
سه شنبه 26 تیرماه 1397              شماره 2284                                                                                                                                      

روزنامه 

قیمت در کازرون 500 تومان

طلوع   روزنامه فرهنگی/ سیاسی/ اجتماعی/ ورزشی            صاحبامتیاز،مدیرمسئولوسردبیر:محمدمهدیجعفریزاده

   ISSN:  5873 - 8002      5873-8002 :  ) عضو شرکت تعاونی مطبوعات کشورشماره استاندارد بین المللی روزنامه طلوع )شاپا

شیراز: خیابان انقالب )نادر(/ نبش پارک انقالب/ مجتمع رز/ طبقه اول               تلفن :32344772-071          فاکس: 32344771              چاپخانه: آنیل رسانه برتر 

حساب  جاری سپهر 0101455837001 بانک صادرات    به نام روزنامه طلوعکازرون: خ قدمگاه/ پایین تر از تقاطع امیرکبیر  071-42229246

 www.tolounews.com tolounews.com/Regulations.aspxپست الکترونیک: toloudaily@gmail.com                                            آدرس سایت: مرامنامه اخالقی:

http://telegram.me/tolounews tolounews@آدرس کانال تلگرام رسمی روزنامه طلوع: eshterak.ir@gmail.comیا جستجوی 

فروردین 
فرصت های جدیدی که در اختیارتان قرار می گیرند به شما این شانس را خواهند 
داد که وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشیده و ازلحاظ حرفه ای هم پیشرفت 

کنید.
اردیبهشت 

در حال حاضر روابط شما با افرادی که برایتان مهم و عزیز هستند خیلی گرم و 
صمیمانه هستند. ممکن است دوستانتان بخواهند به کمک شما آمده و در پیش 

بردن پروژه ای که در دست انجام دارید به شما کمک کنند.
خرداد 

و  می رسند  ذهنتان  به  هنری  کارهای  انجام  برای  فوق العاده ای  ایده های  امروز 
باید از استعدادهای ذاتی که در کارهای هنری دارید بهره ببرید. هرچقدر هم 
کارهای دیگری برای انجام دادن داشته باشید که برایتان از اهمیت و اولویت 
سردارید  در  که  ایده هایی  نوشتن  به  را  زمانی  حداقل  باید  هستند،  برخوردار 

اختصاص بدهید.
تیر 

باوجوداینکه امروز تنهایی را ترجیح می دهید به نفعتان است که به این تمایل 
خود توجهی نشان ندهید و خودتان را در خانه زندانی نکنید. امروز روز بسیار 
خوبی برای دیدار و وقت گذراندن با دوستان و شرکت در فعالیت های اجتماعی 

مختلف و آشنایی با افراد جدید خواهد بود.
مرداد 

امروز چهره جدیدی وارد زندگی تان خواهد شد که برای شما بسیار جذاب به 
نظر می رسد و می تواند به یکی از بهترین دوستان شما تبدیل شود. خوشبختانه 

شما هم از جذابیت بسیار باالیی برخوردار هستید.
 شهریور

امروز یکی از دوستانتان شما را با افراد جدیدی آشنا خواهد کرد که تجربه های 
زیادی دارند و می توانند اطالعات ارزشمندی را در اختیارتان قرار دهند که بعداً 

به دردتان خواهند خورد. 
مهر 

یک شب  دارید  دوست  و  هستید  همیشه  از  احساساتی تر  بسیار  شما  امروز 
رمانتیک را در کنار کسی که دوست دارید بگذرانید. اگر متأهل هستید امروز 
فرصت بسیار خوبی برای رسیدگی به وضعیت زندگی زناشویی تان خواهد بود. 

آبان 
امروز عشق و ازدواج ذهن شما را به خود مشغول کرده اند. دیدار باکسی که 
دوست دارید شما را در فکر یک زندگی خوش و خرم در کنار او فرو خواهد 

برد.
آذر 

امروز شما احساس می کنید که بسیار پرانرژی، سرحال و جذاب شده اید. این 
احساسی که شما نسبت به خودتان دارید باعث خواهد شد اطرافیانتان نیز در 

تفکرات خود نسبت به شما تجدیدنظر کنند. 
دی 

صمیمیت و مهربانی ذاتی شما امروز بیش از هرروز دیگری به چشم اطرافیانتان 
و  کرده  برقرار  ارتباط  مختلف  افراد  با  راحت  خیلی  می توانید  و  آمد  خواهد 

دوستی های جدیدی را آغاز کنید. 
بهمن 

ممکن  داشت که  اعضای خانواده تان خواهید  از  برخی  با  امروز درگیری های 
است برایتان آزاردهنده باشد، چون همزمان طرف مقابلتان را عاشقانه دوست 

دارید و هم به شدت از او عصبانی هستید. 
اسفند

آنها  به  رفتن  وقت  که  شد  خواهد  دعوت  در جمع هایی  برای حضور  شما  از 
این  پذیرش  به  مجبور  دعوت کننده  به  احترام  خاطر  به  نکنید  فکر  ندارید.  را 
دعوت ها هستید، می توانید خیلی مؤدبانه این دعوت ها را رد کنید. زمان آن فرا 

رسیده است که کمی بیشتر روی زندگی شخصیتان تمرکز کنید.

