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صفحه  10

باراک اوباما در پایان دیدار منطقه ای خود از کشورهای 
دیدار  بریتانیا  مقام های  با  و  رفت  سبز  قاره  به  عربی 
کرد. محور دیدار اوباما بحث خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا است. برخی شهروندان این کشور موافق خروج 
از اتحادیه هستند. به همین دلیل، کامرون در دور دوم 
از  رفتن  یا  ماندن  مهم  چالش  با  خود  نخست وزیری 
اتحادیه اروپا روبه رو است. رئیس جمهوری آمریکا پس 
به  کامرون  با  خبری  کنفرانس  در  بریتانیا  به  ورود  از 
اروپا  اتحادیه  در  لندن  ماندن  به  را  خود  تمایل  وضوح 

نشان داد.
اوباما در مقاله ای که روزنامه دیلی تلگراف چند ساعت 
شد،  منتشر  لندن  در  وی  هواپیمای  آمدن  فرود  از  پس 
نوشت: »آمریکا و جهان نیاز زیادی به ادامه نفوذ شما 
به ویژه در داخل اروپا دارند.« شهروندان انگلیسی که 
فورا  هستند،  اروپا  اتحادیه  از  انگلیس  خروج  موافق 
در  لندن  شهردار  کردند.  محکوم  را  اوباما  مداخله  این 
اما  واکنش به مقاله اوباما گفت: »سخنانش را بشنوید 
به حرف هایش عمل نکنید.« به گزارش الجزیره، باراک 
در  که  داد  هشدار  بریتانیایی  رای دهندگان  به  اوباما 
آخر  در  کشور  این  اتحادیه،  از  بریتانیا  خروج  صورت 
گرفت.  خواهد  قرار  آمریکا  با  تجاری  معامالت  صف 
قرار است همه پرسی ماندن یا خروج از اتحادیه در 23 
موافقان  که  می افزاید  گزارش  این  شود.  برگزار  ژوئن 
آمریکا  نفوذ  اعمال  و  تاثیرگذاری  از  اتحادیه  از  خروج 
خشمگین   شدت  به  سرنوشت ساز  رای گیری  این  در 
در  خود  مقاله  در  اوباما  الجزیره،  گزارش  به  هستند. 
مفتخر  باید  بریتانیا  که  نوشت  تلگراف  دیلی  روزنامه 
باشد که اتحادیه اروپا به گستراندن ارزش ها و اقدامات 
آزاد-  بازارهای  قانون،  – دموکراسی، حاکمیت  بریتانیا 
در سراسر این قاره و محیط پیرامون آن کمک می کند. 
اوباما خاطرنشان کرد که بریتانیا با ماندن در اتحادیه 
نفع بیشتری – در مورد شغل، تجارت، رشد اقتصادی و 

مالی و امنیت- خواهد برد.

موافقان و مخالفان چه می گویند؟
دو  مخالفت  و  استقبال  مورد  اوباما  مواضع  و  سخنان 
در  »ماندن«  خواستار  که  آنان  گرفت.  قرار  مهم  طیف 
آنها  و  کردند  استقبال  وی  سخنان  از  هستند  اتحادیه 
و  دو رویی  به  را  اوباما  ترجیح می دهند،  را  »رفتن«  که 

اوباما  نیویورک تایمز،  گزارش  به  کردند.  متهم  مداخله 
داخلی  امور  در  مستقیم  مداخله  سیاست  اتخاذ  با 
اتحادیه  این  بریتانیا اعالم کرد که عضویت بریتانیا در 
محدود کننده نفوذ بریتانیا نیست بلکه »تقویت کننده آن 
اتحادیه  از  انگلیس  خروج  موافقان  و  مخالفان  است«. 
برای  مستنداتی  و  مدارک  جمع آوری  حال  در  اروپا 
تایید ادعاهای خود هستند. موافقان ماندن در اتحادیه 
این  می گویند  و  کرده  استناد  انگلیس  بانک  تحقیق  به 
با  اروپا  اتحادیه  در  عضویت  که  می دهد  نشان  تحقیق 
پویاتر کردن اقتصاد انگلیس باعث شکوفایی اقتصادی 
صندوق  گزارش  براساس  است.  شده  کشور  این 
بین المللی پول، »برگزیت« )اصطالحی به معنای خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا( می تواند یکصد میلیارد پوند 
به  نزدیک  و  آورده  بار  به  هزینه  انگلیس  اقتصاد  برای 
تاثیر  تحت  را  کشور  این  در  شغلی  فرصت  میلیون  یک 
از  خود  گزارش  در  همچنین  مالی  نهاد  این  دهد.  قرار 
کاهش رشد اقتصادی انگلیس هم سخن به میان آورده 
»سی بی آی«  که  مطالعه ای  براساس  همچنین  است. 
خروج  کرده،  منتشر  انگلیس  کارفرمایان  اصلی  تشکل 
این  اقتصاد  به  جدی«  »شوک  اروپا  اتحادیه  از  انگلیس 
 128( پوند  میلیارد   100 حدود  و  می کند  وارد  کشور 
در  تولید  بخش  به  دالر(  میلیارد   14۵ یورو،  میلیارد 
درصد   ۵ معادل  که  زد  خواهد  ضرر  انگلیس  اقتصاد 

تولید ناخالص داخلی ساالنه این کشور است. 
است:  گفته  »سی بی آی«  مدیرکل  فیربیرن  کارولین 
»این تحقیق به روشنی نشان می دهد که چرا خروج از 
کار  زندگی،  سطح  به  واقعی  ضربه  یک  اروپا  اتحادیه 
بهترین  در  حتی  است.  انگلیس(  )در  اقتصادی  رشد  و 
حالت، این اقدام باعث وارد آمدن شوک جدی به اقتصاد 
انگلیس خواهد شد.« طبق نتایج این مطالعه، با خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا، حدود ۹۵0 هزار شغل در این 
بیکاری  این معنا است  به  که  کشور حذف خواهند شد 
از  بیشتر  درصد  سه  تا  دو   2020 سال  در  انگلیس  در 
اروپا  اتحادیه  در  کشور  این  که  بود  خواهد  وضعی 
خروج  موافقان  اکونومیست،  گزارش  به  بماند.  باقی 
از  مالحظه ای  قابل  بخش  معتقدند  اتحادیه  از  انگلیس 
به ویژه در زمینه خدمات  سرمایه گذاری های خارجی، 

مالی و خودرو، ناشی از ...
ادامه در صفحه 2

»چرا رفتی« به لندن رسید

آواز همایونی در باربیکن لندن
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گام دوم انتخابات

دور دوم انتخابات مجلس در حالی فردا برگزار می شود که 
رقابت برای کسب یک چهارم کرسی های باقی مانده مجلس 
از یک هفته پیش آغاز شده و دیروز به پایان رسید. در چنین 
مختلف  سیاسی  جناح های  و  احزاب  نامزد   136 شرایطی 
برای به دست آوردن 68 صندلی خالی مجلس در 21 استان 
احتماال  که  کرسی هایی  می پردازند.  رقابت  به  یکدیگر  با 
نهاد  احتمالی  رئیس  نیز  و  مجلس  اکثریت  جناح  تکلیف 
قانونگذاری را تعیین خواهد کرد. در این دوره از انتخابات 
17 میلیون نفر مجوز حضور دوباره پای صندوق های رأی 

دارند.

ورود ایران به بازارهسته ای
درگیر و دار سفر ظریف به نیویورک برای دیدار با همتای 
آمریکایی اش و نیز بررسی پیشرفت برجام، قرارداد فروش 
میلیون   8  /6 ارزش  به  آمریکا  به  ایران  سنگین  آب  تن   32
دالر نهایی و به این ترتیب راه ایران به بازار هسته ای باز 
شد. بازاری که تاکنون کشورهای کمی توان و اجازه ورود 
خرید  دراین  آمریکایی ها  قدمی  پیش  و  داشته اند  را  آن  به 
با  ستد  و  داد  به  نسبت  که  می دهد  پیام  کشورها  سایر  به 
آمریکا  خزانه داری  وزارت  باشند.  نداشته  واهمه ای  ایران 
پرداخت  ثالث  کشور  طریق  از  سنگین  آب  خرید  پول  گفته 

می شود.

پلیس از نوع نامحسوس
با وجود گذشت چند روز از تب و تاب خبر آغاز فعالیت 7 
اخالقی،  امنیت  نامحسوس  گشت های  قالب  در  نیرو  هزار 
حالی  در  دارد.  ادامه  طرح  این  به  واکنش ها  همچنان  اما 
را  خود  مخالفت  جمهور  رئیس  خصوصا  و  دولت  که 
متولی  به عنوان  که  گفته  تهران  استانداری  کرده اند،  اعالم 
ندارد.  اطالع  طرح  این  ابعاد  از  امنیتی  و  اموراجتماعی 
در همین حال با وجود اینکه سخنگوی قوه قضائیه عنوان 
اما  ندانسته است  نامحسوس را خوش سلیقگی  گشت های 
با  منظور  این  برای  پلیس  گفته  انتظامی  نیروی  فرمانده 

قوه قضائیه هماهنگی کرده است.

خودسوزی یك پناهجوی ایرانی در استرالیا

اقامتی  مرکز  یك  در  ایرانی  پناهجوی  یك  که  شد  شنیده 
به  اقدام  زندگی  بد  و  سخت  شرایط  دلیل  به  نائورو  در 
خودسوزی کرد. ایسنا به نقل از گاردین نوشت؛ ، یك رسانه 
غیرقانونی  مهاجر  یك  کرد:  اعالم  چهارشنبه  استرالیایی 
ایرانی در بازداشتگاه استرالیا در کشور جزیره ای نائورو 
مقابل  در  را  خود  مهاجرت،  این  از  ناشی  خستگی  از  پس 
به  ملل  سازمان  پناهندگان  عالی  کمیساریای  نمایندگان 
آتش کشید. پیتر داتون، وزیر مهاجرت استرالیا تایید کرد 
ایرانی دچار سوختگی هایی شده و  که این جوان 23 ساله 
نسبت به خودآزاری پناهجویان و مهاجران غیرقانونی به 
اساس  بر  داد.  هشدار  سیاسی  اعتراضی  اقدام  یك  عنوان 
گذشته  ماه  فروردین  دیگر  ایرانی  مهاجر  یك  گزارش،  این 
در دادگاه جمهوری نائورو در اقیانوس آرام به اتهام تالش 
برای خودکشی به پرداخت 200 دالر جریمه و 12 ماه انجام 

خدمات اجتماعی محکوم شد.

2 میلیارد دالر غرامت یک بی احتیاطی!
تایید رأی دادگاهی در آمریکا برای مصادره دو میلیارد دالر 
ایران  از دارایی های بانک مرکزی به بهانه واهی مشارکت 
در  بیروت  در  آمریکا  دریایی  تفنگداران  پایگاه  انفجار  در 
داشت.  به دنبال  ایران  در  زیادی  واکنش های   ،1۹83 سال 
بالفاصله پس از انتشار این خبر سخنگوی وزارت خارجه 
بانک  و  دانست  ایران  اموال  به  دستبرد  را  حکمی  چنین 
ربطی  حکم  این  که  گفت  آن  کردن  محکوم  ضمن  مرکزی 
هم  کشورمان  دیپلماسی  دستگاه  رئیس  ندارد.  برجام  به 
رسمیت  به  را  آمریکا  عالی  دیوان  رأی  ایران  که  کرد  اعالم 

نمی شناسد و...

تبانی علیه ترامپ
انتخابات  برگزاری  به  مانده  ماه   7 از  کمتر  در 
ریاست جمهوری آمریکا، حاال کار به جایی رسیده که اغلب 
بزرگان حزب جمهوری خواه چشم دیدن ترامپ را ندارند و 
علیه او با یکدیگر تبانی می کنند. تد کروز سناتور آمریکایی 
اقدامی بی سابقه  ایالت اوهایو طی  و جان کسیچ فرماندار 
شانس  مقابل  طرف  که  ایالت هایی  در  تا  کردند  توافق 
پیروزی بیشتری دارد، متمرکز نشوند. پیروزی های ترامپ 
موجب نگرانی رقبا و حتی جمهوری خواهان شده و به باور 

آنها موفقیت وی در انـتخابات پیش رو آمریکا را یک قرن به 
عقب برمی گرداند.

اولین شوک ورزشی ۹۵
فوتبال  جامعه  به  شوک  با   ۹۵ سال  فروردین  روز  آخرین 
تیم  سابق  مهاجم  اوالدی  مهرداد  رسید.  پایان  به  کشور 
قلبی  ایست  به دلیل  پرسپولیس  و  استقالل  باشگاه  و  ملی 
فصل  نیم  تعطیالت  از  پس  او  درگذشت.  سالگی  در31 
با  درآمد.  ملوان  عضویت  به  بار  سومین  برای  لیگ،  دوم 
سخنگوی  بازیکن،  این  خودکشی  درباره  شایعاتی  پخش 
قوه قضائیه گفت که پرونده ای درباره فوت این فوتبالیست 
اوالدی منتفی  اما موضوع خودکشی مرحوم  تشکیل شده 
است.7 ماه پیش هادی نوروزی کاپیتان تیم پرسپولیس هم 

به دلیل ایست قلبی از دنیا رفت.

بالتکلیفی حج تمّتع
رسیده  جایی  به  حاال  عربستان  و  ایران  تار  و  تیره  روابط 
سیاسی  هم  را  تمتع  حج  برگزاری  مسأله  سعودی ها  که 
با  مذاکره  برای  ایران  از  هیاتی  اعزام  وجود  با  کرده اند. 
نیامده  دست  به  مشخصی  نتایج  هنوز  ظاهرا  سعودی ها 
در  ایرانی  زائران  ویزای  که  دارند  تاکید  سعودی ها  است. 
از  می خواهد  ایران  درحالی که  شود،  صادر  ثالثی  کشور 
طریق دفتر حافظ منافع عربستان در داخل کشور روادید 
باره  این  در  خارجه  وزارت  سخنگوی  شود.  صادر  زّوار 
گفته اگر شرایط طبیعی فراهم نشود امکان برگزاری حج 

تمّتع ۹۵ وجود ندارد.

خروج از رکود با مسکن قسطی؟
برای  پیشنهادها  یازدهم  دولت  آمدن  کار  روی  ابتدای  از 
راه اندازی بازارمسکن و خروج از رکود حاکم بر بازار کم 
نبوده،اما طرح فروش قسطی که از اول این ماه راه اندازی 
شده، احتماال جوابگوی شرایط رکودی فعلی خواهد بود. 
در این طرح حداکثر ۵0 درصد ارزش روز واحد مسکونی 
قابلیت  معامله،  کل  بهای  از  تومان  میلیون   1۵0 سقف  تا  و 
 3 از  ماهانه  قسط  و  دارد  غیرنقدی  پرداخت  و  تقسیط 
تجاوز  نباید  ماه   ۵0 از  بازپرداخت  طول  و  تومان  میلیون 
کند.در فاز اول فقط آپارتمان های تا 10 سال ساخت مشمول 

فروش قسطی هستند.

اطمینان دهی کری به بانک ها
دیدار ظریف و جان کری در حاشیه نشست تغییرات اقلیمی 
نیویورک دستاوردهای خوبی به همراه داشت. یکی از آنها 
بانک ها  به  آمریکا  خارجه  وزیر  که  بود  خاطری  اطمینان 
از  تحریم ها،  برداشته شدن  با  تا  داد  اروپایی  موسسات  و 
رابطه  آنها دعوت کرد که در  از  و  نترسند  ایران  با  معامله 
پیش  بنشینند.  مشورت  به  آمریکا  دولت  با  موضوع  این  با 
از این ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی در حاشیه اجالس 
کارشکنی های  به  نسبت  را  انتقادهایی  پول  بین المللی 
در  حاشیه هایی  با  البته  که  بود  کرده  مطرح  آمریکایی ها 

کشور روبه رو شد.

اهش نرخ تورم
نخستین ماه از سال ۹۵ با انتشار آمارهایی امیدوارکننده از 
وضعیت تورم همراه بود.به نظر می رسد با نتایج به دست 
آمده از نرخ تورم متوسط فروردین ماه، به زودی مهم ترین 
تورم  نرخ  کردن  تک رقمی  همان  که  دولت  اقتصادی  وعده 
بانک مرکزی نرخ تورم  اعالم  براساس  است،محقق شود. 
11 درصد اعالم شده که  با 2/  متوسط فروردین ۹۵ برابر 
نسبت به اسفند گذشته 7/ 0 کاهش داشته است. با این روند 
میزان تورم متوسط به کمترین میزان از دی ماه 8۹ رسیده 
و کارشناسان احتمال می دهند در خرداد ماه تورم متوسط 
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رونق در صادرات
فروردین ماه سال جاری با رونق صادراتی به پایان رسید، 
نسبت  وزن  لحاظ  به  هم  و  ارزش  لحاظ  به  هم  که  رونقی 
در  روند  این  است.  یافته  قبل،افزایش  سال  مشابه  مدت  به 
تجارت  تراز  گمرک،  آمارهای  براساس  که  داده  رخ  حالی 
خارجی مثبت سال ۹4 که در تاریخ تجارت کشور بی سابقه 
بود،در نخستین ماه سال ۹۵ نیز تداوم یافته است. در همین 
مواد  و  گازی  میعانات  شامل  کشور  صادرات  عمده  حال 
پتروشیمی طی فروردین ماه امسال به ترتیب به کشورهای 
چین، امارات متحده عربی، عراق، کره جنوبی و هند صورت 

گرفته است.

ادامه از صفحه یک

هزینه جدایی
.... عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا است. موافقان خروج از اتحادیه اروپا 
سختگیرانه  قوانین  اروپا،  اتحادیه  از  بریتانیا  خروج  نتایج  از  یکی  معتقدند 
باشیم  داشته  باور  که  نیست  واقع بینانه  است.  مهاجرت  دیگر  مساله  و  کمتر 
بتوانند  داده اند،  رای  اروپا  اتحادیه  از  کشورشان  خروج  به  که  انگلیسی هایی 
جاهای  مهاجران  به  بخواهند  و  شوند  اروپا  شرق  از  بی رویه  مهاجرت  مانع 
دیگر مانند هند و آفریقا خوشامد بگویند. اگرچه هر یک از موافقان و مخالفان 
برای  تهدیدی  می تواند  که  دیگری  نکته  اما  دارند  خود  برای  استدالل هایی 
یکپارچگی سرزمینی بریتانیا باشد تهدید رهبران اسکاتلند است. اسکاتلندی ها 
انگلیس  اروپا هستند می گویند در صورت خروج  اتحادیه  که مدافع ماندن در 
بود.  خواهد  قطعی  کشور  این  با  اتحاد  از  اسکاتلند  خروج  اروپا  اتحادیه  از 
نظرسنجی های مختلف از سوی نهادهای مختلف پاسخ های مختلفی دارد اما به 

نظر می رسد آرای موافقان و مخالفان به یکدیگر نزدیک باشد.

نظر سنجی های مردمی
از  بریتانیا  خروج  همه پرسی  درخصوص  گرفته  صورت  نظرسنجی های  در 
اتحادیه اروپا نظرات متفاوت بوده است. در نظرسنجی های صورت گرفته در 
سایت »nasdaq« از 6 مارس به این سو به موافقان خروج این کشور از اتحادیه 
اروپا افزوده شده است. درحالی که در 6 مارس ۵8 درصد خواهان خروج از 
رسیده  درصد   8۵ به  سایت  این  نظرسنجی  در  رقم  این  بودند،  اروپا  اتحادیه 
خواهان  درصد،   ۵1 »آی تی وی«  نظرسنجی  در  که  است  حالی  در  این  است. 
اتحادیه  این  از  خروج  موافق  نیز  درصد   40 و  اروپا  اتحادیه  در  ماندن  باقی 
هستند. در این نظرسنجی ۹ درصد مردم هنوز تصمیم نگرفته اند که به کدام 
کمپین بپیوندند. روزنامه ایندیپندنت هم در گزارش خود نوشت: در تازه ترین 
نظرسنجی صورت گرفته توسط این روزنامه، کسانی که خواستار باقی ماندن 
در اتحادیه اروپا هستند با اختالف نزدیک به 10 امتیاز از مخالفان اتحادیه اروپا 
پیشی گرفته اند. در این نظرسنجی ۵2 درصد خواستار باقی ماندن در اتحادیه 

اروپا و 43 درصد جزو مخالفان هستند .

اقتصادی  تاثیرات  ارزیابی   در  اکونومیست  راستا مجله هفتگی   در همین 
بریتانیا از خروج اتحادیه اروپا می نویسد:

به  ژوئن   23 در  که  بریتانیا  اقتصاد  بر  اروپا«  اتحادیه  از  شدن  »خارج  تاثیر   

همه پرسی هاست.  تمام  بین  در  موضوع  داغ ترین  می شود  گذاشته  همه پرسی 
بسیاری از کسانی که نمی دانند به چه رای بدهند می گویند بر این اساس تصمیم 
خواهند گرفت که آیا خروج از اتحادیه اروپا زندگی شان را بهتر می کند یا بدتر. 
نماینده   )Andrew Tyrie( تایری  اندرو  است.  دشوار  مباحثات  این  ارزیابی 
مجلس از حزب محافظه کار که ریاست خزانه داری مجلس عوام را بر عهده دارد 
کمیته ای را انتخاب خواهد کرد که هزینه ها و مزایای عضویت در اتحادیه اروپا 
را بررسی می کند؛ وی می گوید »هر دو طرف مباحثه آماده اند تا تمام شرایط و 
محدودیت ها را فدای ادعاهای غیرمنطقی خود کنند«. او امیدوار است کمیته اش 

بتواند اوضاع را بهتر کند، اگرچه خود کمیته نیز کاماًل متفرق است.
آقای تایری خاطرنشان می سازد زمانی که صحبت به خروج از اتحادیه اروپا 
می رسد »مشکل اصلی این است که هیچ موردی خالف آن وجود ندارد«. مثاًل در 
ماه اکتبر در مطالعه ای که از سوی یکی از شعب »بانک انگلستان« انجام شد به 
این نتیجه رسیدند که عضویت در اتحادیه اروپا با پویاتر کردن اقتصاد بریتانیا 
به آن رونق بخشیده است. پذیرش این ادعای هواداران خروج از اتحادیه اروپا 
اما علت  است.  بوده دشوار  زیان آور  اروپا  اتحادیه  در  اینکه عضویت  بر  مبنی 
یورو،  به  شکاکان  گفته  طبق  مثاًل  باشد؛  نامرتبط  است  ممکن  نیز  پویایی  این 
کمتر  تشریفات  و  کمتر  مالیات های  یعنی  میالدی   80 دهه  تاچری  اصالحات 

اداری می تواند علت آن باشد.

این مورد خالف گمشده، در ارزیابی تاثیرات اقتصادی خروج از اتحادیه اروپا 
مشکل سازتر نیز می شود. هیچ کس مطمئن نیست که بریتانیا چه نوع دسترسی 
چه  مهاجرتی  قوانین  و  آن  مقرراتی  نظام  داشت،  خواهد  خاص  بازار  یک  به 
این موارد چقدر طول خواهد  از  اینکه مذاکره بر سر هر کدام  یا  خواهد بود، 
دامنه  شده اند.  گمانه زنی  و  حدس  کار  به  دست  اقتصاددان  گروه  چند  کشید. 

گسترده پیش بینی های GDP نشان دهنده میزان عدم اطمینان از پیامد است.
یک مورد که موافقان و مخالفان اتحادیه اروپا بر سر آن توافق دارند این است 
اطمینان  احتمااًل منفی است. عدم  اروپا  اتحادیه  از  تاثیر کوتاه مدت خروج  که 
در مناسبات تجاری آتی اعتماد به استرلینگ را کاهش داده و سرمایه گذاری نیز 
کمتر می شود. بانک انگلستان خروج از اتحادیه اروپا را بزرگ ترین ریسک در 
در  حساب جاری  کسری  بزرگ ترین  داشتن  می کند.  قلمداد  داخلی  مالی  تثبیت 
بریتانیا که باید از طریق جریان ورودی سرمایه تامین شود سبب آسیب پذیری 

بیشتر آن شده است.

اقتصاددانان  بیشتر  اگرچه  است،  بیشتر  بلندمدت تر  تاثیرات  سر  بر  مجادله 
می گویند به احتمال زیاد این تاثیرات منفی است. البته این آخرین تاثیر نیست 
زیرا در پی خروجی کوتاه مدت قبلی، در صورت رخ دادن بهبود اقتصادی زمان 

زیادی طول خواهد کشید. به طور کلی، اقتصاددانان پنج راه یافته اند که خروج 
از اتحادیه اروپا می تواند از طریق آنها بر GDP آینده تاثیر بگذارد.

با فاصله زیاد بزرگ ترین پیامد بعدی است.  از کاهش تجارت  زیان های ناشی 
مطالعه  ویرایش شده  نسخه  اروپا  اصالحات  مرکز  فکر  اتاق  ماه  این  پایان  در 
بر مبنای  اروپا را منتشر می کند که  اتحادیه  از  سال 2014 خود درباره خروج 
کار چهار اقتصاددان از دانشگاه گرونینگن هلند است. نتیجه این مطالعه نشان 
می دهد تجارت بریتانیا با اتحادیه اروپا نسبت به زمانی که عضو آن نباشد ۵۵ 
از  تجارت  تغییر  از  ناشی  چشمگیری  زیان  هیچ  اینکه  و  است؛  بیشتر  درصد 
کشورهای جهان سوم به سمت تجارت با کشورهای اتحادیه اروپا وجود ندارد.

باشد،  اروپا  اتحادیه  از  خروج  خطر  معرض  در  دستاورد  چند  تنها  اگر  حتی 
اقتصادی  مزیت  همانا  که  کند  جبران  را  ثانویه  تاثیر  زیادی  حد  تا  می تواند 
ناشی از کاهش کمک خالص ساالنه بریتانیا به بودجه ۵ /8 میلیاردپوندی )12 
زیان های  در  همچنین  بودجه  این  دستاورد  اروپاست.  اتحادیه  میلیون دالری( 
احتمالی ناشی از عامل سوم یعنی سرمایه گذاری اندک خارجی غرق می شود. 
هواداران خروج از اتحادیه اروپا استدالل می کنند که این امر تحت تاثیر قرار 
نخواهد گرفت، اما شواهد نشان می دهد حجم زیادی از سرمایه گذاری خارجی، 
به خصوص در بخش خدمات مالی و خودرو، به دلیل عضویت در اتحادیه اروپا 
صورت گرفته است. سود ناشی از عامل احتمالی سوم یعنی قوانین سختگیرانه 
کمتر کاماًل توهم است. تحلیل های OECD )باشگاه کشورهای ثروتمند( نشان 
دارای  بازارهای  جزو  این  از  پیش  بریتانیا  در  تولید  و  کار  بازارهای  می دهد 

کمترین مقررات در میان اعضای این باشگاه بوده است.

از  خروج  از  پس  بخواهد  بریتانیا  اگر  است.  مهاجرت  موضوع  پنجم  مورد 
کند،  تحمیل  اروپا  اتحادیه  مهاجران  بر  شدیدتری  کنترل های  اروپا  اتحادیه 
مکان های  از  کشورش  نیاز  مورد  ماهر  نیروهای  جذب  به  اقتصادی اش  رشد 
دیگر بستگی خواهد داشت. با وجود این به لحاظ سیاسی غیرواقعی است اگر 
فکر کنیم اهالی برایتون که به خروج از اتحادیه اروپا رای داده اند تا مهاجرت 
کنترل نشده از اروپای شرقی را کنترل کنند، خواهان استقبال از خیل مهاجران 

از کشورهایی چون هند و آفریقا خواهند شد.
اتحادیه  در  عضویت  درباره  را  خود  ارزیابی  خزانه داری  جاری  ماه  پایان  در 
اروپا تهیه می کند و احتمال دارد به این نتیجه برسد که تاثیرات اقتصادی خروج 
از اتحادیه اروپا منفی است، و اینکه ریسک های کوتاه مدت در اقتصاد بریتانیا 
بسیار زیاد است. بنابراین برگ برنده این مبارزه اقتصاد است، به شرط آنکه 

شرکت کنندگان در آن خوب بازی کنند.
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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. 

هنگام  بها  گران  هدایای 
بی مهری بخشنده ی آنها، 
جالی خود را از دست می 

دهند.
هملت پرده سوم، صحنه اول.

Rich gifts wax poor when 
givers prove unkind.
Hamlet, Act III, sc. 1.
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171 کشور جهان پیمان تغییرات اقلیمی را امضا کردند

روز نجات زمین
گرد  را  جهان  مقامات  بار  چند  سال  در  زمین  شدن  گرم 
در  حاال  کنند.  پیدا  آن  برای  راهکاری  تا  می آورد  هم 
تغییرات  با  مقابله  برای  ملل  سازمان  اجالس  روز  آخرین 
برای  را  خود  همکاری  سند  و  آمدند  هم  گرد  هوایی  و  آب 
مقام های  راستا  این  در  کردند.  امضا  پدیده  این  با  مقابله 
سازمان  مقر  در  رسمی  مراسم  یک  در  جهان  کشور   171
به  کردند.  امضا  را  اقلیمی  تغییرات  توافق نامه  متحد  ملل 
امضای  برای  کشورها  سران  وال استریت ژورنال،  نوشته 
توافق نامه »پیمان پاریس« در مقر سازمان ملل در نیویورک 

صفی طوالنی تشکیل دادند.
پیمان  تا  شد  داده  وقت  ثانیه   40 حدود  آنان  از  یک  هر  به 
وزیر  ظریف،  محمدجواد  ایران  از  کنند.  امضا  را  پاریس 
از سوی  و  کرد  امضا  را  تعهدنامه  این  ایران  امور خارجه 
آمریکا نیز جان کری که نوه خود را در آغوش داشت، اقدام 

به امضای برگه کرد. همچنین فرانسوا اوالند، رئیس جمهور 
ماه  فرانسه چهار  امضا کرد.  را  این سند  پای  نیز  فرانسه 
امضا  سند  بود.  اقلیمی  تغییرات  کنفرانس  میزبان  پیش 
کشور   ۵۵ حداقل  که  شد  خواهد  اجرا  زمانی  فعلی  شده 
از  درصد   ۵۵ انتشار  اصلی  مسبب  که  کشور   171 میان  از 
برای  کنند.  تایید  را  توافق نامه  هستند،  گلخانه ای  گازهای 
کشورها  این  پارلمان های  در  باید  سند  این  منظور  این 
 1۵ ظرف  شده  امضا  توافق نامه  اساس  بر  شود.  تصویب 
سال آینده باید از افزایش بیش از 2 درجه سانتی گراد دمای 
انقالب  دوران  به  نسبت  سانتی گراد  نیم  و  یک  یا  زمین، 
صنعتی پیشگیری شود. آمریکا و چین به عنوان مهم ترین 
دادند  وعده  گلخانه ای  گازهای  تولیدکننده  کشورهای 
امسال توافق نامه را تصویب کنند. تایید »پیمان پاریس« از 
طرف آمریکا حائز اهمیت است. زیرا کنگره آمریکا مخالف 

این توافق نامه است و آن را رد می کند.
طرح های  با  اساسا  جمهوری خواهان  ایاالت متحده  در 
در  ندارند.  دوستانه ای  رفتار  اقلیمی  تغییرات  به  مربوط 
جمهوری خواهان  نامزد  سه  میان  در  نیز  حاضر  حال 
آمریکا  که  می شود  وارد  اوباما  باراک  به  انتقاد  بیشترین 

مقابل  در  است.  برده  پیش  تعهد  این  پذیرش  سمت  به  را 
گفته  به  هستند.  موافق  تعهد  این  پذیرش  با  دموکرات ها 
منابع خبری چین و ایاالت متحده قول داده اند تا آخر سال 
جاری میالدی الیحه مربوط به تغییرت اقلیمی را در داخل 
کشورهایشان تصویب کنند. هنوز معلوم نیست که باراک 
قصد  چگونه  جمهوری خواهان  مخالفت  وجود  با  اوباما 
دارد این طرح را به تصویب کنگره برساند. اکثریت کنگره 
جمهوری خواهان  دستان  در  حاضر  حال  در  ایاالت متحده 
است و غالب این نمایندگان با تعهد آمریکا مبنی بر مبارزه 
دبیر  بان کی مون،  حال  این  با  مخالفند.  اقلیمی  تغییرات  با 
کل سازمان ملل در آخرین روز این جلسه با ابراز خشنودی 
از تعهد کشورها به این پدیده گفت: ما امروز در سازمان 

ملل رکورد شکن شدیم و این خبر خوبی است.
جان کری وزیر امور خارجه ایاالت متحده نیز پس از امضای 
برای  باید  همگان  که  گفت  کشورش  سوی  از  تعهد  این 
مبارزه با این پدیده دست به دست هم بدهند و آن چیزی را 
که می خواهیم به دست بیاوریم نباید فراتر از توانایی های 
با  نیز  کانادا  نخست وزیر  ترودو،  جاستین  باشد.  ما  فنی 
امضای این تعهدنامه گفت: »کانادا، ایاالت متحده و اتحادیه 

اروپا باید برای مبارزه با پدیده تغییرات آب و هوایی مقابله 
کمتر  که  کشورهایی  به  باید  کشورها  این  کنند.  مثل  به 
پدیده،  این  با  مبارزه  ضمن  تا  کنند  کمک  هم  توسعه یافته  

تاثیرات تغییرات آب و هوایی را کم کنند.«

»باربارا هندریکس« وزیر محیط زیست آلمان نیز توافق نامه 
تغییرات اقلیمی را در مقر سازمان ملل متحد امضا کرد. به 
نظر این مقام آلمانی کثرت امضاکنندگان توافق نامه نشان 
کرده  درک  را  اقلیمی  تغییرات  از  دفاع  جهان  که  می دهد 
که  کرد  تاکید  همچنین  آلمان  زیست  محیط  وزیر  است. 
اکنون همه چیز به این بستگی دارد که توافق نامه تغییرات 
که  است  حالی  در  این  شود.  عملی  زودتر  چه  هر  اقلیمی 
برخی از کشورها متهم به کم تعهدی نسبت به این پدیده 
تعهدی  که  می کند  متهم  را  چین  همواره  آمریکا  هستند. 
با پدیده تغییرات آب و هوایی  به طرح های جهانی مقابله 
بار  چند  تاکنون  آمریکا  و  چین  جمهور  روسای  ندارد. 
درخصوص این موضوع با یکدیگر دیدار کرده اند اما هنوز 

دو طرف تعهدی را به انجام این طرح ها نشان نداده اند.

