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امروز شما
خواندنی

فروردین
بودی،  منتظرش  که  اتفاقاتی  یا  خبرها 
به  دیگر  وقت  چند  تا  است  ممکن 
افتد. وقت خود را تلف نکن و  تعویق 
افکار مبهم و پیچیده را از خود دور کن. 

به زودی همه چیز روبراه می شود.

    اردیبهشت
کن.

معقولی  و  معتدل  انسان  مجموع  در  تو 
تحت  را  تو  شرایط  تغییر  اما  هستی 
می شود  باعث  و  می دهد  قرار  تأثیر 
تصمیم هایی بگیری که تقریبًا از تو بعید 
است. سعی کن همچنان عقل و منطقت 

در کنار احساساتت کار کند.

   
خرداد

رفته  دست  از  که  فرصت هایی  بر 
است نمی توان اشک ریخت، چون این 
از  نتوانی  اگر  ندارد.  سودی  هیچ  کار 
فراتر  را  خود  و  گرفته  درس  گذشته 
همان  تکرار  به  ناچار  قراردهی،  آن  از 

تجربه های تلخ خواهی شد.
تیر   
عاطفی  نظر  از  که  می کنی  احساس 
مرده  دیگر  دل  و  خورده ای  شکست 
پرنده  این  باید  نیست  چنین  اما  است! 
زندانی را به باغی برده تا شاد شود. آن 
وقت خواهی دید که چطور نغمه سرایی 

می کند!

مرداد
دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. این نوع 
بود و درنهایت  اختالفات گذرا خواهد 
تو به خواسته و آرزویت می رسی. بهتر 
چهره  دیدن  با  او  تا  بزنی  لبخند  است 
بشاش و خندان تو کدورتها را فراموش 

کند.

     
شهریور

بین تو و دوست یا همسرت اختالفاتی 
را  اختالفات  این  است.  آمده  پیش 
باید  آن  از  قبل  اما  کرد  برطرف  باید 
ریشه های آنها را بشناسی تا در قضاوت 
نشوی. خطا  دچار  خود  داوری  و 

 
مهر

به زودی نادانی و لجاجت او تو را آزار 
می دهد. از دیدن اعمال و رفتارش دچار 
بهتر  شد.  خواهی  اضطراب  و  پریشانی 
است چند روز نزدیکش نشوی و او را 
به حال خودش رها کنی. در این مدت 
می توانی دعا کنی که او دوباره سر عقل 

بیاید.

آبان
ترس  بدون  را  خود  خواسته های  امروز 
و واهمه مطرح کنید. گوش شنوا وجود 
را  شما  آن  اثرات  و  داشت؛  خواهد 
متعجب خواهد کرد. چند روز دیگر به 
پایان روزهای طالیی عشق شما نمانده. 

از این روزها استفاده کنید.

آذر
تعقل  و  خردمندی  به  را  تو  کسی 
سفارش می کند. چون برخوردهای اخیر 
از  بود.  نسنجیده  احساساتی و  تو کاماًل 
این برخوردها باید درس گرفت و قبل 
دوستانت  روی  منفی  تأثیر  اینکه  از 

بگذارد، درصدد تصحیح آنها برآمد.

دی

نگرانی ها را از خودت دور کن. به خود 
و اطرافیانت اعتماد کن و در موردشان 
رفته  رفته  نباش.  سخت گیر  اینقدر 

اوضاع روبراه خواهد شد.

بهمن
از فرصت ها استفاده کن و برای چیزی 
که در آرزویش هستی تالش کن حتی 
دست  با  است.  دسترس  از  دور  اگر 
روی دست گذاشتن و غمگین بودن به 
و  زمان  فقط  و  نمی رسی  نتیجه ای  هیچ 
فرصت های خودت را از دست می دهی.

اسفند
که  می زند  را  دلت  خانه  در  کسی 
تو  دست  به  اگر  دل  اختیار  آشناست. 
نمی شد؛  تسلیم  آسانی  این  به  شاید  بود 

اما دل خود صاحب اختیار است.

