاکید 
نکنید. از زمان با این فکر لذت ببرید که چه چیزی می تواند یک عنصر شگفتی 

ساز در همین حال حاضر باشد.

7 سعی در سلب آزادی های همسر خود نداشته باشید
هیچ مشکلی در خواستن یک رابطه طوالنی و امن وجود ندارد. همگی ما تغییر 
تان  زندگی  شریک  به  هم  و  خودتان  به  هم  کنیم.  می  پیدا  تکامل  و  کنیم  می 
فرصت بدهید. برای تقویت و تحکیم رابطه و از بین بردن حس عدم امنیت، با 
شریک زندگی خود صحبت کنید تا راهی بیابید برای ایجاد و ساختن شرایطی 

که حس امنیت بیشتری در آن دارید.

8 به وفاداری احترام بگذارید
روابط از مراحل دشواری گذر می کنند و در طول این مراحل است که ما آسیب 
پذیر و حتی گاهی ناشاداب می شویم. اگر این چنین شد، با شریک زندگی خود 
صحبت کنید. در صورتی که چیزی متفاوت می خواهید که رابطه فعلی تان 
این  اگر  اما  بیان کنید،  آن را  به شما نداده است، پس شجاعت داشته باشید و 
شجاعت را ندارید، اعتماد موجود بین خود و شریک زندگی خود را برای یک 
لحظه ضعف یا وسوسه تخریب نکنید. باید طوری با شریک زندگی خود رفتار 
احترام  کمال  و  تمام  وفاداری  به  کند.  رفتار  شما  با  او  دارید  دوست  که  کنید 

بگذارید.

9 به جای او تصمیم نگیرید
و  ها  انتخاب  در  خاص  ای  رتبه  و  نقش  مان  های  گفته  داریم  دوست  ما  همه 
فرد  هر  که  شود  می  باعث  همین  باشد.  داشته  مان  زندگی  شریک  تصمیمات 
اما در بسیاری مواقع هم زیاده روی می  متاهلی احساس خاص بودن بکند، 
کنیم. به یاد بیاورید زمانی که کسی در تصمیم گیری های شما دخالت می کند، 
چه حسی پیدا می کنید؟ برای شریک زندگی شما هم دقیقا همین طور است. به 

خاطر همسرتان هم که شده، به جای او تصمیم نگیرید.
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قوری ضدحساسیت!
از  متخصصان طب سنتی و پزشکی رایج هر دو استفاده 
کار سینوس های  این  با  کنند. شما  تایید می  را  این روش 
آلرژی زا  با آب نمک شست وشو می دهید و مواد  خود را 
و محرک را از سینوس ها پاک می کنید. برای این کار می 
کنید  تهیه  وشو  شست  سرم  بسته  یک  داروخانه  از  توانید 
که  ترتیب  این  به  سازید،  آماده  را  محلول  این  خودتان  یا 
تا 3 قاشق چای خوری نمک بدون ید و یک قاشق چای   2
خوری جوش شیرین را در یک لیتر آب از قبل جوشانده و 

از  لیتر  خنک شده بریزید و مخلوط کنید. هربار 30 میلی 
این محلول را داخل یکی از قوری های قدیمی تان بریزید 
کنار  در  را  لوله قوری  بگیرید. سپس  پایین  را  و سر خود 
یکی از سوراخ های بینی تان قرار دهید و محلول درون آن 
را داخل بینی بریزید تا از سوراخ دیگر بینی خارج شود. 
کار خیلی سختی نیست. بعد از چندبار تکرار به آن عادت 

خواهید کرد!

کراتین طبیعی

برای بدنسازی یا رفع آلرژی؟!
کراتین به عنوان یک آنتی آلرژی طبیعی عمل می کند. این 
قرمز،  انگور  پیاز،  سیب،  پوست  در  طبیعی  طور  به  ماده 
مرکبات، کلم بروکلی و سبزیجات یافت می شود. البته برای 
دریافت تاثیر آن از پودرهای کراتین نیز می توان استفاده 
کرد. به این ترتیب که در اوج فصل آلرژی سه بار در روز، 
هربار 300 میلی گرم از این پودر را با فاصله از وعده های 
غذایی مصرف کرد. البته قبل از مصرف این مکمل ها حتما 
با پزشک خود مشور ت کنید. چرا که برخی داروها مانند 
مکمل  مصرف  با  تیروئید  داروی  و  ضدافسردگی  داروی 

هم  انگور  هسته  عصاره  مکمل  دارند.  تداخل  کراتین  های 
اگر  خصوص  به  دهد،  کاهش  را  آلرژی  عالئم  تواند  می 

همزمان با ویتامین C مصرف شود.
عالئم  از  جلوگیری  برای  ها  راه  ترین  خوشمزه  از  یکی 
اگرچه  است!  ترش  آلبالوی  آب  لیوان  یک  نوشیدن  آلرژی 
با  اما  دارد  بسیاری  منافع  تنهایی  به  خود  تازه  آلبالوی 
نوشیدن آب آن می توان مقدار زیادی کراتین وارد بدن کرد. 
همان طور که گفته شد کراتین از تولید هیستامین توسط 

سیستم ایمنی بدن جلوگیری می کند

محصوالت پروبیوتیک
ضدحساسیت طبیعی بخورید

یاد  به  فقط  »پروبیوتیک«  واژه  شنیدن  با  هم  شما  شاید 
در  بیفتید  برای دستگاه گوارش  مفید ماست  باکتری های 
حالی که این باکتری ها عالوه بر دستگاه گوارش در حفظ 
ها  آلرژی  برخی  از  جلوگیری  و  بدن  ایمنی  سیستم  تعادل 
نقش مهمی را ایفا می کنند. عالوه بر این پروبیوتیک ها به 
تولید ویتامین ها و آنتی بیوتیک های مختلف در بدن کمک 

می کنند.

بخور عصاره گیاهان
هم برای آلرژی هم برای سالمت پوست

آب  اجازه دهید  پر کنید و  آب  با  را  تابه متوسط  یک ماهی 
جوش بیاید. شعله را خاموش کنید و ماهی تابه را از روی 
گاز بردارید و به آن 3 قطره عصاره اوکالیپتوس، 3قطره 
عصاره رزماری، 2 قطره عصاره مورد و 2 قطره عصاره 
حوله  یک  خود  سر  روی  بعد  کنید.  اضافه  چای  درخت 
صورت  دارید.  نگه  تابه  ماهی  باالی  را  سرتان  و  بیندازید 

تان  پوست  تا  نگیرید  تابه  ماهی  به  نزدیک  خیلی  را  تان 
نسوزد. برای 5 تا 10 دقیقه این بخور را تنفس کنید و این 
کار را روزی یک تا سه بار تکرار کنید. با این کار پوست تان 

هم از آلودگی ها تمیز می شود.

عسل محلی
از محله خودتان عسل بخرید!

است  نرسیده  اثبات  به  هنوز  آلرژی  بهبود  در  عسل  نقش 
اما استفاده از آن هم ضرری به شما نمی رساند. بسیاری 
اند که با مصرف عسل تولید  این تجربه را داشته  افراد  از 
شده در نزدیکی محل زندگی شان عالئم آلرژی شان کاهش 
ها  گل  گرده  زنبورها  که  باشد  این  دلیل  شاید  است.  یافته 
می  تولید  عسل  و  خورند  می  تان  سکونت  منطقه  در  را 
کنند، بنابراین مصرف این عسل برای شما مانند یک آمپول 

ضدآلرژی می ماند!

درمان هومیوپاتی
به امتحانش می ارزد!

مکمل  های  طب  ترین  قدیمی  از  یکی  هومیوپاتی  طب 
جایگزین در دنیاست که قدمت آن به بیش از 200 سال می 
از عصاره رقیق گل ها  آلرژی  برای درمان  این طب  رسد. 
خارش  و  قرمزی  رفع  برای  کند.  می  استفاده  گیاهان  و 
چشم می توان از قرص زیر زبانی گیاه »Euphrasia« )گل 
عینک( و برای آبریزش بینی می توان از قرص زیر زبانی 
Allium cepa )پیاز قرمز( استفاده کرد. بهتر است برای 
بار اول این قرص ها را همزمان مصرف نکنید و تاثیر هر 
آنها  از  تا متوجه شوید کدام یک  کدام را جداگانه بسنجید 
برای وضعیت تان مناسب تر است. توصیه می شود قبل از 
مصرف این داروها با یک پزشک هومیوپاتی مشورت کنید.

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

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

Tel: 020 7221 5763  
Mob: 07961 447116  

10 Harley Street W1

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی 
- روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم 

دکتر روحی شاهین

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

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای 
اعصاب لندن

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

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

 ، ی ها ژ لـــــر آ
میهمان همیشگی بهار

هر فصلی به دلیل ویژگی هایی که دارد می تواند عامل بروز حساسیت )آلرژی( در انسان باشد. در میان فصل ها، 
این  و  زنده می شود  دوباره  که طبیعت  دارد، چرا  در خود  بیشتری  )آلرژن(  بهار عوامل حساسیت زای  فصل 
زنده شدن تغییرات زیستی زیادی را در محیط ایجاد می کند. گرده گل ها، انواع قارچ ها، گرد و غبار و پرزهای 
از گذشته در  این عوامل بیشتر  افراد است که در فصل بهار،  از مهم ترین عوامل بروز حساسیت در  حیوانات 

محیط پراکنده می شوند.

آلرژی بهاری طاقت تان را طاق کرده؟! داروهای ضدآلرژی شما را خسته و خواب آلوده می کند؟ 
از  آلرژی خود را مهار کنید؟ شاید هم بدنتان به هیچ یک  دوست دارید بدون داروهای شیمیایی 
داروهای موجود در داروخانه پاسخ نمی دهد و از تعداد عطسه هایتان کم نمی شود. پس باید چه 

کار کرد؟ در اینجا شما را با 17 راه برای جلوگیری از آلرژی بدون استفاده از دارو آشنا می کنیم.
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طب سوزنی
متعادل سازی سیستم ایمنی بیش فعال!

اگرچه دلیل آن هنوز کامال مشخص نشده است اما طب سوزنی 
می تواند عالئم آلرژی های فصلی را کاهش دهد به خصوص اگر 
از یک ماه قبل از شروع فصل آلرژی آغاز شود و برای 3 ماه ادامه 
پیدا کند. این روش با تحریک کانال های انرژی در بدن فعالیت 
بیش از حد سیستم ایمنی بدن را متعادل می کند و از این طریق 

عالئم آلرژی را کاهش می دهد.

برگ گیاه گزنه
این گزنه زبان را نمی گزد!