با آبونمان )اشتراک(  هفته نامه پرشیـــن، 
 به گسترش فرهنـگ و هنــر جــدای از 
هرگونه گرایشهای سیاسی و  مذهبـــی، 

کمکی وافر میکنید. 

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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در آخرین سفر رییس جمهور امریکا به اروپا چه گذشت؟

کارهـــــــــــــای 
نیمه تمام اوباما

 

بود  دور  به  خانه  از  روز  شش  مدت  به  امریکا  رییس جمهوری  اوباما،  باراك 
با مهم ترین و قدیمی ترین متحدان  تا در ماه های آخر ریاست جمهوری خود 
ایالت متحده دیدار کند. او چهار روز از وقت و انرژی خود را در اروپا بر سفر 
به بریتانیا و آلمان گذاشت تا با رهبرانی که در طول سال های گذشته همراه 
همراه  اقتصادی  و  خارجی  سیاست  تصمیم گیری های  سخت ترین  در  اوباما 

بودند، آخرین تصمیم های خود را مورد ارزیابی قرار دهند. باراك اوباما که 
اوباما در سفر خود به اتحادیه اروپا سعی کرد 

سرمایه گذاری  و  تجارت  مذاکرات  پروسه  تا 
اوباما  زیرا  برساند  سرانجام  به  را  آتالنتیك 
شرایط  می تواند  اقدام  این  که  است  معتقد 

ایالت متحده را بهبود بخشد
در بیستم ژانویه ٢٠١٧ کاخ سفید را ترك می کند می خواهد گام هایی را که در 
مسیر برقراری بهبود تجارت با اروپا و همچنین حل بحران های خاورمیانه 
برداشته به پایان برساند. اوباما به خبرنگاران در هانوفر گفت: هدف من در 
حال حاضر در زمان ترك کاخ سفید این است که مطمئن شوم زمانی که کلید 
دفترم را تحویل رییس جمهور بعدی می دهم جهان به طور قابل توجهی بهتر 

از زمانی باشد که من آن را دریافت کردم.

تجارت آتالنتیك
اوباما در نمایشگاهی که در هانوفر، یك شهر کوچك در شمال آلمان برپا شده 
از برخی دستاوردهای تجاری  بود در مسیری خلوت به همراه آنگال مرکل، 
آلمان دیدن کرد و پس از آن دو طرف به صحبت در خصوص منافع اقتصادی 
سفر  در  اوباما  پرداختند.   اروپا  اتحادیه  و  متحده  ایاالت  تجاری  معامله  و 
خود به اتحادیه اروپا سعی کرد تا پروسه مذاکرات تجارت و سرمایه گذاری 
آتالنتیك را به سرانجام برساند زیرا اوباما معتقد است که این اقدام می تواند 
شرایط ایالت متحده را بهبود بخشد و اوباما امیدوار است که در سال جاری 
میالدی این اتحاد توسط کنگره امریکا تصویب و نخستین مبادالت نیز آغاز 
شود.  اوباما در سخنان خود به صاحبان کسب و کار در هانوفر گفت که زمان 
به نفع ما نیست. وی افزود که اگر این روند مذاکرات تا سال جاری میالدی 
ایاالت متحده  در  آینده، تحوالت سیاسی  در  پایان نرسد معلوم نیست که  به 
و اروپا چه بر سر این قرارداد خواهد آورد و کی به پایان برسد زیرا اکنون 
این قرارداد تجاری مورد هجمه نامزدهای ریاست جمهوری امریکاست آمدن 

هریك از آنها می تواند چشم انداز این قرارداد را به خطر اندازد.  با این حال 
اوباما زمانی برای آخرین بار در سمت ریاست جمهوری به اروپا سفر کرد که 
او اکنون در بریتانیا و آلمان بسیار محبوب است اما همراهان او یعنی آنگال 
به محبوبیت شان ضربه  به شدت در میان مردم خود  مرکل و دیوید کامرون 
وارد شده است. مرکل محبوبیت خود را در انتخابات محلی در خطر می بیند 
و محبوبیت کامرون نیز در رفراندوم ماه ژوئن برای ماندن یا رفتن از اتحادیه 
اروپا به محك گذاشته می شود. اما حضور و حمایت اوباما از آنها می تواند به 

جذب محبوبیت آنها در آلمان و بریتانیا بهبود ببخشد.

انتقاد از ترامپ
اوباما اما در سخنرانی خود در نمایشگاه بین المللی تجارت هانوفر خطاب به 
حاضران به صورت تلویحی از دونالد ترامپ انتقاد کرد. اوباما در این سخنان 
سیاست ورزی در حال ظهور در ایالت متحده و اروپا را که موجب سرزنش 
ما  سیاست  در  تحمل  عدم  کرد:  عنوان  او  کرد.  محکوم  را  شده اند  مهاجران 
افزایش پیدا کرده است و صدای بلند توجه بیشتری را به جلب می کند. اوباما 
از  که  سخنان  این  در  را  جهان  رهبران  کرد  سعی  خود  سخنان  در  همچنین 
ظهور دونالد ترامپ نگران هستند، آرام کند. اوباما همچنین در این سخنان 
بر نابرابری های اقتصادی، عدم رشد دستمزد و نگرانی از آینده در دو طرف 
آنها  هستند،  واقعی  نگرانی ها  این  گفت  اوباما  کرد.  تاکید  اطلس  اقیانوس 

نگرانی  این  که  تاکید کرد  اما  اوباما  نادیده گرفت.  نمی توان  و  است  مشروع 
نباید منجر به این شود که مهاجران و مسلمانان را سپر بالی خود کنیم. او 
در مصاحبه ای که پیش از سفر شش روزه با سی بی اس داشت عنوان کرد که 
بیشترین سوالی که از سوی رهبران جهان از من پرسیده می شود این است که 

در انتخابات امریکا چه خبر است؟

اتحاد بر سر مسائل منطقه ای
در مذاکراتی که بین سران کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان، بریتانیا و امریکا 
مهم  بحث  آتالنتیك  تجاری  قرارداد  خصوص  در  بحث  از  پس  شد  برگزار 
دیگر میان طرفین موضوع بحران سوریه و دست و پنجه نرم کردن با سیل 
مهاجران بود. اوباما ٢٥٠ سرباز دیگر را برای تقویت جبهه مبارزه با داعش به 
سوریه اعزام کرده است. اوباما در این جلسه اعتراف کرد که مبارزه با داعش 
فراتر از زمان حضور او در کاخ سفید به طول می انجامد. طبق بیانیه ای که 
آمده  کرده  منتشر  اروپایی  کشور  چهار  سران  با  اوباما  جلسه  از  سفید  کاخ 
است سران پنج کشور خواستار اجرای کامل توافق آتش بس در سوریه شدند 
از دسترسی کمك های بشردوستانه و پیشبرد مذاکرات صلح  تا بدین ترتیب 
اطمینان حاصل شود. در بیانیه کاخ سفید آمده است، این رهبران از تمامی 
احترام  آتش بس  توافق  به  که  شدند  آن  خواستار  سوریه  بحران  جناح های 
گذاشته شود. آنها همچنین از جناح های مختلف سوری خواستار آن شدند که 
به موفقیت آمیز بودن فرآیند مذاکرات ژنو کمك کنند. کاخ سفید اعالم کرد که 
امریکا و اتحادیه اروپا از لیبی در مقابله با داعش حمایت بیشتری خواهند کرد 
اما این کمك تنها بعد از تشکیل دولت قانونی در لیبی خواهد بود. به موجب 
هدف  با  لیبی  در  ریاستی  شورای  گام های  از  رهبران  این  سفید،  کاخ  بیانیه 
تشکیل دولت فعال و از تالش های دولت اعالم حمایت کردند. شرکت کنندگان 
تقویت  و  اقتصادی  توسعه  در  لیبی  ملت  از  حمایت  فوری  لزوم  بر  همچنین 
بخش امنیتی از جمله رویارویی با داعش تاکید کردند. این کشورها موافقت 

کردند که تدابیر مورد درخواست دولت لیبی را جامه عمل بپوشانند.

هسته های مخفی خالفت خود خوانده در انگلیس،آلمان و ایتالیا

توطئه داعش در اروپا
تروریستی  گروه های  رهبری  حال  در  اسالمی«  اصطالح  به  »دولت   
مخفی در انگلیس، آلمان و ایتالیا مشابه با گروه هایی است که در پاریس 
و بروکسل حمالت تروریستی انجام دادند. این سخن یکی از مقام های 
عالی رتبه اطالعاتی در آمریکا است. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، 
جیمز کالپر، مدیر اطالعات ملی آمریکا در جریان جلسه با خبرنگاران که 
وب سایت کریستین ساینس مانیتور آن را پوشش داد، گفت: »داعش در 
انگلیس، آلمان و ایتالیا مشارکت دارد و قطعا این مساله موجب نگرانی ما 
و متحدان اروپایی مان است. ما به جمع آوری اسناد و مدارک مربوط به 

توطئه داعش در این کشورها ادامه می دهیم.«

داعش  به گسترش  علنا  که  ارشدترین مقامات غربی است  از  یکی  کالپر 
در اروپا اذعان کرد؛ مساله ای که باعث نگرانی های شدید سیاست گذاران 
و سرویس های جاسوسی آمریکا و اروپا شده است. داعش متعهد شده 
ملی  اطالعات  مدیر  دهد.  ترتیب  حمالتی  اروپایی  کشور  سه  این  در  تا 
به  آمریکا  اطالعاتی  مقامات  از  گروهی  همراه  به  پیش  هفته  دو  آمریکا 
آلمان سفر و در آنجا با همتاهای اروپایی خودشان دیدار کردند. در این 
دیدار کالپر بر تقویت هرچه بیشتر تبادل اطالعات میان این کشورهای 
افشاگر  و  کار  مقاطعه  اسنودن،  »ادوارد  گفت:  وی  کرد.  تاکید  اروپایی 
به  اسناد و اطالعات محرمانه  افشای  با  آمریکا  امنیت ملی  آژانس  سابق 
تسریع روندهای پیشرفته رمزگذاری که شبه نظامیان در حال حاضر از 

آنها برای پنهان کردن ارتباطشان استفاده می کنند، کمک کرد.«

کالپر افزود: »ترویج و پیشرفت سریع نرم افزار رمز گذاری موجود در 
محسوب  بالقوه  تهدیدهای  شناسایی  و  کشف  در  دشواری  مانع  بازار 
می شود. ما معتقدیم این اصال مساله خوبی نیست. این نرم افزار تاثیرات 
توانایی دولت برای جمع آوری اطالعات گذاشته است.« وی  بر  بسزایی 
داعش را پیشرفته ترین کاربر اینترنت توصیف کرد که به استفاده از نرم 
افزارهای به روز برای رمزگذاری فعالیت هایش ادامه می دهد. وی گفت: 
آژانس امنیت ملی آمریکا معتقد است اسنودن که در سال 2014 میالدی 
برنامه شنود و نظارت گسترده بر تماس های تلفنی را افشا کرد به تسریع 

تکنولوژی رمزگذاری به مدت هفت سال کمک کرده است.

کالپر در اظهاراتش به لزوم وجود تعادل میان توانایی های اطالعاتی و 
محافظت از تعرض مجریان قانون به حریم های خصوصی اذعان کرده 
آمریکا  آژانس اطالعات  را »جام مقدسی« توصیف کرد که  این تعادل  و 
تهدیدهای  و  اقدامات  به  آمریکا  ملی  اطالعات  مدیر  است.  آن  دنبال  به 
تبادل  نیازمند  که  فاکتورهایی  به عنوان  اروپا  در  موجود  تروریستی 
اطالعات و منابعی که استراتژی های عملیاتی داعش را آشکار می سازد، 

اشاره کرد.

سابق  روسای  از  یکی  و  سفید  کاخ  پیش بینی های  همچنین  مقام  این 
کمیته اطالعات سنا را منعکس کرده و گفت: »تصمیم درخصوص اینکه 
سال  سپتامبر   11 تروریستی  حمالت  گزارش  از  محرمانه  صفحه   28 آیا 
2001 میالدی منتشر شود یا خیر باید تا ژوئن سال جاری میالدی اتخاذ 
شود. چهارچوب زمانی ژوئن واقع بینانه است و دولت تالش می کند تا 
وی  کند.«  هماهنگ  را  اسناد  این  افشای  درخصوص  آژانس ها  مواضع 
افزود: »ماموران اطالعات نهایت تالش خود را انجام می دهند تا راهی 
را برای محاسبه تعداد آمریکایی هایی که مورد جاسوسی قرار می گیرند، 
پیدا کنند. یک برآورد کلی درخصوص تعداد این افراد غیرممکن خواهد 
احزاب  تمامی  سوی  از  کنیم  اتخاذ  ما  که  روش شناسی  هرگونه  و  بود 
حریم  از  دفاع  فعاالن  برای  اظهارات  این  بود.«  نخواهد  بخش  رضایت 
خصوصی و جمعی از اعضای کنگره نگران کننده خواهد بود که از دفتر 
کالپر خواسته اند تعداد افرادی را که در این برنامه نظارت گسترده مورد 
جاسوسی قرار می گیرند، محاسبه کند. کالپر گفت اگر می توانستیم چنین 
بود،  توضیح  قابل  راحتی  به  ارزیابی  چنین  اگر  دهیم  انجام  محاسبه ای 
خیلی وقت پیش این کار را انجام می دادیم. ما هم اکنون در حال بررسی 

گزینه های مختلف هستیم که هیچ یک از آنها بهترین گزینه نیست.

با تمام این توصیفات، نیویورک تایمز می افزاید: بسیاری از کارشناسان 
غربی تاکید دارند که هنوز به طور دقیق مشخص نیست که محله بعدی 
حمله کجا خواهد بود. این گزارش می افزاید: »تعیین محل بعدی حمله 
اکنون  بروکسل،  و  فرانسه  به  مرگبار  حمالت  از  پس  است.«  غیرممکن 
و  منابع  تنها  نه  خود  اروپایی  متحدان  به  آمریکا  اطالعاتی  مقام های 
پیشرفته  ساختاری  کمک های  بلکه  می دهند  را  الزم  تکنیکی  ابزارهای 
برای جبران شکست اطالعاتی اروپا را به آنها می دهند تا بتوانند مرزها 
را دقیق تر تحت کنترل قرار دهند. در حال حاضر کالپر می گوید: سازمان 
مانع  تا  پرداخته  اروپایی  همتایان  با  اطالعاتی  همکاری  به  امرش  تحت 
آمریکا شوند. نیویورک تایمز می افزاید:  یا  اروپا  اتفاق دیگری در  وقوع 
با  را  اطالعات  ترین  اساسی  که  است  این  اروپایی ها  مشکالت  از  یکی 
یکدیگر در میان نمی گذارند و این به ایجاد »فضاهای کور« در قاره دامن 
زده و موجب شده گروه های تروریستی راحت تر به اهداف خود برسند.
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روابط ویژه واشنگتن- لندن تغییر می کند؟

نفع آمریکا از 
خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا

نویسنده: پیتر هارل - منبع: فارن پالسی

ماه  در  اروپا  اتحادیه  از  بریتانیا  خروج  متعارف  عقل 
ارزیابی می کند. کاخ سفید  آمریکا  ژوئن را خالف منافع 
و در راس آن اوباما نیز مرتبا با خروج انگلیس از اتحادیه 
مخالفت کرده و از مردم خواسته اند که به این طرح رای 

منفی دهند.
اتحادیه،  از  بریتانیا  خروج  منفی  نکات  بر  تمرکز  اما 
باعث غفلت از نکات مثبت آن و فرصت هایی می شود که 
های  سیاست  اتخاذ  با  واقع،  در  آورد.  خواهد  ارمغان  به 
هوشمندانه از سوی آمریکا، خروج بریتانیا از اتحادیه می 
آمریکا  و  انگلیس  تعمیق روابط  برای  تواند موید فرصتی 

باشد و منجر به تقویت اتحادیه اروپا شود.
تمایل دیپلمات های آمریکایی به ابقای انگلیس در اتحادیه 
اروپا قابل درک است؛ انگلستان اغلب به عنوان متحد آمریکا 
در مذاکرات اتحادیه در بروکسل عمل کرده است. انگلیس 
به  آنها  پیوستن  و  اتحادیه  اعضای  اقناع  در  مهم  نقشی 
تحریم روسیه در 2014 و همچنین حضور آنها در ائتالف 
بین المللی مبارزه با داعش داشته است. مقامات آمریکایی 
همچنین از خروج بریتانیا از اتحادیه و احتمال وارد شدن 

شوک به بازارهای جهانی نیز واهمه دارند.
اما واقعیت این است که در همه این نگرانی ها نوعی اغراق 
وجود دارد. رابطه آمریکا با دولت های مهم اروپا به اندازه 
ای قوی هست که حتی در صورت خروج انگلیس از اتحادیه 
نیز، آمریکا می تواند کشورهای اروپایی را با خود در مورد 
سیاست های مورد نیاز در سوریه یا مقابل روسیه همراه 
دو  رابطه  اروپا،  اتحادیه  در  آلمان  جایگاه  تقویت  با  کند. 
جانبه آلمان و آمریکا می تواند تبدیل به مهم ترین موضوع 
سیاست خارجی آمریکا در اروپا شود. در سال های اخیر 
با سایر کشورهای مهم  رابطه خود  تقویت  به  آمریکا  نیز 
اروپا نظیر فرانسه و ایتالیا پرداخته است. خروج انگلیس 
از اتحادیه، دیپلمات های آمریکایی را مجبور می کند که به 
جای لندن، وقت و انرژی بیشتری را صرف کل قاره اروپا 

کنند. اما سرانجام آنها به شرایط جدید عادت می کنند.
حوزه  در  اتحادیه  از  بریتانیا  خروج  احتمالی  خطرات 
که  آنجایی  از  بود.  خواهد  کنترل  قابل  نیز  اقتصادی 
سختی  رقابت  که  دهد  می  نشان  عمومی  های  نظرسنجی 
وجود  اتحادیه   در  ابقا  و  اتحادیه  از  خروج  حامیان  میان 
با شرایط  تنظیم خود  برای  را  بازارها فرصت الزم  دارد، 
به  نباید  اتحادیه  از  خروج  به  مثبت  رای  و  دارند  جدید 
چندملیتی  و  اروپایی  های  شرکت  کند.  وارد  شک  بازارها 
جدید  شرایط  با  تنظیم  برای  را  الزم  های  برنامه  بزرگ 
آغاز کرده اند. شرکت ها به خوبی می دانند که رای مثبت 

است  روند  یک  آغاز  تنها  اتحادیه  از  انگلیس  خروج  به 
اگرچه  انجامید.  خواهد  طول  به  سال  دو  به  نزدیک  که 
از  خروج  صورت  در  تواند  نمی  انگلیس  زیاد  احتمال  به 
اتحادیه دست  با  تجاری  امتیازات  از  آن سطح  به  اتحادیه 
پیدا کند که برخی از حامیان خروج از اتحادیه مطرح می 
بتواند  هم  انگلیس  که  دارد  وجود  احتمال  این  اما  کنند، 
مانند نروژ و برخی دیگر از کشورهای غیر عضو به سطح 

معقولی از تبادالت اقتصادی با اتحادیه دست یابد.
نیز می تواند گام هایی برای  ایالت متحده  این،  بر  افزون 
تخفیف عوارض خروج بریتانیا از اتحادیه بردارد. به جای 
ترساندن بازارها، آمریکا باید نشان بدهد که حاضر است 
آمریکا می  مثال،  به طور  کند.  انگلیس مستقل حمایت  از 
تواند اعالم کند که در صورت رای مثبت مردم به خروج 
و  تجارت  توافق  هر  در  را  کشور  این  اتحادیه،  از  انگلیس 
کرد.  خواهد  وارد  اروپا  با  فراآتالنتیکی  گزاری  سرمایه 
آمریکا همچنین می تواند انگلیس را دعوت کند که به نفتا، 

مهم ترین بلوک تجاری آمریکا بپیوندد.

بنابراین، خروج بریتانیا از اتحادیه را نمی توان یک فاجعه 
این است  آمریکا خواند. سوالی که مطرح می شود  برای 
که آمریکا چگونه می تواند از این تحول ممکن بهره ببرد؟

در وهله اول، بر خالف چیزی که در نگاه اول به نظر می 
را  آن  همگرایی  تنها  نه  اتحادیه  از  بریتانیا  خروج  رسد، 
تضعیف نمی کند، بلکه به تقویت آن کمک می کند و آمریکا 
در  تقویت همگرایی  از  تاکنون  بیستم  قرن   40 دهه  از  نیز 
بحران  تجربه  و   2008 سال  از  است.  کرده  حمایت  اروپا 
به  مجبور  را  اتحادیه  شمالی  کشورهای  که  جهانی  مالی 
کمک به اعضای جنوبی کرد، اتحادیه اروپا بیشتر به سمت 
خواستار  آن  در  جمعی  که  رفته  محوری  دو  اتحادیه  یک 
از  جمعی  و  هستند  بیشتر  سیاسی  و  اقتصادی  همگرایی 
کشورها نیز به دالیل اقتصادی و سیاسی ترجیح می دهند 
که کمتر در اتحادیه مضمحل شوند. حفظ بریتانیا با توجه 
می  اتحادیه  در  حضور  مورد  در  آن  جدی  تردیدهای  به 
در  انسجام  و  همگرایی  گسترش  راه  سر  بر  مانعی  تواند 

اروپا باشد.
های  همکاری  توانند  می  مستقل  انگلیس  و  آمریکا  دوم، 
از  استفاده  امکان  اکنون  هم  که  مختلفی  طرق  از  را  خود 
موضوعات-  از  ای  گسترده  طیف  در  و  ندارد  وجود  آنها 
توسعه-  به  موضوعات مربوط  تا  گرفته  جهانی  امنیت  از 
گسترش دهند. افزون بر این خروج بریتانیا از انگلیس می 
تواند همکاری های دوجانبه را در حوزه موضوعات مالی 
مانند تحریم ها تقویت کند. در حال حاضر، کنترل بسیاری 
از این موضوعات از سوی اتحادیه و در بروکسل انجام می 
شود. مذاکره در خصوص این موضوعات با همه اعضای 

اتحادیه زمان بر است.
روابط آمریکا و انگلیس همواره با اصطالح »روابط ویژه« 
دلیل  بی  اصطالحی  چنین  کاربرد  است.  شده  توصیف 
کرآفرینی  و  معنوی  مالکیت  حقوق  حفظ  از  است؛  نبوده 
گرفته تا جمع آوری اطالعات و استفاده از نیروی نظامی، 
کشور  هر  از  بیش  انگلیس  به  همواره  آمریکا  های  ارزش 
اروپایی دیگر نزدیک بوده است. آمریکا و انگلیس مستقل 
می توانند به یک شراکت استراتژیک رسمی برای رسیدگی 
به چالش های اقتصادی و توسعه تجارت دوجانبه، بدون 
شکل  اروپا  اتحادیه  طوالنی  های  پروسه  کردن  سپری 

دهند.

بین الملل
راه حل های جنگ سرد 

در خاورمیانه امروز
نویسنده : متیو مکینس- منبع: آمریکن اینترپرایز

 اجالس هفته گذشته ایاالت متحده و شورای همکاری 
خلیج فارس در عربستان سعودی با موضوع ایران یکی 
از مهم ترین تحوالت اخیر منطقه ای و )حتی جهانی( 
بود. این نشست پس از اجرایی شدن توافق هسته ای با 
ایران و سخنان جنجالی باراک اوباما با نشریه آتالنتیک 

درباره رویکرد فلسفی اش در خاورمیانه برگزار شد.
های  رقابت  تشدید  از  انتقاد  با  اش  مصاحبه  در  اوباما 
منطقه ای سیاسی، اقتصادی و نظامی ریاض و تهران 
که )به گفته او( زمینه ساز جنگ های نیابتی و هرج و 
دو  که  گفت  است،  شده  یمن  و  عراق  سوریه،  در  مرج 
یکدیگر  با  را  همسایگی  مسائل  بگیرند  یاد  باید  طرف 
اوباما در نشست شورای همکاری خلیج  سهیم شوند. 
فارس نیز تکرار کرد که مسئولیت پذیری بیشتری برای 
همگرایی ایران با منطقه نیاز است. اما آیا عربستان می 

تواند منطقه را با ایران شریک شود؟
سید حسین موسویان، مشاور پیشین حسن روحانی و 
استاد دانشگاه پرینستون نیز پیش از برگزاری نشست 
شورای همکاری خلیج فارس همین اظهارات را داشت. 
شورای  کشورهای  که  آنجایی  از  دارد  باور  موسویان 
همکاری خلیج فارس به طور غیرقابل تصوری متزلزل 
هستند، ایران پیروز رقابت فعلی است. او پیشنهاد می 
کند که سازمان ملل متحد به ویژه اعضای دائم شورای 
امنیت به عالوه آلمان باید با همکاری یکدیگر یک سیستم 
همکاری منطقه ای ایجاد کنند که شامل ایران، عراق و 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باشد. به 
اعتقاد موسویان این سیستم همکاری می تواند چیزی 
شبیه سازمان امنیت و همکاری اروپا )OSCE( باشد که 
سال 1۹7۵ و در جریان جنگ سرد ایجاد شد. سازمانی 
که هدفش تسهیل گفت وگو بر سر منافع امنیتی جمعی 

اروپاییان بود و از طرف ایاالت متحده و اتحاد جماهیر 
امنیت  آنجایی که سازمان  از  شوروی حمایت می شد. 
سرد  جنگ  پایان  در  ناچیزی  نقش  اروپا  همکاری  و 
چیز  اساسا  موسویان  ایده  که  گفت  توان  می  داشت، 
جدیدی نیست. رهبران ایران از سال 1۹7۹ اعالم کرده 
اند که خاورمیانه و به ویژه منطقه خلیج فارس باید در 
تهران  شود.  اداره  منطقه  کشورهای  توسط  مجموع 
دنبال  به  همیشه  استراتژیک  و  ایدئولوژیک  دالیل  به 
این بوده که ایاالت متحده خارج از حیاط خلوت ایران 

باشد.
)این در حالی است که( نیروهای نظامی ایاالت متحده 
از زمان جنگ اول خلیج فارس در سال 1۹۹1 و آزادسازی 
کویت حضور سنگینی در منطقه داشته است. )به همین 
دلیل( اکنون ترک خاورمیانه برای متحدان سنتی آمریکا 
در منطقه بسیار چالش برانگیز خواهد بود. عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی بیش از هر زمان برای 
حمایت  بدون  اما  اند...  کرده  هزینه  نظامی  تجهیزات 
برابر  در  توانست  خواهند  دشواری  به  متحده  ایاالت 
این حال واقعیت  با  ایران مقاومت کنند.  توان موشکی 
یک  ایرانیان  و  ها  سعودی  میان  رقابت  که  است  این 
نیست.  امنیتی  تسلط  برای  سیاسی  کالسیک  مبارزه 
تالش  نگران  فارس  خلیج  همکاری  شورای  اعضای 
های ایران برای تغییر سیستم سیاسی و مذهبی منطقه 
و  نفوذ  صدور  به  تهران  که(  این  ویژه  )به  هستند 
ایدئولوژی انقالبی خود از طریق محور مقاومت ادامه 
می دهد و )در این راه( از بصره تا بیروت و بحرین و 

یمن حامیانی دارد.

در چنین شرایطی ایجاد ترتیبات امنیتی جمعی بسیار 
دشوار خواهد بود، همان طور که در زمان جنگ سرد 
بسیار دشوار بود. خاورمیانه )در حال حاضر( گرداب 
ای  آینده  در  آمریکا  چشمگیر  خروج  که  است  ناامنی 
باراک  برای  را  بیشتری  مشکالت  احتماال  آن  از  نزدیک 
مراتب  به  مشکالتی  آورد؛  خواهد  وجود  به  اوباما 
از  خروج  با  کند  می  تصور  )اوباما  که  آنچه  از  بیشتر 

خاورمیانه( حل خواهد شد.
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پوپولیسم 
در اقتصاد

وضعیت چپ آمریکای التین وخیم به نظر می رسد. گرچه دولت های متکی به چپ ها 
در تعدادی از کشورها بحران های جدی سیاسی و اقتصادی را تجربه می کنند، اما 
بتوانند  بود  ممکن  می کردند،  وضع  را  عمیقی  اقتصادی  و  سیاسی  اصالحات  اگر 
طی  چپگرا  دولت های  از  تعدادی   ،1۹۹0 دهه  اواخر  از  بروند.  بیرون  مسیر  این  از 
آنچه که به عنوان »چرخش)های( به چپ« قاره ای بیان می شود، در آمریکای التین 
را  آنها  را دارد، می توان  اینکه هر کشوری خط سیر خودش  با  به قدرت رسیدند. 
به عنوان یک بلوک از کشورهایی با دستاوردهای تاثیرگذار معرفی کنیم. در حوزه 
را  نابرابری  و  فقر  کار،  نیروی  رسمی  غیر  بخش  اندازه  بیکاری،  آنها  اقتصادی، 
کاهش دادند. تعدادی از این کشورها اغلب گام هایی به سمت تقویت حقوق فقرای 
شهری و تصویب قوانین اجاره زمین به نفع فقرا برداشتند. تعدادی از این کشورها 
ترویج توسعه همکاری های  و  کارگران  از حقوق  تقویت حمایت  را جهت  قوانینی 

کارگری تصویب کرده اند.

در حوزه اجتماعی، این کشورها در برنامه های بازتوزیع، از افزایش مخارج روی 
آموزش، سالمت، تامین اجتماعی و مسکن گرفته تا توسعه سیستم های بازنشستگی 
و بیمه های بیکاری نقش داشته اند. آنها همچنین در به رسمیت شناختن فرهنگ های 
درون زا )بومی( پیشرفت هایی داشته اند. به عنوان مثال قوانین اساسی جدید بولیوی 
از  دامنه ای  قانونی  وضعیت  این  که  می کند  تقدیس  را  ملیتی  چند  تفکر  اکوادور  و 
این  که  کارهایی  از  بسیاری  می شناسد.امروز،  رسمیت  به  را  بومی  فرهنگ های 
دولت ها انجام دادند و حتی کارهای مفید آنان، در سایه توقف رشد اقتصادی، تورم 
این  مسائل  بیشتر  نابرابری قرار گرفته است.  و  بیکاری، فقر  افزایش  سرسام آور، 
می تواند با رونق و رشد قیمت کاالها در میانه دهه 2000 و پاسخ کوتاه نگرانه این 
دولت ها توضیح داده شود. طی این دوره، قیمت بسیاری از کاالها، از دانه سویا و 
قیمت ها  که  یافت. هنگامی  افزایش  بی سابقه ای  به طور  گاز،  و  نفت  تا  برنج گرفته 
دالر   140 از  بیش  از  خام،  نفت  قیمت  مثال،  )به عنوان  یافت  کاهش  اجباری  به طور 
در هر بشکه در سال 2010 به حدود 30 دالر نیز رسید(، بودجه ها کاهش یافتند و 
دولت ها در مسیر پایداری اقتصادی بلندمدت خود دچار کسری شدند. این مساله 
به همراه برنامه های پولی برای رفع فقر و افزایش قابل توجه در ارزش دالر آمریکا، 
را خفه  اقتصادی  ایجاد کردند که رشد  را  بهره ای  و نرخ های  باالی بدهی  سطوح 

کرد.