خواندنیامروزشما

دهه کرامت مبارک بادفرانسه چگونه پس از 46 سال رکورد زد؟

پرپیچ ترین خیابان جهان

محبوب ترین بازیگر شبکه های اجتماعی

خیابان لمبارد در سانفرانسیسکو پر پیچ و خم ترین خیابان جهان 
لقب گرفته است. این خیابان زیبا که مسیر آن از شرق به غرب 
شهر سانفرانسیسکو طراحی شده به خاطر شیب تند و داشتن ۸ پیچ 

در جهان مشهور شده است.
در  مجاز  حداکثر سرعت  و  دارد  درجه   ۲۷ شیب  لمبارد  خیابان 
این خیابان دارای منظره زیبایی  بر ساعت است.  آن ۸ کیلومتر 
به سمت خود می کشاند.  میلیون گردشگر را  بوده و هرسال دو 
تعداد این گردشگران در آخر هفته های تابستان به ۱۷ هزار نفر 

در روز می رسد.

پیرمرد آمریکایی به عنوان محبوب ترین نویسنده و بازیگر کمدی 
شبکه های اجتماعی انتخاب شد.

به گزارش جام جم آنالین به نقل از مهر، فهرست محبوب ترین 
داده های  مبنای  بر  که  آمریکا  اجتماعی  شبکه های  در  بازیگران 
فیس بوک، اینستاگرام، توئیتر، یوتیوب و گوگل پالس محاسبه 
می شود نشان داده است »تامی چونگ« محبوب ترین بازیگر در 

شبکه های اجتماعی آمریکا در هفته اخیر بوده است.
کسب  را  جایگاه  این  بار  نخستین  برای  کهنه کار  کمدین  این 
می کند. وی که ۸۰ سال دارد در توییت هایش ترامپ را به شدت 
در  را  فهرست  این  هفتم  جایگاه  پیش  هفته  او  می کند.  مسخره 
فهرست  این  تنها زن  به عنوان  نیز  میالنو«  »آلیسا  داشت.  اختیار 
برای نخستین بار جایگاه دوم را کسب کرده است. او هفته پیش 
پنجم بود. وی ۴۵ ساله و مادر ۲ فرزند و هم اکنون در ونکوور 
در حال ضبط فیلم جدیدش است. در کنار این دو بازیگر، »ویل 
رأس  نفر  پنج  گروایس«  »ریکی  و  همیل«  »مارک  اسمیت«، 

بازیگران مجبوب در شبکه های اجتماعی شده اند.
»اوگینو دربز« بازیگر مکزیکی با انتشار چند ویدیو که یکی از 
آنها گفتگویی با طرفداران تیم مکزیک در رقابت های جام جهانی 
۲۰۱۸ روسیه بود، موفق شد تا جایگاه ششم را به خود اختصاص 
دهد. مکان هفتم را »دواین جانسون« در اختیار دارد و پس از وی 
»لین مانوئل میراندا«، »جیدن اسمیت« و »کوین هارت« مکان 

دهم جای گرفته اند.

تیم ملی فوتبال فرانسه در حالی به عنوان قهرمانی جام جهانی رسید که یک رکورد ویژه را جابه جا کرده است.
به گزارش جام جم آنالین، در جام جهانی ۱9۷۰ تیم ملی فوتبال برزیل در حالی قهرمان شد که میانگین سنی ۲۵ سال و ۵ روز را داشت و از 
سوپراستار محبوب و کم سن و سالی به نام پله بهره می برد. برزیل با آن میانگین سنی، جوان ترین تیم تاریخ جام جهانی به عنوان یک قهرمان 
است. ۴6 سال گذشت و تیم ملی فوتبال فرانسه قهرمان جام جهانی روسیه شد. آنها میانگین سنی ۲6 سال و ۱۰ روز را دارند. هرچند این تیم 
رکورد میانگین سنی کم برزیل را نشکست؛ اما در ۴6 سال اخیر به جوان ترین تیمی تبدیل شد که قهرمان جام جهانی می شد. فرانسوی ها در 

حالی قهرمان شدند که ستاره ای نوجوان به نام امباپه ۱9 ساله را در ترکیب خود دارند.