گزنه برخالف کرک های گزنده ای که روی برگ ها و ساقه هایش 
دارد، دارای خواص دارویی است. برای دریافت تاثیر ضدآلرژی 
این گیاه می توانید آن را مانند چای دم کنید و بنوشید. برای این 
کار چای کیسه ای گزنه را داخل لیوان قرار دهید و روی آن آب 
جوش بریزید، سپس روی لیوان را برای 15 دقیقه بپوشانید تا 
برای  بنوشید.  را  آن  بعد  و  شود  خارج  خوبی  به  چای  عصاره 

درمان آلرژی باید سه بار در روز از این دم کرده استفاده کنید.

HEPA دستگاه بخور سرد و دستگاه تصفیه هوا با فیلتر
گرده ها را به زمین بیندازید!

شاید با نزدیک شدن بهار و گرم شدن هوا تصمیم گرفته باشید 
بگذارید،  خانه  انباری  در  و  کنید  جمع  را  خود  بخور  دستگاه 
هوای  رطوبت  و  هستند  خنک  کمی  هنوز  ها  شب  که  درحالی 
خانه کم است. در چنین مواقعی استفاده از یک دستگاه بخور 
سرد هوای خانه را از مواد آلرژی زا پاک می کند. قطره های آب 
معلق در هوا به مواد آلرژی زا می چسبند، در نتیجه آنها سنگین 
می شوند و به زمین می افتند و دیگر آنها را تنفس نمی کنید. 
همچنین استفاده از دستگاه های تصفیه هوا با فیلتر HEPA به 
خصوص در اتاق خواب بهترین راه برای پاک کردن هوا از انواع 

هاگ ها و گرده های گیاهان است.

دستمال کاغذی مچاله
مراقب باشید کسی شما را نبیند!

این راه حل برای مواقعی خوب است که تنها هستید و کسی در 
اطرافتان نیست و در عین حال به هیچ یک از راه های دیگر درمان 

و  بردارید  را  کاغذی  تکه دستمال  یک  ندارید!  آلرژی دسترسی 
مقداری از آن را در دو قسمت مساوی تکه کنید. دستمال را به 
اندازه سوراخ بینی خود مچاله کنید و آن را در ابتدای سوراخ 
بینی تان فرو کنید طوری که قسمتی از آن بیرون باشد و خطر 
باال رفتن و گیر کردن دستمال داخل بینی وجود نداشته باشد. 
به مدت 15 دقیقه در این حالت بمانید و بعد دستمال ها را خارج 
کنید و بینی خود را تخلیه کنید. حداقل برای یک ساعت عطسه 

ها سراغتان نخواهند آمد!

غذای تند بخورید
غذاهای تند و پر ادویه

خوردن و حتی آماده کردن غذاهای تند و پرادویه می تواند به 
کاهش عالئم آلرژی کمک کند! غذاهای مکزیکی و تایلندی، فلفل 
هایی  خوراکی  از  سیر  و  پیاز  شنبلیله،  زنجبیل،  سیاه،  و  قرمز 
هستند که تاثیرشان بر آلرژی ثابت شده است. در واقع هرقدر 
غذا تندتر باشد کانال بینی راحت تر تخلیه می شود و گرده ها و 

هاگ های موجود در بینی راحت تر خارج می شوند.

ورزش در ساحل یا در کوه
به جای جنگل به ساحل بروید

آلرژی های فصل بهار و تابستان بهترین بهانه برای وقت گذرانی 
انواع  از  این مناطق را  در ساحل دریا هستند! بادهای ساحلی، 
هاگ و گرده پاک می کند. پس هرقدر می توانید به ورزش هایی 
مانند والیبال در ساحل، شنا در دریا و دویدن کنار آب بپردازید تا 
هم از آلرژی دور باشید و هم سالمت بدن خود را افزایش دهید. 
اگر هم در نزدیکی محل زندگی تان دریا وجود ندارد، می توانید 
به ارتفاعات و کوهنوردی بپردازید چرا که در ارتفاعات گیاهان 

کمتری رشد می کنند و آلرژی کاهش پیدا می کند.

آنتی اکسیدان ها
کاهش التهاب سینوس ها و بینی با آنتی اکسیدان

انواع  جمله  از  مختلف  های  خوراکی  در  موجود  اکسیدان  آنتی 
میوه ها، سبزیجات، آجیل، تخمه، چای سبز و... التهابات ایجاد 
شده در داخل بدن را کاهش می دهد و از این طریق عالئم آلرژی 
را متعادل می سازد. پس تا می توانید در این روزها به بدن خود 
 3 تا   2 از  بیشتر  باشد  حواستان  البته  برسانید.  اکسیدان  آنتی 
فنجان چای در روز ننوشید تا تجمع کافئین در بدن به ضررتان 

تمام نشود.

بستن در و پنجره
شب ها و صبح زود پنجره ها را باز نکنید

هیچ چیز مانند نسیم صبحگاهی بهاری خواب را از سرتان نمی 
پراند اما اگر آلرژی داشته باشید باز کردن پنجره به خصوص در 
صبح زود و آخر شب باعث می شود آنقدر مشغول تمیز کردن 
و خاراندن بینی تان شوید که نتوانید به اندازه کافی بخوابید و 
این مواقع  از کولر در  از این هوای بهاری لذت ببرید. استفاده 
اوقات برخی  اما گاهی  پیدا کنید.  باعث می شود عالئم کمتری 
اندازه هوای بیرون برایتان حساسیت ایجاد می  کولرها نیز به 
کنند. همچنین زمانی که در اتومبیل نشسته اید بهتر است پنجره 
ها را ببندید و کولر را روی حالت »چرخش هوا در کابین« قرار 
از  دهید. فیلتر موجود در کابین جلو به پاک شدن هوای داخل 

گرده ها کمک می کند.

چسبیدن گرده ها به لباس
امان از این گرده های جدایی ناپذیر!

برای  بنابراین  نشینند  می  لباس  روی  گیاهان  گرده  و  هاگ 
جلوگیری از ورود آنها به داخل خانه باید ابتدا لباس های خود 
را بیرون از خانه محکم بتکانید و سپس با استفاده از پودر لباس 
ضد  لباسشویی  مایع  یا  سفیدکننده  مقداری  اضافه  به  شویی 
را  ها  لباس  نیز  آن  از  بعد  را شست وشو دهید.  آنها  حساسیت 
در خشک کن قرار داده و از آویزان کردن شان درخارج از خانه 
طراحی  پارچه  نوعی  ژاپن  بدانید  است  جالب  کنید.  خودداری 

کرده که ذره ای گرده و هاگ به آن نمی چسبد!

ماسک ضدحساسیت
اگر می خواهید با گل و گیاه کار کنید...

ماسک های ضدآلرژی با فیلتر HEPA مناسب ترین گزینه برای 
البته  است!  کرده  مختل  را  شان  زندگی  آلرژی  که  است  افرادی 
الزم نیست کل ساعات روز را با ماسک بگذرانید. کافی است در 
کردن  جمع  زنی،  چمن  هنگام  مثال  برای  خاص  های  موقعیت 
برگ ها و باغبانی از آن استفاده کنید. ضدآفتاب را نیز فراموش 
تان  صورت  روی  ماسک  جای  تا  نمانید  آفتاب  در  زیاد  و  نکنید 

حک نشود!
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کی روش نقش اول انتخابات فدراسیون فوتبال

 بالتکلیفی 
فوتبال ایران

از  دارد.  رو  پیش  راه  دو  حاال  ورزش  وزیر   
هیات دولت برای اساسنامه 86 مصوبه بگیرد 
 11 تاریخ  در  را  فوتبال  فدراسیون  انتخابات  و 
انتخابات  تعویق  به  یا  کند  برگزار  اردیبهشت 
در  از حاشیه ها  دور جدیدی  تن دهد و شاهد 
پست  برای  نامزدها  دوباره  نام  ثبت  راستای 
را  راه  کدام  ورزش  وزیر  اینکه  باشد.  ریاست 
انتخاب می کند حدس دشواری نیست. اساسا 
همه هزینه هایی که وزارت ورزش متحمل شد 
به این دلیل بود که علی کفاشیان وارد انتخابات 
آنکه خود کفاشیان نیز نسبت به  نشود. حال 
ادامه حضور در راس تشکیالت فوتبال دلسرد 
شد و به همین دلیل در انتخابات ثبت نام نکرد. 
حاال در شرایطی که قرار است انتخابات با تاج، 
برگزار  و عزیزی خادم  آجورلو، عزیزمحمدی 
شود عده ای همه توان خود را به کار گرفته اند 

که فضا را برای تعویق انتخابات مهیا کنند. 

فضایی که جز بالتکلیف کردن فوتبال ایران آن هم در 
نخواهد  همراه  به  دیگری  فایده  شرایط  حساس ترین 
این  به  بخواهد  وزارت ورزش  که  صورتی  در  داشت، 
داد  خواهد  رخ  که  اتفاقی  دهد  نشان  سبز  چراغ  فضا 
چندان باب میل وزیر ورزش نخواهد بود. چه در این 

Takeaway Business for Sale
A take away shop located on a main road in Alfreton, 
Somercoates, Derbyshire is for sale. The shop is located in a very busy road and 
benefits from two pubs in 100 yards and a very big industrial state. It is also close to 
Co-op Supper Store, Screw Fix, Home Bargain, Iceland, Aldi and Pound stretchers.
This is a brand new shop with 
excellent takings, between £3000 
- £3200 a week. It benefits from 
brand new equipment such as:
2 x Stone Bake Pizza Ovens  /  
Brand new Hotplate
Twin Tank Chip Fryer   / Brand 
new Pizza Prepare Fridge
4x Commercial Stand up Right 
William and Foster Fridge Freez-
ers
2x Doner Kebab Machines               
Baine Marie

Previously this shop was a clothes shop. We have refurbished everything 
and have installed double plaster board fire rated ceilings and very good 
quality class A LED (Eco) Lights. (18w) The shop also benefits from 4 x1200 
TVL best quality CCTV cameras with 2000 GB memory (DVR),  Interlock 
gas safety system, A class Tiles all around the shop, Beautifully designed 
customer area, 1 bedroom flat upstairs with newly fitted bathroom, and a 
large garden and a wooden shed at the back of the property. There is free 
parking available in front of the shop for customers to use. I have spent a lot 
of time and money on this business but need to sell as I live 100 miles away 
from the property and the daily commute has proven to be very difficult for 
me. If you are interested in buying the business plus the free hold building, 
I am open to negotiations. Any enquiries  

please call Davoud on: 07400887606

مسی در جهنم 
»بهشت مالیاتی«

روزها  این  بارسا  آرژانتینی  ستاره  مسی  لیونل  برای  شرایط 
ال کالسیکو  در  به تازگی طعم شکست  که  لئو  نمی رود؛  پیش  خوب 
مالیاتی  فرار  از  پیچیده  پرونده ای  میان  در  را  نامش  چشیده،  را 
با  واقع  در  کرد.  خواهد  درست  برایش  تازه ای  دردسر  که  می بیند 
منتشرشدن اسناد پاناما تحت عنوان »اوراق پاناما« مشخص شد که 
در کنار چهره های سیاسی و تجار مشهور دنیا، ستاره های دنیای 
که  گزارشی  در  هستند.  مذکور  پرونده  درگیر  حسابی  هم  ورزش 
کار  آن  روی  مخفیانه  صورت  به  مختلف  خبرنگار   ٣٨٠ هم زمان 
سایتونگ،  جمله  از  دنیا  مختلف  رسانه های  در  هم  بعد  و  کرده اند 
مسی  لیونل  نام  شده،  منتشر  کونفیدانسیل  ال  و  گاردین  لوموند، 
تالش  پانامایی  شرکتی  تأسیس  با  که  است  ورزشکارانی  صدر  در 
و  کند  استفاده  کشور  این  در  موجود  مالیاتی«  »بهشت  از  کرده 
که  است  این  به  متهم  مسی  ندهد.  را  مالی اش  فعالیت های  مالیات 
اینکه مالیات  از همه مهم تر  فعالیت های مالی اش را مخفی کرده و 
تعدادی از فعالیت های تجاری اش را نداده است. البته نام او در این 
پرونده به تنهایی ذکر نشده و خورخه، پدر لیونل مسی هم هم ردیف 

او ایستاده است. 