نمونه  برجسته ترین  شاید  است.  فساد  مساله  کشورها،  این  در  جدی  مساله  دیگر 
اخیر آن برزیل باشد. در اوایل سال 201۵، هیاهوی بزرگی پیرامون یک رسوایی به 
وجود آمد که مقامات رسمی بلند پایه )در میان سایرین( از کارکنان دیلما روسف 

مالکیتش  اکثریت  که   )PETROBRAS )پتروبراس  نفتی  شرکت  ارشد  مقامات  و 
اتهامی  اگرچه خود روسف درگیر چنین  به دولت است را در بر می گرفت؛  متعلق 
عواقب  یافت.  سازمان  کشور  سراسر  در  گسترده ای  اعتراضات  پس،  آن  از  نشد. 
ناشی از این اعتراضات، همانند دیگر ادعاهای رسوایی، دولت دیلما روسف را تحت 
تاثیر قرار دادند و اکنون با اتهام هایی که به وی زده شده است، در آستانه از دست 

دادن قدرت قرار گرفته است.

پوپولیسم در اقتصاد
التین  آمریکای  پیشرو  کشورهای  یکم،  و  بیست  و  بیستم  قرن  از  بزرگی  بخش  در 
به طیف  نزدیک  در زمره  ایدئولوژی های  و ونزوئال عموما  برزیل  آرژانتین،  مانند 

افزایش  را  درآمد  بازتوزیع  اغلب  اقتصاد کالن  در  داشته اند.این رویکرد  قرار  چپ 
داده و کاهش فقر را به هزینه مدیریت تورم، احتیاط در امور مالی و سرمایه گذاری 
خارجی در پی داشته است. اما به نظر می رسد  گذاری در این منطقه در حال شکل 
گرفتن باشد که در انتخابات آرژانتین و پیروزی یک کاندیدا از راست میانه به سمت 
ریاست جمهوری خود را نشان می دهد. عالیق تجاری منطقه ای و بین المللی به این 
وجود  التین  آمریکای  اقتصادهای  در  بزرگی  چالش  اما  داده اند،  نشان  عالقه  گذار 
دارد و آن این است که چگونه از دستاوردهای اقتصادی- اجتماعی رهبران دولت ها 
در دو دهه اخیر حفاظت کرد، در حالی که تالش می شود این سیاست ها بیشتر در 

جهت بازار قرار بگیرند.

نوامبر   22 در  ماکری،  موریسیو  آیرس،  بوئنوس  سابق  نماینده  انتخاب  آرژانتین: 
این  بر  کرچنریسم  ساله   12 حکمرانی  به  آرژانتین  بعدی  رئیس جمهوری  به عنوان 
کشور پایان داد. ماکری که از احزاب راست میانه، مخالف دولت و طرفدار بازار بود 
دانیل سیولی را که مورد حمایت کرچنر بود شکست داد. کرچنریسم دولت چپگرای 
نستور  وی  شوهر  و  کرچنر  فرناندز  کریستینا  رهبری  تحت  که  است  پوپولیستی 
کرچنر که در سال 2010 درگذشت، از سال 2007 تا 201۵ بر آرژانتین حکمرانی کرد. 
غیرمنتظره  پیروزی  اما  می دادند.  نشان  صدر  در  را  سیولی  اولیه  نظرسنجی های 
جمهوری  ریاست  از  فزاینده  نارضایتی  از  واضحی  سیگنال  نشان دهنده  ماکری 

اقتصادی  از شیوه سیاسی وی، سیاست های  ناشی  از مشکالت  بیش  بود.  کرچنر 
او دردسرساز بود که منجر به بدتر شدن محیط رقابتی کسب وکار شد و بسیاری 
از سرمایه گذاران داخلی را ناامید کرد. بازارها پس از انتخاب ماکری، با توجه به 
قول های انتخاباتی وی در حمایت از محیط کسب وکار امیدوار هستند. رئیس جمهور 
فعلی با چالش های بسیاری از جمله افزایش نرخ ارز و محدودیت های وارداتی، رفع 
مالیات بر صادرات گندم و ذرت و محدودیت وصول مالیات بر صادرات دانه سویا 
رو به رو است. انتظار می رود تثبیت مالی جزو اولویت های دولت جدید باشد و گمان 
بر این است که کسری بودجه برای سال 201۵ تا ۹/ 4 درصد تولید ناخالص داخلی 
طبق  که  است  تورم  تثبیت  دولت  دیگر  وظایف  سایر  جمله  از  باشد.  یافته  افزایش 
برآوردهای بخش خصوصی به 30 درصد هم رسیده اما آمار رسمی آن را در اواخر 
دالر  میلیارد   8 بالتکلیفی  همچنین،  کرده اند.  ذکر  درصد   14  /۵ حدود   201۵ سال 
این کشور مهم است که موجب کاهش ذخایر خارجی شده  برای دولت  نیز  بدهی 

است و در دولت پیشین از حل این معضل خودداری شد.

برزیل: پوپولیسم در آمریکای التین با فساد، ناکارآمدی و رکود مخصوصا در برزیل 
اما  تا سال 2018 برگزار نمی شود،  انتخابات ریاست جمهوری بعدی  ارتباط دارد. 
رئیس جمهور دیلما روسف از حزب کارگران با خطر استیضاح مواجه شده و در 
صورت تایید سنا باید از کار برکنار شود. دادخواستی برای کناره گیری وی به دلیل 
نقض قوانین مالی در کارزارهای انتخاباتی ایراد شده است. این در حالی است که 
رسوایی فساد در شرکت غول نفتی پتروبراس که متعلق به دولت است هنوز در حال 
بررسی است. این رویدادها ممکن است موجب یک گذار دیگر به سمت جناح راست 
سیاسی شود. قابل ذکر است که عدم بردباری فزاینده از سوی طبقه متوسط برزیل 
در مورد فساد در ادارات دولتی و تقاضای آنان برای بهبود کیفیت زندگی می تواند 
نقطه پایانی دولت تحت رهبری دیلما روسف باشد. چنین احساساتی می تواند راه را 
برای سیاست های بیشتر در جهت موافق بازار که از سوی کاندیدای شکست خورده 

دوره قبل ریاست جمهوری آئسیو نوس مطرح شده است، هموار کند.

هوادار  و  مادورو(  )نیکالس  چپگرا  رئیس جمهوری  ونزوئال،  در  ونزوئال: 
گرداب  از  تا  است  نبوده  قادر  چاوز،  هوگو  کشور،  این  پیشین  رئیس جمهوری 
آن شده است، خالص شود.  این کشور درگیر  اقتصاد  تکان دهنده ای که  اقتصادی 
این رویداد موجب شده است که مخالفان چاوز برای نخستین بار در 16 سال گذشته 
بار دیگر به قدرت برگردند. انتخابات ریاست جمهوری بعدی در ماه دسامبر سال 
2018 برگزار می شود، اما در انتخابات مجلس مخالفان دولت پیروز شده اند. برای 
انتخابات نشانه  خوبی بود تا  این  شرکت هایی که منافع تجاری در ونزوئال دارند، 
از حال و هوای رای دهندگان اطالع حاصل کنند. میزان محبوبیت مادورو در ماه 
دسامبر سال گذشته به 24 درصد نیز رسید. اگر ونزوئال فرصت رفرم را پیدا کند، 
برای  بدی  خبر  که  می ماند  باقی  چپگرایان  قدرت  سیطره  در  احتماال  کشور  این 

کسب وکار این کشور خواهد بود.

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



7جمعه 10 اردیبهشت ماه 1395 -  شماره 441 هفته نامه پرشین
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly اقتصاد

بی تابی 
طــــــال 

گذشته  هفته  در  طال  جهانی  بهای  قابل توجه  نوسان 
نتیجه  یکسو  از  که  نوسان هایی  بود،  مشهود  کامال 
دیگر  از  و  بودند  بین المللی  بازارهای  دیگر  نوسان 
بازار فلزهای  سو، حاصل خرید و فروش های فنی در 
گرانبها. با این همه عمده نوسان ها در میانه کانال 1200 
دالر انجام شده اند تا بیم و امید عالقه مندان به فلز زرد 
با قیمت  را  فلز زرد که هفته  اونس  باشد.  ادامه داشته 
هم  گذشته  کاری  روز   ۵ در  بود،  کرده  آغاز  1234دالر 
محدوده 1220 دالر را تجربه کرد و هم محدوده 1270 
دالر را. در این روزها، حتی در مقاطعی که قیمت نهایی 
روزانه شاهد ثبات نسبی بود، روند ساعات کاری افت 
روز  که  طال  اونس  هر  می داد.  نشان  را  زیادی  خیز  و 
دوشنبه با 2 دالر افت به قیمت 1234 دالر رسیده بود، 
روزهای  ایستاد.  دالر   12۵0 قیمت  روی  سه شنبه  روز 
برای  اعداد 1244 و 1248 دالر  پنج شنبه،  و  چهارشنبه 
بهای اونس رقم خورد و روز جمعه هم با نوسان  آغاز 
شد. بهایی که تا ساعت 7 عصر روز گذشته برای اونس 
که شما  بود، گرچه هم اکنون  دالر  ثبت شد، 1243  طال 
متفاوتی  قیمت  است  ممکن  می خوانید  را  گزارش  این 
آوریل 2016 رقم  به عنوان قیمت نهایی هفته سوم ماه 

خورده باشد.

روز کاالهای پایه
روز سه شنبه روز خوب کاالهای پایه بود. در این روز 
همزمان با بازگشت اونس طال به میانه کانال 1200 دالر، 
10 ماهه رسید. عوامل خارجی در  نقره هم به اوج ۵/ 
سه شنبه،  کردند.  کار  گرانبها  فلزهای  نفع  به  روز  این 
افزایش  خام  نفت  بهای  دالر،  شاخص  افت  با  همزمان 
ارزش  افت  به  هفته  کاری  روز  دومین  در  آنچه  یافت. 
از  انتظار  از  بدتر  داده های  انتشار  شد،  منجر  دالر 
دولت  آمار  آخرین  براساس  بود.  آمریکا  مسکن  بخش 
ایاالت متحده، تعداد خانه های جدید در ماه مارس 8/ 8 
درصد کاهش یافته است. این داده همسو با نظر کسانی 
بود که انتظار افزایش رشد نرخ های بهره فدرال رزرو 

در آینده نزدیک را ندارند.

جالب اینجا بود که روز سه شنبه همزمان با رشد بازار 
فلزهای گرانبها، کاالهای پایه مانند غالت، دام و احشام 
و بازارهای بین المللی غذایی هم رشد کردند. رشد نفت 
بر  نفت  صادرکننده  کشورهای  توافق  عدم  وجود  با 
پایه  بازار کاالهای  که  تولید عاملی است  حفظ سطوح 
را تحت تاثیر قرار داده است. برخی گفته اند که شواهد 
به  پایه رو  اخیر نشان می دهد چرخه کاهشی کاالهای 
پایان است. این روند می تواند طال را هم تحت تاثیر قرار 
این روز تقویت  اروپا در  آسیا و  بازارهای سهام  دهد. 

شدند، با این همه جلوی رشد طال را نگرفتند. دیگر خبر 
طالیی سه شنبه این بود که چین اعالم کرد از این به بعد 
روزانه دو بار قیمت طال را تثبیت خواهد کرد. این امر 
بازارهای  در  چین  شدن  پیشقراول  برای  است  تالشی 

جهانی طال.

خنثی سازی رشد
اونس روز چهارشنبه قیمت های 1243 و 12۵6 دالر را 
تجربه کرد، اما در نهایت با 6 دالر افت به قیمت 1244 
دالر رسید. این افت تا حدی واکنشی به جهش 16 دالری 
روز سه شنبه بود. با این همه نقره در چنین روزی هم 

به رشد خود ادامه داد. نقره چند روزی است مقام اول 
بازدهی در سال 2016 را از فلز زرد ربوده است. نفت 
خام در این روز با وجود افت ابتدای روز، در ادامه کار 
بازارها جهش کرد تا حس خوب بازارهای کاال پابرجا 
بماند. گرچه رشد نفت به نفع طال بود، رشد شاخص 
دالر بر فلز زرد فشار وارد کرد. رشد شاخص دالر در 
روز چهارشنبه را ناشی از جهش اصالحی دانسته اند. 
هفته  کاری  روز  سومین  در  جهان  سهام  بازارهای 
عمدتا تضعیف شدند. بازار سهام چین در این روز افت 
آمد.  باال  روزانه  کف  از  البته  دید،  خود  به  را  شدیدی 
سقوط  درصد   4  /۵ تا  مقطعی  در  شانگهای  شاخص 
کرد، اما در نهایت افتی 3/ 2 درصدی را برای خود ثبت 
این روز رشد کردند.  در  آمریکا  بازارهای سهام  کرد. 
برای  انتظار  کرد،  کمتر  را  نوسان ها  روز  این  در  آنچه 
پنج شنبه  در روز  اروپا  بانک مرکزی  برگزاری نشست 

بود.

افت از اوج ۵ هفته ای
قیمت  تا  خریدها  افزایش  با  چهارشنبه  روز  اونس 
سودگیری  فشار  تحت  بعد  اما  گرفت،   اوج  دالر   1271
هفته ای   ۵ اوج  به  طال  رسیدن  شد.  واقع  معامله گران 
فنی  عمدتا  داشت،  همراه  نیز  را  نقره  ماهه   11 اوج  که 
بود. در ادامه روز همزمان با افزایش فروش در سطوح 
قیمتی باال، عوامل خارجی نیز به ضرر طال عمل کردند. 

رویدادهای  خام  نفت  بهای  افت  و  دالر  شاخص  رشد 
دیگر  بودند.  پنج شنبه  عصر  در  دیگر  بازارهای  مهم 
انتشار  کرد  عمل  طال  ضرر  به  روز  این  در  که  خبری 
داده های خوب از میان مطالبات بیمه بیکاری در آمریکا 
 1۹73 سال  از  میزان  کمترین  هفتگی،  داده های  بود. 
روز  این  در  ایاالت متحده  این همه،  با  نشان می داد.  را 
داده های بدی نیز منتشر کرد. اما مهم ترین رویداد روز 
مطابق  که  بود  اروپا  مرکزی  بانک  نشست  برگزاری 
اعالم  نهاد  این  پولی  سیاست  در  را  تغییری  انتظارها، 
نکرد. با وجود این، ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی 
اروپا در کنفرانس خبری خود گفت که احتمال تشدید 

سیاست های تحریکی در ماه های آینده وجود دارد. این 
اظهارنظر به ضرر یورو و در نتیجه به نفع طال تمام 
شد. بازارهای سهام قاره سبز پیش از این سخنان تحت 
فشار بودند. دیگر بازارهای سهام هم عمدتا نگران افت 

دوباره نفت بودند.

پیرامون مرز  اندک  نوسان های  با  را  اونس روز جمعه 
دامنه  افزایش  شاهد  بعد  گرچه  و  کرد  آغاز  دالر   12۵0
شدن  نوشته  زمان  تا  کم  دست  هم-  باز  شد،  نوسان 
خیزهای  و  افت  قبل  روزهای  به  نسبت  گزارش-  این 

کمتری را به خود دید. آنچه باعث کاهش نوسان ها در 
صبح جمعه شد از یکسو تضاد روند عوامل خارجی و 
از  پس  فنی  فروش های  و  خرید  کاهش  دیگر  سوی  از 
که  بود. روز گذشته، در حالی  چند روز نوسان شدید 
رشد شاخص دالر به ضرر طال عمل می کرد، رشد بهای 
قیمت  پوشش  می شد.  طال  قیمت  رشد  باعث  خام  نفت 
نهایی هفته گذشته در این گزارش ممکن نبود، اما توجه 
به روند بهای اونس طال در ۵ روز کاری گذشته نشان 
 6 در  نوسان  هفته  یک  در  زرد  فلز  گرچه  که  می دهد 
محدوده کانال 1200 دالر را تجربه کرده، عمدتا در میانه 
هفته  در  حالی  در  اونس  است.  بوده  محبوس  کانال 

حرفه ای  کارشناسان  که  شد  روبه رو  رشد  با  گذشته 
آوریل بخشی  انتظار داشتند طال در سومین هفته ماه 
سرمایه گذاران  البته  بدهد.  دست  از  را  خود  ارزش  از 
خرد از ابتدای هفته به طال امید داشتند. اگر اونس در 
پایان فعالیت بازارهای جهانی در روز جمعه باالی مرز 
آوریل  آخر  هفته  روند  به  امید  باشد،  مانده  دالر   12۵0
افزایش پیدا خواهد کرد. در دو گزارش بعدی »دنیای 
اقتصاد« پس از مرور روند بهای طال در هفته گذشته، 
پیش بینی های کوتاه مدت را در این بازار مورد بررسی 

قرار خواهیم داد.

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

info@persianweekly.co.uk  :ایمیل
با هفته نامه پرشین ارتباط برقرار نمایید.
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همه چیـــــــــــــز 
سرگرمی نیست

تنها چیزی که میسی ویلیامز از »بازی 
تاج و تخت« می خواست، پول کافی برای 
سال  هفت  بود.  تازه  لپ تاپ  یک  خرید 
بزرگترین  ثابت  اعضای  از  یکی  او  بعد، 
این  اما  است،  جهان  تلویزیونی  سریال 

به هیچ وجه شغل رویایی او نیست.
به نقل از گاردین، ِمیسی ویلیامز بازیگر سریال »بازی 
باال  را  مانندش  شیلدز  بروک  ابروهای  تخت«  و  تاج 
با  مقایسه  در  قیافه ام  »می دانم  می گوید:  و  می اندازد 
اما  است،  غریب  و  عجیب  کمی  هم سن  بازیگران  دیگر 
بحثی  با  صحبت  ظاهرا  است.«  خوب  که  خودم  برای 
رنگ پریده  اجزای  آن  است،  شده  آغاز  او  قیافه  درباره 
خاکستری.  بزرگ  چشم  های  آن  صورتش،  نوک تیز  و 
کالسیک  زیبای  بانوی  یک  است  »ممکن  می گوید:  او 
نباشم، اما به این معنی، می توانم نقش یک نوع زن نقش 
اول متفاوت را بازی کنم. آیا این اذیتم می کند؟ بعضی 
اعتماد  آینده  به  اما راستش را بگویم نسبت  بله،  مواقع 

به نفس دارم.«
دختِر  استارک،  آریا  نقش  ایفای  با  وقتی  ویلیامز 
ژانر  غول  این  در  می شود،  آدم کش  که  پسرمانندی 
حاال  او  داشت.  سال   12 تنها  رسید،  شهرت  به  فانتزی 
بزرگترین  احتماال  تخت«  و  تاج  »بازی  و  دارد  سال   1۹
سریال درام تلویزیون جهان است و ارتشی از هواداران 
در  کردن،  فکر  لحظه ای  حتی  بدون  که  دارد  جان فدا 
تا  می شوند  بیدار  خواب  از  روز  اولیه  ساعت های 
جنگ زده  پادشاهی های  توطئه های  و  خیانت ها  آخرین 
سریال،  از  فصل  پنج  گذر  با  کنند.  تماشا  را  وستروس 
کرده  وانمود  داده،  دست  از  را  خانواده اش  بیشتر  آریا 
لیست  که  کرده  عادت  این  به  بماند،  زنده  تا  است  پسر 
شب ها  را  بکشد  انتقام  عنوان  به  می خواهد  که  کسانی 
یعنی  آدم کشش  مرشد  توسط  و  کند  زمزمه  لب  زیر 
جاکن هاکار مرموز، نابینا شده است. هم این شخصیت 

و هم بازیگرش مجبور بودند به سرعت رشد کنند.
به  او را ساخت  نام  برنامه ای که  او هنوز هم در مورد 
مادرم  خانه  به  »من  می گوید:  او  دارد.  هیجان  شدت 
می روم تا اپیزودها را با او تماشا و درباره شان صحبت 
کنم. با وجود اینکه این سریالی است که من در آن بازی 
هستم.  بزرگش  طرفداران  از  یکی  هم  هنوز  می کنم، 
مسخره است.« در تضاد با این، ایفای نقش آریا توسط 
او، شخصیتی باحالی که به همان اندازه که بی باک است 

در ذهن ها هم باقی می ماند، باعث شد او از همان ابتدا 
محبوب تمام هواداران شود و از او به خاطر پا به پا جلو 
آمدن با بازیگران بزرگ و باتجربه ای مانند چارلز دنس 

و شان بین، تحسین و تجلیل شود.
پذیرفتن  و  تصور  ابتدا  در  می کند  اقرار  او  حال  این  با 
موفقیت این سریال برای او بسیار سخت بود. او با خنده 
می گوید: »چیزی که با وسواس به آن فکر می کردم این 
برای  که  بیاورم  در  پول  اندازه ای  به  می توانم  که  بود 
خودم یک لپ تاپ بخرم یا نه. پدرخوانده من َگری به من 
نگاه کرد و گفت: میسی فکر کنم به اندازه پول داشته 
می توانستم  ناگهان  بخری…  لپ تاپ  تا  چند  که  باشی 
خودم  را  مدرسه ام  سفرهای  و  رقص  کالس های  پول 
را  پول شان  همیشه  مادرم  که  چیزهایی  آن  تمام  بدهم، 

داده بود. می توانستم کمک کنم.«
او در بریستول بزرگ شد و کوچک  ترین فرزند از چهار 
فرزند خانواده بود. مادرش مسئول واحدهای دانشگاه 

بود که شغلش را کنار گذاشت تا سر صحنه از دخترش 
صحبت  این  درباره  آشکارا  حال  به  تا  او  کند.  حمایت 
اذیت  را  او  آنالین  کرده که وقتی 13 سال داشت چقدر 
می کرد  عصبانی  را  او  واقعا  که  چیزی  اما  می کردند. 
خاطر  به  را  خانواده اش  که  بود  روزنامه ها  مقاله های 
از  پیش  دادند  اجازه  او  به  که  می دانستند  مقصر  این 
گرفتن مدرکش از مدرسه بیرون برود تا بتواند روی این 
سریال تمرکز کند؛ سریالی که به این معروف است که 

به مدت ۹ سال در ماه، شرایط خیلی سختی سر صحنه 
فیلمبرداری دارد.

او هنوز سر هیچ امتحانی ننشسته، اما وقتش را صرف 
مطالعه هنرهای زیبا در کالج هنرهای اجرایی در شهر 
می گوید:  ویلیامز  است.  کرده  سامرست  در  واقع  باث 
خودم  درباره  می توانید  می خواهد  دلتان  چیزی  »هر 
مردم  تا  نشدم  کار  این  وارد  هرگز  من  اما  بگویید، 
خانواده ام  درباره  بدهند  اجازه  خودشان  به  بخواهند 
زندگی  سبک  این  می توانم  بگویند.  بدی  چیزهای 
سر  همیشه  و  نروم  مدرسه  باشم،  داشته  را  دیوانه وار 
است.  خودم  انتخاب  این  اما  باشم  فیلمبرداری  صحنه 
وقتی وارد این صنعت شدم یک دختر معمولی بودم، اما 
حاال می دانم که مردم می توانند چیزی که می گویید را 

بپیچانند. این واقعا سخت است.«
درباره  یا  کردند  انتقاد  او  لباس های  از  مردم  وقتی 
استراحت  اوقات  در  کشیدنش  سیگار  و  بینی اش  حلقه 

اقرار  االن  اما  شد،  اذیت  او  هم  دادند  نظر  صحنه  سر 
می کند که »این دیگر چیزی نیست که االن من را اذیت 
آره خیلی وقت ها  »اوه،  اذیتش می کرد؟  قبال  اما  کند.« 
تو  می گفتند  مردم  و  بود  سالم   16 وقتی  مخصوصا 
است…  سالت   12 بپوشی،  لباس  اینطوری  نمی توانی 
اذیت کننده بود.« او لحظه ای مکث می کند و بعد اضافه 
می کند: »ببینید، برای هر نوجوانی پیش می آید که در 
دیوانه واری  دوران  گم بشود.  کامال  زمان  از  مرحله ای 
است. برای همین داشتن تمام آن ها و بعد هم حضور 

در این سریال خیلی سخت بود.«
به  که  نیست  کسی  شخصیتش  مانند  هم  ویلیامز  اما 
واین،  در  فالوئر  با 323 هزار  او  تسلیم شود.  راحتی 
اینستاگرام،  توییتر و دو میلیون در  1٫16 میلیون در 
حضور آنالین پر رنگی دارد. فید پست های او شامل 
عکس های  قرمز،  فرش  عکس های  از  شیک  مخلوطی 
طنز از وقت گذراندنش با خانواده یا دوستان و کلی 
عکس از سگش سانی می شود که او را با فاصله کمی 
پس از کریسمس امسال، از »خانه سگ ها و گربه های 
او می گوید: »مردم واقعا سانی را  بریستول« گرفت. 
اجتماعی  از رسانه های  استفاده کردن  دارند.  دوست 
روی من تاثیر نمی گذارد. این نسل من است؛ این کاری 
است که ما می کنیم. کسانی که آن را زیر سوال می برند 
می ترسند، که قابل درک هم هست چون قدرت اینترنت 
دیوانه وار است. من قصد ندارم وانمود کنم که همه اش 
فان و سرگرمی است، اما خیلی دوست دارم که آنالین 
خوشحال هستم و بخشی از نسلی جدید از بچه هایی 

هستم که آن را درک می کنند.«
ورای وستروس، از ویلیامز به خاطر ایفای نقش یک 
داستان  »سقوط«،  فیلم  در  تیز  و  تند  مدرسه ای  دختر 
همچنین  او  است.  شده  تجمید  مورلی  کارول  هولناک 
وایکینگ  یک  نقش  تا  زده  هو«  »دکتر  به  هم  سری 
فناناپذیر به اسم اشلیدیر را بازی کند و شایعه هایی هم 
او جدیدترین دستیار  به گوش می رسد که ممکن است 
البته او به سرعت آن ها را رد می کند: »من  دکتر باشد، 
به این سریال برنمی گردم. می توانم این را بگویم. راز 

نیست.«
»احتماال  نمی رسید،  راه  از  تخت«  و  تاج  »بازی  اگر 
سعی  و  می کردم  زندگی  کسی  اضافی  اتاق خواب  در 
ادامه  کارم  به  پول  بدون  و  بشوم  هنرمند  می کردم 
آهسته  صدایی  با  بعد  و  می کند  مکث  کمی  او  بدهم.« 
اضافه می کند: »اگر می توانستم برای خودم در اجرای 
بالفاصله  بسازم  کاری  حرفه ای  مسیر  یک  هنری 

بازیگری را رها می کردم. به همین سادگی.«
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چرا رفتی در لندن
شجریان«،  »همایون  آواز  با  رفتی«  »چرا  کنسرت های  تور 
»سهراب  تک نوازی  و  پورناظری«  »تهمورس  آهنگسازی 
از  بسیاری  و  تهران  در  اجراهایی  از  بعد  پورناظری« 
شهرستان های کشور به اروپا رسید و از اوایل اردیبهشت ماه 
خواهد  صحنه  روی  اروپایی  شهر  چند  در  هفته  دو  مدت  به 

رفت.
حسین  چون  نوازندگانی  حضور  با  که  کنسرت ها  این 
بی بو،  استفنی  مشکاتیان،  آیین  طریحی،  مهیار  رضایی نیا، 
آرین کشیشی  اشتیاقی و  آتنا  اعتمادی،  لعیا  تینا جامه گرمی، 

روی صحنه می رود.

دوسلدورف  در  اول  کنسرت  اردیبهشت-  چهارم   – آپریل   21
آغاز می شود و بعد از آن پنجم اردیبشهت در هامبورگ، 28 
آپریل – نهم اردیبشهت- در استکهلم و در   نهایت در گوتنبرگ؛ 
آلبوم »نه فرشته ام، نه شیطان« اجرا می شود. آخرین اجرای 

گروه هم اول می – دوازدهم اردیبهشت ماه- در لندن است.

کنسرت هامبورگ به کابوس تبدیل شد
لغو  درباره  سنتی  موسیقی  خواننده  شجریان  همایون 
داده  ارائه  را  توضیحاتی  هامبورگ  در  رفتی«  »چرا  کنسرت 
برادران  و  شجریان  همایون  رفتی«  »چرا  کنسرت  است. 
پورناظری که قرار بود دوشنبه شب در شهر هامبورگ آلمان 
لغو  دلیل  لغو شد. طهمورس پورناظری  روی صحنه برود، 
برنامه گذار  سوی  از  فنی  امکانات  نشدن  فراهم  را  اجرا  این 
این اجرا عنوان کرده است. همایون شجریان نیز پس از این 
اتفاق در پیامی ویدئویی ضمن ابراز تاسف از لغو این اجرا، 
شایعه کنسل شدن کنسرت هامبورگ به دلیل بیماری اش را، 
لغو  درباره  تازگی  به  سنتی  موسیقی  خواننده  کرد.این  رد 
کنسرت هامبورگ توضیحاتی را ارائه داده است: » سالها بود 
به خاطر چنین مشکالتی که در این بیست وشش سال فعالیت 
هنری خود نظیر آن را کم ندیده ام و نشنیده ام کنسرت های 
خارج از ایران را قبول نمی کردم. دل همگی شما و ما شکست 
و از دیدار رویتان محروم ماندیم و همه تنها به خاطر اعتماد. 
ایم،  دیده  آسیب  آن  از  بارها  و  بارها  همگی  که  چیزی  همان 
می دانم  نکنیم.  زندگی  آن  بدون  می دهیم  ترجیح  باز  ولی 
بزرگوارانه  و  داشتند  نگه  من  بر  حرمت  عزیزان  همگی  که 
شما  چون  نیز  ما  کردند.  نگاه  کنسرت  کنسلی  ماجرای  به 
اتفاق  این  که  باشیم  عزیزان  شما  میزبان  اشتیاق  با  تا  آمدیم 
رخ نداد و غمی سنگین بر دلمان نشست. بسیاری از اقوامم و 
دوستانم و بسیاری از شما عزیزان خود را از شهرهای دور 
به هامبورگ رسانیده بودید که این موضوع غمم را سنگین تر 
می کند. باورم نیست شبی را که می توانست بدل به خاطره 
این  به  گروه  مدیران  اعتماد  شود،  عزیزان  شما  با  خوش  ای 
برنامه گذار، تبدیل به چنین کابوسی برای من و همراهانم و 
شما عزیزانم کرد.« وی در ادامه آورده است: »بر خود واجب 
وجود  با  کنسرت  »شب  کنم:  بازگو  را  موضوع  چند  می دانم 
اعالم مدیر برنامه گروه به برنامه گذارمبنی بر کنسل بودن 
کنسرت، ایشان همچنان به فروش بلیت ادامه دادند و اهداف 
نا معلوم خود را دنبال کردند که البته این موضوع با واکنش 
آنکه  از  پس  شد.  همراه  آلمان  قضائی  مراجع  به  شکایت  و 
متوجه اعالم نشدن کنسلی کنسرت به مردم عزیز شدم همان 
اینستاگرامم آن را اعالم کردم و برای رفع  لحظه در صفحه 
تهمت هایی که در سالن از سوی برنامه گذار به اینجانب وارد 
اینستاگرامم  ی  صفحه  در  ویدئویی  بالفاصله  بود  گردیده 
و  کنسرت  لغو  بر  مبنی  گروه  مدیر  تاکید  از  پس  دادم.  قرار 
اعتراض به ادامه فروش بلیت متاسفانه مدیر گروه با تهدید 
جانی نسبت به خود و گروه روبه رو می شوند که این موضوع 
نیز در مراجع قضائی آلمان با شهادت چندین شاهِد نشسته 
در البی هتل تشکیل پرونده شده است.« این خواننده در پایان 
نیز عنوان کرد: »به همین دلیل نیز از آمدنم به سالن که وظیفه 
ممانعت  کنم  خواهی  عذر  شما  از  حضورا  دانستم  می  خود 
به عمل آمد و از این هم ناکام ماندم. نکته آخر برای عزیزانی 
که هنوز وجه بلیتشان برگردانده نشده است اینکه برخالف 
شایعاتی که براه انداخته شد، بنده همایون شجریان، فرزند 
محمدرضا، هیچ مبلغی را دریافت نکرده و نخواهم کرد، کلیه 
و  باشد  می  گذار  برنامه  نزد  بلیت  فروش  از  دریافتی  مبالغ 
آقای مجید فکری موظف هستند وجه بلیت تک تک مردم را 
به آنان برگردانند. در پایان با آرزوی سالمتی برای همه شما 
آن  تلخی  بتوانیم  امیدوارم روزی  و دوستداران هنر  عزیزان 

شب گذشته را فراموش کنیم.«

رخ نمایی موسیقی ایران با
 گروه »لیمر« در فرانسه

یک گروه موسیقی از بوشهر مرداد ماه امسال برای شرکت در پنج جشنواره موسیقی مرتبط با 
آیین های بومی اقوام جهان عازم فرانسه می شود.