قبل از این که محمود عزیزی را به واسطه بازی در آثاری مانند »لیلی با من 
است« بشناسم، او را به عنوان استادی می شناسم که درس تئاتر به ما می داد.
اواخر دهه 6۰ به پیشنهاد پرویز زاهدی؛ نویسنده از فرانسه به ایران برگشت 
تا دانش و معلومات فرهنگی و هنری خود را در اختیار دانشجویان و آثار 
با بازی در فیلم لیلی با من است به شهرت  نمایشی بگذارد. در سال ۷۴ 
رسید، بعد از موفقیت در این فیلم گمان می رفت دکتر عزیزی جایگاه خود 
را در حوزه تئاتر، سینما و تلویزیون پیدا کند اما این بازیگر هرچند در 
آثار زیادی بازی کرد اما چنین به نظر می رسد که نتوانست به جایگاهی 
که الیقش است، برسد و بیشترین تمرکز خود را بر تدریس در دانشگاه ها 

متمرکز کرد. با عزیزی هم صحبت شدیم.
او انتقاداتی به مدیریت حوزه فرهنگ و هنر دارد و سؤاالتی را از مدیران 

می پرسد که بد نیست مدیران پاسخگوی آنها باشند.
این روزها مشغول چه کاری هستید؟

از  نمی توانم بگویم سرکار هستم، چون مثل خیلی  مسلمًا در جواب شما 
باید  باشم،  پاسخگو  نباید  را من  بیکارم  این که چرا  اما  بیکارم.  بازیگران 
سیاست گذاران  از  باید  باشند.  آن  جوابگوی  هنر  و  فرهنگ  کارگزاران 
فرهنگ و هنر که بودجه و مجوزها را در اختیاردارند، سؤال کرد. باید 
پرسید چرا در حوزه های مختلف اعم از موسیقی، تئاتر، سینما، تلویزیون، 
باشد  درست  توزیع  و  برنامه ریزی  اگر  است.  زیاد  بیکاری  و...  تجسمی 
بیکاری این قدر فراگیر نمی شود. در هیچ کجای دنیا چنین نیست که فقط 

به تعداد محدودی کار برسد و بقیه بیکار بمانند.
یعنی معتقدید مدیریت فرهنگی باید بر انتخاب بازیگران نظارت داشته 

باشد؟
اتفاقات  باشد  درست  سیاست گذاری  اگر  معتقدم  نیست!  نظارت  منظورم 
پشت پرده شکل نمی گیرد. در حوزه فرهنگ و هنر حرف وحدیث بسیار 
است؛ صحبت از رانت هایی است که داده می شود بدون این که نتیجه ای 
داشته باشد. مثاًل شنیده می شود فالن مبلغ برای تجسمی پرداخت شد؛ اما 
نتیجه آن بودجه باید مثاًل مجسمه ای در قد و قواره مجسمه فردوسی باشد 
اما خروجی دیده نمی شود. در سینما اتفاقاتی رخ می دهد که جای تعجب 
دارد؛ بیشتر فیلم ها به سمت فیلم های سرگرم کننده و کمدی رفته که بد هم 
نیست به هرحال سینما، صنعت است و باید چرخش بچرخد اما در چنین 
شرایطی دیگر به معاونت سینمایی نیاز نیست که تمایل زیادی به دخالت 

در همه امور و بودجه هم دارد!
را هم دارید، در آنجا سینما صنعت است و  فرانسه  شما تجربه کار در 

دولت نظارتی بر آن ندارد...
در کشورهای غربی هم قواعدی وجود دارد که صنعت سینما باید آن را 
رعایت کند، مثاًل هویت ملی ارتش را نباید زیر سؤال ببرند. قواعد کاماًل 
مشکل  اما  نمی کند؛  تغییر  مدیران  رفتن  و  آمدن  با  که  دارند  مشخصی 
کشور ما این است که قوانین را مدیران به شکل سلیقه ای مشخص می کنند 

و تغییر می کند.
شنیده  زیاد  بازیگری  حوزه  در  البی گری  از  گالیه  که  است  مدتی 

می شود، آیا در اروپا نیز چنین مشکالتی وجود دارد؟
اتفاقات  از  بسیاری  مانع  به شدت قوی است که  آنجا تشکل های صنفی 
پشت پرده می شود. اگر جوانی هم که ظاهر جذابی دارد، دوست داشته 
باشد پول بدهد و وارد سینما شود، ابتدا برایش کالس های آموزشی برگزار 
می کنند و برای حضور او در سینما برنامه ریزی می کنند. این طور نیست که 
یک نفر پول بدهد و در یک فیلم نقش اول را بازی کند و بعد دیگر خبری 
از او نباشد. در کشور ما برنامه ریزی بلندمدت برای کسی که سرمایه وارد 
سینما می کند، نیست. اصاًل برنامه ریزی وجود ندارد. تهیه کننده ها از روی 
دست هم کپی می کنند، هر فیلمی که پرفروش شود، کپی برداری از آن 
و  دارد  را  هم البی های خاص خود  این سری سازی  البته  می شود.  شروع 

هرکسی نمی تواند حتی کپی برداری کند.
در تئاتر هم فعالیت های شما محدود شده.