مسی و  تخلف مالیاتی گسترده
مالیاتی  تخلف  به  پدرش  و  مسی  لیونل  که  نیست  اولین بار  این 
بارسلونا  در  دادگاهی  در  پیش تر  بارسلونا  ستاره  می شوند.  متهم 
بازه  در  تجاری اش  فعالیت های  مالیات  که  موضوع  این  اتهام  به 
زمانی ٢٠٠٧-٢٠٠٩ را نداده، به پرداخت ٤,١٦  میلیون یورو جریمه 
پرداخت  را  جریمه اش  که  روزی  در  درست  او  البته  شد.  محکوم 
به موقع و  کرد، در دادگاه قسم خورد دیگر کارهای مالیاتی اش را 
درست انجام دهد. این اتفاق البته هرگز رخ نداد و لئو و پدرش تا 
یکی، دو هفته دیگر باز هم باید به جرم فرار مالیاتی در دادگاهی 
دادگاه  در  می رسد  نظر  به  حال  این  با  شوند.  حاضر  کاتالونیا  در 
تازه، لیونل مسی زیاد درگیر نیست و پدرش خورخه شامل جریمه 
می رسد  نظر  به  نوشته اند  اسپانیایی  رسانه های  آن طورکه  شود. 
این بار پدر مسی به حبس محکوم شود. با این حال سوژه مرتبط با 
»اوراق پاناما« بحث مجزایی است. مسی و پدرش از طریق شرکت 
پاناما  در  استار«  »مگا  عنوان  تحت  شرکتی  فونسکا«،  »موساک 
دارایی های  میان  در  را  آن  از  نامی  هیچ وقت  و  کرده اند  راه اندازی 
که  بود   ٢٠١٣ ژوئن  در  اولین بار  برای  و  پیش تر  نیاورده اند.  مسی 
فاش شد چنین شرکتی هم وجود دارد ولی هیچ گاه به طور رسمی 
فعالیت های مربوط به این شرکت مشخص نشد تا ستاره بارسلونا 
این  در  مسی  نام  مطرح شدن  از  بعد  البته  نشود.  جریمه  مشمول 

پرونده، خورخه مسی، پدر لئو تالش کرد نام پسرش را از سهام دار 
اصلی این شرکت بردارد و خودش به تنهایی کار کند. 

تخلف مالیاتی حق تصویر مسی
مشکل مالیاتی برای مسی و خانواده اش تازگی ندارد؛ نمونه ای از 
پرونده  درگیر  را  که مسی  اصلی  ذکر شد ولی موضوع  باال  در  آن 
مالیاتی کرد، برمی گشت به دو شرکتی که او و پدرش در برزیل و 
تا درآمدهای مربوط به »حق تصویر«  اوروگوئه راه اندازی کردند 
فعالیت های  انجام  با  شرکت  دو  این  کنند.  دریافت  را  مسی  لیونل 
اینکه سرانجام  تا  گسترده هرگز حاضر به پرداخت مالیات نشدند 
دو محکوم  پدرش هر  و  اسپانیا، مسی  دادگاه  زیاد  پیگیری های  با 
این در حالی بود که حتی  این شرکت ها شدند.  به پرداخت مالیات 
از  کاتالونیایی موفق  دادگاه  نهایت  به حبس شد و در  مسی تهدید 

این پرونده بیرون رفت. 

قاضی مفسد! 
یکی از جذاب ترین قسمت های این گزارش بلندباال مربوط به جایی 
پدرو  خوان  می شود.  دیده  دامیانی  پدرو  خوان  نام  که  می شود 
اوروگوئه ای یکی از اعضای کمیته اخالق فیفا است که پالتینی و بالتر 
را به دلیل فساد مالی محروم کرده است! دامیانی و دفتر حقوقی اش 
برای هفت شرکت مرتبط با اوژنیو فیگوئرده، نایب رئیس سابق و 
عضو کمیته اجرائی فیفا که در سال ٢٠١٥ دستگیر شد، کار می کردند 
که تمامی این شرکت ها در پاناما واقع بوده است. با این حال بخش 
اصلی که اتهام این فرد را سنگین می کند این است که او نقش دالل 
را برای دو شرکت ایفا کرده که با پرداخت رشوه سنگین حق پخش 
بازی های جام جهانی را به دست آورده اند. نام ورزشکاران زیادی 
در میان ١١,٥  میلیون سندی که از »اوراق پاناما« به دست آمده، دیده 
به نسبت مطرح  گلف باز  پنج  و  بازیکن هاکی   ١١ از جمله  می شود. 
کنونی  فوتبالیست های  تنها  پالتینی  و  مسی  میان  این  در  دنیا. 
هاینزه  گابریل  چون  می شود؛  دیده  نامشان  که  نیستند  قدیمی  و 
زامورانو  ایوان  و همچنین  پاری سن ژرمن  و  یونایتد  سابق  بازیکن 
ستاره سابق تیم ملی شیلی هم دیده می شود؛ هرچند که نباید از نام 

ژروم والکه هم چشم پوشی کرد. 

ضدحمله مسی و  پالتینی
بازتاب  را  آن  دنیا  در  که رسانه های مختلفی  پرونده  این  انتشار  با 
داد؛  نشان  واکنش  آن  به  نسبت  سریع  خیلی  پالتینی  میشل  دادند، 
دلیل تخلفات مالی، محرومیت گسترده ای شامل  به  یوفا که  رئیس 
حالش شد، با کذب خواندن این گزارش گفت: »حساب ها و کارهای 
می کنم،  زندگی   ٢٠٠٧ سال  از  که  جایی  سوئیس  در  من  تجاری 
ندارد«. مسی هم  قانونی  اساس  این گزارش  و  است  شناخته شده 
توسط اطرافیانش در بیانیه ای کوتاه نسبت به این موضوع واکنش 
کرده اند،  عنوان  را  مسائلی  چنین  که  آنهایی  از  گفته  و  داده  نشان 

شکایت خواهد کرد.
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کفاشیان  علی  دوباره  بازگشت  برای  شرایط  صورت 
این صورت بدیهی  انتخابات مهیا خواهد شد و در  به 
است که او برنده انتخابات فدراسیون است، اما به نظر 
عالقه مند  کنونی  شرایط  در  ورزش  وزارت  می رسد 
یکسره  کفاشیان  نبود  در  را  فوتبال  تکلیف  که  است 
کند. به خصوص اینکه کی روش نیز ساز جدایی از تیم 
وزیر  است.  کرده  کوک  قبل  از  جدی تر  این بار  را  ملی 
که  می کند  فکر  مساله  این  به  شاید  روزها  این  ورزش 
داشته  بهتری  تعامل  می تواند  نامزدها  از  یک  کدام  با 
مورد  در  انتخابات  نامزد  چهار  موضع گیری   باشد. 
کدام  اینکه  کند.  کمک  او  به  می تواند  نیز  کی روش 
و  استفاده  کی روش  محبوبیت  از  داشتند  قصد  یک 
تنش  از  پرهیز  و  تعامل  کدام یک  و  کنند  سواری  موج 
می رسد  نظر  به  اما  اینها  همه  با  کرده اند.  گوشزد  را 
مورد  ورزش  وزیر  سوی  از  چندان  تعویق  سناریوی 
کفاشیان  نبود  در  است  بدیهی  نگیرد.  قرار  استقبال 
همان  در  را  انتخابات  است  عالقه مند  ورزش  وزارت 

تاریخ مقرر برگزار کند. 

ادامه یک جنگ فرسایشی 
کردن  یکسره  به  عالقه مندی  دالیل  دیگر  از  قطعا 
که  است  فرسایشی  جنجال  فوتبال  فدراسیون  پرونده 
ورزش  وزارت  پای  البته  و  آمده  وجود  به  آن  بدنه  در 
به عنوان  را  اسدی  آنها  دارد.  قرار  آتش  درمیانه  هم 
دبیرکل به فدراسیون و کفاشیان تحمیل کردند و حاال 
این  می گیرد،  باال  وکی روش  او  میان  جنگ  که  هربار 
وزارت است که باید پاسخگوی انتخابش باشد. اگرچه 
این  بر  او  رسانه ای  تیم  تالش  و  وزیر  اظهارنظرهای 
است که وی را حامی کی روش نشان دهد و عمال پشت 
اما  کردند  خالی  انتخابات  در  حضور  برای  را  اسدی 
هنوز  عمومی  افکار  نخواهند  چه  و  بخواهند  آنها  چه 
کی روش  علیه  کارشکنی  صحنه گردان  را  ایشان  هم 

در فدراسیون فوتبال می دانند. مربی محبوب تیم ملی 
در  کی روش  می تازد.  اسدی  به  همیشه  از  تندتر  حاال 
به  حسابی  کرد  منتشر  سه شنبه  شامگاه  که  بیانیه ای 
مواضع دبیر کل فدراسیون و حامیانش تاخت: »ایشان 
با چتر نجات وزارت ورزش وارد فدراسیون فوتبال شد 
و جناب آقای کفاشیان را مجبور کرد که او را جایگزین 
آقای  دبیرکل کاربلد و حرفه ای سابق فدراسیون کند. 
اسدی که تفاوت بین زمین فوتبال و زمین سیب زمینی 
استانداردهای  به  راجع  می تواند  چگونه  نمی داند  را 
الزم و امکانات در فوتبال بین المللی صحبت کند؟ این 
شخص کیست که از بدو ورودش، فقط توهین و دست 
مسووالن  همینطور  و  مربیان  و  بازیکنان  گرفتن  کم 
فدراسیون از طرف او انجام گرفته است؟ این شخص 
کیست که کامال خارج از چارچوب عمل می کند و حتی 
همین طور  و  فوتبال  فدراسیون  رئیس  اینکه  وجود  با 
کرده اند حق  تاکید  او  به  رئیسه  اعضای محترم هیات 
باز هم اصرار به  دخالت در مسائل تیم ملی را ندارد، 
بی احترامی و سرپیچی دارد. با فروتنی عرض می کنم 
که به نظرم تحمیل ایشان به عنوان دبیرکل فدراسیون 
بیانیه  این  با  او  است.«  ناراحت کننده  بسیار  فوتبال 
رسما برای کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال هم 
اینکه کارشکنی در  پیغامی شفاف را مخابره می کند. 
اجرای درخواست هایش و البته تقابل با تیم ملی را بر 

نمی تابد. 