گروه موسیقی و آیین های بومی »لیمر« بوشهر به سرپرستی محمدرضا بالدی مرداد ماه امسال 
فرانسه  عازم  جهان  اقوام  بومی  های  آیین  با  مرتبط  موسیقی  جشنواره  پنج  در  شرکت  برای 
و  برگزار می شود هنرمندان  ماه  بیست و ششم مرداد  تا  از دوم  که  این جشنواره  می شود.در 
مکزیک،  آمریکا،  اسپانیا،  فرانسه،  عاج،  ساحل  بالروس،  آرژانتین،  کشورهای  از  هایی  گروه 
تاهیتی، تاتارستان حضور دارند.گروه »لیمر« در حالی امسال تور اجراهای تابستانی خود را 

در فرانسه شروع می کند که عالوه بر اجرای فرم های موسیقی آیینی معمول خود، در نظر دارد 
چندین ترانه جدید که بر مبنای موسیقی و آیین های موسیقایی فرهنگ عامه بوشهر آهنگسازی 
آیین های  بر  این گروه منطبق  اجراهای بومی  البته بخش  اجرا بگذارد.  به  نیز  و طراحی شده 
موسیقایی بومی بوشهر است که طی سالیان پیش موضوع پژوهش های محمدرضا بالدی بوده 
و در بخش آهنگسازی شده نیز مبنا و معیار برای وی همین پژوهش ها و شناختی است که بر 

این اساس حاصل شده است.
محمدرضا بالدی سرپرست، رامتین مرادی بالف مستندساز و برنده سیمرغ بلورین جشنواره 
فیلم فجر برای مستند »رودخانه لیان«، علی براتی طراح حرکت گروه مشاوره و طراحی گروه 
»لیمر« را تشکیل می دهند. محمدرضا بالدی ،عبدالرضا اخالقی، حسین کاوه، آرش نادی، میثم 
عبدالشیخی، محسن نوشزاد و محمود شاکر در بخش موسیقی و در بخش حرکت علی براتی، 
رامک فرخجسته، ندا سیاس، رضا راد، آرام خلخالی، سروش کریمی نژاد و زهرا ایزدی حضور 
دارند.سرپرست گروه »لیمر« در حاشیه برگزاری جشنواره درباره موسیقی بوشهر سخنرانی 

خواهد کرد.
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بررسی شخصیت های منفی آثار شکسپیر

 اگر خالق هملت در عصر حاضر 
بود رمان جنایی می نوشت

 

نوشتن شخصیت های  برای  پرفروش جنایی  آثار  نویسنده  »روی گریس«، 
»ویلیام  آثار  شرور  و  خبیث  شخصیت های  از  خود  داستان های  منفی 
الهام می گیرد. وی طی  شکسپیر«، نمایشنامه نویس و شاعر بنام انگلیسی 
این  مهارت  و  خالقیت  باب  در  را  خود  نظرات  »گاردین«  مجله  در  مطلبی 

نویسنده بیان کرده است.
بخش  به  »شکسپیر«  »عالقه  می گوید:  گریس«  »روی  گاردین-  از  نقل  به 
تاریک وجود انسان تأثیر زیادی بر من گذاشت. از زمان دانش آموزی شروع 

به خواندن آثار وی کردم. او شخصیت های شروِر بی بدیلی در ادبیات خلق 
کرد. من و بی شک بسیاری از همکارانم برای نوشتن آثار جنایی به خواندن 
نمایشنامه های  متعدِد  منفی  شخصیت های  می پردازیم.  او  آثار  دوباره 
»شکسپیر« دچار طمع، هوس، تعصب بیجا، و حتی سادیسم هستند که در 

بستر ذات انسانی در همه اعصار و حتی امروزه رایج است.
چون  فرصت طلبی  وال«،  »کورن  نام  به  هیوالیی  با  را  ما  لیر«  »پادشاه 
»ادموند«، و دختران قسی القلبی چون »گونریل« و »ریگان« آشنا می کند و 
البته خواننده برای خود پادشاه نیز احساس تأسف می کند زیرا او نیز مانند 
»ریچارد«  دوم«،  »ریچارد  نمایشنامه  در  ندارد.  مثبتی  شخصیت  دیگران 
یا »ریچارد سوم« کودکان برادرش را به قتل  عمویش را به قتل می رساند 
و  دارد  »کالدیوس«  چون  بدذاتی  »هملت« شخصیت  نمایشنامه  می رساند. 
با  نیز  مکبث«  »لیدی  نام  است.  »اتلو«  نمایش  منفی  شخصیت  که  »ایاگو« 

بدذاتی زنانه عجین شده است.

»تاجر  نمایش  در  »شایالک«  همان  »شکسپیر«  شخصیت  منفی ترین  اما 
ونیزی« است زیرا شخصیت انسانی بسیار پویایی دارد. من در سال 2004 
را  »شایالک«  نقش  آن  در  پاچینو«  »آل  که  داشتم  عهده  به  را  فیلمی  تولید 
پرداخت  »شایالک«  به  خود  بدهی  نمایش نامه  این  در  »آنتونیو«  داشت. 
نمی کند و »شایالک« قصد دارد بدن او را قطعه قطعه کند. این نوشته چنان 
تأثیرگذار و قدرتمند است که هر بار که آن را می خوانم یا فیلم آن را می بینم 
احساس می کنم چنین اتفاقی رخ خواهد داد. داستان پر از رمز و راز است و 

خواننده نمی تواند از خواندن آن دست بردارد.
پرده می نوشت چون خوب می دانست  پنج  در  را  نمایش هایش  »شکسپیر« 
کاری  همان  دقیقًا  این  و  دارد  استراحت  به  نیاز  نمایش ها  این  تماشاگر  که 
است که »چارلز دیکنز«، »الکساندر دوما«، »آرتور کانون دویل« سه قرن بعد 
را به صورت سریالی در روزنامه ها چاپ  دادند و داستان های خود  انجام 

کردند تا خواننده زمان تعمق در داستان را داشته باشد.
وسیع  سطح  در  مخاطب  آوردن  دست  به  راه  تنها  »شکسپیر«  زمان  در 
بی سواد  افراد  را  جمعیت  سوم  دو  زمان  آن  در  بود.  نمایشنامه  نگارش 
تشکیل می دادند و کسانی که سواد خواندن و نوشتن داشتند دسترسی به 
کتب بسیاری نداشتند. البته رمانی چون »دن کیشوت« اثر »سروانتس« در 

زمان »شکسپیر« منتشر شده بود اما تا دوره ویکتوریا کتاب خوانی در میان 
انتشارات  کتاب  اولین  ناشر  ِلین«  »آلن  که  بود  سال 1۹3۵  نبود.  رایج  عوام 

»پنگوئن« را منتشر کرد و قیمت آن برای انبوه مردم مناسب بود.
تعداد نمایشنامه نویسان در قرن 18 و 1۹ به شدت کاهش یافت. من معتقدم 
او سراغ  از  که  قدرت و خالقیتی  با  بود  ما  میان  در  امروز »شکسپیر«  اگر 
سناریوی  یا  فیلمنامه  بود  ممکن  حتی  می آورد.  رو  رمان  نگارش  به  دارم 
سریال بنویسد زیرا امروزه پتانسیل این گونه ها بیشتر از نمایشنامه است. 
با توجه به اینکه ۵0 درصد از صحنه های آثار او مربوط به قتل و محاکمه 
است احتمااًل تمایل به نگارش آثار جنایی در او بیشتر بود. البته من معتقدم 
»دیکنز«، »داستایوسکی«، »سافوکلیس« نیز اگر در میان ما بودند به نگارش 

آثار جنایی عالقه مند می شدند.

در  و  کرد  طراحی  پرسشنامه ای  جنایی  آثار  نویسندگان  مؤسسه  اخیرًا 
اگر  می کنید  فکر  که  است  پرسیده  را  سوال  این  مختلف  نویسندگان  از  آن 
»سارا  می کرد.  امتحان  را  جدیدی  ادبی  گونه  چه  بود  زنده  »شکسپیر« 
هیالری«، نویسنده که در سال 201۵ جایزه رمان جنایی سال را دریافت کرد 
گفت: »احساس می کنم »شکسپیر« ژانر جنایی روانشناسی را برمی گزیند 
نام  به  دیگری  داستان نویس  بود.«  خواهد  سیاسی  هزل  از  پر  داستانش  و 
»جولیا کراچ« نمایش »هملت« را اولین داستان جنایی روانشناسی دانست و 
اعتقاد دارد »شکسپیر« از همه جنبه های ذات انسانی به ویژه بخش تاریک 
آن بسیار آگاه بود. »وی از عشق و تنفر، حسادت و آز، غرور زخمی و انتقام 
داستان نوشت و همه این احساسات در نهایت به جنایت کشیده شد. وقتی 

نمایش از او را می بینیم در واقع آینه وجود خودمان را مشاهده می کنیم.«
بنابراین »ویلیام شکسپیر« اگر در قرن 21 می زیست احتمال حضور او در 
فهرست جوایز آثار جنایی وجود داشت؟! آیا وجود او را غنیمت می دانستند؟ 
نویسندگان  و  می گرفت  قرار  تمسخر  مورد  گاهی  خود  زمانه  در  وی 
متشخصی چون »رابرت گرین« او را مسخره می کردند. دقیقًا مانند زمانه 
ما که بسیاری »رمان« را جدی نمی گیرند و آن مورد تمسخر قرار می دهند.

عصری  هر  در  »شکسپیر«  می کنم  فکر  من  اما  نیست  مشخص  چیز  هیچ 
زندگی کند حرفی برای گفتن دارد.«

ادبیات
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برایم ایمیل زده بود که : 

»تمام شد. باالخره توانستم یک شهروند رسمی آمریکا شوم. تمام شد پونه 
و حاال روزهای روشن در راه است. به زودی از آنجال جدا می شوم و بعد 
می توانیم برای آمدن تو و بردیا اقدام کنیم. می آیم ایران. با هم ازدواج 
می کنیم و بعد تو و بردیا را می آورم اینجا. بیست و سه سال منتظر این 
لحظه بودم. لحظه هم سقفی و زندگی با تو. من از هفده سالگی با عشق تو 
بزرگ شدم و به امید این لحظه زندگی کردم. تمام این پنج سالی که از ایران 
آمدم آمریکا به این لحظه فکر می کردم. لحظه ای که تو و بردیا را بیاورم 
اینجا کنار خودم. می دانم از من بخاطر ازدواج با آنجال ناراحتی. می دانم 
پنج سال تمام از خودم بی خبر گذاشتمت. ولی خودت می دانی که تمام 
این ها صوری بود. برای این بود که بتوانم بیایم اینجا و شهروند آمریکا 
شوم. برای اینکه تو و بردیا را از آنجا بکشم بیرون. مخصوصا از میان آن 
فامیل که بیشتر دشمنند تا فامیل. می خواستم روزی دوباره برگردم که 
اینستاگرام  با وعده و وعید. توی فیس بوک و  با خبر خوش برگردم. نه 
نمی بینمت. هر چه جستجو کردم نیافتمت. به روزهای روشن آینده فکر 
کن. توی همین هفته موضوع جدایی را با آنجال مطرح می کنم. نمیدانم 
عکس العملش چیست. ولی خب خودش می داند که همه چیز از روز اول 
تشریفاتی بوده. وگرنه من کجا و او کجا؟ بیصبرانه منتظر جوابت هستم. 
شماره تماست عوض شده؟هرچه تلفن زدم خاموش بودی. شماره تماست 
را بگذار. بی تاب شنیدن صدایت هستم پونه. بیست و سه سال صبر کردم 
تا شریک زندگی ام شوی. برای فرار از حرف و حدیث آن فامیل آمدم این 
جا. تن به این ازدواج دادم. همش بخاطر تو بود. به عشق تو بود. می دانم 

درک می کنی. از همیشه بیشتر دوستت دارم. سینای تو.«

باید چه جواب بدهم؟ اینکه درکش نمی کنم. نه. من درکش نمی کنم. من 
دیگر پونه پنج سال قبل نیستم. توی این سالها خیلی چیزها عوض شده 
و او نمی داند. بردیا دانشکده پزشکی قبول شد. دو سال است که مردی 
توی زندگی ام است که می پرستمش. من یک نمایشنامه نویس موفق شده 
ام و با آدمهای مشهور رفت و آمد می کنم. خیلی چیزها عوض شده که او 
نمی داند. روزی که تصمیم گرفت بخاطر شهروندی با آن پیردختر ارمنی 
ازدواج کند باید فکر این را می کرد که با رفتنش خیلی چیزها ممکن است 
عوض شود. آن هم برای پونه ای که مدام در حال عوض شدن است. می 
دانم زن عمو از ترس اینکه مبادا من عروسش شوم هیچ کدام از این ها را 

بهش نگفته. نه زن عمو و نه عمو و نه یلدا. می دانم شماره تماسم را بهش 
به  آنجا  و  نشود  هوایی  تا  گذاشتند  خبرش  بی  من  از  دانم  می  اند.  نداده 

زندگی اش برسد. حاال آنجال یک پیردختر ارمنی هست که هست. 

توانست پسرشان را ببرد لوس آنجلس. یک کار خوب توی شرکت عمویش 
برایشان  دالر  هزار  پنجاه  سینا  سال  هر  شود  باعث  که  کند  پیدا  برایش 
بفرستد. خانه زندگیشان را عوض کنند. به مادر من فخر بفروشد و به تمام 
فامیل. چمدان لباسهای رسیده از آمریکا را باز کند و پز بدهد که آنها دیگر 
هیچ چیز ایرانی نمی پوشند و حتا خمیر دندانشان هم آمریکاییست. سینا 
از عوض شدن هیچ چیز خبر ندارد. اینکه پنج سال می تواند خیلی پیزها را 
عوض کند و او چشمش را به روی تمام این ها بسته. فکر می کند آب از آب 
تکان نخورده و من همان پونه هفده ساله هستم که با اولین نامه عاشقانه 
ای که برایم نوشت و لو رفت تمام تنم می لرزد. اولین نامه عاشقانه اش 
توی  لباسشویی.  توی  بیندازد  را  مادرش می خواست شلوارش  لو رفت. 
جیبهایش را گشته بود و نامه را پیدا کرده بود. نامه این طور شروع شده 
بود که عشق من هر وقت نگاهت می کنم با خودم می گویم کی می رسد 
زمانی که تمام روزهای عمرمان را کنار هم باشیم. و حتما حاال فکر می کند 
که آن روز بعد از بیست و سه سال رسیده. او ایوب بوده و صبرش جواب 
داده است. اصال از همان اول قشنگ نامه می نوشت و من تمام روزهای 
جهنمی زندگی با سامان را بخاطر نامه های قشنگ او توانستم تاب بیاورم 
و خودم را نکشم. هر وقت تلفن می زد می گفتم سینا تلفن نزن. برایم نامه 
بنویس. رفته بودم و یک صندوق پستی برای خودم اجاره کرده بودم. هر 
هفته به عشق دیدن نامه اش می رفتم اداره پست. کلید را می انداختم توی 
صندوق و وقتی آن پاکت سفید را می دیدم پرواز می کردم. همانجا با ولع 

سرش را باز می کردم و می خواندم. 

انداختمش  آخر می  راه می خواندمش و دست  دیگر توی  بار  بعد چند  و 
توی چاهی که نزدیک خانه مان بود. آن چاه مدفن تمام خاطرات عاشقانه 
من است. عاشقانه ترین چاهی ست که در این دنیا وجود دارد و اگر زبان 
داشت و می توانست حرف بزند حتما عاشقانه ترین آوازها را می خواند. 
اما حاال دیگر نامه جایش را به ایمیل داده و هیچ چاهی هم در کار نیست. 
به عوض چاه یک گزینه دیلیت وجود دارد که همه چیز را در ثانیه ای محو 
می کند. بی هیچ اواز عاشقانه ای. و حاال دیگر پونه آن پونه ای نیست که 
دلش بلرزد و سینا هم دیگر نمی تواند عاشقانه و قشنگ بنویسد. خالصه 
و  بدهد  طالق  را  آنجال  جا.  آن  ببرد  مرا  که می خواهد  نوشته  و مختصر 
و  بدهم  را  جوابش  بدهم.  را  جوابش  باید  اما  من  کند.  پدری  بردیا  برای 
بگویم بهتر است هیچ چیز را به آنجال نگوید. به زندگی آرامش ادامه دهد 
و  بیشتر  دالرهای  کند.  پیشرفت  آنجال  عموی  شرکت  در  روز  به  روز  و 
را  باید همه چیز  برای خانواده اش بفرستد.  خمیردندان های گران تری 
برایش بنویسم. باید بداند که زمان خیلی چیزها را عوض می کند و شاید 
خیلی چیزها را هم نه. گزینه ریپالی را می زنم. می نویسم سالم و شروع 
می کنم. می دانم با رسیدن این ایمیل قبل از خواندنش دلش خواهد لرزید و 
بعد از خواندنش دستش و شاید تمام بدنش. شروع می کنم به نوشتن و...

داستان هفته

داستان عشق و مهاجرت

سالهــــای 
خاکستری

ماندانا رستگار

زندگینامه ای از »ویلیام شکسپیر« 
در فهرست جایزه کتاب بریتانیا

به نقل از گاردین- »جیمز شاپیرو« که داستان یک سال از زندگی »ویلیام شکسپیر« 
را به نگارش درآورده است به واسطه این کتاب به فهرست نهایی قدیمی ترین جایزه 

کتاب بریتانیا  همزمان با سالگرد چهارصدسالگی مرگ نویسنده راه پیدا کرد.
از چهار کتابی  لیر« می پردازد یکی  این نویسنده که به سال نگارش »پادشاه   کتاب 
 James است که در فهرست چهار کتاب نهایی جایزه 10هزار پوندی زندگینامه  نویسی
Tait قرار دارد. پیش از این، این جایزه توسط نویسندگان بنامی چون »جان باکن«، 
»پیتر آکروید«، »مارتین آمیس«، و »کلیر تومالین« به خانه برده شده است. این جایزه 
اولین بار در سال 1۹1۹ و توسط »جنت کوتز«، بیوه »جیمز ِتیت بلک« بنا شد و جایزه 
آن را دانشگاه »ادینبورگ« می پردازد و دانشجویان آن 400 کتاب را می خوانند و از بین 

آنان این فهرست نهایی انتخاب می شود.
از  دیگری  که سال  است  نویسنده  این  از  دیگری  کتاب  کتاب جدید »شاپیرو« مکمل   
زندگی »ویلیام شکسپیر« را مورد بررسی قرار داده بود و کتاب قبلی برای وی جایزه 

»ساموئل جانسون« را در سال 2006 به ارمغان آورد.
 در فهرست نهایی »شاپیرو« باید با نویسندگانی چون »دیوید هیر«، »سارا نایت«، و 

»روث ایکر« رقابت کند.
 چهار نویسنده نامبرده همچنین قرار است در بخش داستان نیز برای 10 هزار پوند 
افراد مطرحی  این توسط  از  Black Tait با هم رقابت کنند. این جایزه پیش  جایزه 

چون »گراهام گرین« و »آنجال کارتر« به ارمغان برده شده است.
و  زبان،  »ادبیات،  دانشکده  از  الوری«  »الکس  دکتر  جایزه  این  داستان  بخش  داور   
فرهنگ« اعالم کرد: »موارد راه یافته به فهرست پایانی نشان از سال خوب و پرانرژی 

در بخش ادبیات داستانی بریتانیا دارد.«
کتاب  بین المللی  فستیوال  در  جاری  سال  آگوست  پانزدهم  در  جایزه  این  برندگان   

»ادینبورگ« اعالم خواهد شد.
 

این فهرست کوتاه بدین شرح است:
»کاغذ آبی«: خاطرات »دیوید هیر« از انتشارات »فابر و فابر«

»یاغی بلومزبری: زندگی دیوید گارنت« نوشته »سارا نایتز« از انتشارات »بلومزبری«
»جان آئوبری: زندگی من« نوشته »روث اسکر« از انتشارات »چاتو و ویندس«

»1606: ویلیام شکسپیر و سال لیر« نوشته »جیمز شاپیرو« از انتشارات »فابر و فابر«
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ترجمه: جواد طهماسبی - اکونومیست

 GO اینکه یک برنامه رایانه ای می تواند چندین بار قهرمان جهانی بازی پیچیده
 )AI( را شکست دهد به معنای کودتایی در جهان رو به رشد هوش مصنوعی
است. اما بازی های بسیار مهم تری در پشت صحنه اجرا می شوند: بنگاه ها در 

جذب زیرک ترین متخصصان هوش مصنوعی با یکدیگر وارد رقابت شده اند.
به  بیدو  و  مایکروسافت  فیس بوک،  گوگل،  قبیل  از  فناوری  بزرگ  غول های 

سرعت در حال گسترش فعالیت هایشان در حوزه هوش مصنوعی هستند. به 
گزارش بنگاه داده های کوید )QUID( این غول های فناوری سال گذشته حدود 
۵ /8 میلیارد دالر برای پژوهش، معامالت و استخدام خرج کردند. این رقم در 

مقایسه با سال 2012 چهار برابر افزایش داشته است.
در گذشته دانشگاه ها بهترین متخصصان هوش مصنوعی را جذب می کردند. 
آن  در  )که  ماشینی  یادگیری  و  روباتی  علوم  بزرگ  اداره های  بنگاه ها  اکنون 
رایانه ها از داده های خودشان چیز یاد می گیرند( دارند و بهترین دانشجویان 
و هیات علمی را با وعده حقوق و مزایایی معادل حقوق ورزشکاران حرفه ای 

به کار می گیرند.

از 140 کارمند مرکز  اوبر )Uber( در سال گذشته 40 نفر  بنگاه کرایه تاکسی 
ملی مهندسی روباتیک در دانشگاه کارنگی ملون را جذب و واحدی را برای کار 
بر روی اتومبیل های خودران تاسیس کرد. این خبر به زودی در صدر اخبار 
رسانه ها قرار گرفت چرا که اوبر قباًل وعده داده بود تامین مالی این پژوهش ها 
را در همان مرکز ملی انجام دهد نه اینکه کارکنان آن را بگیرند. سایر بنگاه ها 
نیز در سکوت و پنهانی اما با جدیت در جست وجوی استعدادهای برتر هستند. 
حیرت زده  را  دانشگاهیان  از  بسیاری  خصوصی  بخش  به  نخبگان  مهاجرت 
یادگیری  متخصص  و  واشنگتن  دانشگاه  استاد  دومینگو  پدرو  است.  کرده 
است  داشته  مختلف  بنگاه های  از  زیادی  کاری  پیشنهادهای  خود  که  ماشینی 
می گوید »من حتی نمی توانم دانشجویان دوره کارشناسی خودم را نگه دارم. 

شرکت ها تالش می کنند آنها را قبل از فارغ التحصیلی استخدام کنند.«

بزرگ  بنگاه های  است.  ماشینی  یادگیری  متخصصان  برای  تقاضا  بیشترین 
وظایف  از  می کنند:  استفاده  زیادی  فعالیت های  در  مهارت  این  از  فناوری 
تا  آنالین گرفته  آگهی های  بهتر  فیلتر هرزنامه ها و هدف گذاری  مانند  اولیه ای 
برای  تصاویر  اسکن  یا  خودران  اتومبیل های  مانند  آینده نگرانه ای  تالش های 
تشخیص بیماری ها. هر چه بنگاه های فناوری بیشتر بر روی ویژگی هایی از 
قبیل فناوری کمک های شخصی مجازی کار می کنند تا به کاربران امکان دهند 
میان  در  جست وجو  تسهیل  برای  ابزاری  یا  کنند  سازماندهی  را  خود  زندگی 
پیدا  نیاز  ماشینی  یادگیری  پیشرفت های  به  بیشتر  آنها  باشند  داشته  عکس ها 

می کنند.
سرمایه گذاری های عظیم بنگاه های فناوری در این حوزه توضیح می دهند که 
پردازش  سامانه های  »همایش  نام  به  دانشگاهی  ساده  گردهمایی  یک  چگونه 
اطالعات عصبی« که هر ماه دسامبر در کانادا برگزار می شد اکنون به داووس 
هوش مصنوعی تبدیل شده است. شرکت کنندگان در این اجالس حضور پیدا 
می کنند تا یاد گیرند، دیده شوند و توسط مدیران جویندگان استعدادها جذب 
شوند. از سال 2010 میزان شرکت در این همایش سه برابر شد و سال گذشته 

به 3800 نفر رسید.

هنوز آمار معتبری وجود ندارد که نشان دهد چند نفر از دانشگاهیان توسط 
عنوان  به  است.  آشکار  آن  نشانه های  اما  می شوند.  جذب  فناوری  شرکت های 
روش هایی  از  استفاده  با  رایانه ها  آن  در  که  عمقی«  »یادگیری  حوزه  در  مثال 
به  بزرگ  داده های  از  را  یافته هایی  انسان  به عملکرد شبکه عصبی مغز  شبیه 
مقاالت  این  از  بزرگی  بخش  شده اند.  نوشته  زیادی  مقاالت  می آورند  دست 

نوشته نویسندگانی است که به شرکت ها وابسته اند.
توسط  مصنوعی  هوش  متخصصان  برای  منابع  اختصاص  و  خاص  توجه 

در  مصنوعی«  هوش  »زمستان  دوران  طول  در  است.  تازه  امری  بنگاه ها 
دهه های 1۹80 و 1۹۹0 این رشته کاماًل منزوی و بدون منابع مالی بود، چرا که 
اولیه را محقق سازد. شکوفایی  آن نتوانست پیش بینی های  رویکردهای رایج 
معامالتی  گوگل  شرکت  که  شد  آغاز  هنگامی  ماشینی  یادگیری  رشته  اخیر 
متمرکز بر هوش مصنوعی را به اجرا گذاشت. به عنوان مثال، در سال 2014 
را  رایانه  بود  توانسته  که  را   )DeepMind( دیپ مایند  نوپای  شرکت  گوگل 
کرد.  خریداری  لندن  در  آن  پژوهشگران  از  برساند  پیروزی  به   Go بازی  در 
در همان زمان شرکت  بود.  میلیون دالر   600 این معامله  ارزش  طبق شایعات 
هوش  زمینه  در  را  آزمایشگاهی  بخرد،  را  دیپ مایند  داشت  امید  که  فیس بوک 
مصنوعی راه اندازی کرد و یک استاد از دانشگاه نیویورک به نام یان لی کان را 

برای مدیریت آن به کار گرفت.

بنگاه ها به دانشگاهیان این فرصت را می دهند که شاهد باشند ایده هایشان به 
سرعت به بازارها راه پیدا می کنند و این دقیقًا همان چیزی است که دانشگاهیان 
می شود  باعث  خصوصی  بخش  در  شغلی  پایگاه  این  بر  عالوه  می خواهند. 

دانشگاهیان دیگر نگران هزینه های پژوهش نباشند.
آندرو انجی که ریاست مرکز پژوهش های غول اینترنتی بیدو را بر عهده دارد و 
قباًل استاد تمام وقت دانشگاه استنفورد بود، می گوید بنگاه های فناوری دو چیز 
از  ارائه می دهند: قدرت زیاد رایانه ای و مجموعه های بزرگی  بسیار جذاب را 

داده ها. هر دو اینها برای یادگیری ماشینی نوین حیاتی هستند.
استخدام ها  در  زیاده روی  اما  می شوند  انجام  خوب  اهداف  با  کارها  این  تمام 

در  نمی توانند  دانشگاه ها  که  است  آن  مشکالت  از  یکی  بود.  خواهد  پرهزینه 
پرداخت حقوق با بنگاه ها رقابت کنند و لذا استعدادهای درخشان خود را برای 
بنگاه های  به  که  تعهدی  خاطر  به  استعدادها  این  یا  می دهند  دست  از  همیشه 
دور  دانشگاه  تدریس  کالس های  در  خود  اصلی  وظیفه  از  دارند  فناوری 

می شوند.
دانشگاه  استاد  آگروال  آجای  شود.  خسارت  دچار  است  ممکن  نیز  کشور  کل 
تورنتو می گوید اکثر بنگاه های بزرگ فناوری در ایاالت متحده مستقر هستند. 
اگر برجسته ترین دانشجویان و استادان دانشگاه هایی که در خط مقدم توسعه 
کشوری  آن گاه  بروند  آن سوی مرزها  به  دارند  قرار  فناوری هوش مصنوعی 

مانند کانادا هیچ گونه نفعی نخواهد برد.
نامساوی  طور  به  مصنوعی  هوش  دانش  و  مهارت  که  است  آن  دیگر  خطر 
از  مقداری  فناوری  شرکت های  شود.  متمرکز  بنگاه ها  از  اندکی  تعداد  در 
می دهند  قرار  عموم  اختیار  در  برون سپاری  امور  طریق  از  را  خود  یافته های 
یا به پژوهشگران خود اجازه می دهند مقاله بنویسند. اما در عمل بسیاری از 
که  هستند  آن  نگران  برخی  نمی شوند.  گذاشته  اشتراک  به  سودآور  یافته های 
شرکت گوگل با پیشتازی در این عرصه بتواند چیزی شبیه به انحصار در هوش 
مصنوعی ایجاد کند. آنتونی گلدبلوم از دانشگاه کاگل و برگزارکننده مسابقات 
علمی که به جذب دانشگاهیان برتر توسط شرکت ها منجر شد برتری شرکت 
گوگل در زمینه هوش مصنوعی را با گردهمایی دانشمندانی بااستعداد مقایسه 
اتمی  بمب  ساخت  به  که  پروژه ای  کردند.  شرکت  منهتن  پروژه  در  که  می کند 

آمریکا منجر شد.

آماده برای برداشت محصول
خطر اینکه یک بنگاه تاثیر زیادی بر آینده هوش مصنوعی داشته باشد برخی 

در  تا  داشت  آن  بر  را  تسال  شرکت  از  ماسک  الون  جمله  از  فناوری  مدیران 
سپتامبر گذشته بیش از یک میلیارد دالر را به یک پروژه غیرانتفاعی اختصاص 
دهند. پروژه OpenAI)هوش مصنوعی باز( یافته های پژوهش ها را در اختیار 
را  دانشگاهی  پژوهش های  کانون  پروژه  این  است  قرار  می دهد.  قرار  عموم 
بتواند  پروژه  این  است  امید  زند.  پیوند  شرکت ها  واقعی  جهان  انتظارات  با 

پژوهشگرانی را جذب کند که یافته ها و مقاالت دست اول ارائه می دهند.
بهتری  موقعیت  دانشگاه ها  با  مقایسه  در  فناوری  بنگاه های  آیا  که  سوال  این 
مور  اندرو  است.  بحث  موضوع  هنوز  دارند،  مصنوعی  هوش  توسعه  برای 
»بذر  مشکل  بروز  درباره  ملون  کارنگی  دانشگاه  رایانه  علوم  بخش  رئیس 
ذرت« نگران است: زمانی که دانشگاه ها به اندازه کافی نیرو نداشته باشند تا 
موج آینده پژوهشگران را تولید کنند. از سوی دیگر هر چه تعداد افرادی که 
اشتراک می گذارند  به  را  یافته ها  و  انجام می دهند  دانشگاهی  تحقیقات صرفًا 
کمتر  می کنند،  کار  دهه  چند  مدت  به  افق هایی  با  پروژه هایی  بر  که  افرادی  یا 
شود دیگر نمی توان انتظار داشت در آینده پیشرفت های قابل مالحظه ای اتفاق 

بیفتد.
هوش  بخش  در  باالتر  درآمدهای  نیستند.  واقعی  لزومًا  نگرانی ها  این  اما 
مصنوعی باعث می شود دانشجویان جدید بیشتری به این حوزه وارد شوند. 
بنگاه ها نیز می توانند با ارائه بورس یا کمک تحصیلی به استادان و پژوهشگران 
بنگاه های  کنند.  ایفا  استعدادها  جایگزین سازی  و  پرورش  در  مهم تری  نقش 
در  دارند.  اختیار  در  را  کاری  چنین  انجام  برای  الزم  انگیزه  و  پول  فناوری 

سیلیکون ولی استعداد کمیاب است نه پول.
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در  نمی توانند  دانشگاه ها  که  است  آن  مشکالت  از  یکی  بود.  خواهد  پرهزینه 
پرداخت حقوق با بنگاه ها رقابت کنند و لذا استعدادهای درخشان خود را برای 
بنگاه های  به  که  تعهدی  خاطر  به  استعدادها  این  یا  می دهند  دست  از  همیشه 
دور  دانشگاه  تدریس  کالس های  در  خود  اصلی  وظیفه  از  دارند  فناوری 

می شوند.
دانشگاه  استاد  آگروال  آجای  شود.  خسارت  دچار  است  ممکن  نیز  کشور  کل 
تورنتو می گوید اکثر بنگاه های بزرگ فناوری در ایاالت متحده مستقر هستند. 
اگر برجسته ترین دانشجویان و استادان دانشگاه هایی که در خط مقدم توسعه 
کشوری  آن گاه  بروند  آن سوی مرزها  به  دارند  قرار  فناوری هوش مصنوعی 

مانند کانادا هیچ گونه نفعی نخواهد برد.
نامساوی  طور  به  مصنوعی  هوش  دانش  و  مهارت  که  است  آن  دیگر  خطر 
از  مقداری  فناوری  شرکت های  شود.  متمرکز  بنگاه ها  از  اندکی  تعداد  در 
می دهند  قرار  عموم  اختیار  در  برون سپاری  امور  طریق  از  را  خود  یافته های 
یا به پژوهشگران خود اجازه می دهند مقاله بنویسند. اما در عمل بسیاری از 
که  هستند  آن  نگران  برخی  نمی شوند.  گذاشته  اشتراک  به  سودآور  یافته های 
شرکت گوگل با پیشتازی در این عرصه بتواند چیزی شبیه به انحصار در هوش 
مصنوعی ایجاد کند. آنتونی گلدبلوم از دانشگاه کاگل و برگزارکننده مسابقات 
علمی که به جذب دانشگاهیان برتر توسط شرکت ها منجر شد برتری شرکت 
گوگل در زمینه هوش مصنوعی را با گردهمایی دانشمندانی بااستعداد مقایسه 
اتمی  بمب  ساخت  به  که  پروژه ای  کردند.  شرکت  منهتن  پروژه  در  که  می کند 

آمریکا منجر شد.