در دوره هشت ساله رئیس جمهوری احمدی نژاد یک تئاتر کارکردم و در 
دوره روحانی هم یک کار! من توانایی های خودم را نشان داده ام و کارم 
را بلدم، اما مناسباتی وجود دارد که نمی گذارد کارکنم. در همه جای دنیا 

دولت ها از تئاترهای خوب حمایت می کنند؛ اما در کشور ما این حمایت ها 
از افراد خاصی می شود و همه هنرمندان شامل آنها نمی شوند. چند وقتی 
من  سؤال  وزارتخانه هاست.  و  نهادها  مالی  شفاف سازی  از  است صحبت 
این شفاف سازی مالی  این است چرا سازمان های فرهنگی و هنری وارد 
تا  نمی شود  اعالم  می شود،  پرداخت  افراد  به  که  ارقامی  چرا  نمی شوند؟ 
اتفاقًا  باعث شده آن هایی که  این فضا  برود!  بین  از  حداقل سوءتفاهم ها 
ما  به  چرا  که  باشند  شاکی  مدام  می گیرند،  دولت  از  خوبی  بودجه های 
بودجه نمی دهند! وقتی شفاف سازی وجود نداشته باشد، آدم ها آدرس غلط 

می دهند و فضای بدبینی روزبه روز گسترده تر می شود.
االن شرایط طوری شده هرکسی کار می کند، بقیه می گویند او به یکجایی 
وصل است وگرنه چرا ما نمی توانیم کارکنیم؟! چرا قواعد و شرایط کار 
کردن به صورت شفاف مشخص نمی شود که هرکسی جایگاه خودش را 

بشناسد و بداند در کجا قرار دارد؟
با همه این مشکالت در ایران ماندید و به فرانسه برنگشتید؟

من آنجا شرایط زندگی و کار داشتم؛ اما به ایران آمدم و زندگی ام را برای 
ماندن در اینجا برنامه ریزی کردم. اما متأسفانه برنامه هایم به نتیجه نرسید. 
در همه بخش ها و اقشار جامعه مشکل وجود دارد این به ناکارآمدی دولت 
برمی گردد یا به مدیرانی که بلد نیستند، برای کشور برنامه ریزی کنند، من 
نمی دانم! ما شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم، هشت سال دفاع مقدس، 
تحریم های بسیار سفت و سختی را پشت سر گذاشتیم اما االن خیلی شرایط 
برنامه ریزی  برای هیچ کاری  نمی توان  اصاًل  و  است  زندگی سخت شده 
کرد. جای تعجب است که یکی از دولتمردان به ایرانی هایی که در خارج 
زندگی می کنند، پیشنهاد می دهد که به ایران برگردند و پول هایشان را در 
اینجا سرمایه گذاری کنند، سؤال من این است که چرا هیچ کدام از وزیران 
چند  و  کنند  سرمایه گذاری  چرخه  وارد  را  خود  پول های  نیستند  حاضر 
برنگشتم چون  فرانسه  به  من  کنند؟  راه اندازی  تولید  کارخانه  و  کارگاه 
اینجا وطن من است و من مدیون آب وخاکم هستم، مدیون پدر و مادرم 

هستم. وطنم را دوست دارم و چرا باید ازاینجا بروم؟
در دانشگاه تدریس می کنید؟

حال وروز  هم  عالی  آموزش  که  است  این  واقعیت  اما  شده ام؛  بازنشسته 
بازنشسته های  و  نمی شود  پرداخت  به موقع  اساتید  حقوق  ندارد.  خوبی 
بازنشستگی  صندوق  نگران  من  ندارند،  خوبی  شرایط  هم  عالی  آموزش 
وزارت علوم هستم چون هیچ خبری از آن نیست و به نظرم باید درباره آن  
هم شفاف سازی شود. روشنگری در هر زمینه ای باعث می شود سوءتفاهم ها 

و نقاط تاریک برطرف شود.

گفت وگو با محمود عزیزی، بازیگر و استاد دانشگاه:

فرهنگ و هنر هم به شفاف سازی 
نیاز دارد