حمایت ملی پوشان از کارلوس
بیانیه تند کی روش با موجی از اظهارنظرها در تایید 
از  برخی  شد.  همراه  ملی  تیم  سرمربی  رفتار  رد  و 
سرمربی  خواست  از  درحمایت  ملی  تیم  ستاره های 
خود برخواستند. مثل علیرضا حقیقی مرد شماره یک 
تیم او. حقیقی دیروز به خبرگزاری تسنیم گفت: »من 
فکر می کنم کسانی که سر راه تیم ملی سنگ می اندازند، 

ایرانی نیستند. اگر بحث شان کی روش است، به نظرم 
او سرمربی تیم ملی بوده و کی روش هم برای تیم ملی 
است. ما اینجا تیم کی روش نداریم و تیم ملی داریم که 
هم  ملی  تیم  از  حمایت  کنیم.  حمایت  ملی  تیم  از  باید 
یعنی اینکه از همه حمایت شود و نباید سر راه این تیم 
تاسف  جای  واقعا  شود.  سنگ اندازی  سرمربی اش  و 
دارد که برخی ها به این شکل با تیم ملی رفتار می کنند 
و جای تاسف بیشتری دارد که ما از خودی می خوریم 

نه جای دیگر و کشوری دیگر!« 
سردار  دژاگه،قوچان نژاد،  را  دست  این  از  جمالتی 
آزمون و دیگران هم گفته اند. بازیکنان کلیدی تیم ملی 
از  را  خود  سرمربی  نمی خواهند  می رسد  به نظر  که 
دست بدهند، اما هستند دیگرانی که ادبیات سرمربی تیم 
ملی را نمی پسندد و رفتارهای اخیر او را پای ورودش 
به مساله انتخابات می گذارند. ازجمله امیر عابدینی. او 
بازیکن  تیم ملی،  »بازیکن  فارس گفت:  به خبرگزاری 
تیم ایران است نه بازیکن کی روش و ریاست تیم ملی 
هم برعهده رئیس دپارتمان ها که همان دبیرکل است، 
ما  فوتبال  فدراسیون  دبیر  به  کی روش  نباید  بنابراین 
را  بی فرهنگی  مساله  این  کند.  بی احترامی  و  توهین 
در فوتبال ما حاکم می کند که علت آن هم به خودمان 
برمی گردد، به اینکه در سازمان تیم های ملی بی برنامه 
را  او  و  کنیم  تعامل  کی روش  با  نتوانسته ایم  بوده ایم، 
کی روش  وزنه  شک  بی  وسط  این  اما  کنیم.«  مدیریت 
است.  سنگین تر  عمومی  افکار  همراهی  واسطه  به 
خود  اول  گزینه  را  او  فدراسیون  ریاست  کاندیداهای 
که  در ظاهر هم  و وزیر  اعالم کرده اند  ملی  تیم  برای 
نشان  ملی  تیم  در  ماندنش  به  عالقه مند  را  خود  شده 
می دهد. اگرچه کی روش دو روز پیش به هنگام ترک 
اما  کرد،  اعالم  اخیر  دعوای  برنده  فدراسیون»آنها«را 
به نظر می رسد کسی که به در خروجی نزدیک تر است 

دبیرکل فدراسیون است نه او.
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چند کلمه برای آنهایی که این هفته تولدشان 
است

ای،  آمده  دنیا  به  این هفته  که  دوست عزیزی 
در  درست  رسد  می  نظر  به  مبارک!  تولدت 
روز تولدتان و یا روزهای بعد از آن تغییراتی 
شوند.  می  ایجاد  دارند  زندگیتان  در  جدی 
افتند نزدیک به  اتفاقاتی که دارند می  این که 
تولدتان هستند باعث می شود اهمیت ویژه ای 
اتفاق های غیر منتظره  کنند.  پیدا  برای شما 
تغییراتی  و  آنها  برای  که  هستند  پیش  در  ای 
باید  آورند  می  وجود  به  زندگیتان  در  که 
باشد  سخت  برایتان  شاید  باشید.  سپاسگزار 
که بفهمید چطور باید از این تغییرات به نفع 
خود استفاده کنید، ولی حتی اگر االن متوجه 
نباشید که به چه دردی می توانند بخورند، تا 
اواخر تیر ماه اهمیت آنها را درک خواهید کرد 
تطبیق  آنها  با  را  خودتان  توانست  خواهید  و 
دهید. به خودتان یادآوری کنید که الزم نیست 
همیشگی  تکراری  چارچوب  آن  در  همیشه 
می  که  بگویید  خودتان  به  و  بمانید  باقی 
تا  که  بردارید  بزرگ  هایی  قدم  امسال  توانید 
کنون هیچ گاه جسارت عمل به آنها را نداشته 
اید. اگر چشم هایتان را خوب باز کرده و در 

در  را  عقلتان  و  قلب  همزمان  هایتان  انتخاب 
خواهید  عشق  از  سرشار  سالی  بگیرید  نظر 

داشت.

متولد فروردین )بره(:
که  اید  شده  هایی  دوگانگی  دچار  هفته  این 
باشد،  برایتان دشوار  آنها  با  آمدن  کنار  شاید 
به  تان  از طرفی کارها و برنامه های روزانه 
نظر خیلی دارند خوب پیش می روند، ولی از 
طرفی دیگر هم احساس می کنید که باید برای 
تعهدات و اعتقادات خودتان نیز وقت گذاشته 
قدر  همین  اگر  کنید.  رسیدگی  نیز  آنها  به  و 
به حرف های دیگران هم  که حرف می زنید 
گوش بدهید خواهید دید که آنها هم چیزهایی 
است  ممکن  و  دارند  شما  به  دادن  یاد  برای 
دیگر  عبارت  به  بزنند؛  ارزشی  با  های  حرف 
شما تنها مغز متفکر این دنیا نیستید. آیا باید 
در رابطه عاطفی خود تغییراتی ایجاد کنید؟ 
این رابطه می کنید بی  آیا تالش هایی که در 
کسی  با  مورد  این  در  چرا  اند؟  مانده  نتیجه 
که دوست دارید صحبت نمی کنید تا با هم به 
ریشه مشکالتتان پی برده و برای از بین بردن 

آنها تالش کنید؟

متولدین اردیبهشت )گاو(:
این هفته سرتان آنقدر در محل کارتان شلوغ 
با  بتوانید  است  ممکن  غیر  تقریبا  که  است 
انجام  بهم  را  کارهایتان  مرتب  ای  برنامه 
اند.  شده  برهم  و  هم  در  کارها  همه  و  دهید 
مستقیم  غیر  یا  مستقیم  بطور  همکارانتان 
آنها  برای  را  کارهایی  خواهند  می  شما  از 

تر  اضافه  باری  این صورت  به  و  انجام دهید 
را  اولویت  بگذارند.  خواهند  می  دوشتان  به 
مطلب  این  وقتی  بدهید،  خودتان  کارهای  به 
کاری  روز  آخرین  احتماال  خوانی  می  را 
کارهای  رسیدن  پایان  به  و  است  هفته  این 
خودتان اهمیت بیشتری دارد. در بیان کردن 
قلبیتان مردد هستید و می  احساسات واقعی 
از  امور  کنترل  شود  باعث  کار  این  که  ترسید 
یادتان  هم  را  این  ولی  شود،  خارج  دستتان 
در  را  اعتماد  حس  شما  رفتار  این  که  باشد 

طرف مقابلتان از بین خواهد برد.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
زیادی  کارهای  و  است  شلوغ  سرتان  آنقدر 
برای انجام دادن دارید که نگران هستید مبادا 
اگر به کارهای مورد عالقه تان برسید نتوانید 
انجام  انتظارتان هستند را به  وظایفی که در 
عالیقتان  کردن  دنبال  ترسید  می  و  برسانید 
گرفتن  دست  در  نباشد.  بخش  نتیجه  چندان 
کنترل امور زندگیتان کاری بسیار قابل تقدیر 
می تواند باشد، ولی این هفته رسیدن به این 
هدف به احتمال زیاد میسر نخواهد شد. البته 
این بدان معنا نیست که شما در عملکرد خود 
بیرونی  عوامل  تأثیر  گاهی  اید،  کرده  اشتباه 
حال  در  احساساتتان  است.  کنترل  قابل  غیر 
می  ترجیح  که  هستند  پیچیده  آنقدر  حاضر 
اشتباه  ولی  نپردازید،  آنها  به  اصال  دهید 
خوبی  حل  راه  گاه  هیچ  کردن  فرار  نکنید، 

نیست.
متولدین تیر )خرچنگ(:

می  اضافه  های  مسئولیت  برخی  پذیرفتن 

در محل  را  پذیریتان  و مسئولیت  تعهد  تواند 
دهید  می  ترجیح  شما  ولی  دهد،  نشان  کار 
خود  شخصی  مسائل  برای  را  آزادتان  وقت 
خودتان  به  ندارید  دوست  اگر  کنید.  صرف 
اوضاع  کردن  بهتر  برای  و  کنید  وارد  فشار 
در  را  خصوصیتان  زندگی  کارتان  محل  در 
قربانی  است  شما  توجه  نیازمند  که  حالی 
باید  اطرافیانتان  ندارد،  اشکالی  هیچ  کنید 
آن  به  و  کنند  درک  را  منطقیتان  خواسته  این 
شماست.  طبیعی  حق  این  بگذارند،  احترام 
برای پیدا کردن جواب عالمت سوال هایی که 
باالی سرتان قرار گرفته اند و باعث نگرانیتان 
شده اند به درون خود مراجعه کنید، در حال 
به  طریق  این  از  را  ها  جواب  بهترین  حاضر 

دست خواهید آورد.