آماده برای برداشت محصول
خطر اینکه یک بنگاه تاثیر زیادی بر آینده هوش مصنوعی داشته باشد برخی 

در  تا  داشت  آن  بر  را  تسال  شرکت  از  ماسک  الون  جمله  از  فناوری  مدیران 
سپتامبر گذشته بیش از یک میلیارد دالر را به یک پروژه غیرانتفاعی اختصاص 
دهند. پروژه OpenAI)هوش مصنوعی باز( یافته های پژوهش ها را در اختیار 
را  دانشگاهی  پژوهش های  کانون  پروژه  این  است  قرار  می دهد.  قرار  عموم 
بتواند  پروژه  این  است  امید  زند.  پیوند  شرکت ها  واقعی  جهان  انتظارات  با 

پژوهشگرانی را جذب کند که یافته ها و مقاالت دست اول ارائه می دهند.
بهتری  موقعیت  دانشگاه ها  با  مقایسه  در  فناوری  بنگاه های  آیا  که  سوال  این 
مور  اندرو  است.  بحث  موضوع  هنوز  دارند،  مصنوعی  هوش  توسعه  برای 
»بذر  مشکل  بروز  درباره  ملون  کارنگی  دانشگاه  رایانه  علوم  بخش  رئیس 
ذرت« نگران است: زمانی که دانشگاه ها به اندازه کافی نیرو نداشته باشند تا 
موج آینده پژوهشگران را تولید کنند. از سوی دیگر هر چه تعداد افرادی که 
اشتراک می گذارند  به  را  یافته ها  و  انجام می دهند  دانشگاهی  تحقیقات صرفًا 
کمتر  می کنند،  کار  دهه  چند  مدت  به  افق هایی  با  پروژه هایی  بر  که  افرادی  یا 
شود دیگر نمی توان انتظار داشت در آینده پیشرفت های قابل مالحظه ای اتفاق 

بیفتد.
هوش  بخش  در  باالتر  درآمدهای  نیستند.  واقعی  لزومًا  نگرانی ها  این  اما 
مصنوعی باعث می شود دانشجویان جدید بیشتری به این حوزه وارد شوند. 
بنگاه ها نیز می توانند با ارائه بورس یا کمک تحصیلی به استادان و پژوهشگران 
بنگاه های  کنند.  ایفا  استعدادها  جایگزین سازی  و  پرورش  در  مهم تری  نقش 
در  دارند.  اختیار  در  را  کاری  چنین  انجام  برای  الزم  انگیزه  و  پول  فناوری 

سیلیکون ولی استعداد کمیاب است نه پول.

زباله دان بزرگی به نام اقیانوس

آبی آلوده
یاسان زرکوب

یکی از مسائل نگران کننده محیط زیستی سال های اخیر، استفاده 
بسیار  خواص  به  توجه  با  است.  پالستیکی  مواد  از  حد  بیش  از 
بسیاری  کاربردهای  دارند،  پالستیک ها  که  متنوعی  و  متفاوت 
یکبار  تا ظروف  بسته بندی گرفته  مواد  از  یافته اند؛  ما  زندگی  در 
باعث  نیز  مواد  این  کم  بسیار  قیمت  و  تولید  آسانی  غذا.  مصرف 
باید  اما  افزوده شود.  آنها  کاربرد  دامنه  بر  شده است روزبه روز 
پدید  را  بسیاری  مشکالت  مصرف  و  تولید  افزایش  این  دانست 
آورده است، ازجمله مهم ترین مشکالت این مواد، تجزیه نشدن آنها 
در طبیعت است. موادی که ریشه گیاهی یا جانوری دارند، پس از 
گذشت مدتی، تجزیه می شوند، اما پالستیک ها موادی تجزیه ناپذیر 
سال  صد  چند  است  ممکن  آنها  تجزیه  دقیق تر،  بیان  به  هستند، 
طول بکشد که در مقیاس طول عمر بشر باید آنها را تجزیه ناپذیر 
تلقی کرد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان تنها راه حل ممکن 
از  روز  هر  که  را  پالستیکی  مواد  کوه  با  مقابله  برای  عملی  و 
زباله دانی سر درمی آورند، بازیافت می دانند. هرچند باید پذیرفت 
مقایسه،  در مقام  اما  است،  تا حدودی ساده  بازیافت پالستیک ها 
بسیار کمتر از فلز، کاغذ، شیشه و موارد مشابه بازیافت می شود. 
دلیل آن هم فراوان و ارزان بودن مواد اولیه تولید پالستیک هاست. 
به همین دلیل است که بخش زیادی از مواد پالستیکی دورریز، به 
به  می شوند.  رها  طبیعت  در  بازیافت،  کارگاه های  به  رفتن  جای 
بیان دیگر، با وجود توسعه سیستم های بازیافت، این مواد کماکان 
راه طبیعت را در پیش می گیرند و با توجه به دوام طوالنی شان، 
مشکالت فراوانی را ایجاد می کنند. طبق آمارها، مصرف پالستیک 
سال  در٥٠  می رود  انتظار  و  شده  برابر   ٢٠ گذشته،  نیم قرن  در 
آینده باز هم ٢٠ برابر دیگر رشد کند. براساس گزارش ها، تقریبا 
جا  بازیافت  چرخه  از  مصرف شده  پالستیکی  مواد  یک سوم 
از  پالستیکی  مواد  این  که  است  آن  مهم  بسیار  نکته  اما  می مانند، 
وجود  درمی آورند.  سر  اقیانوس ها  یعنی  غیرمنتظره ای  مقصد 
متنوعی  رویدادهای  آغاز  باعث  اقیانوس  آب های  در  پالستیک ها 
از  دارد؛  همراه  به  فراوانی  بزرگ  و  کوچک  تأثیرات  که  می شود 
به دام افتادن برخی از گونه های زنده مؤثر در زنجیره غذایی گرفته 
تا تغییر ضریب بازتاب و جذب حرارتی در بخش هایی از آب ها و 
تغییر ترکیب شیمیایی آب و درنهایت تأثیرگذاری بر مهم ترین منبع 

غذایی و حیاتی انسان.

زیادی  بحث های  اخیر  سال های  در  که  مواردی  مهم ترین  از  یکی 
 )microbead( پالستیکی  ریزدانه های  شده،  مطرح  آنها  درباره 
مایع  صابون های  و  خمیردندان  مانند  محصوالتی  در  که  است 
که  باورند  این  بر  کارشناسان  برخی  می رود.  کار  به  شامپو  و 
پالستیکی  ریزدانه های  شود.  ممنوع  باید  مواد  این  از  استفاده 
به کار  شامپو  یا  خمیردندان  مانند  محصوالتی  در  دلیل  این  به  را 
یا  کنند  جدا  پوست  از  سایش  با  را  مرده  سلول های  که  می برند 
تا پوست  پاره شوند و مواد درون خود را روی پوست رها کنند 
نرم تر و شفاف تر شود. برخی منتقدان معتقدند هیچ کدام از این 
نمی شوند،  محقق  پالستیکی  ریزدانه های  از  استفاده  با  مورد  دو 
سلول های  جداشدن  باعث  که  هستند  آن  از  نرم تر  ریزدانه ها  این 
به فشار زیادی  نیز  پاره شوند،  اینکه  برای  و  مرده پوست شوند 
وارد  آنها  به  زیادی  فشار  شست وشو،  هنگام  ولی  دارند،  احتیاج 
رد  آب  فیلترهای  و  صافی ها  همه  از  ریزدانه ها  این  اما  نمی شود. 
شده و وارد چرخه غذایی انسان ها و حیوانات می شوند. توجه به 
همین عوامل است که به ما یادآور می شود برای استفاده درازمدت 
از طبیعت و منابع آن باید در شیوه زندگی و نگرش مان نسبت به 
طبیعت، تغییرات بسیاری ایجاد کنیم. البته بسیاری از این تغییرات 
)مانند ادامه استفاده یا استفاده نکردن از ریزدانه ها( باید در سطح 
کالن ملی و بین المللی انجام شود و شاید از ما به عنوان شهروندان 
از  استفاده  کاهش  همین  شاید  اما  نباشد،  ساخته  کاری  عادی، 
زندگی  الگوی  تغییر  و  روزمره  زندگی  در  پالستیکی  کیسه های 
ما، هرچند کوچک است، اما اگر ادامه دار باشد و به ویژه اگر افراد 
زیادی خود را ملزم به رعایت آن بدانند، تأثیر زیادی در حفاظت از 

محیط زیست و دوام منابع آن داشته باشد.
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در  را  خود  برند  تجاری  نام های  صاحبان  از  بسیاری 
قالب آرم یا نشان تجاری آن ارزیابی می کنند. برداشت 
این گروه از مفهوم برندسازی شامل مجموعه ای متشکل 

از رنگ، فونت، طرح بندی و موقعیت نشان تجاری است. 
درحالی که نشان تجاری و آرم تنها یکی از ابعاد مهم برند 
تلقی می شوند، داشتن چنین نگرش محدود و سنتی در 

قبال برندسازی بسیار نادرست به نظر می رسد.

نام تجاری؛ پلت فرمی استراتژیک
بتوانید  باید  خود،  نام تجاری  پتانسیل  درک  به منظور 
محرک  که  استراتژیک  پلت فرمی  همچون  را  برندتان 
تجاری  نام های  بگیرید.  نظر  در  است  کسب وکارتان 
موفقی نظیر  ای بی ام و کوکا کوال تعهد برند را به واسطه 
این  می کنند.  تعریف  آن  کلیدی  ویژگی های  و  ارزش ها 
مشتریان  برای  را  برند  تعهد  وقفه  بی  سپس  شرکت ها 
برای  نام تجاری  می کنند.تعهد  بازگو  خود  کارکنان  و 
برای شکل دهی تجربه خرید  ابزاری  مشتریان همچون 
سوی  از  می کند.  عمل  مختلف  خدمات  و  محصوالت 
وسیله ای  سازمان  کارکنان  میان  در  تعهد  همین  دیگر، 
است  ارزش هایی  و  سازمانی  فرهنگ  شکل دهی  برای 
که هدایتگر رفتار آنان در تعامل با مشتریان، ذی نفعان 
نکات  این  تمام  است.  سازمان  در  همکاران  حتی  و 
شکل دهنده روابط با ذی نفعان است و منجر به افزایش 

درک از نام تجاری می شوند.

نام تجاری؛ دارایی ارزش افزا
با چنین نگرشی، یک نام تجاری به یک دارایی ارزش افزا 
در سازمان تبدیل می شود که در صورت استفاده صحیح 
و  کارخانه ها  زمین ها،  همچون  کسب وکار،  سراسر  در 

ماشین آالت که خریداری شد ه اند، ارمغان آور ارزش های 
مالی خواهد بود. ساخت یک نام تجاری تعهدی بلند مدت 
مدت زمان  است:  کسب وکاری  هر  الزامات  از  که  است 
سال  سه  الی  دو  برند  اعتبار  از  ناشی  سرمایه  بازگشت 
است. دلیل این امر، زمان مورد نیاز برای ایجاد معانی 
مناسب در سیستم کسب وکار است که به مجموعه ای از 
دستاوردهای حاصل از یک نام تجاری منسجم و صریح 
اجازه  مدرن  حسابداری  فعالیت های  می شود.  منجر 
با  نمی دهند.  ترازنامه  در  را  نام تجاری  ارزش  اعمال 
این  باید  خریدار  شرکت  فروش،  صورت  در  حال،  این 
ارزش مالی را در نظر بگیرد. شرکت هایی نظیر گوگل 
دارایی های  خصوص  در  را  گسترده ای  ارزیابی های 
می  دهند.  انجام  نام تجاری  ارزش  نظیر  خود  نامشهود 
پتانسیل  از  تا  کسب وکارها  برای  است  فرصتی  این 
واقعی برند خود اطالع پیدا کنند و برند خود را در قالب 

مفهمومی فراتر از رنگ و طرح ارزیابی کنند.

فرصتی برای افزایش ارزش برند
اقدامات  به  نزدیک تر  نگاهی  است  بهتر  زمینه  این  در 
موفق ترین  عنوان  به   ،SriLankan هواپیمایی  شرکت 
ارزش  که  بیندازیم  سریالنکا  کشور  هواپیمایی  شرکت 
شما  به نظر  دارد.  دالر  میلیارد   16  /8 با  برابر  برندی 
سایر شرکت های فعال در این صنعت چگونه می توانند 
ارزش افزا  نام تجاری  ایجاد  در  شرکت  این  تجربیات  از 

استفاده کنند؟

تجربه مشتری؛ حاصل ارزش نام تجاری
اساس  بر   ،SriLankan هواپیمایی  شرکت  تجاری  نام   
مختلف  بخش های  در  مشتریان  نظرات  جمع آوری 
به  حتی  و  فرودگاه  در  هواپیما  به  شدن  سوار  مراحل 
شکل  هواپیما  داخل  در  موجود  سرگرمی  سیستم  کمک 
ارتباط  هر  باید  هواپیمایی  شرکت  یک  است.  گرفته 
مشتری با برند را به عنوان فرصتی برای توسعه ارزش 
کابین  داخلی  فضای  کند.  تلقی  آن  کاهش  البته  و  برند 
هواپیما همچون دریافت هزاران پست الکترونیکی برای 
این شرکت ها تاثیرگذار است.تاثیر نظرات مشتریان بر 
هواپیمایی شرکت  توان  بر  نام تجاری،  یک  شکل گیری 
در  پایدار  و  متمایز  قوت  نقاط  ایجاد  در   SriLankan
مقایسه با رقبا و البته قدرت آن در ارائه خدماتی فراتر 
از تصورات مشتریان استوار بوده است. این ویژگی ها 

مشتریان  با  بلندمدت  و  تنگاتنگ  ارتباطی  برقراری  به 
است  رو به پیشرفت  و  نزدیک  رابطه  این  می شود.  ختم 
که منجر به افزایش دفعات تعامل با مشتری، خریدهای 
مثال،  برای  می شود.  بیشتر  قیمتی  کشش  و  بیشتر 
هواپیمایی بریتیش ایرویز اخیرا به عنوان برترین شرکت 
هواپیمایی در انگلستان معرفی شد و دلیل این موفقیت 
نقاط  تمام  در  برجسته  و  منحصربه فرد  خدمات  ارائه 
افزایش  است.به منظور  شده  ذکر  مشتریان  با  ارتباطی 
قدرت نام تجاری، شرکت هواپیمایی SriLankan نیاز به 
ارائه تعریفی مناسب از نام تجاری خود داشت تا نوآوری 
به  مذکور  شرکت  نهایت  در  و  برسد  سطح  باالترین  به 
دستیابی  بپیوندد.  هواپیمایی  شرکت های  جهانی  لیگ 
شرکت های  از  بهره برداری  مستلزم  موفقیتی  چنین  به 
استانداردها  باالترین  با  خدمات  ارائه دهنده  هواپیمایی 
مورد انتظار مسافران و تالش در ارتقای این ویژگی ها 

برای  مساعد  فضای  کردن  فراهم  عمده  چالش  است. 
تا  است  کارکنان  میان  در  تعهد  احساس  و  مشارکت 
افزا به معنای واقعی  جوهره واقعی نام تجاری ارزش 

تعریف شود.

مشارکت نیروی انسانی، حاصل ارزش نام تجاری
ارتباط با نیروی انسانی و سطح تعهد و انگیزش آنان یکی 
خدماتی  شرکت های  موفقیت  در  مولفه ها  مهم ترین  از 
داشته  نام تجاری  از  شفاف  درکی  باید  کارکنان  است. 
شکل  کارکنانی  دست های  در  اساسا  نام تجاری  باشند. 
می گیرد که روزانه تجربه های منحصربه فردی از تعامل 
با سازمان برای مشتریان رقم می زنند. بنابراین، هرچه 
باشد  بیشتر  نام تجاری  از  انسانی  نیروی  درک  میزان 
متمایز  مفهومی  ارائه  در  آنان  انگیزش  اندازه  همان  به 
 Southwest بود.هیات مدیره  خواهد  بیشتر  خدمات  از 
بتوانید  »اگر  می کند:  تبیین  چنین  را  فرهنگ  این 
محیطی را فراهم کنید که افراد در آن به معنای واقعی 
مشارکت دارند، نیازی به کنترل وجود نخواهد داشت. 
انجام  را  آن  و  شود  انجام  باید  چیزی  چه  می دانند  آنها 
باشد،  بیشتر  افراد  داوطلبانه  فعالیت  هرچه  می دهند. 
کمتری  کنترل  مکانیزم های  و  سازمانی  مراتب  سلسله 
توانسته   Southwest بود.«شرکت  خواهد  نیاز  مورد 
درون سازمانی،  ابتکاری  طرح های  واسطه  به  است 
اهداف و چشم انداز خود را به طور مداوم برای کارکنان 

یادآوری کند. 

و  موردعالقه ترین  به  شدن  تبدیل  چشم انداز: 
سودآورترین شرکت هواپیمایی جهان با بیشترین تعداد 

پرواز. 
به روشی  را  افراد بشر  تا  ما هستیم  تجاری:  نام  هدف 
مهم ترین  با  مقرون به صرفه  و  اعتماد  قابل  دوستانه، 

رویدادهای زندگی شان پیوند دهیم.

مدیریت تناقضی به نام چاالکی 
ارزش  افزایش  در  کارکنان  مشارکت  و  مشتری  تجربه 
برای   SriLankanشرکت اما  هستند؛  تاثیرگذار  برند 
مشکلی  با  باید  واقعی،  جهانی  برند  یک  به  شدن  تبدیل 
به نام چاالکی سازمانی دست و پنجه نرم کند. براساس 
در  تجاری  نام های  موفق ترین   ،Landor بررسی های 
صنایع مختلف تمایل چشمگیری به ایجاد تغییر و ایجاد 
نوآوری دارند. هر برندی از سامسونگ گرفته تا دیزنی، 

همگی در تالش هستند تا چابک ترین باشند بدون اینکه 
ایجاد  خود  برند  بنیادی  اصول  در  تزلزلی  کوچک ترین 
کرده باشند. قدرتمندترین نام های تجاری دارای دو بعد 
به  رهبری،  از:  است  عبارت  که  هستند  متناقض  ظاهرا 
معنای  به  درستی،  و  بودن  نوآور  و  آینده نگری  معنای 

صحت و برتری در عملکرد.

نقش مدیر برند مدرن
به این ترتیب، توسعه نام تجاری همچون تالشی مداوم 
مفهومی  ارائه  برای  است  مسیرهایی  کردن  پیدا  در 
یک  مشتری.  تجربه  قالب  در  برند  واقعیت  از  ارزشمند 
مدیر برند در شرکت هواپیمایی Delta زمان نسبتا کمی 
اطمینان  کسب  یا  تبلیغاتی  کمپین های  اجرای  صرف  را 
را  خود  زمان  اغلب  وی  می کند.  شرکت  آرم  انتشار  از 
می کند  سازمان  انسانی  نیروی  تیم  با  تعامل  صرف 
کابین  در  حاضر  اعضای  برای  ابتکاری  طرح هایی  تا 
هواپیما تعریف شوند که متضمن ارتقای تجربه مشتری 
هستند.تمرکز یک مدیر برند در دنیای کسب وکار امروز، 
با مشتری  تعامل  یا  از  برند  آگاهی  ایجاد  دیگر فقط در 
خالصه نمی شود، بلکه هدف ایجاد فضایی برای تعامل 
امروز،  است.  سازمان  مشتریان  و  کارکنان  با  جامع 
خود  جای  تجاری  نام های  در  موجود  قدیمی  استحکام 
و  است  داده  تجاری  نام های  مدیریت  در  چاالکی  به  را 
این چنین است که برند به مفهومی فراتر از یک لوگو یا 

نشان تبدیل می شود.

تغییر اهداف مدیران برند در دنیای کسب و کار

برنــــــــــد؛ 
مفهـــومی 
فراتــــــر از 
نشـــــــــان 
تجـــــــاری

landor :مترجم: فریبا ولیزاده - نبع
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برای مدیران تازه کار

معجزه جلسات 
سی دقیقه ای
مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی
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عنوان  به  را  فعالیتم  تازگی  به  که  وقتی  قبل،  سال  پنج 
از  مملو  دوره ای  آنکه  از  پس  و  بودم  کرده  آغاز  مدیر 
فشار کاری و شلوغی کسب وکار را تجربه کرده استرس 
بسیار زیادی را تحمل می کردم ناگهان تصمیم گرفتم به 
مدت یک هفته دست از انجام کارهای متعدد و پر مشغله 
بودن بردارم و کارهایم را به شکل دیگری انجام دهم. 
تا به جای برنامه ریزی های  در آن زمان تصمیم گرفتم 
به  کارهایم  از  هرکدام  انجام  برای  ساعته  چند  یا  یک 

نخست  قدم  در  و  دهم  انجام  را  آنها  دقیقه ای  صورت 
کوشیدم تا جلسات و قرار های کاری ام با دیگران را به 
جای یک ساعت در نیم ساعت به سرانجام برسانم و به 
این وسیله تا چند نیم ساعت در وقت خود صرفه جویی 
این  که  بود  ارزشمند  و  عجیب  تجربه  این  از  پس  کنم. 
سوال جدی برای من پیش آمد که چرا ما عادت کرده ایم 
زمان استاندارد و رایج برای انجام ارتباطات، تعامالت 
یک  مبنای  بر  را  غیرکاری مان  حتی  و  کاری  جلسات  و 
زمان  که  بود  آن  از  بعد  و  کنیم  تنظیم  ساعت  چند  یا 
انجام کلیه تعامالتم با دیگران را به نصف کاهش دادم 
و معجزه و تاثیر شگرف آن را روی افزایش بهره وری 

کاری ام مشاهده کردم. 
تلفنی ام  تماس های  به  یافته  نتیجه زمان اختصاص  در 
به نصف کاهش یافت، چک کردن ایمیل هایم در نصف 
زمان مقرر انجام می شد و مهم تر از همه اینکه جلسات 
کاری ام در زمانی کمتر از نصف زمان مقرر یعنی طی 
با  که  کسانی  مدتی،  از  پس  می شد.  جمع  ساعت  نیم 
امر زمان  این  از  آگاهی  با  نیز  داشتند  کاری  رابطه  من 
نحوی  به  دادند  کاهش  نصف  به  را  من  با  مراوداتشان 
تماس های تلفنی من تا حد زیادی کوتاه تر و مختصرتر 
شود  وارد  لطمه ای  آنها  محتوای  به  اینکه  بدون  شد 
مراجعه  من  به  کارهایشان  انجام  برای  که  کسانی  و 
و درخواست هایشان  تا سخنان  می کردند می کوشیدند 
را سریع تر و صریح تر مطرح کنند. جلسات کاری مان 
اینکه  از  قبل  و  می شد  برگزار  ساعت  نیم  در  هم 
حاضران در جلسه احساس خستگی و کسالت کنند به 
زیاد و  بسیار  مزایای چنین رویکردی  پایان می رسید. 
چشمگیر بود و به من و اطرافیانم کمک کرد تا به میزان 
بسیار زیادی در وقت و پول و انرژی خود صرفه جویی 
در  باید  که  می دانستیم  آنها  هم  و  من  هم  که  چرا  کنیم 
از جمله  دهیم.  انجام  را  کارهایمان  عادی  زمان  نصف 

مزایای این تحول می توانم به موارد زیر اشاره کنم:

کاری  قرار های  و  جلسات  در  شرکت کنندگان  *تمام 
پیدا  حضور  به موقع  و  منظم  بسیار  صورت  به  من  با 
جلسات  که  بودند  دریافته  درستی  به  چراکه  می کردند 
سی دقیقه ای کوتاه تر از آن هستند که بخواهند با چند 

دقیقه تاخیر در آن حضور پیدا کنند.
صحبت ها  می کردند  سعی  جلسه  در  *شرکت کنندگان 
حاشیه  و  کنند  بیان  مفید  و  خالصه  را  نظرات شان  و 

نروند.
*افراد با آمادگی کامل و با توجه کافی و تمرکز حواس 
بر سر قرار یا جلسه حاضر می شدند و قبل از آمدن به 

جلسه ترتیب یک سری کارها را می دادند.
*پس از مدتی این مساله به بخشی از فرهنگ سازمانی 
شرکت ما تبدیل شد و تاثیر شگرفی بر رشد بهره وری 

کارکنان و شرکت داشت.

سی  کاری  قرار های  و  جلسات  بخواهید  اگر  هم  شما 
یا  شرکت  سازمانی  فرهنگ  از  بخشی  به  را  دقیقه ای 
سازمان خود تبدیل کنید باید به نکات زیر توجه کافی 

داشته باشید:
برگزار  کاری  جلسه  یا  کاری  قرار  یک  اینکه  از  *قبل 
شود، به طور کامل و دقیق در مورد آن بررسی و تفکر 
کنید و از دیگران نیز بخواهید همین کار را انجام دهند. 
* سواالتی که می خواهید در جلسه از دیگران بپرسید 
را از قبل تنظیم کنید و پاسخ هایی را نیز برای سواالت 
خیلی  تا  کنید  طراحی  خود  ذهن  در  دیگران  احتمالی 
سریع و قاطع بتوانید به آنها پاسخ بگویید. این امر به 
افزایش اقتدار و صالبت شما کمک شایانی خواهد کرد 

و عزت نفس تان را نیز افزایش خواهد داد.
اولویت  و  هدف  مهم ترین  که  بگیرید  تصمیم  قبل  *از 
شما از برگزاری آن جلسه یا حضور در آن قرار کاری 
چیست و چگونه می توانید آن هدف و اولویت را تحقق 

ببخشید.
کلیه  به  کاری  جلسات  برگزاری  از  پیش  روز  *چند 
دستور  و  اهداف  درباره  جلسه  آن  در  شرکت کنندگان 
در  بخواهید  آنها  از  و  کنید  اطالع رسانی  جلسه 
بیان  را  خود  عقاید  و  نظرات  ممکن  زمان  کوتاه ترین 

کنند.
*دقیقا راس ساعت مقرر جلسه کاری تان را شروع کنید 
و اصال به این توجه نکنید که چه کسی هنوز نیامده و 
چه موقع خواهد آمد. منتظر دیگران ماندن و تعلل در 
را  و شما  بدعادت  را  دیگران  برگزاری جلسه  و  شروع 

متضرر خواهد کرد.
*در تمام دقایق برگزاری جلسه یا قرار کاری به رعایت 
نظم توجه کاملی نشان دهید و از دیگران هم بخواهید 
چنین کنند. تنها در صورت وجود نظم و انضباط است 

که کارها به طور کامل و سریع انجام می پذیرد.
* از حاشیه رفتن خود و دیگران جلوگیری کنید و رفتن 
و  یک هنجار  به  را  اصل مطلب و خالصه گویی  به سر 
همین  به  کنید.  تبدیل  خود  شرکت  در  کاری  ارزش 
منظور بارها در حین جلسه بر این نکته تاکید کنید که 
طی  باید  و  ندارید  وقت  جلسه  برای  بیشتر  دقیقه  سی 

همین سی دقیقه همه صحبت های مهم مطرح شود.
*سریع و قاطعانه تصمیم گیری کنید و از موکول کردن 
جلسه  از  بعد  یا  بعدی  جلسات  به  نهایی  اتخاذ تصمیم 
و  بهترین  که  باشید  داشته  یاد  به  و  کنید  خودداری 
درست ترین تصمیمات در همان زمانی گرفته می شوند 
که ذهن بیشترین آمادگی را دارد و آن زمان همان پایان 

جلسه است.
*به یاد داشته باشید که آنچه یک جلسه کاری را مفید و 
باشکوه می سازد نه خود جلسه بلکه نتایج و خروجی 
آن است پس همیشه پنج دقیقه آخر جلسات یا قرار های 
اختصاص  نهایی  نتیجه گیری  و  جمع بندی  به  را  کاری 

دهید و برای جلسات بعدی برنامه ریزی کنید. 
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۶ جمـــله که نباید 
به دوســـت طالق 
گرفته تان بگویید!
اقوام  از  برخی  است  ممکن  بازدیدها  و  دید  در 
را بعد از مدت ها دیده و از حال آن ها خبردار 
همدیگر  حال  از  شدن«  »خبردار  این  شویم. 
البته شامل اخبار متنوعی می شود، گاهی عقد 
گاهی  شدن،  دار  بچه  گاهی  است،  عروسی  و 
مواجه  زمان  در  طالق.  گاهی  البته  و  بیماری 
بچه  ازدواج،  عقد،  چون  رویدادهایی  با  شدن 
دار شدن و حتی فوت نزدیکان مان به صورت 
باید  ایم که  تا حد زیادی آموزش دیده  معمول 
چه طور برخورد کنیم، چه صحبت هایی بکنیم 
اما وقتی نوبت به  را نزنیم،  و چه حرف هایی 
طالق می رسد بسیاری از ما نمی دانیم چه باید 
بگوییم.  نباید  را  چیزهایی  چه  البته  و  بگوییم 
که  فردی  به  را  هایی  حرف  گاهی  آنکه  نتیجه 
طالق گرفته می زنیم که نباید آن ها را به زبان 

بیاوریم.

می  گرفته  طالق  تازگی  به  که  فردی  با  دیگران  مواجهه 
دانیم  باشد. همه می  او  برای  زا  ای استرس  تواند تجربه 
بعد  در روزهای  از همسرش جدا می شود،  که  که فردی 
افراد  برخی  که  حدی  تا  دارد،  دشواری  شرایط  طالق  از 
فوت  کسی  همسر  که  دانند  می  وقتی  مشابه  را  زمان  این 
کرده باشد؛ با وجود این، برخی از ما ممکن است در این 
روزهای دشوار صحبت هایی را با فردی که طالق گرفته 
باعث  که  رساند  نمی  او  به  کمکی  تنها  نه  که  کنیم  مطرح 
افزایش اضطراب و ناراحتی در او شده و یا عصبانیت و 
احساس گناه را در او تشدید می کند. در زمان گفت و گو 
با فرد جداشده از همسر بهتر است چه حرف هایی را به 

زبان نیاوریم؟

1 »آخه تو که خوشحال به نظری می رسیدی، من فکر می 
کردم ازدواج خوبی داری«

بسیار  دالیل  اینکه  این  ولو  گیرد  می  طالق  که  کسی  هر 
در  هم  باز  است،  داشته  خود  کار  این  برای  نیز  موجهی 
گوشه ذهنش کمی تردید نسبت به انتخاب خوددارد. ممکن 
است تا مدت ها بعد از طالق، فرد با خود تکرار کند که »آیا 
واقعا هیچ راهی نبود تا من بتوانم زندگی مشترک خود را 

حفظ کنم و از این انتخاب دوری کنم؟« در نتیجه بیان این 
که »من فکر می کردم که تو ازدواج خوبی داشتی«، گاهی 
افزایش  البته  و  تردید  همان  کننده  تقویت  تواند  می  تنها 
درعوض  باشد  بهتر  شاید  پس  باشد.  اضطراب  دهنده 
اظهارنظر در مورد ازدواجی که به انتها رسیده، در مورد 
موضوعات روزمره و یا آینده با فردی که به تازگی طالق 

گرفته به گفت و گو بنشینید.