متولدین مرداد )شیر(:
و  است  چیز  یک  خودتان  با  خوشرفتاری 
دیگر  چیزی  خودخواهی  و  خودشیفتگی 
تاثیر  تحت  حاضر  حال  در  متاسفانه  است. 
نادیده  را  حقیقت  است  ممکن  خود  تعصبات 
نبینید.  را  واقعیت  از  بزرگی  بخش  و  بگیرید 
شوید،  قائل  ارزش  افکارتان  و  خودتان  برای 
به خودتان  گذاشتن  احترام  این  نگذارید  ولی 
بی  افکارشان  و  دیگران  به  باعث شود نسبت 
احترامی کنید. بد نیست به حرف های دیگران 
هم گوش کنید، شاید االن حق با آنها باشد. می 
رابطه  احساسی  جنبه  از  کنید  سعی  خواهید 
عاطفی خود کم کرده و کمی منطقی تر به آن 
نگاه کنید. این کار لزوما به معنی سرد شدن 
رابطه عاطفی نیست و می تواند در استحکام 

آن نقشی موثر داشته باشد.

متولدین شهریور )سنبله(:
را  دیگران  خوب  افکار  و  ها  ایده  هفته  این 
تحسین می کنید و طرز تفکر آنها به نظرتان 
بدیم  لزوما  این  ولی  آید،  می  ارزشمند  بسیار 
معنا نیست که در افکار خودتان چنین ارزشی 
های  نگرش  و  افکار  به  نسبت  ندارد.  وجود 
دیگران با ذهن باز برخورد کنید ولی باورها 
و اعتقادات خود را نیز در نظر داشته باشید. 
در هیچ نوع شرط بندی و بازی های شانسی 
ریسک  که  دیگری  کار  هر  یا  نکنید  شرکت 
باختن در آن وجود دارد را انجام ندهید، زیرا 
در حال حاضر شانس در این مورد با شما یار 
نیست. در مورد رابطه عاطفیتان نیز این هفته 
روز خوبی برای تصمیم گیری در مورد آینده 
این رابطه نیست. این کار را برای روز دیگری 
بگذارید و امشب را همراه با کسی که دوست 

دارید به تفریح و خوشگذرانی بپردازید.

متولدین مهر )ترازو(:
ارتباط  دیگران  با  راحت  و  زود  خیلی  شما 
این  ها  وقت  بیشتر  ولی  کنید،  می  برقرار 
و  مانده  باقی  سطحی  وضعیت  در  دوستی 
این کار تجربیاتی  با  زود فراموش می شود. 
ارزشمند را دارید از خودتان دریغ می کنید. 
رفتارتان  و  کارها  در  احساستان  دادن  نشان 
ساده  کار  اصال  شما  برای  حاضر  حال  در 
شود  می  باعث  موضوع  همین  و  نیست  ای 
عاطفیتان  رابطه  در  موجود  های  چالش  که 
پیچیده تر شوند. این را در نظر داشته باشید 
که اگر بیش از اندازه به این احساسات متغیر 
شما  تفکر  طرز  و  نگرش  روی  بدهید  اهمیت 
تاثیراتی منفی خواهند گذاشت. قبل از این که 
آنچه  کنید،  صبر  کمی  بگیرید  جدی  تصیمات 
فردا  آید  می  نظرتان  به  فاجعه  یک  هفته  این 

تنها مشکلی پیش افتاده خواهد بود.

متولدین آبان )عقرب(:

بسیار  عاطفی  لحاظ  از  حاضر  حال  در 
این که ظاهرتان  با وجود  اید و  حساس شده 
چیزی نشان نمی دهد و به نظر دیگران آرام 
به  برپاست.  طوفانی  درونتان  در  هستید، 
جای این که خودتان را با حرف ها و افکاری 
که دارند دیوانه تان می کنند آزار دهید رازتان 
او  به  و  است  نزدیک  شما  به  که  کسی  با  را 
نشان  بگذارید.  میان  در  دارید  کامل  اطمینان 
شما  برای  هایتان  نگرانی  و  ها  ضعف  دادن 
اصال خوایند نیست و باعث وحشت شما می 
شود، ولی وقتی آنها را با فرد مورد اعتمادی 
چه  که  فهمید  خواهید  تازه  بگذارید  میان  در 
تجربه خوبی می تواند باشد. این هفته شاید 
بتوانید فرد مورد نظرتان را قانع کنید که در 
انجام کاری با شما همراه شود، ولی در نهایت 
را  این مسیر دلخواهش نیست شما  ببیند  اگر 

در نیمه راه رها خواهد کرد.

متولدین آذر )کمان(:
بکار  را  خود  توان  تمام  اگر  حتی  هفته  این 
بگیرید هم نخواهید توانست برای همه نقش 
که  است  درست  کنید.  ایفا  را  فرانسه  آچار 
دوست دارید مورد تشویق و تحسین دیگران 
قرار بگیرید، ولی نباید سر خودتان را زیادی 
شلوغ کنید و بگذارید این کارها مانع رسیدگی 
شخصیتان  کارهای  و  ها  مسئولیت  به  شما 

اید  شده  گرفتار  زیادی  که  دیدید  اگر  شوند. 
و  کرده  پیدا  را  اضطراری  خروج  زود  خیلی 
خواهید  می  همیشه  شما  کنید.  نشینی  عقب 
داشته  را  فردی  نقش  عاطفیتان  رابطه  در 
دارد،  دست  در  را  رابطه  کنترل  که  باشید 
تان  رابطه  و  نیست  خوشایند  چندان  کار  این 
از  باعث  و  برده  پیش  شدن  سرد  سوی  به  را 
بین رفتن جذابیت شما برای طرف مقابل می 

شود.

متولدین دی )بز(:
طلبی  جاه  به  راجع  کردن  صحبت  هفته  این 
سرگرمی  نزدیک  دوستان  با  اهدافتان  و  ها 
لذت بخشی برایتان خواهد بود. با وجود این 
که احساساتتان در حال حاضر ثبات چندانی 
جهت  روی  تأثیری  حالت  این  ولی  ندارند، 
گیری های کلیتان نگذاشته و خیلی خوب می 
و  روید  می  پیش  دارید  مسیری  چه  در  دانید 
هفته  این  اید.  نریخته  بهم  را  اصلیتان  نقشه 
برنامه  مدت  بلند  اهداف  برای  است  بهتر 
رویا  عالم  در  توانید  می  ولی  نکنید،  ریزی 
تان  آینده  برای  گرایانه  آل  ایده  سناریوهای 
بنویسید. در طول هفته به اندازه کافی سرتان 
از  دارد  هفته  آخر  که  حاال  است،  بوده  شلوغ 
خودتان  برای  اضافی  دردسر  رسد  می  راه 
رسیدگی  شخصیتان  کارهای  به  و  نخرید 
انتظار دارد که حداقل  از شما  کنید. عشقتان 
با  و  بدهید  او اختصاص  به  را  تان  آخر هفته 

او وقت بگذرانید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
محل  در  که  فراوانی  های  برنامه  هفته  این 
پیچیدگی  و  دارید  دادن  انجام  برای  کارتان 
اند. به  کارها باعث دلهره و نگرانی شما شد 
طرف  و  اید  آن  و  طرف  این  به  کافی  اندازه 
زودتر  چه  هر  که  هستید  امیدوار  دویده 
اوضاع به وضعیت عادی بازگردد. دلتان یک 
زندگی بی دغدغه و نگرانی مثل گذشته ها می 
خواهد، ولی برای فرا رسیدن این روزها باید 
تغییراتی  کنید  می  فکر  اگر  کنید.  صبر  کمی 
باید در برنامه هایتان ایجاد کنید دست به کار 
تغییر  را  خود  مدت  دراز  اهداف  ولی  شوید، 
ندهید. چرا به کسی که این همه به شما ابراز 
عالقه می کند یک فرصت نمی دهید؟ شاید این 
انتظارش  در  ها  مدت  که  است  عشقی  همان 

بوده اید که حاال به سراغتان آمده است.

متولدین اسفند )ماهی(:
این هفته ذهنتان آنقدر از انواع و اقسام افکار 
مختلف پر است که نمی توانید تصمیم بگیرید 
کدام هایشان به دردبخور هستند و کدام یک 
تمام  دارید  دوست  است.  فایده  بی  آنها  از 
قرار  را مورد بررسی  با دیگران  روابط خود 
داده و با هر کسی که مشکلی دارید آن را حل 
که  کنید  فکر  این  به  اول  نیست  بد  ولی  کنید، 
دارد  اهمیتی  شما  برای  اصال  رابطه  این  آیا 
دارند  که  اتفاقاتی  هست؟  نیاز  آن  ادامه  به  و 
در اطرافتان می افتند را برای خودتان بزرگ 
نکنید و سعی نکنید جلوی آنها را بگیرید زیرا 
خواهید  می  شما  آنچه  برعکس  دقیقا  نتیجه 
خواهد شد. درست است که باید منتظر زمان 
مناسب بمانید، ولی این را یادتان باشد که دیر 
یا زود مجبور خواهید بود با احساسات خود 
مواجه شوید و نمی شود برای زمانی طوالنی 
خودتان را نسبت به آنچه در جریان است بی 

تفاوت نشان دهید.
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پيستون راس��ت بازي مي كرد – 

مقابل كلي 

 افقي:
1-  نب��رد و مب��ارزه – از آثار ديدني 

استان خراسان جنوبي
2- اسكي مارپيچ – جمع قبيله

3- نقش��ه انگليس��ي – تازيان��ه – 
برانگيختن – واحد مساحت

4- براب��ر – نظريه ه��اي مختلف در 
فلسفه، هنرو غيره – انسان يا جانوري 
در خ��ود فرو رفت��ه – فيلم عليرضا 

داوودنژاد
5- جماعت – اسباب ورزش و بازي 

– بهنجار
6- ش��هري در نائي��ن اصفه��ان – 
رخصت – كنايه از آدم كاهل در كار

7- جايگاه ويژه – اندامي لوله مانند 
در دستگاه تنفسي – درختي هميشه 

سبز – بلد
8- بك تكنيكي و جوان پرسپوليس

9- نقاش و گراورس��از هلندي- وقت 
كاري – لوس – چاره

10- فالني – بازيكن خوش تكنيك 
دورتموند – مسطح

11- عصاره گرفته ش��ده ميوه ها كه 
مورد عالقه بچه ها است – ته نشين مايعات – كمترين اندازه

12- نوعي چرم – دوستي – باايمان – برادر عرب
13- سد ايراني – شاعر قصيده سراي عهد قاجاريه – كالمي براي شگفتي – حرف نداري

14- نوعي خوراك از گوشت – ورزش گروهي
15- دومين زن قدرتمند جهان بعد از آنگال مركل – برد معروف

 عمودي:
1-  مشهور – اثري از رابرت لوييز استيونسن

2- هاگدان – خارشتر
3- سرخود – من و جنابعالي – تخلص حاج مالهادي سبزواري – آبكي

4- حرف نشانه مفعول – زمزمه كننده – پنبه دانه – جزيره خليج فارس و در استان هرمزگان 
كه در دوران ساسانيان ابركاوان نام داشته است

5- در سيرك فعاليت دارد – نوعي از خودرو پورشه – جانوري گياهخوار و كيسه دار و بومي 
استراليا

6- محبت – تركيب دوتايي يد با نمك هاي مشتق از اسيد يدئيدريك – برقرار
7- مايه – بساك – پيمودن – مخفف نيكو

8- نوعي بيماري التهابي كه مي تواند بس��ياري از اعضاي بدن مثل قلب، مفاصل، سيس��تم 
عصبي و پوست را درگير كند

9- نيمه چي��زي – برآمدگي 
پوست بر اثر سوختگي – صفير 

– آماس
10- شهر صنعتي استان قزوين 

– طاليي – صحرانشين
 – خنج��ر   – مش��اور   -11

آبگوشت ساده
12- پريش��ان و سرگش��ته – 
افشرده گوجه فرنگي – آرزوي 

بزرگ – مضمون
13- پهل��وان – دائ��م – آواي 

سگ – آش
ان��واع  از   – بي خانم��ان   -14

شاهين و از پرندگان شكاري
15- يك��ي از برن��دگان جايزه 

نوبل پزشكي 2009 – فراوان

حل جدول ويژه شماره 5716حل جدول عادی شماره 5716

 ج�دول روزنام�ه  دارای دو »ش�رح ع�ادی و وي�ژه« اس�ت. در ص�ورت تماي�ل به حل دو ش�رح ابتدا يک�ی از ش�رح ها را با م�داد حل کرده 
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازيد.

جدول ويژه  جدول عادي

5717یک جـــدول با دو شـــرح

 سال بیستم  شماره 5717 
 پنجشنبه  23 مرداد 1393

تص��ور اينكه خلبان ها هم مي ش��ود كه بيكار 
باش��ند، كمي دور از ذهن به نظر مي رسد. اينكه 
رش��ته اي به اين دشواري را انتخاب كني و پس از 
طي انواع و اقس��ام دوره ها و گذراندن آزمون هاي 
مختل��ف، ت��ازه ب��روي و در ص��ف طوي��ل فارغ 
التحصيالن بيكار بايس��تي، س��خت است. صرف 
هزينه ه��اي باال براي تحصي��ل و به جان خريدن 
خطر پروازهاي آموزشي را هم كه بگذاري كنارش، 

ديگر مي شود نور علي نور!
آن وقت اس��ت كه شايد اصاًل از خودت سؤال 

كني، چرا بايد خلبان شوم؟!
آنها كه ش��دند اما هي��چ گاه احتمالش را هم 
نمي دادند كه روزي ابر بيكاري روي س��ر آنها هم 
سايه بيندازد؛ آخر همين جوري نرفته بودند يك 
ليسانسي براي خالي نبودن عريضه بگيرند كه حاال 
برايشان خيالي نباشد و فوقش بروند سراغ شغلي 
ديگر. اصاًل تو خلباني مي خواني كه پرواز كني؛ مگر 

غير از اين است؟!
كاپيتان هوش��نگ ش��هبازي، خلبان شركت 
هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران  كه در سانحه 
هوايي 26 مهر ماه 1390در پرواز مس��كو - تهران 
هواپيماي بوئين��گ 727 را بدون چرخ دماغه، در 
فرودگاه مهرآباد به سالمت بر زمين نشاند، چندي 

پيش از بيكاري خلبانان ابراز نگراني كرد. 
او ع��دد خلبان هاي بيكار را ي��ك هزار و 500 
نفرعنوان كرد و از كمبود 500 هواپيما در كش��ور 

خبر داد.
شهبازي با اظهار تأسف از بيكار بودن اين تعداد 
خلبان در كش��ور، مديريت در اين زمينه را حرف 
اول عنوان و تأكيد كرد بايد در اين راس��تا تالش 

الزم انجام شود.
ميالد-خ از جمله خلبان هايي است كه پشت 
دروازه آس��مان، به انتظار ايستاده است؛ آن هم به 

مدت 4 سال!
او در گفت و گ��و با اي��ران مي گويد: »زماني كه 
شروع به تحصيل در اين رشته كردم، هيچ حرفي 
در مورد شرايط استخدامي زده نمي شد و فقط به 
ما اطمينان مي دادند كه به محض فارغ التحصيلي، 
مش��غول به كار خواهيم شد. اما در عمل اين گونه 
نبود و بسياري از كساني كه در شرايط مشابه من 

بودند، هم اكنون بيكار هستند.«
اين خلبان ج��وان ادامه مي دهد: »به دليل 
كمبود هواپيما و تمام تشكيالت مربوط به آن، 
به هرحال اس��تخدام و به كار گيري خلبان هاي 
جديد، با مشكل مواجه است اما اين بدان معنا 
نيس��ت كه كاًل اس��تخدام وجود نداشته باشد. 
سازمان هواپيمايي سالي يك بار به گرفتن نيرو 
اقدام مي كن��د كه البته نورچش��مي ها در اين 
ميان جايگاه وي��ژه اي دارند. البته اين افراد كه 
غالبًا معرف هاي ب��زرگ دارند، از همان ابتداي 
ش��روع دوره، كاماًل مش��خص و تعيين ش��ده 

هستند و نگراني از بابت استخدام ندارند.«
او مي گوي��د: »ش��ركت هاي هواي��ي هم براي 
استخدام، شرايط خاص خودش��ان را دارند، البته 
زماني كه ش��روع به تحصيل ك��ردم خيلي از اين 

هواي پرواز در سرش بود. از همان اول؛ همان وقتي كه با شيرين زباني كودكانه در جواب اين كه »مي خواهي چه 
كاره شوي؟« مي گفت، خلبان! او تنها نبود آن موقع؛ بيشتر پسربچه ها به محض اين كه اين سؤال ازشان پرسيده 
مي ش�د، بدون لحظه اي مكث، همين جواب را مي دادند. سال ها گذشت و گذشت. پسربچه هاي شيرين زبان آن 
موقع، ش�دند جوان هاي رش�يد كه هركدامشان پي كاري رفتند. از آن خلبان هاي كوچك آن روز، يكي مهندس 
شد، يكي دكتر و يكي معلم، يكي هم رفت سراغ حجره داري بازار و شغل آزاد. او اما هواي پرواز در سرش ماند و 

شد خلبان. درس خواند و پرواز كرد؛ ساعت ها. هواي پرواز، تمام حال و هوايش را پر كرده بود و فكر اينكه روزي 
كاپيتان پرنده بزرگ آهني خواهد بود، وجودش را لبريز از شادماني مي كرد. حس پرواز، مي دويد زير پوستش و هر 
روز تازه ترش مي كرد. روزها اما با سماجت گذشت و او پشت دروازه آسمان، با مدرك خلباني اش به انتظار ايستاد 
و چشم به هوا دوخت كه بدجوري دلش هوايش را داشت.  دلش با هر صدايي كه از آسمان مي آمد، بيشتر مي گرفت 

و فكرش گرفتار تر مي شد. آخر، پرواز هوايي اش كرده بود و پايش روي زمين بود...

بیكاري خلبان ها، واقعیت یا تبلیغات

پشت دروازه آسمان!
   مريم طالشي

شرايط وجود نداشت. از جمله شرايط، شرط سني 
است كه البته در مورد ايرالين هاي مختلف متفاوت 
است و هركدام سن خاصي را براي استخدام مالك 
قرار مي دهند؛ يكي حداكثر 32 س��ال و يكي 26 
س��ال را به عنوان شرايط س��ني استخدام عنوان 
مي كند و بعضي ش��ركت ها هم زير 30 س��ال را 
استخدام مي كنند كه ابتدا به عنوان كمك خلبان 
مش��غول به كار مي ش��وند و پ��س از طي كردن 
س��اعت هاي پرواز، خلباني هواپيم��ا  را در اختيار 

مي گيرند.«
خلباني از آن رشته هايي است كه وقتي تصميم 
مي گيري  به عش��ق و عالقه هميشگي ات جامه 
عمل بپوشاني و قدم در راهش بگذاري، فكر خرج 

و مخارجش را هم بايد بكني. 
به گفته ميالد، س��ال 85 هزينه هر س��اعت 

پروازي حدود 120 هزار تومان بود و اواخر س��ال 
88 به 250 هزار تومان رسيد. در حال حاضر هم 
هزينه هر ساعت پروازي، بسته به نوع هواپيما، از 
250 هزار تومان شروع مي شود و اين، يعني اينكه 
فرد بايد چيزي حدود 120 تا 130 ميليون تومان 

هزينه كند كه تمامًا بر عهده خود او است. 
با اين شرايط و صرف هزينه هاي باال، بيكاري 
خلبان ها شايد دردي به مراتب بيشتر از بيكاري در 

ساير رشته ها باشد. 
ë پزي براي بچه پولدارها!

هميش��ه هم اين طور نيست كه يك نفر برود 
و با عش��ق و عالقه، رشته خلباني را انتخاب كند 
و بع��د مانند خلبان جوان گ��زارش ما، تمام هم و 
غمش بشود استخدام و شروع كار در حرفه مورد 

عالقه اش. 

مي��الد مي گوي��د: »بعضي ها هس��تند كه در 
زمره قش��ر پولدار جامعه به شمار مي روند و اتفاقًا 
عالق��ه زيادي هم به پز دادن دارند. طبعاً پرداخت 
هزينه ه��اي آموزش خلبان��ي هم برايش��ان كار 
دشواري نيست. مواردي وجود دارد كه پدر، هزينه 
تحصيل پس��ر را مي دهد تا او فقط خلبان شود و 
مايه افتخار و مباهات خان��واده! اين افراد معمواًل 
عالقه اي ندارند كه در اين حرفه مش��غول به كار 
ش��وند و همين كه عنوان خلباني را داشته باشند 

برايشان كافي است!«
بحث هواپيماهاي دونفره هم مدتي است مطرح 
شده، مسلمًا مربوط به قشر مرفه جامعه است كه 
به گفته او، افرادي كه به خريد اين هواپيماها اقدام 
مي كنند، معمواًل از خلبان هاي بيكار براي هدايت 

هواپيماي شخصي شان استفاده مي كنند!