2 »اوه متاسفم!«
اظهار تاسف از طالق هرچند به نظر دوستانه و همدالنه 

است، اما گاهی اوقات اصال مناسب نیست. کسی که طالق 
کرده  طی  را  طوالنی  روندی  معمول  صورت  به  گرفته، 
ای  درونی  های  کشمکش  است.  رسیده  انتخاب  این  به  تا 
که افراد برای چنین تصمیماتی دارند به اضافه کشمکش 
هایی که برای انجام کارهای اداری و فرایند قانونی آن طی 
می کنند، معموال انرژی زیادی از افراد گرفته و تایید طالق 
جورهایی  یک  و  فرایند  این  از  رهاشدن  نوعی  به  ها  آن 

محسوب می شود.
احساس  تازه  فرد  که  شرایط  این  در  کنید  تصور  حاال 
رهایی می کند، کسی از راه برسد و بگویم متاسفم! درست 
است که منظور ما از ما اظهار تاسف بیشتر معطوف آن 
است  ناخوشایندی  احساسات  یا  و  رفته  دست  از  زندگی 
می  جمله  این  باشد  یادتان  اما  است،  کرده  تجربه  فرد  که 
شود،  سوءتفاهم  بروز  به  منجر  و  بوده  دوپهلو  تواند 
انتخاب  پس در زمان اظهار چنین مواردی دقت کافی در 

کلمات داشته باشید و اگر فکر می کنید فرصت کافی برای 
توضیح منظور خود ندارید، از بیان چنین عباراتی به کل 

اجتناب کنید.

3 »آره خب این روزها حدود یک سوم ازدواج ها به طالق 
می رسه؟«

شاید کسی که در مواجهه با فرد تازه طالق گرفته چنین 
با  خواهد  می  او  باشد،  نداشته  بدی  قصد  بزند  را  حرفی 
و  سرشکستگی  احساس  نوعی  به  طالق  شیوع  تایید 
ناراحتی فرد را کاهش دهد، اما یادمان باشد شیوع باالی 

ناراحتی  احساس  کاهش  معنای  به  ناخوشایند  اتفاق  یک 
ناشی از آن نیست. شاید توجه به شیوع باالی طالق بتواند 
احساس شرم خانواده فرد را به میزان کمی تسکین دهد، 
اما معموال نمی تواند ناراحتی خود فرد را کاهش داده و 
با دیگران  لذت بخش  به برقراری یک گفت و گوی  منجر 

شود.
اگر با فرد طالق گرفته رابطه نزدیکی دارید از او بپرسید 
شما  که  هست  کاری  یا  و  دارد  الزم  چیزی  روزها  این  آیا 

بتوانید برای خوشحالی او انجام دهید؟

4 »تا آخر مهریه ایت را ازش بگیر!«
و یا این که »نگذار مهریه را بگیره و کیف کنه!«

تشویق به انتقام گرفتن از همسر متاسفانه یکی از واکنش 
به وفور دیده می شود. برخی  این روزها  هایی است که 
معرفی  یا  و  مهریه  تمام  گرفتن  به  تشویق  را  خانم  افراد 
اموال و دارایی همسر به دادگاه و... می کنند. در مقابل 
و  ها  دارایی  کردن  مخفی  به  تشویق  را  آقایان  نیز  برخی 
مقاومت در پرداخت مهریه، اصرار به قسط بندی و سپس 

دادن هر قسط به سختی می کنند.
یادتان باشد تشویق به انتقام و تحت فشار گذاشتن همسر 
سابق و در پی آن، انجام چنین کارهایی شاید برای مدتی 
در  اما  کند،  خنک  را  فرد  دل  اصطالح  به  کوتاه  بسیار 
و  فرد  آرامش  به سالمت روان،  طوالنی مدت هیچ کمکی 
طالقش  از  بعد  زندگی  شرایط  با  او  بهتر  سازگاری  البته 
تا  کنیم  تشویق  را  افراد  باشد  بهتر  شاید  کرد.  نخواهد 
برای آرام شود، بیشتر از پول بها قائل شوند و در صورت 
داشتن بچه و داشتن مشکالت متعدد در زمینه مسائل مالی 

از وکیل برای حل مسائل خود بهره گیرند.

۵ »اما از ازدواج تو که خیلی می گذشت! تو که هفت هشت 
سال باهاش بودی!«

نمی  دوا  را  دردی  چندان  ازدواج  طوالنی  زمان  به  اشاره 

در  بیشتری  تردیدهای  را دچار  فرد  تواند  تنها می  و  کند 
در  برای طالق  او  انتخاب  »آیا  که  این  کند.  انتخاب  زمینه 
این زمان مناسب بوده؟«، »آیا او باید زودتر دست به کار 
می شده؟«، »آیا او می توانسته باز هم ادامه دهد؟« یادتان 
انتخاب را در  باشد صحبت هایی که می توانند تردید در 
فرد تشدید کند، گزینه های خوبی برای گفت و گو نیستند، 
چرا که اضطراب را نیز افزایش می دهند. پس اگر نقشی 
در حد یک خویشاوند دارید و البته از مسائلی که منجر به 
بیان  از  بهتر است  ندارید،  طالق شده است اطالع دقیقی 

چنین حرف هایی اجتناب کنید.

6 »مطمئنی انتخابی که کردی بهترین انتخاب بوده؟ آخه 
تو بچه داری!«

معموال  باشد،  داشته  ای  بچه  شده  جدا  فرد  که  زمانی 
»آیا  این که  یابد.  افزایش می  به دشت  حجم اظهارنظرها 
که  این  و  نه؟«  یا  بوده  خوب  ها  بچه  برای  انتخاب  این 
»عوارض و آثار طالق بر آن ها چه خواهدبود؟«، از جمله 
موضوعاتی است که برخی افراد به خود اجازه می دهند 

تا در مورد آن به راحتی صحبت کنند.
درباره  گرفته  طالق  فرد  که  هستید  مطمئن  شما  اگر 
او  اگر  و  نکرده  فکر  طالق  از  بعد  هایش  بچه  وضعیت 
خب  شماست،  نظرکارشناسی  دریافت  دنبال  به  اکنون 
تلقی  ضروری  تواند  می  مورد  این  در  شما  های  صحبت 
طالق  چندماهه  فرایند  در  او  که  دانید  می  اگر  اما  شود، 
خود به این موضوع اندیشیده و البته در جمع فامیلی و در 
زمانی دید و بازدید نوروز به دنبال نظرهای کارشناسی 
زمینه  این  در  است  بهتر  پس  نیست،  موضوع  این  در 

صحبت نکنید.

یادتان باشد هر پدر و مادری در زمان اقدام به طالق، کم 
یا زیاد به آینده فرزندش نیز فکر می کند و البته در عین 
مسئله  روی  بر  نیز  ها  دادگاه  در  و  طالق  فرایند  در  حال 
فرزند تامل زیادی می شود. پس شاید بهتر باشد در مورد 
تازگی  به  که  مادری  و  پدر  با  ها  بچه  بر  طالق  عوارض 
طالق گرفته وارد بحث نشویم، چرا که این کار می تواند 
منجر به ایجاد و یا تقویت احساس گناه در آن ها شود و 
یا تصور والد بد را در آنها ایجاد کند. بهتر است شرایطی 
دلش  اگر  شما،  خویشاوند  یا  و  دوست  تا  کنید  فراهم  را 
والد  عنوان  به  روزها  این  که  کارهایی  مورد  در  خواست 
برای فرزندش انجام می دهد، صحبت کند و شما نیز تالش 
کنید تا با بازخوردهایی مناسب به او یادآوری کنید که او 

هنوز هم پدری مهربان و یا مادری دوست داشتنی است.

زندگی

برگزاری صیغه عقد و طالق
مورد تائید سفارت ایران

تهیه و تنظیم وصیت نامه
 شرعی و قانونی و مراسم تدفین 

مشاوره خانواده با تعیین وقت قبلی

 محمد حسین متقی 07402090987
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چیزهـای کوچکی 
که زندگــــی تان را 
تغییــــــــر می دهد

شاید هنگامی که بخواهید دست به تغییری در زندگی تان 
بزنید، احساس کنید فشار زیادی روی شماست. خواه این 
یا  جدید  شغلی  به  ورود  یا  باشد  شما  وزن  کاهش  تغییر، 
سرمایه گذاری تجاری پر خطر یا حتی خانه تکانی های 
به شدت عالقه  که  باشند  تغییراتی  اینها شاید  بهاره،همه 

مند به انجام شان هستید اما شروع به تغییر سخت است.
با این وجود، الزم نیست مراحل افراطی، بزرگ و گسترده 
ساده  و  کوچک  تغییرات  مواقع  اغلب  دهید.  انجام  را  ای 
این  هستند.  جلو  سمت  به  رو  پیش  مسیرهای  بهترین 
این  به  و  هستند  کنترل  قابل  و  ثبات  با  پایدار،  تغییرات 
بی  روی  از  متعدد  های  تالش  از  پس  که  نیست  صورت 

عالقگی آنها را رها کنید.
بهار وقت نو شدن است، زمانی برای تولد دوباره، زمان 
تغییر و شروعی تازه. همانگونه که درختان رخت و لباس 
به  کنند  می  شروع  نو  از  و  ریزند  می  دور  را  خود  کهنه 
دور  را  خود  کهنه  رفتارهای  باید  نیز  آدمی  زدن،  جوانه 

بریزد و همه چیز را از اول شروع کند.
برخی عادات در سال جدید قابل تغییرند که می توانید از 

تغییراتی که در اینجا برای تان آورده ایم شروع کنید.

زنگ هشدار ساعت تان را نیم ساعت زودتر کوک کنید
قصد  که  کسی  برای  روز  شبانه  زمان  ساعت   24 هرگز 
دارد کافی نیست. خیلی وقت  را  شروع چیزهای جدیدی 
ها هنگامی که می خواهید دست به تغییر و شروع دوباره 

بزنید زمان کم می آورید. شاید بخواهید نوشتن زمانی را 
دنبال  به  یا  کنید  روزانه  تمرین های  به  کنید، شروع  آغاز 

زمانی برای دعا یا مراقبه هستید.
های  برنامه  کنید  تالش  اینکه  جای  به  است  چطور  پس 
تان را اصالح کنید و تغییر دهید یا دستاوردهای عظیمی 
نیم ساعت  فقط  را  تان  باشید، زنگ هشدار ساعت  داشته 
اول  در  بیشتر  زمان  ساعت  نیم  فقط  کنید؟  کوک  زودتر 
صبح و پیش از رفتن به سر کار می تواند فرصتی باشد که 

تغییرات زیادی در زندگی تان ایجاد کنید.

قبل از خوردن شام 20 دقیقه پیاده روی کنید
همه می دانید که ورزش چه نقش مهمی در سالمت و به 
که  زمانی  مخصوصا  دارد،  شما  فردی  زندگی  در  آن  تبع 
موضوع مربوط به افزایش میزان انرژی و کاهش احتمال 
ابتال به انواع بیماری های جدی و خطرناک است اما چند 
نفر از شما واقعا به فکر برنامه ریزی و مدیریت این مهم 
در زندگی تان هستید که ورزش را تبدیل به بخش مداومی 

از زندگی خودتان کنید؟
که  باشید  روالی  دنبال  به  جدید  سال  در  اینکه  جای  به 
یک  از  بیشتر  برای  کال  )که  مشتاقید  آن  به  حد  از  بیش 
تری  ساده  تغییرات  دنبال  به  آورد(  نمی  دوام  هم  هفته 
باشید که بتوانید به انجام آن پایبند بمانید؛ هر روز بیست 
دقیقه پیش از صرف شام پیاده روی کنید. می توانید به 
تازه  سبزیجات  که  بزنید  سری  تان  محلی  های  فروشگاه 
یا به سادگی می توانید در کوچه های  یا نان گرم بخرید 

اطراف خانه تان قدم بزنید.

یک بطری آب روی میزتان بگذارید
حتما شنیده اید که هر فرد به صورت میانگین روزانه باید 
6 تا 8 لیوان آب بنوشد، اما آیا واقعا به این توصیه عمل می 
کنید؟ آیا پس از اینکه صبح یا بعدازظهر بدن تان از کم آبی 

رنج می برد، هنگامی که تشنه بودید آب خوردید؟
یکی از ساده ترین ترفندهایی که می توانید برای نوشیدن 
آب بیشتر به کار ببرید این است که همیشه یک بطری آب 
روی میز کارتان یا هر جایی که هستید )مانند ماشین( در 

دسترس خود قرار دهید زیرا اگر آب نوشیدنی در دسترس 
تان باشد راحت تر می توانید به صورت مرتب آب بنوشید.

کنترل تلویزیون را کنار بگذارید و در عوض کتاب بخوانید
تماشای تلویزیون هیچ اشکالی ندارد اما برای بسیاری از 
ما تماشای تلویزیون تبدیل به یک فعالیت پیش فرض شده 
است. این خیلی راحت است که به خانه بروید، روی مبل 
لم بدهید و مستقیم و بدون هیچ فکری تلویزیون را روشن 

کنید.
اگر این کار عادتی است که سعی به ترک آن دارید، کنترل 
تلویزیون را جای دیگری بگذارید. مثال کنترل را در کمد یا 
قفسه ای که باال و دور از دسترس است بگذارید. با این کار 
شما مجبور خواهید بود برای تماشای تلویزیون تصمیمی 
را روشن  آن  صرف  عادت  از روی  اینکه  نه  بگیرید  جدی 

کنید.
مدت  که  کتابی  و  بروید  فراتر  هم  این  از  توانید  می  حتی 
هاست می خواهید آن را بخوانید یا هر چیز دیگری که می 

خواهید زمان تان را صرف آن کنید، کنار مبل بگذارید.

در محل کار، غذای خانگی با خود ببرید
آیا می خواهید پول پس انداز کنید یا غذای سالم بخورید؟ 
تحویل  انتظار  در  را  ناهارتان  زمان  از  نیمی  اینکه  از  آیا 
سفارش غذای تان می گذرانید خسته شده اید و به ستوه 

آمده اید؟ پس ناهار خودتان را از خانه با خود ببرید.
اینکه غذا را در منزل درست کنید هم هزینه کمتری برایتان 
دارد و هم زمان کمتری از وقت شما را می گیرد. با این کار، 
خو بمی دانید که دقیقا چه چیزهایی درون غذای شماست 
و می توانید به دلخواه خودتان میزان چربی و کالری که 

می خواهید در غذای تان باشد را هم کنترل کنید.

المپ های پرمصرف خانه تان را با المپ های کم مصرف 
جایگزین کنید

برید؟  رنج می  با محیط زیست  تان  از عدم سازگاری  آیا 
بسیاری از ما می خواهیم سهم هر چند کوچکی در حفظ 
محیط زیست سیاره مان داشته باشیم اما شاید ندانید که 

باید از کجا شروع کنید.
های  المپ  از  که  است  این  ها  قدم  ترین  ساده  از  یکی 
در  کار  این  با  که  کنید  استفاده  مصرف  کم  و  استاندارد 
مصرف انرژی صرفه جویی کنید. استفاده از این المپ ها 
نه تنها برای محیط زیست بهتر است بلکه به این طریق در 

صورت حساب قبض برق تان نیز صرفه جویی کرده اید.
اگر قبال از المپ های کم مصرف استفاده کردید و به دلیل 
نبودید،  راضی  آنها  از  داشتند  که  ضعیفی  نور  یا  قیمت 
صورت  به  تکنولوژی  که  چرا  کنید  امتحان  دیگر  بار  یک 

چشمگیری در حال پیشرفت است.

از کسی تشکر کنید
بسیار  کنید  فکر  شاید  که  است  کوچکی  چیز  رفتار  این 
سخت است و ارزش انجام دادن را ندارد اما باور کنید این 
از یک نفر تشکر کنید  رفتار ارزش زیادی دارد. هر روز 
خواه آن فرد همکارتان باشد، یا یک دوست یا عضوی از 
این شیوه رفتار تغییر مثبت و بزرگی در  افراد خانواده. 
روابط و همچنین احساس خوشحالی شخصی شما ایجاد 

می کند.
یا  وظیفه  انجام  برای  که  زمانی  کنید.  فکر  خودتان 
و  کنید  تالش  سخت  شده  واگذار  شما  به  که  مسئولیتی 
چه  کند،  قدردنی  و  تشکر  شما  از  کارتان  بابت  دیگری 
احساسی خواهید داشت؟ حتما خیلی خوشحال می شوید 
و احساس می کنید کاری که انجام دادید ارزش تالش را 

داشت و به چشم دیگری آمد.

اگر به همین طریق از دیگران نیز تشکر کنید دقیقا همین 
احساس قدردانی را به آنها منتقل می کنید.

تغییرات  همین  کارگیری  به  با  جدید  سال  در  امیدوارم 
خود  در  را  بزرگی  و  کوچک  های  عادت  بتوانید  کوچک 
نهادینه کنید که در نهایت شما را به سمت زندگی بهتر و 

شادتری ببرد.

Ladies-Lifestyle :منبع
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طی کردن روند تشخیص تا درمان با استناد به اطالعات 
پزشکی که از منابع مختلف اینترنتی به دست آورده ایم 
گاه چندان هم بی هزینه نیست چرا که این روند با تکیه بر 
دانسته هایی طی شده که در بسیاری موارد موثق نیست، 
ممکن است آمیخته با تجربیات شخصی افراد در مواجهه 
هنوز  که  است  هایی  یافته  پایه  بر  یا  باشد  ها  بیماری  با 

کاربرد آنها در علم پزشکی به اثبات نرسیده است.

سرچ  این  از  هم  شخصی  تجربیات  ما  از  بسیاری 
دیدن  با  که  مادری  آن  نمونه  ایم؛  داشته  دردسرساز 
خود  های  استرس  فرزندش  در  بیماری  یک  اولیه  عالیم 
او  اینکه تشخیص  با تصور  را صدچندان می کند و گاه 
را پیش  اینترنتی درست است کودکش  پایه اطالعات  بر 
به  آنها  از  یکی  تشخیص  شاید  تا  برد  می  پزشک  چند 

دو چندان  جایی  خطر  و  شود  نزدیک  خودش  تشخیص 
می شود که شیوه درمان را هم جست و جو کرده و اقدام 
به خوددرمانی می کند. حتما پزشکان با موارد زیادی از 
این دست مواجهند؛ مشاهدات ما در بخش کودکان یکی 
از بیمارستان های تهران بخش کوچکی از این معضل را 

نشان می دهد.
گوارش  دستگاه  عفونت  دچار  که  کودکی  مورد  یک  در 
یک  مادر  و  پدر  پزشکی  اطالعات  براساس  بود  شده 
هفته در منزل تحت درمان قرار گرفت و بعد از آن با تب 

دیگری  کودک  یا  و  شد  بیمارستان  راهی  تشنج  نهایتا  و 
که عفونت گوش میانی داشت و بر اثر آنتی بیوتیکی که 
قلبی  نارسایی  بودند، دچار  کرده  تجویز  برایش  والدین 

شده بود و حاال تحت درمان قرار داشت.
آسیب  اینترنت  در  پزشکی  ناقص  اطالعات  به  دسترسی 
دچار  فرد  است  ممکن  اینکه  اول  دارد؛  همراه  به  هایی 
به  خود  بیماری  درباره  یا  و  شود  پنداری  خودبیمار 
تشخیص غلط برسد، مشکل دیگری که پیش می آید همان 
اطالعات  گفت؛  می  ما  پزشک  که  است  خردی  پول  مثال 
به  کاذبی  نفس  به  اعتماد  اینترنت  در  پزشکی  سطحی 
بیمار می دهد که به دانش پزشکی کاملی درباره بیماری 
و  گیرد  قرار  خودرمانی  معرض  در  و  است  رسیده  اش 
های  شرکت  تبلیغات  دام  در  است  ممکن  دیگر  سوی  از 

دارویی گرفتار شود.

در جست و جو بیماری و نتایج گمراه کننده
این مساله در سال های اخیر به عنوان یک چالش جدی 
می  هم  تر  جدی  اینترنت  شدن  فراگیر  با  و  شده  مطرح 
 Wolters انتشارات  اخیر  سال  چند  مطالعات  شود. 
ترین  مهم  از  یکی  که  دهد  می  نشان   Kluwer Health
چالش های پیش روی پزشکان، بیماران دارای اطالعات 
پزشک   300 روی  بر  که  مطالعه  این  است.  پزشکی  غلط 
وجود  از  پزشکان  درصد   ۵3 داد  نشان  گرفت،  انجام 

اطالعات غلط در بین بیماران شکایت دارند.
برتر  نتیجه   10 از  درصد   ۵0 از  بیش  گویند  می  محققان 
برای جست و جوهای انجام شده بر مبنای عالیم بیماری، 
کامال بی ربط هستند. مسوولین گوگل برآورد می کنند 
که یکی از هر 20 جست و جوی انجام شده از طریق این 
میلیارد   100 حدود  به  آن  تعداد  )که  جو  و  جست  موتور 
آوردن  دست  به  برای  رسد(  می  ماه  در  جو  و  جست 
اما  اطالعاتی در مورد مسایل مربوط به سالمتی است. 
بررسی موتورهای جست و جوی پرکاربر مانند گوگل و 
بینگ نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق این نتایج، 
حتی  و  غلط  تشخیص  به  توانند  می  و  هستند  ناصحیح 
خوددرمانی بر پایه آن تشخیص انجامیده و مشکل ساز 

شوند.

بیماران،  شرایط  نبودن  یکسان  دلیل  به  دیگر  سوی  از 
دیگر  جهتی  از  اینترنت  در  بعدی  تک  اطالعات  بر  تکیه 
هم می تواند گمراه کننده باشد چرا که در جست و جوی 
اینترنتی، هیچ کدام از این شرایط بیمار سنجیده و دیده 
نمی شود. این متغیرها که شما در طول روز چند ساعت 
می  غذایی  چه  کنید،  می  ورزش  حد  چه  تا  خوابید،  می 
می  زندگی  جغرافیایی  نقطه  کدام  در  حتی  و  خورید 
کنید، می تواند فرایند تشخیص بیماری را تغییر دهد و 
ذهنی  بینی  پیش  از  خارج  ای  نتیجه  به  کامال  را  پزشک 

شما برساند.
اینترنتی  جوهای  و  جست  به  توجه  با  کاربران  آنچه 
مسیری  به  را  آنها  بیماری  واقعیت  کنند،  می  پیدا  خود 

غیرواقعی سوق می دهد.

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

»اینترنت« نه دکتر 
است نه داروخانه!

جمله  این  زیاد«  صدایش  و  سر  و  کم  ارزشش  است؛  خرد  پول  شبیه  کم  »عمل 
او مراجعه می کنم در توصیف دانسته های پزشکی  به  را پزشکی که همیشه 
بیماران با اتکا به منابع اینترنتی می گوید. دانسته هایی که حاال در ذهن بسیاری 
از ما وجود دارد و به محض مواجهه با بیماری اغلب پیش از مراجعه به پزشک 
سری به اینترنت می زنیم و با جست و جوی عالیم بیماری گویا به تشخیص می 

رسیم و در مواردی حتی درمان را آغاز می کنیم.
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خودبیمارپنداری آنالین
به  دسترسی  های  آسیب  از  دیگر  یکی  خودبیمارپنداری 
اطالعات پزشکی در اینترنت است که در این مورد برخی افراد 
دچار استرس بیماری می شوند؛ مشکلی که برخی با اطالع از 
عالیم بیماری به آن دچار می شوند و در اینجا دانشمندان نام 
آن را سایبر کندریا و نوع آنالین خودبیمارپنداری گذاشته اند.
ویژه  به  ها  بیماری  درباره  مداوم  اینترنتی  جوی  و  جست 
بیماری های روانی، وسواس ابتال به یک بیماری را ناخودآگاه 
به فرد منتقل می کند. در همین زمینه براساس بررسی مجله 
تخصصی اوت جورنال افراد دچار سایبر کندریا، با مطالعه 
یا حتی  و  بدتر  بیماری ها حتی وضعیت سالمت شان  عالیم 
مبتال به بیماری می شوند. توماس فارگوس، استادیار روان 
این  سرپرست  و  بیلور  دانشگاه  در  اعصاب  علوم  و  شناسی 
این شرایط ممکن است مضطرب  تحقیق می گوید: »فرد در 
انجام دهد، بدنش  اینترنتی بیشتری  تر شود، جست و جوی 
بود و هرچه  نزد دکتر  به  بیشتر  بگیرد،  بیشتر تحت نظر  را 
بیشتر در اینترنت جست و جو می کند، احتمال های بیشتری 

به نظرش می رسد.

از منابع  آنالین  از اطالعات پزشکی  به گفته فارگوس برخی 
که  اطالعاتی  به  نسبت  توانند  می  و  هستند  غیرمعتبری 
راهنماهای پزشکی یا از پزشکان به دست می آید، بیشتر باعث 
نگرانی افراد شوند. او می گوید: »وقتی یک کتاب پزشکی را 
نگاه می کنید، ممکن است همه احتماالت را به یکباره نبینید، 
اما در جست و جوی آنالین، احتماالت بسیاری به یک باری به 

شما عرضه می شود.«

یافته هایی که با یافته های بعدی نقض می شوند!
در  شده  منتشر  پزشکی  اطالعات  از  ای  عمده  بخش  اما 
نقیض هم  و  گاه ضد  که  است  هایی  پژوهش  نتایج  اینترنت 
که  این  است  رایج  افراد  بین  که  دستی  دم  مثال  یک  هستند. 
ما باالخره نفهمیدیم چای سرطان زاست و یا از بروز سکته 
سوی  از  که  بررسی  یک  نتایج  براساس  کند!  می  جلوگیری 
دکتر لیزا شوارتز استادیار دانشکده پزشکی دارت موث در 
اکثر  گرچه  شده،  انجام  همکارانش  و  آمریکا  ماساچوست 
پزشکی  های  پژوهش  مورد  در  ها  رسانه  در  که  مطالبی 
در  که  است  تحقیقاتی  براساس  گذارند،  می  شما  اختیار  در 
هیجان  از  برخی  اما  است،  رسیده  چاپ  به  معتبر  نشریات 
انگیزترین پژوهش ها در کنفرانس های پزشکی مورد بحث 
قرار می گیرند، یعنی در جاهایی که پژوهشگران، ایده های 
در  دیگران  با  را  مقدماتی و هنوز کامال بررسی نشده خود 

میان می گذارند.
مستحق  را  فرد  آینده  در  است  ممکن  جدید  های  ایده  این 
دربیاید.  آب  از  غلط  کامال  اینکه  یا  کند  نوبل  جایزه  دریافت 
نتایج این بررسی نشان می دهد رسانه ها اغلب حقایق اصلی 

را در گزارش های خود از این کنفرانس ها حذف می کنند.
تحقیق   4۵ از  که  داد  نشان  اخیر  های  سال  در  بررسی  یک 
شده  استناد  آنها  به  زیاد  میزان  به  ها  رسانه  در  که  پزشکی 
است و در نشریات عمده پزشکی به چاپ رسیده اند، نتایج 

هفت تای آنها با تحقیقات بعدی نقض شده اند.

دام تبلیغات و مداخله شرکت های دارویی
برای  اینترنت  به  مراجعان  که  دیگری  مهم  و  جدی  آسیب 
دام  در  شدن  گرفتار  کند  می  تهدید  را  بیماری  تشخیص 
تبلیغات و اطالعات اغراق شده ای است که با مداخله شرکت 
های دارویی منتشر می شود و به طور مستقیم و غیرمستقیم 

تبلیغات هدف دار دارویی است.
انجام  کلیولند  دانشگاه  محققان  توسط  که  ای  مطالعه  در 
که  روده  التهابی  های  بیماری  مورد  در  ویدیو   100 گرفت، 
علمی  بررسی  مورد  داشت،  را  بیننده  بیشترین  یوتیوب  در 
داخلی  و  کبد  و  گوارش  متخصصان  از  نفره   12 تیم  توسط 
قرار گرفت. به طور کلی میزان صحت علمی این 100 ویدیو 
ضعیف توصیف شد. دلیل این امر ارایه اطالعات جهت دار 
اکثر  است.  دارویی  های  شرکت  توسط  اینترنت  در  پزشکی 
ارایه  ها  شرکت  این  توسط  که  اطالعاتی  یا  ویدئوها  این 
گویی  که  شود  می  آپلود  اینترنت  در  صورتی  به  شوند  می 
ارایه اطالعات است.  بیماری که تجربه درمان دارد در حال 
این درحالی است که در حقیقت بیماری وجود ندارد و فرد 
گوینده بازیگری است که دیالوگ های شرکت دارویی را اجرا 

می کند.

درمان خود را به پزشک بسپارید نه اینترنت
با این همه مراجعه به اینترنت برای کسب اطالعات درباره همه 
چیز به خصوص مباحث پزشکی و سالمت حاال دیگر گریزناپذیر 
است هر چند پزشکان آن را مخل کار خود بدانند به همین دلیل 
شیوه  هایی  آموزش  با  کنند  می  سعی  پزشکان  برخی  که  است 
درست مواجهه با اطالعات پزشکی در اینترنت را آموزش دهند. 
یکی از راه های پیشنهادی آنها اعتبارسنجی مطالب است، آنها 
می گویند در صورت امکان اطالعاتی را که از طریق اینترنت به 
دست آورده اید با منایع دیگر مثل کتب و مجالت معتبر مقایسه 
کنید چرا که اعتبار مطالب کتاب معموال از مطالب درج شده در 

اینترنت بیشتر است.
اطمینان پیدا کردن از اعتبار نویسنده مطلب راه دیگری است که 
پیشنهاد می کنند و البته تاکید دارند که به هیچ وجه به اطالعاتی 
که افراد بدون آموزش پزشکی در تاالرهای گفت و گو یا فوروم 
ها یا در چت روم ها می نویسند اعتماد نکنید به این مطلب که 
درمان خاصی برای فرد خاصی مفید بوده توجه نکنید چون این 
است  ممکن  که  است  نویسنده  شخصی  های  برداشت  اظهارات 

فقط در مورد وی مفید بوده و اصال ثابت شده علمی نباشد.
از  فارغ  شود  می  تبلیغ  که  محصولی  اینکه  داشتن  خاطر  به 
اثربخشی  کیفیتی  با چه  نیست  که مشخص  درمانی  جنبه های 
آن سنجیده شده، صرفا تبلیغات است و باید درباره آن تحقیق 
کنید و درباره اثربخشی آن با پزشک خود مشورت کنید؛ توصیه 
حال  عین  در  دارند.  شرایط  این  در  پزشکان  که  است  دیگری 
اینکه اجازه دهید نسخه نهایی را پزشک حاذق برایتان بپیچد نه 

دکتری به نام اینترنت.
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5 عامل اثرگذار بر 
گردشگری در سال 201۶

متخصصان بین المللی گردشگری می گویند: »صنعت گردشگری همواره با 
چند موضوع جدی مواجه بوده است. اما از آغاز سال 2016 این چالش های 
قدیمی، گسترده تر شده است.« نوسانات اقتصادی، بحران سیاسی، قیمت 
نفت، تشدید مرزبندی ها و محدودیت ویزا و حمالت تروریستی، ۵ چالشی 
است که گردشگری جهانی را درسال جاری تهدید می کند؛ چالش هایی که 

می توانند به صورت زنجیر وار به هم پیوسته باشند.

1- مشکالت اقتصادی
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، صنعت گردشگری عمدتا بر سالمت 
اقتصاد فردی استوار است. این درحالی است که اتحادیه اروپا اخیرا نرخ 
بیکاری را در رکورد جدیدی 1/ ۹ ثبت کرده که پایین ترین درصد از سال 
دارند  خوبی  فرصت  اکنون  اروپا  گردشگر  کمپانی های  است.  بوده   200۹
دیگر  و  غربی  اروپای  از  مسافران  کنند.  جذب  را  بیشتری  مراجعان  تا 
بخش های این قاره احتماال یک بار دیگر قادر به خرید بیشتر کاال خواهند 
بود. پیش بینی شده است که باوجود بروز حوادث تروریستی اخیر، نرخ 

رشد گردشگران و مسافران در اروپا یک درصد رشد کند.

2- بحران های دیپلماتیک
به شمار  چالشی همیشگی  که  جهانی  پیش روی گردشگری  چالش  دیگر 
می رود، مشکل بی ثباتی سیاسی و برهم خوردن توازن و روابط دیپلماتیک 
در برخی مناطق جهان است. ترکیه نمونه دست اولی از این مشکل است 
یک  می تواند  دیپلماتیک  مشکالت  تشدید  چگونه  اینکه  دادن  نشان  برای 
تاثیر قرار دهد و دچار زیان  مقصد گردشگری را به گونه ای منفی تحت 
و رکود کند. این کشور تنها در سال 2014 بیش از 4/ 4 میلیون گردشگر 

روس داشته که اکنون همه این گردشگران را از دست داده است.

3- بحران قیمت نفت
طبق گزارش سازمان گردشگری جهانی، صنایع مسافرتی و مسافران از 
سقوط شدید قیمت نفت و گاز سود سرشاری می برند؛ زیرا سبب ارزانی 
براین،  عالوه  می شود.  صنعت  این  در  خدمات  و  کاال  شده  تمام  هزینه 
کاهش قیمت نفت سبب کاهش هزینه زندگی در اروپا نیز می شود؛ آن هم 
نرخ  از  درآمدها  میزان  آلمان،  همانند  کشورها  برخی  در  که  شرایطی  در 
تورم سریع تر شده است. بنابراین مردم می توانند پول بیشتری برای سفر 
کشورهای  وضعیت  سکه  دیگر  روی  حال  این  با  کنند.  خرج  تعطیالت  و 
از فروش نفت در  ناشی  با کاهش شدید درآمد  صادرکننده نفت است که 
بازارهای جهانی، با مشکالت اقتصادی و کاهش درآمدها مواجه خواهند 

شد و این به معنی کاهش توان سفر و گردشگری در این کشورها است.

4- تهدیدهای تروریستی
تشدید   ،2016 سال  در  گردشگری  برابر  در  چالش ها  بزرگ ترین  از  یکی 
تهدیدهای تروریستی است که سبب تشدید تدابیر و محدودیت های امنیتی 
تروریستی  رفتارهای  است.  شده  گردشگری  مقصدهای  از  بسیاری  در 
سبب شده که برخی مقصدهای گردشگری برای ماه ها دچار شوک شوند. 
در تونس نرخ رزروها پس از مدت کوتاهی رشد به سرعت کاهش یافت. 
در اروپا نیز پس از حمله ماه نوامبر به پاریس، میزان تقاضا برای سفر به 
از دیگر سو در استانبول ترکیه به شدت کاهش  پاریس و نیز بروکسل و 
یافت. با این حال طالب  رفاعی، دبیرکل سازمان گردشگری جهانی می گوید 
که تجربه سال های اخیر نشان داده که تاثیر همه اتفاقات آن بر گردشگری 
تاثیر درازمدتی بر  اثری کوتاه مدت است و رخدادهای تروریستی عموما 
همچنان  گردشگری  صنعت  متخصصان  او،  گفته  به  ندارند.  گردشگری 
اعتماد می کنند و مردم نیز هنوز به سفر می روند. تنها اثر این حوادث آن 
مورد  مقصدهای  جایگزین  را  دیگری  مقصدهای  کوتاه مدت  در  که  است 

تهدید می کنند.

۵- انتشار بیانیه های هشدار، مرزبندی و محدودیت ویزا
پس از حمالت اخیر تروریستی، برخی کشورها دست به انتشار هشدارها 
زده یا پروزاهای خود را به برخی مقصدهای گردشگری محدود کردند. 
برای  مهمی  نگرانی  این  جهانی،  گردشگری  سازمان  کل  دبیر  گفته  به 
به  دست  تروریستی  حمالت  ترس  از  دولت ها  برخی  که  است  گردشگری 
انتشار بیانیه های هشدار آمیز می زنند. اگر این روند ادامه یابد کشورهای 
بار نخست  زیادی که قربانی تروریست شده اند، دوبار قربانی می شوند؛ 
فشار و رنج ناشی از رخدادهای مرگبار و ترسناک تروریستی و بار دیگر 
به دلیل تحریم سفر از سوی کشورها یا جامعه جهانی. عالوه بر این، بحران 
پناهندگان در اروپا نیز به تشدید مرزبندی ها و کنترل مرزی و محدودیت 
درسال  که  شده  منجر  اروپایی  کشورهای  از  بسیاری  در  ویزا  صدور 
مرزبندی های  به  بازگشت  بی تردید  است.  گرفته  شدت  روند  این   2016
این  همه  رغم  به  نیست.  خوبی  وضعیت  گردشگری  صنعت  برای  گذشته 
چالش ها، با وجود بروز بحران های مختلف و حتی چند حمله تروریستی و 
ناآرامی های گسترده سیاسی، صنعت گردشگری از سال 2010، رشدی ثابت 
را در سطح جهان تجربه کرده است. سازمان گردشگری جهانی، حتی در 
داده که  بین المللی  4 درصدی حجم سفرهای  از رشد 4/  سال 201۵ خبر 

سبب ثبت رکورد یک میلیارد و 200 نفری شده است.

اظهار نظر رئیس جمهور آفریقای 
جنوبی درباره اصفهان

ئیس جمهوری آفریقای جنوبی گفت: »من هنگامی که از ایران بروم، 
و  کرد  خواهم  سفر  اصفهان  به  دوباره  گردشگر  یک  به عنوان  قطعا 

است  همین  نیز  مردم  به  پیشنهادم 
شهر  یک  عنوان  به  را  اصفهان  که 
جاکوب  نگیرند.«  نادیده  گردشگری 
زوما که به ایران آمده است، در سفر 
به اصفهان و هنگام بازدید از میدان 
نقش جهان و چهلستون اظهار کرد: 
و  چهلستون  عظمت  با  کاخ  »دیدن 
قطعا  جهان،  نقش  میدان  آن  از  پس 
می شود.  انسان  یک  شکوه  موجب 
در  موجود  ساختمان های  اینکه 
فلسفه  کدام  هر  جهان  نقش  میدان 
خاصی برای ساختش داشته و میدان 

نقش جهان درواقع تنها یک میدان نیست.« وی افزود: »تصور من این 
بود که قرار است فقط یک میدان ببینم؛ اما هنگامی که بازدید کردم، 
متوجه شدم که تک تک بناهای موجود در این میدان دارای یک فلسفه  
کنار هم  در  را می بینید،  باشکوه  این مسجد  که شما  و هنگامی  است 

قرار گرفتن دین و فلسفه را متوجه می شوید.«

موزه ملی هند در آتش سوخت
یك  جمله  از  هند  طبیعی  تاریخ  ارزشمند  مجموعه های  از  بسیاری 
فسیل 160 میلیون ساله دایناسور، در جریان آتش سوزی گسترده روز 
سه شنبه در موزه ملی هند طعمه حریق شدند. به گزارش »ایرنا« به 
نقل از روزنامه ایندیا تایمز، در جریان آتش سوزی گسترده در موزه 
تاریخ طبیعی هند واقع در دهلی نو، بسیاری از بخش های این موزه 
بزرگ  هنرمندان  به  متعلق  تاکسیدرمی  آثار  جمله  از  بسیاری  آثار  و 
هندی به خاکستر بدل شدند. این آتش سوزی بخش هایی از ساختمان 
 6 و  برگرفت  در  نیز  را  هند  صنایع  و  بازرگانی  اتاق های  فدراسیون 
منتقل  بیمارستان  به  و  زخمی  شدت  به  حادثه  جریان  در  آتش نشان 
انجام شد  دو ساعت  به  نزدیك  زمان  در مدت  این حریق  مهار  شدند. 
و در این مدت، تمام اشیای ارزشمند موزه به طور کامل سوخت. این 
از حریق گسترده  آتش سوزی در شرایطی رخ داد که تنها چند هفته 
مرگ  کام  به  را  نفر  صد  از  بیش  که  می گذرد  هند  پراوور  شهر  معبد 

فرستاده بود.

کوک سازهای فرانسوی
 در نقش رستم

ایران  دوستی  کنسرت  شیراز  رستم  نقش  در  سمفونیک  ارکستر 
دوشنبه  عصر  آریا،  میراث  گزارش  به  کرد.  برگزار  را  فرانسه  و 
با  فرانسه  وحدت  سمفونیک  ارکستر  گروه  هنرمندان  زنده  موسیقی 
کل  اداره  موسیقی  انجمن  رئیس  و  سینمایی  و  هنری  معاون  حضور 
دستگاه های  مدیران  از  تعدادی  و  فارس  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
و  موسیقی  هنر  دوستداران  از  جمعی  مرودشت،  شهرستان  اجرایی 
باستانی  و  تاریخی  آثار  کنار  ایرانی در  بازدیدکنندگان  و  عالقه مندان 
که  فرانسه  وحدت  سمفونیک  ارکستر  گروه  شد.  برگزار  رستم  نقش 
به دعوت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور 
و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با هدف دوستی به 
ایران سفر کرده اند، آمده اند تا فرهنگ ایران را ببینند و در قالب تور 

کنسرت در بناهای تاریخی ایران به اجرای موسیقی، بپردازند.
این گروه، عالوه بر نقش رستم، در تاالر وحدت، باغ شازده ماهان در 
کرمان، باغ دولت آباد یزد، تاالر حافظ شیراز هم روی صحنه رفته و 
در اصفهان در کاخ چهلستون و نیز در چند خانه  قدیمی مانند خانه  
کنسرت  برگزاری  به  کاشان  فین  باغ  در  همچنین  و  بروجردی ها 
فرانسه  آلیانس  کنسرت  خبری  نشست  در  پیش تر  پرداخت.  خواهند 
که با حضور رهبر ارکستر پژمان معمارزاده و مدیرعامل آن کارولینا 
سنگلوز در تاالر وحدت برگزار شد، معمارزاده درباره هدفش از این 
اجرا گفته بود: »می خواهم نوازندگان اروپایی به ایران بیایند و ببینند 
باید  دیگر  استثنایی است. کشورهای  و  بافرهنگ  ما چقدر  که کشور 
چیزهای  می شود  باعث  ایران  با  آنها  رابطه  شدن  کمرنگ  که  ببینند 
زیادی را از دست بدهند. آنها باید تصویر واقعی کشور ما را ببینند.«
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پرسپولیس و استقالل؛ چالش های پیش رو

دوشنبه تلخ
پرسپولیس  و  اهواز  استقالل  بازی  در  داده  رخ  تلخ  حوادث  می رسد  نظر  به 
صحنه های  که  روز  همان  داستان های  یکی  کرد؛  تقسیم  بخش  دو  به  باید  را 
رقت بارش در همه رسانه ها منتشر شده و غم و اندوه بسیاری از مخاطبان را 
به همراه آورده است و دیگری ماجراهای دوشنبه شبی که عادل فردوسی پور 
سعی کرد در آن به واکاوی اتفاقات رخ داده بپردازد. در شبی که مجری نود 
بعد از مدت ها در جلد جسور، بی باك و چالشگر مورد انتظار فرو رفته بود، 
بسیاری از مسووالن مرتبط با برگزاری آن بازی روی خط آمدند و ناچار به 

پاسخگویی شدند.
خوزستان  فرماندار  از  بود.  ناامیدکننده  بسیار  اما،   افتاد  اتفاق  عمل  در  آنچه 
گرفته تا رئیس هیات فوتبال و از رئیس سازمان لیگ گرفته تا مسوول حراست 
این  تا توضیح بدهند چرا مسابقه به  مربوطه، خیلی ها روی خط تلفن آمدند 
مهمی در ورزشگاه کوچك و غیراستاندارد تختی برگزار شده و جان مردم به 
خطر افتاده است. هرچه بیشتر گوش دادیم اما، کمتر به نتیجه رسیدیم. دریغ 
را اشتباه  بپذیرد و قبول کند حداقل یك گام  را  از یك نفر که سهل انگاری اش 
برداشته است. وضعیت عجیبی بود. آنقدر همه از درستی و دقت کارهای شان 
نود  برنامه  مجری  آخرش  که  انداختند  دیگران  گردن  را  گناه  و  زدند  حرف 
ناچار شد به جای مسووالن از مردم معذرت خواهی کند! در شبی که غیر از 
»انجمن  گفت  حتی  او  نبود،  ساخته  عادل  دست  از  دیگری  کار  کنایه  و  طعنه 

مردم  عموم  از  باید  و  بوده  داستان  اصلی  مقصر  اهواز«  کلوخ های  و  سنگ 
عذر بخواهد!داستان ورزشگاه تختی اهواز هرچه بود تمام شد و باید با همه 
وجود خدای بزرگ را شکر کرد که فاجعه به مراتب تلخ تری رخ نداده است. 
فارغ از همه سنگ پرانی ها، اگر درایت مامور نیروی انتظامی نبود و درها به 
روی تماشاگران مضطربی که آماج پرتاب سنگ از بیرون ورزشگاه بودند باز 
نمی شد، شاید ده ها نفر زیر دست وپا یا در اثر سقوط و برخورد به میله های 

محافظ جان شان را از دست می دادند. 
بخت یارمان بود که امروز می توانیم آسوده خیال به برگزاری ادامه مسابقات 
بیندیشیم و برگزاری جشن پایانی را برنامه ریزی کنیم. با این وجود اما تلخی 
آزار  را  آدمی  و  پابرجاست  همچنان  خطا،  قبول  از  فرار  و  مسوولیت ناپذیری 
می دهد. ما سال ها است که با این فضا انس گرفته ایم. خوب می دانیم در چنین 
بزنگاه هایی نباید استعفا یا اخراج متخلفان را انتظار بکشیم، با این وجود این 
حجم از تغافل که در پرونده اتفاقات اخیر دیدیم، حتی در استانداردهای زندگی 
خودمان هم حیرت انگیز به شمار می رود. عجیب اینکه در بخشی از برنامه این 
هفته، یکی از مسووالن بومی مدعی شد در بازتاب حوادث ورزشگاه تختی، 
»بزرگنمایی« شده است؛ درست بعد از شنیدن همین جمله است که حس 

می کنی دیگر جایی برای حرف تازه باقی نمانده؛ والسالم!

ورزش

به بهانه فراکنی مسئوالن اهوازی درباره اتفاقات ورزشگاه تختی

مقصران طلبکار
مهدی زعیم زاده:

رقم  اهواز  در  و  ایران  در  فوتبالی  فاجعه های  از  یکی  بود  نزدیک  جمعه شب   
بخورد؛ سنگ پرانی های وحشتناک ورزشگاه تختی می توانست یکی از سیاه ترین 
روزهای فوتبال ایران را خلق کند که در نهایت چندین و چند سر و بینی شکسته 
و چشم مضروب نتیجه آن اتفاقات عجیب شد. فاجعه اصلی اما دوشنبه شب در 
برنامه ٩٠ به وقوع پیوست؛ جایی که مسئوالن اهوازی که در چند روز گذشته 
پافشاری  خود  مواضع  بر  بازهم  بودند  ندانسته  اتفاقات  آن  مسئول  را  خود 
بود.  حیرت انگیز  اهواز  ورزشی  و  شهری  مسئوالن  استدالل های  کردند. 
پیش بینی می شد ورزشگاه کوچک و فرسوده تختی ظرفیت برگزاری مسابقه 
مشخص   ٩٠ برنامه  در  و  ندارد  را  پرسپولیس  اهواز-  استقالل  جمعه  حساس 
اهوازی ها  به  ورزش  وزارت  و  لیگ  سازمان  مسئوالن  بارها  دراین باره  شد 
به ورزشگاه بزرگ تر شهر )غدیر( منتقل  بازی  بودند  داده و خواسته  هشدار 
شود. با وجوداین بازهم مسئوالن اهوازی تأکید کردند هیچ تقصیری بر گردن 

توبیخ،  منصفانه  و  حرفه ای  سیستم  یک  در  که  است  حالی  در  این  نبوده؛  آنها 
اهوازی  آقایان  اما  می شد؛  نامسئوالن  این  حال  شامل  حتما  اخراج  و  جریمه 
دوشنبه شب در قامت یک طلبکار حرف زدند. عبدالکاظم طالقانی، رئیس هیأت 
فوتبال خوزستان، استدالل عجیبی داشت؛ او می گفت مسئوالن تهرانی باید ما را 
مجبور می کردند که بازی را به غدیر ببریم و تحکم شان زیاد نبود! جالب است 
که این فرد قرار است به زودی وارد هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال شود و تمامی 

فوتبال ایران از هنرهای مدیریتی ایشان بهره ببرند.
تأمین  شورای  رئیس  که  نیز  اهواز  فرماندار  ارزانی بیرگانی«،  »اسماعیل 
را  کارش  تأمین  شورای  کرد  تأکید  می شود  محسوب  هم  اهواز  شهرستان 
به خوبی انجام داده و ایراد فروش بلیت بیش ازحد است. او هم قبول نمی کرد 
انتخاب ورزشگاه تختی اشتباه بوده و تقصیر را گردن ورزشی ها انداخت. این 
در حالی است که آقای فرماندار به عنوان رئیس شورای تأمین اهواز باید اولین 
نفری باشد که خطر را پیش بینی کند، او برای تأمین امنیت مردم شهرش باید 
تأکید می کرد بازی در تختی برگزار نشود نه اینکه حاال به عنوان اولین نفر به 

دنبال فرار از مسئولیت باشد.
از  هیچ یک  بود.  جنس  همین  از  هم  تختی  ورزشگاه  حراست  مسئول  استدالل 
یک  رقم خوردن  در  همگی  آنها  بپذیرند.  را  تقصیرشان  نمی خواستند  آقایان 
اشتباه بزرگ نقش داشتند؛ اما حاال فرافکنی را در دستور کار قرار داده بودند. 
این قدر  که  نیفتاده  اتفاقی  می کردند  تأکید  دلسوز  مسئوالن  این  اول  وهله  در 
رسانه ها به آن توجه می کنند و مجری ٩٠ را به بزرگ نمایی متهم کردند. به نظر 

می رسد از نگاه فرماندار اهواز مجروح شدن ده ها شهروند اتفاق مهمی نیست 
و اگر ٣٠، ٤٠ نفر کشته می شدند، آن موقع اتفاق را باید بررسی می کردند. واقعا 
جای تأسف است که مدیری با این نگرش، مسئولیت تأمین امنیت یک کالن شهر 
مسئولیت  پذیرفتن  به جای  دوستان  و  فرماندار  است.  گرفته  عهده  بر  را 
دهند  جلوه  بی تقصیر  را  خودشان  کنند،  پاک  را  صورت مسئله  می خواستند 
از مظلومیت  کنند. مدام  تبدیل  تهران- خوزستان  به یک دوقطبی  را  و مسئله 
مردم خوزستان می گفتند. بله مردم خوزستان مظلوم اند چون شما مسئول آنها 
هستید و نتوانستید از امنیت شان دفاع کنید. دفاعیات سرمربی استقالل اهواز 
که واقعا نوبر بود؛ او پا را فراتر گذاشت و ماجرا را در حد استقالل-پرسپولیس 
پایین آورد و کشف کرد چون پرسپولیسی ها زیاد بودند این اتفاقات رقم خورد! 
هرچند  شود،  تشکیل  حقیقت یاب  کمیته  جمعه،  اتفاقات  برای  است  قرار  حاال 
تماشاگران،  از  گروهی  می شناسند،  همه  را  مقصران  است.  واضح  همه چیز 
شورای تأمین اهواز، مسئوالن فوتبال خوزستان و اهواز و مسئوالن ورزشگاه. 
گروهی  روز  چند  همین  در  می افتاد  کشورها  از  خیلی  در  اتفاق  این  اگر  قطعا 
از این مسئوالن اخراج و توبیخ شده بودند، اما به نظر می رسد در ایران قرار 
نیست آب از آب تکان بخورد. آقایان طلبکار به کار خود ادامه می دهند و چند 
این میان دولت نقش مهمی  آنها فراموش می شود. در  ماه دیگر بی مسئولیتی 
مردم  تمامی  خواسته  قطعا  مقصران  این  با  قاطع  برخورد  کند؛  ایفا  می تواند 

به ویژه خوزستانی هاست.
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چند کلمه برای آنهایی که این هفته تولدشان 
است

دوست عزیزی که این هفته به دنیا آمده ای، 
تولدتان  روز  در  کنید  سعی  مبارک!  تولدت 
به کسانی که دوست دارید نشان دهید چقدر 
فوق  سالی  امسال  دارند.  اهمیت  برایتان 
العاده برای وقت گذراندن با کسانی است که 
و  آنها  روی  بیشتر  چه  هر  دارید.  دوستشان 
احساسی که نسبت به آنها دارید تمرکز کنید 
خواهید  تر  موفق  خودتان  به  آنها  جذب  در 
که  هستید  شخصی  آن  از  فراتر  شما  بود. 
دهد  می  نشان  شما  به  زندگی  فعلی  شرایط 
که هستید، نگرشتان را تغییر دهید و با دیدی 
تازه به خودتان نگاه کنید و کارهایی را انجام 
دهید که همیشه آرزویشان را داشته اید. تمام 
بکنید  اهدافتان  به  رسیدن  در  را  خود  تالش 
و تا اواخر تیر ماه خواهید دید که غافلگیری 
انتظارتان هستند.  هایی خوشحال کننده در 
امسال برای شما سال تحول و تکامل خواهد 
بود، سالی که باید چیزها و رفتارها و کارها 
شما  زندگی  در  جایگاهی  دیگر  که  افرادی  و 
به  و  بگذارید  کنار  همیشه  برای  را  ندارند 
دنبال آنچه باشید که در داشتن آینده ای بهتر 

به شما کمک خواهد کرد.

متولد فروردین )بره(:
جدی  کارتان  محل  در  خواهید  می  اگر 
مسائل  مورد  در  کردن  صحبت  شوید  گرفته 
خوبی  فکر  اصال  خانوادگیتان  خصوصی 
افراد  با  آشنایی  واسطه  به  هفته  این  نیست. 
موقعیت  در  تغییراتی  است  ممکن  جدید 
جدیدی  شبکه  با  و  شود  ایجاد  اجتماعیتان 
از دوستان و آشنایان ارتباط برقرار کنید که 
شرایط شما را به طور قابل توجهی متحول 
می  زده  هیجان  زود  خیلی  هفته  این  کنند. 
شوید و عقل و منطقتان را کنار می گذارید؛ 
باشید.  خود  حالت  این  مواظب  است  بهتر 
عهده  به  که  ای  منتظره  غیر  های  مسئولیت 
تان گذاشته می شوند ممکن است مجبورتان 
ولی  کنید،  قربانی  را  چیزها  بعضی  که  کنند 
شما آدمی نیستید که در سکوت زجر بکشد و 
این اوضاع را تحمل کند، فقط زیاد به خودتان 

فشار نیاورید تا ناگهان منفجر نشوید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
به  هستید،  موانع  با  مبارزه  قهرمان  شما 
راه رسیدن  بر سر  این موانع  ویژه وقتی که 
نحوی  بهر  بگیرند  قرار  هایتان  خواسته  به 
برداشت.  خواهید  میان  از  را  آنها  شده  که 
این هفته هم با وجود آن که رفتارتان منطقی 
است، معتقد هستید که از پس انجام هر کاری 
از  مسیر  این  در  نباید  ولی  آمد.  خواهید  بر 
دهید،  نشان  بدرفتاری  و  خشونت  خودتان 
آورد.  خواهید  دست  به  معکوس  نتیجه  زیرا 

اگر می خواهید به خواسته تان برسید کافی 
است اراده و پشتکارتان را حفظ کنید تا راه 
کنید.  هموار  موفقیت  سوی  به  را  خودتان 
در  عاطفی  مسائل  زمینه  در  گیری  تصمیم 
حال حاضر برایتان بسیار مشکل شده است، 
خودتان را محدود نکنید و به حس درونیتان 
خرج  به  عجله  که  نیست  نیازی  کنید،  اعتماد 

دهید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
به  را  شما  هایتان  خیال  و  فکر  هفته  این 
امتحان کردن راه های مختلفی برای افزایش 
این هفته  دادن درآمدتان وسوسه کنند. ولی 
برنامه ریزی برای مسائل مالی نتایج چندان 
زیرا  داشت،  نخواهد  برایتان  بخشی  رضایت 
خواهد  شما  گمراهی  باعث  گراییتان  آل  ایده 
ریسک  اقدام  نوع  هر  به  که  این  از  قبل  شد. 
و  آورده  دست  به  آنچه  کنید  مبادرت  آمیزی 
آنچه از دست می دهید را در نظر گرفته و با 
هم مقایسه کنید. در نظر گرفتن تمام گزینه 
سخت  کاری  هستند  رویتان  پیش  که  هایی 
است، ولی این را یادتان باشد که نمی توانید 
می  سراغتان  به  که  هایی  فرصت  همه  از 
را  هایتان  خواسته  باید  کنید.  استفاده  آیند 
آنها  با  مشخص کرده و فرصت های مرتبط 

را به کار بگیرید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
این هفته هیچ حد و مرزی برای فکر و خیال 
هایتان وجود ندارد، ولی باید مواظب باشید 
گول این فکر و خیال های بی پایه و اساس را 

نخورید. دلتان می خواهد فعالیت های تازه 
که  بخواهید  شاید  حتی  و  کنید  تجربه  را  ای 
به  کنید.  شروع  را  بزرگی  پروژه  هفته  این 
هیچ عنوان عجله نکنید و تصمیم بی حسابی 
نگیرید.  بکشاند  اشتباه  راه  به  را  شما  که 
ای  کهنه  موضوعات  با  شوید  مجبور  شاید 
کنید  حس  شوند  می  باعث  که  شوید  روبرو 
دارید بیهوده دورخودتان می چرخید. نگران 
آنچه فکرش  از  اوضاع خیلی زودتر  نباشید، 
را بکنید روبراه خواهد شد و به نگرانی هایی 
که دارید خواهید خندید. از قدم بعدی که در 
رابطه عاطفیتان باید بردارید مطمئن نیستید 
نگرانیتان  و  تردید  باعث  موضوع  همین  و 
شده است. به احساس قلبیتان اطمینان داشته 

باشید.

متولدین مرداد )شیر(:
احساس می کنید در یک حباب خیالی معلق 
است،  ایستاده  باز  حرکت  از  زمان  و  هستید 
بترکد،  این حباب هر لحظه ممکن است  ولی 
کنید. شما  را جمع  بهتر است حواستان  پس 
بزرگی  های  فرصت  که  هستید  این  متوجه 
دارند به شما نزدیک می شوند، ولی حاال این 
فرصت ها با سرعتی بیشتر دارند به شما می 
از  بردن  بهره  برای  را  باید خودتان  و  رسند 
آنها آماده کنید. پس تا فرصت هست کارها و 
وظایفی که در دست دارید را هر چه زودتر 
به انجام برسانید. شما خیلی در حفظ موضع 
خودتان با اعتماد به نفس عمل می کنید، ولی 
آنقدرها هم که به نظر دیگران می  این هفته 
به  نیاز  و  نیستید  مطمئن  خودتان  از  رسد 

کنید  سعی  پس  دارید،  آنها  تحسین  و  تایید 
نشان  خودتان  از  را  ممکن  عملکرد  بهترین 

دهید.

متولدین شهریور )سنبله(:
فعال  آنقدر  تخیالتتان  و  افکار  هفته  این 
رسد  می  اطرافیانتان  نظر  به  که  هستند 
ارتباطتان را با دنیای واقعی قطع کرده اید و 
تنها در عالم رویا به سر می برید. سعی کنید 
وقت آزادتان را با کسانی بگذرانید که افکار و 
نگرشی شبیه به خودتان دارند و نیاز شما به 
برآورده  را  رویاهایتان  مورد  در  زدن  حرف 
مسائل  مورد  در  کارتان  محل  در  کنند.  می 
جدی و حرفه ای صحبت کنید و نگذارید فکر 
اگر  برید.  به سر می  کنند در خواب و خیال 
اهداف مشخص و قابل لمسی برای خودتان 
موفقیت  به  رسیدن  احتمال  باشید  داشته 
که  چالشی  اگر  بود.  خواهد  بیشتر  برایتان 
در مقابلتان قرار دارد را با منطق و حساب و 
کتاب پشت سر بگذارید فرصتی که برای رشد 

در اختیار دارید را از دست نخواهید داد.

متولدین مهر )ترازو(:
تردیدهایی  و  شک  پس  از  برآمدن  هفته  این 
به  مشکلی  کار  دارید  کارتان  محل  در  که 
هایتان  شانه  که  این  ولی  رسد،  می  نظرتان 
را با بی تفاوتی باال انداخته و بیخیال انجام 
به  نیست.  خوبی  حل  راه  اصال  شوید  آنها 
احساس درونتان اعتماد کرده و راه حلی که 
به نظرتان درست می آید را در پیش بگیرید تا 
به راحتی از ابهامات موجود نجات پیدا کنید. 
هستید  هیجان  دنبال  به  وجود  تمام  با  شما 
پس سعی نکنید این همه انرژی که وجودتان 
غیر  در  کنید،  سرکوب  را  است  گرفته  فرا  را 
چند  هر  شد.  خواهید  منفجر  صورت  این 
انتها  بی  انجام دهید  باید  که  کارهایی  لیست 
به نظر می رسد، ولی نگران نباشید، هر چند 
بود،  خواهد  گیر  وقت  کارها  این  همه  انجام 

ولی از پس آنها برخواهید آمد.

متولدین آبان )عقرب(:
مدت  طوالنی  مسافرت  یک  فکر  به  هفته  این 
به جایی هستید که تا به حال هرگز نرفته اید، 
به  را  است  شده  فراهم  برایتان  که  فرصتی 
راحتی از دست ندهید و فکر نکنید که امکان 
انجام این کار برایتان میسر نیست. حتی اگر 
فکر می کنید امکان گرفتن مرخصی ندارید و 
یا از پس هزینه ها بر نمی آیید هم کافی است 
هایتان  برنامه  همه  تا  کنید  تالش  اندازه  به 
راحتتر از آنچه خودتان فکر می کنید روبراه 
راه  در  که  کنید  می  فکر  اگر  حتی  شوند. 
درستی قرار دارید هم به نگرش های دیگران 
اجازه  آنها  به  و  باشید  داشته  باز  ذهنی  هم 
از  هرچقدر  کنند.  بیان  را  نظراتشان  بدهید 
خودتان مطمئن باشید هم داشتن رفتاری حق 

به جانب چندان موفقیت آمیز نخواهد بود.

متولدین آذر )کمان(:
شما آنقدر مستقل هستید و خودتان به راحتی 
از پس کارهایتان بر می آیید که وقتی به کمک 
نیاز داشته باشید هم برایتان سخت است که 
همکارانتان  کنید.  کمک  تقاضای  دیگران  از 
هم تمایلی نسبت به همکاری و کمک کردن به 
شما از خودشان نشان نمی دهند. در نتیجه 
به حمایت دیگران  این که  با وجود  این هفته 

که  نکنید  کاری  دهید  می  ترجیح  دارید  نیاز 
از  اید. شاید  دیگران فکر کنند درمانده شده 
این که برنامه هایتان با سرعت چندان خوبی 
شاید  ولی  نباشید،  راضی  روند  نمی  پیش 
خواهد  می  که  باشد  کیهان  از  ای  نشانه  این 
بار  یک  را  هایتان  نقشه  باید  بگوید  شما  به 
دیگر از نظر بگذرانید. شاید با حفظ برخی 
کارهای اضافه بتوانید سریعتر در مسیر خود 

پیش بروید.

متولدین دی )بز(:
این هفته دیگران به نظرتان خیلی قابل اعتماد 
نیستند و هر انتظاری که دارید هم بر عکس 
آن برایتان پیش می آید. بیش از اندازه نسبت 
به کارها و برنامه هایتان حساسیت به خرج 
خودتان  مشکالت  بروز  خاطر  به  و  ندهید 
با  همراه  نگرشی  داشتن  نکنید.  سرزنش  را 
انعطاف پذیری به شما کمک خواهد کرد که 
به سادگی این سختی ها را پشت سر بگذارید. 
اگر فکرتان را عوض نکنید هیچ چیز دیگری 
شما  دهید.  تغییر  توانست  نخواهید  هم  را 
هستید،  پایدار  عاطفی  رابطه  یک  خواهان 
رابطه  یک  به  رابطه  این  خواهید  نمی  ولی 
برای  خوشبختانه  شود.  تبدیل  مکانیکی 
هیجان  رابطه  یک  به  فعلیتان  رابطه  تبدیل 
انگیز نیازی به این نیست که امنیت این رابطه 

را به خطر بیندازید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
داشتن یک رژیم غذایی سالم و ورزش کردن 
به اندازه کافی ایده خیلی خوبی به نظر می 
این  به  اندازه کافی نسبت  به  رسد، ولی شما 
همین  و  کنید  نمی  تعهد  احساس  ها  برنامه 
انتظار  ای که  نتیجه  باعث می شود  موضوع 
فرصت  هفته  این  ولی  نگیرید.  را  دارید 
غذایی  برنامه  یک  شروع  برای  خوبی  خیلی 
تواند باشد و  و ورزشی سالم برای شما می 
اگر این کار را همین این هفته شروع کنید تا 
حدود زیادی می توانید موفق شوید. خدمت 
به دیگران می تواند از لحاظ معنوی احساس 
بسیار خوبی در شما ایجاد کند، ولی برای هر 
کاری باید حد و مرزی مشخص کنید و برای 
راضی نگه داشتن دیگران خودتان را قربانی 
نکنید. این ضرب المثل را در هر زمینه ای به 
یاد داشته باشید که »اندازه نگه دار که اندازه 

نکوست«.