البته ش��ايد ب��راي همه جالب توجه نباش��د 
و خيلي ه��ا همي��ن كه مخ��ارج يوميه ش��ان را 
تأمين كنند، برايش��ان كفاي��ت مي كند اما دامنه 
س��رگرمي هاي برخي ها هم بس��يار گسترده تر از 
تفريحات قشر متوسط و پايين جامعه است و مانند 
تفريح با يك هواپيماي دونفره كه اتفاقًا بازارش هم 

دارد در شمال شهر تهران داغ مي شود!
محم�ود رس�ولي نژاد، مديرعامل ش��ركت 
فرودگاه ه��اي كش��ور در اين ب��اره مي گويد: »با 
مش��اركت بخ��ش خصوصي و دولتي مقرر ش��د 
كس��اني كه توانايي مالي دارند، هواپيماهاي فوق 
س��بك در فرودگاه هاي كم ترافيك كشور مستقر 
كنن��د. دولت ه��م در قالب توافقنامه س��ه جانبه 
ميان سازمان صنايع هوايي، شركت فرودگاه هاي 
كش��ور و بخش خصوصي به عنوان سرمايه گذار، 

از عالقه من��دان پرواز با هواپيماهاي فوق س��بك 
حمايت هاي الزم را انجام مي دهد.«

به گفته او،  براي عالقه مندان تهراني در خارج 
از ش��هر فضايي براي پرواز هواپيماهاي دو نفره و 
فوق سبك در نظر گرفته شده  و شركت فرودگاه ها 
آماده پذيرش سرمايه گذار در بخش هاي مختلف 
فرودگاهي مانند پاركينگ طبقاتي، شهر فرودگاهي 

و هتل است. «  
ë مهاجرت خلبان ها در سكوت خبري

 تعداد اعالم ش��ده خلبان هاي بيكار از س��وي 
منابع مختلف متفاوت است. برخي تعداد را كمتر از 
آنچه كاپيتان شهبازي گفته، اعالم مي كنند اما آنچه 
مسلم است، اين است كه حداقل چيزي حدود 500 
تا 600 خلبان بيكار در كشور وجود دارد و اين تعداد 

براي حرفه خلباني، عدد كمي نيست.  

ش��ايد به همين دليل است كه در سال هاي 
اخير تعداد قابل توجهي از نيروهاي متخصص و 
ماهر صنعت هوايي ايران در بخش هاي خلباني، 
مهمانداري و متخصص��ان بخش هاي گوناگون 
پرواز به كش��ورهاي حاش��يه خليج فارس نظير 
ام��ارات متحده عربي، قط��ر و كويت مهاجرت 
كرده اند و در ايرالين هاي اين كشورها مشغول 

به كار شده اند.  
 مهدي ايرانمن�ش، مدير انجمن ملي پرواز 
ايران معتقد است خلباناني كه ميليون ها تومان پول 
هزينه كردند اينك به نام ما و به كام كش��ورهاي 

همسايه  ايران فعاليت مي كنند.
او مي گوي��د: در حالي كه  تا چند س��ال آينده 
دنيا به نيم ميليون خلبان نياز خواهد داش��ت، اما 
متأس��فانه ما امروز ش��اهد آن هستيم كه صنعت 
هوانوردي قدر داش��ته هايش را نمي داند، نيروها را 
تربيت كرده و پرورش داده اما به راحتي از دس��ت 
مي دهد. جالب است بدانيد كه تركيش ايرالين در 
اي��ران نيز فعاليت دارد طي برگ��زاري دو همايش 
خلبانان زبده و دانش آموختگان اين رشته را براي 
فعاليت در ناوگان هوايي اين كش��ور انتخاب كرده 
اس��ت كه ظاهراً اين همايش ها در س��كوت كامل 
خبري بود و اين گونه كه مش��خص است 200 الي 

300 نفر را انتخاب كرده اند.« 
 هومن صالح�ي، خلبان نيز در زمينه پديده 
مهاجرت خلبان ها معتقد است امكان اينكه خيلي 
از خلبان هاي زبده ما كشور را ترك كنند وجود دارد 
اما به ميزان عرضه و تقاضا در كش��ور نيز بستگي 
دارد، به هرحال هميش��ه درصدي از افراد ميل به 

پيشرفت دارند.
به گفته او، آموزش خلبان پايه در كشور حدود 
6 سال به طول مي انجامد و اين در حالي است كه  
در چند سال اخير عده ای از خلبانان ارشد كشور به 

كشورهاي حوزه خليج فارس مهاجرت كرده اند.
مهاجرت البته وسوسه اي نيست كه تنها به سراغ 
خلبانان با تجربه برود؛ خلبان هاي جوان هم كه با 
وجود استعداد و عالقه فراوان، سال ها بعد از اتمام 
تحصيل، همچنان طعم تلخ بيكاري را مي چشند، 
گاه چاره اي جز تالش براي فرار از وضعيت موجود 
نمي يابند و آن وقت است كه شايد تن به مهاجرتي 
اجباري دهند تا باالخره جواز ورود را از پشت دروازه 

آسمان به دست بياورند.  

سال 85 هزینه هر ساعت 
پروازي ح�دود 120 هزار 
تومان ب�ود و اواخر س�ال 88 به 
250 هزار تومان رس�ید. در حال 
حاض�ر ه�م هزین�ه هر س�اعت 
پروازي، بس�ته به نوع هواپیما، از 
250 هزار تومان شروع مي شود 
و این، یعني اینكه فرد باید چیزي 
حدود 120 تا 130 میلیون تومان 
هزینه كند كه تمامًا بر عهده خود 

او است
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  ارسال نشريه براى درخواست هايى كه تا دهم و بيستم هر ماه به امور مشتركين برسد به ترتيب از شانزدهم آن ماه و اول ماه بعد آغاز مى شود.
  هزينه اعالم شده بابت يك نسخه و يك نوع نشريه است.

  لطفاً رسيد هاى پرداختى پستى را تا پايان مدت اشتراك نزد خود نگه داريد.
  در صورت تغيير نشانى، امور مشتركين را مطلع نماييد.

  براى تمديد اشتراك فقط كافى است بر روى فيش بانكى كد اشتراك خود را نوشته و به شماره 6-22222435 فاكس يا به نشانى فوق ارسال نماييد.
  نوشتن كد پستى دقيق الزامى است در صورت دادن اطالعات نادرست و ناقص عواقب آن به عهده مشترك مى باشد.

  مشتركين محترم مى بايست شروع اشتراك و پايان اشتراك و هم چنين كد اشتراك خود را به ياد داشته تا پيگيرى امور مربوط به آنها آسان گردد.
  در صورت عدم دريافت نشريه در اولين روز اشتراك مراتب را به اداره مشتركين اطالع دهيد در صورت عدم اطالع به منزله دريافت تلقى مى شود.

  مشتركين محترم در صورت تمايل و تمديد مجدد مى بايست 10 روز قبل از اتمام تاريخ اشتراك فيش بانكى را به همراه كد اشتراك به اداره مشتركين 
فاكس يا به نشانى فوق پست نمايند. در صورت عدم تمديد در فاصله تعيين شده به منزله انصراف از اشتراك در نظر گرفته مى شود.

در صورت تغيير بهاى نشريات مابه التفاوت دريافت مى شود

ــركت پست جمهورى اسالمى ايران براى تمامى نشريات در حال انتشار خود مشترك مى پذيرد. عالقه مندان به  ــه فرهنگى مطبوعاتى ايران با همكارى ش مؤسس
اشتراك و دريافت روزانه هر يك از نشريات مؤسسه ايران شامل روزنامه ايران، روزنامه ايران ورزشى، روزنامه ايران ديلى (انگليسى زبان)، روزنامه الوفاق (عربى زبان)، 
روزنامه سپيد (ويژه نابينايان) و ماهنامه ايران آذين مى توانند پرسشنامه زير را تكميل و براساس جدول مندرج در آن هزينه اشتراك خود را به حساب جارى سيبا 
ــرى كد 185 به نام مؤسسه شهرستان ايران پرداخت كرده و اصل رسيد را به همراه پرسشنامه تكميل شده با پست  ــعبه كس 0101101242009 بانك ملى ش

سفارشى به نشانى: بلوار ميرداماد، خيابان نفت شمالى، نبش كوچه چهارم، شماره 2، كد پستى 1918983513 ارسال نمايند.

خواهشمند است نظرات، انتقادها و پيشنهادهاى خود را به شماره 100018771 پيامك بزنيد

شركت پست اشتراك
جمهورى اسالمى ايران



يك ساله6 ماهه3 ماههنام نشريه

410,000820,0001,650,000ايران
300,000600,0001,200,000ايران ورزشى
370,000750,0001,500,000ايران ديلى

370,000750,0001,500,000الوفاق
150,000300,000600,000ايران سپيد
140,000280,000500,000ايران آذين

مى شـود دريافـت  مابه التفـاوت  نشـريات،  بهـاى  تغييـر  صـورت  در 

نام:       نام خانوادگى:  

تاريخ تولد:   /      /    13      نام شركت يا مؤسسه: 

نشانى: 

كدپستى الزامى است:       تلفن تماس: 

تعداد و نام نشريه مورد تقاضا:     

تلفن هاى تماس (ساعات تماس 8 الى 16):  
22222436-22222435
22222439-22222438

نشريهتعداد

هزينه اشتراك نشريه مورد تقاضا (ريال)

اداره امور مشتركين

جدول و سرگرمی

انجام کلیه کارهای نجاری 
و دکوراسیون با بیش از 

٢٠سال سابقه شامل ساخت 
،نصب،رنگ وتعمیر : مبلمان 

،کمد،کابینت،اطاق های 
اکسترنال وکارهای هنری)معرق(

مهران خاقانی 
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به بهانه سالگرد درگذشت »مازیار«

 خواننده  سالهای دور
اما  رفته،  دنیا  از  »مازیار«  که  است  سال   19 دقیقا  یعنی   ،95 فروردین   16
یادگارهایش هنوز شنیده می شوند و دوستدارانش »ماهیگیر« و »کبوتر« را 

همچنان زمزمه می کنند.
نام اصلی اش عبدالرضا کیانی نژاد بود و اهل بابل؛ اما وقتی یک روز جهانبخش 
برگزید.  برایش  را  »مازیار«  نام  شد،  آشنا  صدایش  با  و  دید  را  او  پازوکی 
متولد سال 1331 بود و از سن کم به خوانندگی عالقه داشت. در دهه ی 40 
وقتی مازیار هنوز یک نوجوان بود، یک مسابقه ی هنری برای دانش آموزان 

برگزار شد که یکی از داوران آن مسابقه محمد نوری بود. صدای مازیار به 
دانش آموزان سراسر  بین  را  رتبه ی نخست  توانست  او  و  نوری نشست  دل 
در  مازیار  با  مواجهه اش  اولین  درباره ی  نوری  کند.زنده یاده  کسب  کشور 
بود،  نگذارنده  را  صدا  مدرسه ی  این که  با  »مازیار  است:  گفته  مسابقه  این 
بسیار دوست داشتنی  را  آن  که  داشت  و ظرافت هایی  لطافت ها  اما صدایش 
جلوه می داد. مازیار در آن مسابقات دانش آموزی از من رتبه ی خوبی گرفت 
و با وجود سن کمش کار قابل قبولی ارائه داد.«این موفقیت مقدمه ای برای 
به طور تصادفی  پازوکی که  بود. جهانبخش  تهران  به  بابل  از  مازیار  سفر 
در یکی از اجراهای او حضور داشت، با شنیدن صدای مازیار به او پیشنهاد 

همکاری داد. این همکاری باعث شد تا او نخستین قطعه ی خود که اتفاقا یکی 
از ماندگارترین آن ها بود یعنی »ماهیگیر« را خلق کند. در واقع صدای این 
خواننده در سال 1352 کشف شد و همان زمان هم به گوش مخاطب رسید. 
که  قطعه ای  همان  شد.  خلق  »کبوتر«  قطعه ی  اثر،  این  از  استقبال  از  پس 
مازیار در آن می خواند: »خوش به حالت کبوتر هر جا بخوای پر می کشی …«
»زمزمه«، »عزیز«، »ساقی«، »آدم برفی« و … یکی پس از دیگری اجرا شدند 
و مازیار را بیش از پیش سر زبان ها انداختند. البته خیلی ها معتقدند، دلیل 
موفقیت مازیار در این برهه ی زمانی، همکاری او با آهنگسازانی مانند بابک 

بیات، محمد شمس، عماد رام، ناصر چشم آذر و تورج شعبانخانی بود.

اما موضوع دیگری که در شهرت مازیار بی تأثیر نبود، تسلطش بر ردیف ها و 
موسیقی مقامی بود که او را از سایر هم نسالنش که در زمینه ی موسیقی پاپ 
فعالیت می کردند، متمایز می کرد.جهانبخش پازوکی درباره ی مازیار گفته 
است: »صدایش صدای خود مازیار بود. تحریرهای بسیار مطلوبی داشت. 
اوج صدای بسیار خوبی داشت یعنی نه آن طور بود که فریاد گوش خراشی 
شود و نه آنچنان که صدای پایینی داشته باشد.«ناصر چشم آذر نیز معتقد 
است: »مازیار از نظر جنس و تنالیته ی صدا، صدای گرم، دوست داشتنی و 
از لحاظ وسعت  و  بود  تکنیک صدای خوبی برخوردار  از  دلنشینی داشت. 
صدا تا آنجایی که من با ایشان کار کردم، حداقل یک اوکتاو و نیم را می خواند 
و از دسته خوانندگانی بود که صدای باال را بسیار خوب ادا و اجرا می کرد.«

یک  مازیار  »صدای  است:  کرده  اظهار  درباره اش  هم  شعبان خانی  تورج 
صدای کامال مخملی بود و خود او هم در خوانندگی جا افتاده و مسلط بود و 

بین خواننده های آن دوره، کالس خاصی داشت.«
شاید مازیار چندین سال یک خواننده ی مطرح بود، اما شهرتش دیری نپایید 
و از سال 1358 فعالیتش را کم کرد تا جایی که دیگر به کلی به حاشیه رفت. 
حتی اجرای ترانه ای به نام »شهید« که پس از انقالب اسالمی با آهنگسازی 
در عین  او نشد.  برنده ی  برگ  بود،  ایران خوانده  برای شهیدان  بیات  بابک 
حال مازیار به خاطر عالقه به کشورش هیچ گاه ایران را ترک نکرد و حاضر 
به مهاجرت نشد.در سال 1373 آلبوم »گل گندم« با صدای او منتشر شد؛ اما 
توقیف این اثر در همان سال اتفاق ناگوار دیگری برای این هنرمند بود. در 
واقع این اثر بدون اجازه ی مازیار منتشر شده بود. ماجرا هم از این قرار بود 
که او یک روز وقتی در پارک نشسته بود، صدای خود را از بلندگوی پارک 
شنید، به سمت کیوسک فروش آلبوم رفت و با اثر خودش مواجه شد. آلبومی 

که مازیار از انتشار آن خبر نداشت!
این هنرمند تصمیم گرفت تا روی آلبوم دیگری کار کند؛ اما مرگ زودهنگام، 
این فرصت را از مازیار گرفت. او سال 1376 در آستانه ی 45 سالگی، براثر 
کرج  )ع(  طاهر  امامزاده  در  پیکرش  و  رفت  دنیا  از  مغزی  و  قلبی  سکته ی 

دفن شد.
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

صالح کار کجا و من خراب کجا
ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس
کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا

چه نسبت است به رندی صالح و تقوا را
سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا

ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد
چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا

چو کحل بینش ما خاک آستان شماست
کجا رویم بفرما از این جناب کجا

مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است
کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا
بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال

خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا
قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست

قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

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

The rectitude of work, where? and, I ruined where?
Behold the distance of the Path, from where to where?
My heart wearied of the cloister, and of the patched garment of hypocrisy:
The Magians’ cloister; where? the pure wine where?
With profligacy, what connections have rectitude and piety?
The hearing of the exhortation where? The melody of the stringed instrument where?
From the Friend’s face, what gaineth the dark heart of enemies?
The dead lamp, where? The candle of the resplendent sun, where?
The dust of Thy threshold is like the kuhl of our vision:
Where go we? Order. Hence, where?
Look not at the apple of the chin; for in the path is a pit:
O heart! where goest thou? With this haste, where?
He is gone! To him, be the time of union a pleasant memory.
Gone is that glance, where? and that reproof, where?
O friend! from Hafez seek neither ease nor patience:
Ease, what? Patience, what? Sleep, where?

مروری بر زندگی و سرنوشت حاج حبیب الله القانیان 

حاجی که حاجی نبود
قسمت  پنجم

افول ستاره ال قانا
در سال 1354 خورشیدی از طرف دفتر اشرف پهلوی، از تنی چند از مسووالن 
جامعه کلیمی، جهت پاره ای از مذاکرات دعوت به عمل آمد. طی مالقاتی که 
هیات همراه مشتمل بر حاج حبیب القانیان ریاست انجمن، یوسف کهن نماینده 
کلیمیان در مجلس، خاخام یدیدیا شوفط رهبر مذهبی، لطف الله حی نماینده 
سابق و چند تن دیگر با رئیس دفتر اشرف پهلوی داشتند، عبدالرضا انصاری 
طی صحبت هایش راجع به نقش یهودیان در شکوفایی اقتصاد ایران، اظهار 
نظر  در  مهمی  بسیار  خیریه  و  اجتماعی  برنامه های  اشرف  واالحضرت  کرد 
گرفته اند و مایلند جامعه یهودیان ایران در اجرای این طرح نقش شایسته ای 
ایشان خواستار جمع آوری مبلغ 100 میلیون دالر  داشته باشند، بدین منظور 

که  آنجا  از  هستند.  کلیمیان  انجمن  توسط  تومان(  میلیون   700 الی   600(
جمع آوری این مبلغ برای جامعه کلیمی غیر ممکن بود و هیچ گونه راه حلی 
برای قبول چنین تکلیفی ارائه نشد، ظاهرًا جواب این طرح منفی تلقی شد. 
در راس خبرها،  ایران،  رادیو  اخبار  در ساعت هفت صبح  دو هفته  از  بعد 
همچنین  کرد،  منتشر  را  معروف  میلیاردر  القانیان  حبیب  بازداشت  خبر 
این خبر در صفحه اول روزنامه های اطالعات و کیهان با شرح  همان روز 
و تفسیرات بسیار چاپ شد.پس از سه روز پیگیری، مشخص شد که حبیب 
القانیان به شهر سنندج تبعید شده و اتهام وارده به او گران فروشی و مدت 
از  حاج حبیب  سنندج  در  گرچه  است.  شده  گرفته  نظر  در  ماه  سه  تبعید 
تا  و  بود  برخوردار  کامل  به طور  ُکرد،  یهودیان  جامعه  همدردی  و  حمایت 
حدودی تحمل این ناراحتی برای وی آسان شده بود ولی انعکاس بازداشت 
این گونه حرکت ها،  آنکه  به شمار می رفت. ضمن  وی ضربه غیر منتظره ای 
اثرات ناخوشایندی در روحیه خانواده القانیان و نیز جامعه کلیمیان ایران 
به جای گذاشت. باالخره با پیگیری های انجام شده توسط وکالی القانیان و 
قانونی، دفتر اشرف  به مراجع  با مراجعه  دیگر مسووالن جامعه کلیمیان، 
پهلوی و شخصیت های مملکتی پس از دو ماه و نیم، حکم برائت او از دادگاه 
گرفته شد. حبس القانیان، نشان بارزی از سیاست های نابخردانه اقتصادی 
محمدرضا پهلوی است. چنانچه حتی اسدالله علم، محرم شاه در خاطراتش 
بزرگ،  فروشگاه  یک  در  اگر   « می نویسد:  القانیان  دستگیری  خصوص  در 
بکند؟«  باید  چه  فروشگاه  مدیر  می رسد،  فروش  به  گران  قیمتی  به  کاالیی 
وی  مجددًا  فرودگاه،  به  ورود  هنگام  تهران،  به  القانیان  بازگشت  از  پس 
زندان  به  و  بازداشت  پالستیکی  نمکدان  عدد  دو  گران فروشی  جرم  به  را 
القانیان، با حضور  آزادی حبیب  فرستادند. انجمن کلیمیان بالفاصله برای 
جمعی از مسووالن جامعه تشکیل جلسه داد تا هرچه زودتر برای حل این 
مساله پیگیری های الزمه قانونی انجام گیرد، با تالشی که انجام گرفت، پس 
از دو ماه و نیم دیگر )به عبارتی پنج ماه تبعید و زندان( حاج حبیب القانیان 
از زندان آزاد شد. پس از آزادی وی از زندان، امیرعباس هویدا، نخست وزیر 
وقت طی تماسی از وی دلجویی کرد و گفت این دستگیری برای نشان دادن 
تقابل شاه با سرمایه داری، الزم بوده است و به او جهت تسهیل در واردات 
ماشین آالت کارخانه آلومینیوم، قول مساعدت داد.القانیان که با مئیر عزری 
و  مساعدت ها  از  و  داشت  نزدیکی  بسیار  ارتباط  ایران  در  اسرائیل  نماینده 
پشتیبانی او برخوردار بود، تمامی امور را با اجازه او به انجام می رساند، 
در نامه ای به تاریخ 9 /7 /1355 خطاب به شاه چنین نوشته است: »جان نثار 
قرار  تعقیب  مورد  گران فروشی  با  مبارزه  جریانات  در  که  القانیان  حبیب 
تحت  مجددًا  سپس  و  تبرئه  تهران  استان   15 شعبه  دادگاه  توسط  گرفته ام، 
مشمول  شده ام،  محکوم  خود  از  دفاع  عدم  علت  به  مرحله  این  در  و  پیگرد 
شدم.  واقع  ملوکانه  عفو  مورد  و  گرفته  قرار  عدالت پرور  شاهنشاه  عنایات 
اینک آگاه شدم که به مجازات شدیدتری که محدودیت از فرصت شرفیابی 
و  من  ناقابل  جان  شده ام...  دچار  است،   ... و  شاهنشاه  مقدس  حضور  به 
خانواده ام فدای سالمت و سعادت شاهنشاه ایران باد.« یک سال پس از این 
آنکه  برای  او  گفت،  وداع  را  فانی  دار  )نیکخواه(  حاج حبیب  همسر  ماجرا 

بتواند فشار این غم را تحمل کند، پس از مدتی راهی اسرائیل و آمریکا شد.