متولدین اسفند )ماهی(:
دارید  سر  در  که  رنگینی  رویاهای  چند  هر 
گفتن  از  ولی  نظر می رسند  به  جذاب  خیلی 
ممکن  که  جایی  تا  ضروری  غیر  های  حرف 
خیلی  اگر  کنید  سعی  کنید.  خودداری  است 
اصرار دارید تا این رویاها را با کسی در میان 
بگذارید صبر کنید تا با دوستان نزدیکتان که 
شما را مورد قضاوت قرار نمی دهند یک جا 
دور هم جمع شوید. همیشه قبل از حرف زدن 
مخاطب خود را بشناسید. این هفته حتی اگر 
داشتن  بگویید،  نشود  رویتان  هم  خودتان 
است  ای  نسخه  بهترین  رمانتیک  رابطه  یک 
بپیچد.  شما  برای  تواند  می  دکتری  هر  که 
ترکیبی از عشق و خالقیت برای شما تجربه 
ای خوشایند و تکرار نشدنی رقم خواهد زد. 
تان برای  العاده  از نیروی خالقیت فوق  پس 

ساختن روزی لذت بخش استفاده کنید.

روزنام��ه ايران چن��دي پيش با چاپ 
گزارش��ي، به بح��ث غيرانتفاعي ش��دن 
مدارس دولتي پرداخت كه اتفاقًا ش��اهد 
مثالي هم داشت و آن مدارسي بود كه از 
سوي شهرداري در مجموعه شهرك های 
واقع در منطقه 22 ش��هر تهران س��اخته 
ش��ده بود. ساكنان 8 شهرك اميد دژبان، 
نمونه سپاه، صدف، آبشار، شهاب، پارس، 
كوهس��تان و اس��كان دلش��ان را خوش 
كرده بودند كه از اين به بعد الزم نيس��ت 
فرزندانشان براي رفتن به مدرسه، مسير 
طوالن��ي را ط��ي كنند و هزين��ه گرفتن 
س��رويس هم از دوش خانواده برداش��ته 

مي شود. 
ح��اال بگذري��م از اينكه ش��ركت هاي 
تعاوني مس��كن به تعهداتش��ان مبني بر 
ساخت مدرسه عمل نكرده و در ابتدا هيچ 
مدرسه اي براي شهرك هاي جديد ساخته 

نشده است. 
مدارس��ي كه از 6 س��ال پيش كلنگ 
آنها به زمين خورده بود، باالخره ش��كل 
و ش��مايل مدرس��ه به خود گرفت و اميد 
ساكنان را هر روز بيشتر و بيشتر كرد. قرار 
بود مدرس��ه ها هم دخترانه و هم پسرانه 
باش��ند و در مقاطع مختل��ف آغاز به كار 
كنند. اما به گفته مسئوالن وقت آموزش 
و پرورش، پيش از عيد مدارس س��اخته 
شده از س��وي ش��هرداري طي برگزاري 
مناقص��ه اي به بهره بردار واگذار ش��د كه 
خواهان داي��ر كردن مدارس غير انتفاعي 

در محل مورد نظر بود. 
با اين حال اميدهاي س��اكنان، دوباره 
نااميد ش��د. ب��ا وجود درآم��د كم چطور 
مي ش��د از عهده هزينه ثبت نام كه از 5 تا 

10 ميليون تومان بود، برآمد؟!
س��اكنان منطقه دس��ت به كار شدند 
تا مش��كل را از طريق رسانه ها همچنين 
شوراي شهر و شهرداري تهران و آموزش 

و پرورش منطقه حل كنند. 
رضا يوسفي، رئيس شوراياري محله 
اميد دژبان منطقه 22 تهران در گفت و گو 
با اي��ران مي گويد: »با توج��ه به اقدامات 
صورت گرفته و پيگيري موضوع از طريق 
صدا و س��يما و روزنام��ه ايران همچنين 
مالقات هايي كه با اعضاي ش��وراي شهر 
بويژه احمد مسجد جامعي رئيس شوراي 
شهر داش��تيم، موضوع به حراج گذاشتن 
مدارس و غيرانتفاعي شدن آنها مطرح شد 
و به دفعات خواسته شد تا به اين موضوع 

رسيدگي شود. 
در آخرين مرحله نيز در زمان حضور 
شهردار در پارك چيتگر موضوع مدارس 
را بازگو كرديم و اينكه مدارس��ي كه قرار 
بود با عن��وان دولتي به آموزش و پرورش 

واگذار ش��وند، اكنون از طريق مناقصه به 
مبلغ ماهي 25 ميلي��ون تومان به اجاره 

شخصي درآمده است. «
يوس��في ادامه مي دهد: » به ش��هردار 
تهران عن��وان كرديم که ش��هردار قبلي 
مدرس��ه را واگذار كرده و ش��هردار جديد 
منطقه با بيان اينك��ه مناقصه قباًل انجام 
گرفته و مربوط به زمان او نيست، از فسخ 
قرارداد خودداري كرده اس��ت. البته طي 
تحقيقاتي كه انجام داديم، مش��خص شد 
هيچ قراردادي با برنده مناقصه بسته نشده 
و پس از برنده شدن در مناقصه، بالفاصله 
م��دارس را تحويل گرفته و به تجهيز آنها 
اقدام كرده است. او تعداد 50 دانش آموز را 
نيز با دريافت مبالغ 5 تا 10 ميليون تومان 

در مدرسه ثبت نام كرده بود.« 
او در ادام��ه بيان مي كند: » به هرحال 
با دس��تور مديران ش��هری، ظرف مدت 
يك هفته فعاليت ش��خص برنده مناقصه 
در مدارس، تعطيل ش��د و قرار بر آن شد 
ش��هرداري با حك��م قضايي، م��دارس را 
از او پ��س بگيرد كه اي��ن اتفاق هم افتاد. 
البته برنده مناقصه به خاطر اين مس��أله 
از شهرداري ش��كايت كرد كه دو مرحله 
ه��م دادگاه برگزار ش��د و در نهايت اين 
فرد ب��ه دليل اينك��ه ق��راردادي در اين 
زمينه نداشت، محكوم شد. به اين ترتيب 
شهرداري مدارس را پس گرفت و وسايل 
قبلي نيز از آن جمع آوري شد. حاال نوبت 
آموزش و پرورش بود كه مدرسه را تحويل 
بگيرد و نسبت به تجهيز و آماده سازي آن 

اقدام كند.«
قصه را تا اينجا نگه مي داريم و س��ري 
مي زنيم به اهالي كه اميد داشتن مدرسه 
دولتي در خود ش��هرك، دلشان را خوش 
ك��رده بود؛ آن ه��م در زمان��ي كه مدت 
چندان زيادي به بازگشايي مدارس نمانده 
و بدون ش��ك بايد هرچه سريع تر نسبت 
به ثبت نام فرزندانش��ان اق��دام كنند. اما 
گفته هاي رئيس آموزش و پرورش منطقه 
5 آب پاك��ي را ريخ��ت روي دستش��ان. 
گفتيم منطقه 5؛ تعجب نكنيد، اشتباهي 
در كار نيست؛ منطقه 22 تهران هنوز اداره 
آموزش و پرورش ندارد و تمام امور مربوط 
زير نظر آموزش و پرورش منطقه 5 اداره 

مي شود. 
يوسفي مدعی اس��ت که: » آموزش و 
پ��رورش منطقه 5 در جواب درخواس��ت 
ب��راي تحويل گرفتن و تجهي��ز مدارس، 
عنوان كرد هنوز درخواستي از شهرداري 
مبني بر اين قضيه دريافت نكرده است كه 
البته با توجه به جلس��ات متعددي كه با 
حضور مس��ئوالن ش��هرداري و آموزش و 
پرورش در اين رابطه برگزار شده بود، دور 

از ذهن به نظر مي رس��د. در مرحله بعد، 
آموزش و پرورش عنوان كرد اين مدرسه 
اصولي ساخته نش��ده و از استانداردهاي 
الزم برخوردار نيست. اين در حالي است 
كه بعد از برگزاري مناقصه، مجوزهاي الزم 
براي فعاليت از س��وي آموزش و پرورش 
به برنده مناقصه داده ش��ده بود. حاال اين 

سؤال مطرح اس��ت كه آيا مدرسه در آن 
زمان استاندارد بوده و ظرف اين چند ماه 

از استاندارد خارج شده است؟! 
البته هوشنگ میرشفیعی، رئیس 
آموزش و پ�رورش منطقه 5 تهران، 
اين اظهارات را کامال تکذيب می کند و در 
گفت وگو ب��ا ايران می گويد: مدارس مورد 

نظر نه تنها غير استاندار نيستند، بلکه جزو 
بهترين مدارس ساخته شده در کشور به 
شمار می روند. اما شهرداری خود را مالک 
اين مدارس می داند و طبق نامه ای که به 
اداره کل ارسال شده، مدارس به موسسه 
س��راج وابس��ته به يکی از نهادها فروخته 
شده و بنابراين آموزش و پرورش اختياری 

در اي��ن ب��اره ن��دارد وگرنه م��ا حاضريم 
مدارس را تا مهر تجهيز کرده و معلم برای 

آن بفرستيم.
در اين ش��رايط که تکلي��ف مدارس 
همچنان در هاله ای از ابهام است، يوسفی 
عن��وان می کند . » حاال در ش��رايطي كه 
كمتر از 40 روز به بازگشايي مدارس زمان 

باقي مانده اس��ت، اهالي منطقه بش��دت 
نگران وضعيت ثبت نام فرزندانشان هستند 
و بيش��تر گله آنها هم اين است كه هيچ 
مس��ئولي در اين زمينه پاسخگو نيست. 
شهرداري كه تنها س��اخت مدارس را بر 
عهده داشته عنوان مي كند براي فروش يا 
به مناقصه گذاشتن مدرسه، اختيارات الزم 
را دارد و ح��اال هم كه قرار ش��ده مدارس 
دولتي باشند، آموزش و پرورش از تحويل 

گرفتن و تجهيز آنها امتناع مي كند.«
ميرش��فيعی اما همچنان مصر اس��ت 
که آموزش و پ��رورش منطقه 5 آمادگی 
تحوي��ل گرفت��ن م��دارس را دارد و اين، 
ش��هرداری اس��ت که به عن��وان مالک، 
مدارس را فروخته است و کاری از دست 

آموزش و پرورش بر نمی آيد.
اي��ن قصه البت��ه گويا همچنان س��ر 
دراز دارد. مدرس��ه براي فعاليت نيمكت 
مي خواهد، تخته سياه مي خواهد و مهم تر 
از آن كاركناني اعم از مدير و ناظم و معلم. 
دانش آموز ه��م كه به قدر كفايت موجود 
اس��ت؛ دانش آموزاني ك��ه مانده اند ميان 
راه و والدين��ي كه نمي دانن��د بايد دوباره 
به ثبت نام فرزندانش��ان در مدارس دور از 
محل زندگي شان اقدام كنند و هزينه هاي 
مرب��وط به رفت و آم��د را به جان بخرند 
يا همچنان منتظر باش��ند تا شايد فرجي 
شود و مدارس دولتي مذكور شروع به كار 
كنند. الزم به يادآوري اس��ت كه 14 هزار 
نفر در اين شهرك ها سكونت دارند و تأمين 
امكانات تحصيلي فرزن��دان خانواده هاي 
س��اكن، امري كاماًل ضروري و الزم است. 
مش��كل كمب��ود مدرس��ه در ش��هرها و 
ش��هرك هاي جديد، چيزي نيس��ت كه 
بشود براحتي از كنار آن گذشت. اقدامات 
عجوالنه و غيركارشناسي در زمينه ساخت 
اين ش��هرك ها، آنها را به سكونتگاه هايي 
ب��دون اماكن فرهنگي، تفريحي و تجاري 
تبديل ك��رده ك��ه نتيجه اش هم ش��ده 
سرگرداني جمعيت س��اكن كه گاه براي 
رفت��ن به مس��جد ي��ا انجام ي��ك خريد 
س��اده  مجبورند راه درازي را طي كنند. 
بحث مدرس��ه هم كه ديگر قصه طوالني 
 خ��ودش را دارد ك��ه به نمون��ه اي از آن

 اشاره شد. 
ابراهیم س�حرخیز، معاون س��ابق 
وزير آموزش و پرورش اذعان كرده بود در 
برخي شهرك هاي جديد مدرسه اي وجود 
ندارد و معضل كمبود مدارس در شهرهاي 
جديد و مس��كن مهر ديده مي شود. البته 
زماني در قانون شوراها،  بندي وجود داشت 
كه بر اس��اس آن، هر انبوه سازي كه 200 
واحد ساختمان مي س��اخت، موظف بود 
مدرسه  بسازد و تحويل آموزش و پرورش 

دهد كه مجلس اين بند را حذف كرد. 
 البته بماند كه آن زمان هم که اين بند، 
حذف نشده بود. برخي از انبوه سازان قانون 
را دور مي زدند؛ به عنوان مثال مي گفتند 
199 ساختمان ساختم و بر اساس قانون 
نبايد مدرسه بسازم. حاال تكليف ساكنان 
آن 199 س��اختمان و فرزندانش��ان ك��ه 
ناگزير از تحصيل هس��تند، چه مي شود 
را تنها خ��دا مي داند؛ فرزندان��ي كه قرار 
است آينده سازان كش��ور باشند، آن هم 
در شرايطي كه با توجه به كاهش مواليد، 
كشور در آينده به استعدادهاي جوان قطعًا 
نياز مبرم خواهد داش��ت؛ اس��تعدادهايي 
 ك��ه امي��د اس��ت ب��ر اث��ر بي تدبيري ها 

هدر نروند.

گــــزارش
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 افقي:
1- عن��وان محترمانه نظام��ي – باغ 

درختان مركبات
2- عضو پركاربرد مرغ در آش��پزي – 
ش��بكه فلزي كه روي سقف اتومبيل 

كار مي گذارند – عزا
3- مرموزترين بيماري قرن – خجالتي 

– شهر زيارتي عراق
4- نام مردانه – وي – فرود آمدن

5- رود فرانس��ه – پدر علم ژنتيك – 
خانه بزرگ – گندم

6- صداي زنگ – گرد – تكه اي پارچه 
ك��ه دربردارنده يك نماد، نش��ان واره، 

شعار، يا پيامي ديگر است
7- س��وا – درخ��ور توج��ه و بس��يار 

چشمگير – در آرزوي فرزند
8- ش��هري در استان كرمان – همان 

ياسمن است – منسوب به آخرت
9- نقدكننده – نوعي ماده سفيدكننده 

– خداحافظي خارجي
10- س��خنان بيمارگون��ه – نمايان، 

هويدا – تباه و گنديده
11- بخيه اي كه خياط بر جامه زند – اقبال – غريبه نيست – گل بتونه

12- حافظه جانبي رايانه – ضربه سر – هنر هفتم
13- واگيري – امر به ماندن – آشيانه

14- معم��واًل جهت توزيع بار پيچ و مهره ها اس��تفاده مي ش��ود – اثر تاريخي اروميه – 
وسني

15- عنص��ر يا ماده اي كه در حالت عادي عايق باش��د ولي با افزودن مقداري ناخالصي 
قابليت هدايت الكتريكي را پيدا كند – مذهب

 عمودي:
1- كل، همگي – بازيگر مشهور هاليوود كه با چند جايزه اسكار و شش جايزه گلدن گلوب 

در كارنامه حرفه اي خود، به آفريدن شخصيت هاي عصبي مزاج و بعضًا شرور شهرت دارد
2- يار ويس – كشاورز – انديشه و نظر

3- گوشه، پهلو – دلبر – جد پيامبر اكرم)ص(
4- تمدني خاك شده – دوستي، عالقه – شكل هندسي

5- خرماي پخته – مركز استان كردستان – از ظروف آزمايشگاهي
6- آسيب – مخفف ديگر – پدر – چاشني ادويه دار

7- طبيعي – زيان – قيمت
8- شرف و ناموس – بيزار – يكنواخت

9- شركت اتومبيل سازي فرانسوي – درباني كعبه – پنجمين شهر پرجمعيت تركيه
10- يك��ي از ضماير ش��خصي 
پيوسته – امپراتور روم – پاافزار – 

بزرگ منشي
11- قيص��ر – عط��ر ماي��ه – 

خودآرايي
12- آس��ماني – واحد سيگار – 

گدا
13- فكر و درنگ – موسيقيدان 

عصر ساساني – نهي كننده
14- ماده شيميايي بي هوش كننده 
– گوشه گيري – طبق اصل بيست 

و سوم تفتيش عقايد... است
15- يكي از مكاتب ادبي و هنري 
كه از پيشگامان آن شارل بودلر را 

مي توان نام برد – عالم الهي

 افقي:
1- مغول – برنده آلماني نوبل ادبيات 

1999
2- ذره باردار – مكتب هنر براي هنر 

– شهري در مصر
3- پرورش دهنده – ياري دهنده – 

حوله
4- س��كونت داش��تن – از ح��روف 

مقطعه قرآن – پارچه پرسوراخ!
5- فشفش��ه – مقابل خريد – يار – 

بله روسي
6- افسانه سرا – رشك برنده – جهت

7- نياكان – مخترع المپ – سؤال
8- عاقل ديوانه! – پسوند شباهت – از 

رسانه ها
9- ميل خانم باردار – حد و مقدار – 

واحد مقاومت الكتريكي
10- نانجي��ب – تازگ��ي و خرمي – 

بخشنده
11- عدد يك رقمي – بذر – مزدبگير 

– زمينه
12- كشور سانتياگو – لنگ مي زند – از گل ها
13- اراذل – پرنده پا بلند – پرنده اي كوچك

14- شهر زعفران – مفت – تماشا
15- مدافع آرسنال – نوعي ياقوت

 عمودي:
1- پوست دباغي شده – نوعي فيروزه شفاف

2- بلندترين قله – بهترين وضع – تلفظ »و«
3- از سازهاي موسيقي – سركرده، بزرگ – مثل و مانند

4- يك نوع نارنگي – جنبش خفيف – الهه جنگل
5- سبكي در موسيقي غربي – بهنجار – متكا

6- بلي در مكالمه – گل سرخ – ساخته شده از آهن – ماتيك
7- ميل و رغبت – اين گياه اصواًل مبدأ كويري دارد و به مصرف دام مي رس��د 

– نوبت بازي
8- الهه زيبايي – رشك ورزيدن – بدكار

9- آتش – پشت سر – زينت دست خانم ها
10- چك – اسب سركش 

– جفت – يازده!
11- ط��رز، روش – نجات 

– گياه نيشكر
12- دانه اي تلخ مزه از نوع 
ارزن – قلب دوم! – شهري 

در افغانستان
13- نوع��ي اس��تخدام – 
زيرزمين ژرف – ماليخوليا

14- ظ��رف – پرون��ده – 
اطاعت كردن

15- اث��ر ويكت��ور هوگ��و 
فرانس��وي –  بزرگ  اديب 

جارزننده
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زمان�ي در قانون ش�وراها، 
  بن�دي وج�ود داش�ت ك�ه 
بر اس�اس آن، هر انبوه س�ازي كه 
200 واحد س�اختمان مي ساخت، 
موظف بود مدرسه  بسازد و تحويل 
آموزش و پرورش دهد كه مجلس 
اين بند را حذف كرد البته بماند كه 
آن زم�ان ه�م که اين بن�د، حذف 
نش�ده بود. برخي از انبوه س�ازان 
قان�ون را دور مي زدن�د؛ به عنوان 
مث�ال مي گفتن�د 199 س�اختمان 
س�اختم و بر اس�اس قانون نبايد 

مدرسه بسازم!
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 مدرسه دولتي حق مسلم ماست

زنگ خطر غیرانتفاعي شدن مدارس دولتي، از سال ها پیش به صدا 
درآمده؛ زنگي كه صداي آن بدون شك در گوش اقشار كم درآمد، 
ناهنجارتر اس�ت؛ همان ها كه گاه حساب دخل و خرجشان چنان 
با هم ناجور اس�ت كه ديگر هزينه ثبت نام م�دارس غیر انتفاعي 
مي شود قوزباالقوز زندگي شان. حاال حسابش را كنید كه انتخاب 

ديگري هم نداشته باشند. اين جور وقت هاست كه يا النگوي يادگار 
مادرب�زرگ به طالفروش�ي مي رود يا حلق�ه ازدواج مادر كه البته 
كفاف كل هزينه را هم نمي دهد. 6 میلیون تومان براي ثبت نام در 
دبستان، پول كمي نیست براي پدري كه حقوق ماهانه اش به يك 

میلیون هم نمي رسد آن هم براي چند سر عائله. 

   مریم طالشی

بالتکلیفی خانواده های کم درآمد در روزهای ثبت نام

جدول و سرگرمی

به یاد داشته باشید 
فقــــط از صرافی 

های معتبر جهت 
نقل و انتقال پول 

خوداستفاده نمائید





سخنرانی پر احساس لئوناردو دی کاپریو در سازمان ملل

حاال وقت عمل شجاعانه 
و بی سابقه است!

لئوناردو دی کاپریو به عنوان سفیر صلح سازمان ملل در مقر این سازمان 
حاضر شد و برای رهبران جهان سخنرانی کرد.

آوریل   22 روز  سینما  سرشناس  بازیگر  دی کاپریو  تایمز،  آی بی  از  نقل  به   

برای رهبران جهان که برای امضا کردن تفاهمنامه ای به منظور جلوگیری از 
تغییرات اقلیمی گرد هم آمده بودند، سخنرانی کرد.

این تفاهم نامه که رسما با عنوان »معاهده پاریس« شناخته می شود، توسط 
بیش از 16۵ کشور امضا شد که باالترین تعداد کشورهای گرد هم آمده برای 
یک تفاهمنامه بین المللی هم بود. این مسأله باعث امیدواری می شود که به 
زودی شاهد تغییراتی باشیم. با این حال دی کاپریو هشدار داد که امضای این 
معاهده کافی نیست و باید اعمال قاطعی صورت بگیرند تا جلوی تغییرات 

اقلیمی گرفته شود.
گفت:  ملل  سازمان  گردهمایی  تاالر  در  حاضر  نمایندگان  و  رهبران  به  او 
سیاره مان نجات پذیر نیست مگر اینکه ما سوخت های فسیلی را در زمین و 
جایی که به آن تعلق دارند رها کنیم و یک تحول، یک تغییر بزرگ همین االن 
الزم است، تغییری که باعث به وجود آمدن یک آگاهی جمعی شود، یک تحول 
جمعی بشریت که علت شکل گیری و الهام بخش آن هم باید حسی از ضرورت 

از سوی تمام شما باشد.
به  شما  اگر  اما  بگوییم  تبریک  یکدیگر  به  امروز  می توانیم  ما  داد:  ادامه  او 
تاریخی  معاهده  این  تعهدات  از  فراتر  نتوانید  و  بازگردید  کشورهای تان 
بی سابقه  و  شجاعانه  عمل  وقت  حاال  داشت.  نخواهد  معنی ای  هیچ  بروید، 
از  است. دوستان من، به نمایندگان اطراف خود نگاه کنید، وقتش شده که 

یکدیگر بپرسید: تو در کدام سمت از تاریخ قرار خواهی گرفت؟
رکورد  داشتند.  حضور  معاهده  امضای  مراسم  در  دولتی  رهبر   60 حدود 
قبلی امضاهای ثبت شده در روز اول گردهمایی سازمان ملل در سال 1۹82 
به ثبت رسید که 11۹ کشور کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق  و وقتی 

دریاها را امضا کردند.
دی کاپریو گفت: دیگر وقتش شده که اعالم کنیم حرفی نخواهد بود، بهانه ای 
وجود نخواهد داشت، مطالعه 10 ساله ای شکل نخواهد گرفت، دیگر اجازه 
نمی دهیم کمپانی های سوخت های فسیلی نشانه ها و سیاست هایی را که روی 
آینده ما تاثیر می گذارند، دیکته کنند. این بدنه ای است که می تواند کاری را 
که مورد نیاز است انجام دهد. تمام شماهایی که در این تاالر نشسته اید، حاال 
دنیا دارد تماشا می کند. یا نسل های آینده شما را مورد تحسین قرار می دهند 

یا از شما بدگویی خواهند کرد.
این معاهده نیاز به رای های پارلمانی  تایید  از دولت ها برای  هنوز بسیاری 
که  کشور   ۵۵ حداقل  که  شد  خواهد  عملی  زمانی  تنها  معاهده  این  دارند. 
هستند،  انسان  دست  به  تولیدشده  گلخانه ای  گازهای  از  درصد   ۵۵ نماینده 
آن را به تصویب برسانند. چین و ایاالت متحده که بزرگترین تولیدکنندگان 
گازهای گلخانه ای جهان هستند، روی هم رفته 38 درصد از میزان گازهای 
تولیدشده را تشکیل می دهند. دو کشور بعدی هم روسیه و هندوستان هستند
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست
باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست

از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است
غرض این است وگرنه دل و جان این همه نیست

مّنت سدره و طوبی ز پی سایه مکش
که چو خوش بنگری ای سرو روان این همه نیست

دولت آن است که بی خون دل آید به کنار
ور نه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست

پنج روزی که در این مرحله مهلت داری
خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست

بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی
فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست

زاهد ایمن مشو از بازی غیرت زنهار
که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست

دردمندی من سوخته زار و نزار
ظاهرا حاجت تقریر و بیان این همه نیست

نام حافظ رقم نیک پذیرفت ولی
پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست

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 produce of the workshop of existence and dwelling all this is naught;
Bring wine. For the goods of the world all this is naught.
The desire of the heart and of the exalted soul is the society of the Beloved:
All that is; and, if not, heart and soul, all this is naught.
For the sake of shade, endure not the favor of the Sidra and the Tuba tree
For, O moving cypress, when well thou lookest, all this is naught.
Fortune is that which, without the heart’s blood, cometh to the bosom:
And, if not, the garden of the Beloved with effort and toil all this is naught.
A space of five days that thou hast in this stage of favor;
Rest pleasantly awhile. For Time all this is naught.
O Saki! We are waiting on the shore of the ocean of death
Regard again. For from lip to mouth all this is naught.
Zahed! beware; be not secure of the sport of pride
For the path from the cloister to the temple of the Magians, all this is naught.
Wailing and weeping have consumed me sorrowful:
The need of narrating and of explaining apparently all this is naught.
The name of Hafez accepted the writing of honor;
But, in the opinion of profligates, the writing of profit and of loss all this is naught.

چگونه پشتکار و ابتکار خیامی ها، ایران را صاحب صنعت خودرو کرد؟ 

در ستایش دو برادر 
بخش اول

برای اغلب ایرانیان، برادران خیامی بیش از آنکه کارآفرینان خالق، مبتکر و مبدع 
ایده های آرمانی پیرامون صنعت خودرو بوده باشند، در سال های پس از انقالب 
در دهه 40  نوستالژی پرشکوه طبقه متوسط شهری  تقویت کننده یک  به  بیشتر 
با  که  سیاسی  البی های  و  سوداگری  رانت،  با  نه  که  مردانی  شده اند.  مبدل   ۵0 و 
سختکوشی، سماجت، ابتکار و احترام به کار و نیروی کار خود را در جایگاهی 
نشاندند که در تاریخ ۵0ساله صنعت خودرو ایران به یک برند ملی تبدیل شدند. 
نام و خاطره ای که با آن نسلی در خیابان ها و جاده های ایران ناگهان دگرگون شد 

و نوع دیگری از زندگی اجتماعی را تجربه کرد.
احمد خیامی در سال 1303 خورشیدی در یک خانواده مذهبی در شهر مشهد 
دیده به جهان گشود. سیدعلی اکبر خیامی -پدر او- مردی روحانی که همیشه 
از  سیدعلی اکبر  گذاشت.  احمد  را  خود  فرزند  نام  می بست  سر  به  سبزی  شال 
هفت سالگی پسر بزرگ خود را به مدرسه سپرد با این هدف که مکتب آموزش 
آینده  او  نگاه  در  سازد.  منظم  و  سختکوش  نوجوان  یک  او  از  بتواند  ابتدایی 
جوان، زمانی رو به تعالی بود که در کسوت اهالی دولت درآید. اما احمد چندان 
آن  با  به سمت دولت و همنشینی  داد هرگز  از خود نشان  که بعدها جلوه هایی 

تمایلی نشان نداد.
از  که  است: »همین  آمده  از شهروندان همان شهر  یکی  در خاطرات  او  وصف 
اتومبیل های کوچه  به شست وشوی  و  ُلنگ می گرفت  یک  بیرون می آمد  مدرسه 
خیابان ها می پرداخت و با به دست آوردن پول از این راه به بودجه خانواده کمک 
می کرد. کمی که بزرگ تر شد چند آچار، پیچ و مهره و گاز انبر خرید و در کوچه، 
خیابان ها تعمیرهای ساده اتومبیل را هم می پذیرفت. بعدها ادعا کرده اند لنگی 
در  اتومبیل می پرداخت  به شست وشوی  آن  با  نوجوانی  در  احمد خیامی  که  را 
خانه مجلل 7 /3 هزار متری اش واقع در انتهای زعفرانیه به چشم دیده اند که در 

اتاقش آویزان کرده و به آن افتخار می کرد.«
کمی بعد، بخشی از زندگی او با واقعه اشغال ایران از سوی متفقین گره خورد. 
سربازان روس در زمان اشغال کشور و خاصه شهر مشهد همه کامیون ها و محل 
نگهداری این ماشین ها را مصادره و از دست پدرش درآورده بودند. چند سال 
بعد، وقتی متفقین ایران را ترک می کردند کامیون های پدرش را نیز مصادره و با 
خود به شوروی بردند. پدر احمد و محمود، در گاراژی که پیش از آن، کامیون ها 
را نگه می داشت شروع به تعمیر خودروهایی می کردند که در داخل شهر قراضه 
شده و قابل استفاده نبودند. گاه قطعات ماشین ها را جابه جا و مدل های نوینی 

در تعمیر ماشین ابداع می کردند.
 محمود خیامی برادر کوچک تر او، این روایت از زندگی خود را در خاطرات خود 
این چنین آورده است »با اتمام جنگ پس از مدتی روس ها مشهد را ترک کردند 
و از کامیون های پدرم خبری نبود لیک محل کامیون ها را آزاد گذاشتند و محل 
مذکور را پدرم تبدیل به تعمیرگاه نمود و من برای راه اندازی تعمیرگاه مشغول 

کار شدم و شب ها برای ادامه تحصیل در مدرسه رازی تحصیل می کردم.«
آن دو برادر عاشق خودرو و دوچرخه بودند. بعدها، بخشی از زندگی روزمره 
خردسالی  در  که  روزی  محمود  خورد.  گره  نقلیه  وسایل  این  خاطرات  با  آنان 
که  بود  آن  عالقه اش  و  عشق  همه  می کرد  تهیه  را  دوچرخه اش  نخستین 
موتورسیکلتی را جانشین آن کند. وقتی توانست یک موتورسیکلت کهنه را به 
صورت نقد و اقساط خریداری کند چشمش به اتومبیل های معدودی بود که در 
سال های پس از شهریور 1320 از خیابان های مشهد عبور می کردند. در آن زمان 
آن بسیار زیاد بود. برادر  اتومبیل یک وسیله اشرافی محسوب می شد و قیمت 
بزرگ تر -احمد- نمی توانست با پولی که از حمل مسافر با موتورسیکلت یا کرایه 
زودی  به  اما  کند.  خریداری  اتومبیلی  می آورد،  دست  به  نوجوانان  به  آن  دادن 
توانست با شست وشوی اتومبیل در خیابان های مشهد و تعمیر اتومبیل هایی که 
در کنار خیابان ها از حرکت باز می ماندند با موتور اتومبیل آشنا شود و بعدها 
توانست نخستین اتومبیل عمرش را تهیه کند و در گاراژهای مشهد به کار تعمیر 

اتومبیل بپردازد. ...  ادامه دارد