روستای »اندج«  
منطقه الموت

شهروند عکاس 
عکس های حرفه ای خود را با کیفیت 
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کنید تا در روزنامه درج گردد

گپی متفاوت و طنز 
با سیروس ابراهیم زاده

در  سال ها  که  ابراهیم زاده  سیروس 
رادیو  و  تئاتر  سینما،  تلویزیون، 
حضور  است  مدتی  کرده،  فعالیت 
ندارد  بازیگری  عرصه  در  چندانی 
کارهای  آخرین  از  یکی  شاید  و 
برد، سریال  نام  آن  از  بتوان  او که 
این  باشد.  پزشکان«  »ساختمان 
روزهایش  این  فعالیت  از  هنرمند 
کتاب  ترجمه  و  نگارش  حوزه  در 

سخن گفت.
از  همچنین  او  ایرنا،  گزارش  به 
تاخت و تاز کرونا و دالیل گزیده 
از  را  خاطراتی  و  گفت  کاری اش 
روایت  یادماندنی  به  »کاکتوس« 
که  هنرمندانی  همچنین  و  کرد 
نیستند.سیروس  ما  میان  در  دیگر 
باسابقه  هنرمند  ابراهیم زاده 
مصاحبه  اهل  چندان  کشورمان، 
کمتر  هم  دلیل  همین  به  و  نیست 
رسانه ها  در  را  وگویی  گفت  او  از 
دیده ایم؛ اما به هر ترتیب مصاحبه با 
ایسنا را می پذیرد و می گوید سؤال ها 

را برایم بفرستید.
پس از دریافت پرسش ها در تماسی 
را  وگو  گفت  برای  نظرش  دوباره 
این  »مردم  می کند،  عنوان  اینگونه 
نیازمند  دارند،  خنده  به  نیاز  روزها 
چه  من  اینکه  هستند،  خوب  حال 
می کنم برای آنها جذابیتی ندارد، به 
مصاحبه  این  می خواهم  دلیل  همین 
که  زمانی  و  باشد  طنز  قالب  در 
لبشان  بر  خنده  می خوانند،  را  آن 
به  که  است  آن  از  پس  و  بیاید.« 
سؤال هایمان با نظم، دقت و ظرافت 
خاص خود همراه با لحنی طنزآلود  

پاسخ می دهد.
با  ایسنا  گوی  و  گفت  کامل  متن 
زیر  شرح  به  ابراهیم زاده  سیروس 

است: 
شرایط  با  می کنید؛  چه  روزها  این 
کرونا آیا مشغول به کاری هستید؟

خواب  از  بامداد  شش  ساعت   
پشت  دمپایی های  برمی خیزم، 
از  یکی  می پوشم،  را  بسته ام  پا 
پنجره های رو به حیاط را باز می کنم 
و هوای نیمه سالم صبح پایتخت را 
به درون دعوت می کنم. نیم ساعت 
بعد  و   ... سوئدی  سبک  ورزش 
باری  می کنم  کیپ  بسته  را  پنجره 
... سپس به سرعِت برق ولی آرام و 
بی سر و صدا صبحانه را می زنم توی 
رگ )به قول برو بچه های قدیمی!( 
نان سنگک باالی ۱۰ هزار تومان را 

عشق است ...
باری ... می نشینم پشت میز و با فال 

حافظ شروع می کنم:
خروشی  می آمد  عرش  از  »صبحدم 
عقل گفت: قدسیان گویی که شعر 

حافظ از برمی کنند«.
روی میز چندین کتاب و مجله در 
ادبیات،  و  هنر  گوناگون  زمینه های 
باز  نیمه  و  باز  نخوانده،  و  خوانده 
پرورقی  شده.کتاب  ولو  میز  روی 
که مجموعه نمایشنامه های کوتاه به 
گرفته ام  سفارش  که  انگلیسی  زبان 
عالیجناب  فتنه  اوایل  کنم.  ترجمه 
کرونا، کار را شروع کرده ام و هنوز 

ناتمام است...!
مدت هاست از تلویزیون دور هستید 
آیا دلیلی دارد. آیا پیشنهاد می شود 

و نمی پذیرید یا خیر؟
بعد از ظهور و تاخت و تاز »کرونا« 

سریال  و  تئاتر  کار  و  کسب  بازار 
قلم  )لفظ  کاسد    ... و  سازی 

»کساد«( شده!
گزیده  همیشه  من  اینکه  دیگر  و 
»بیکاری«(  قلم »کم کاری«  )لفظ 

کار کرده ام!
این بازیگر در توضیح تصویر زیر به 
دبش  است: چای  عنوان کرده  طنز 
بدبد نکنید یه  الهیجانه آ...فکرهای 

وقت!
به  تلویزیونی ای  شما در سریال های 
اغلب  که  پرداخته اید  نقش  ایفای 
کارهای  و  بوده  طنز  نوعی  به 
این  علت  بوده اند.  هم  پرمخاطبی 
که دیگر اینگونه آثار در تلویزیون 

نیست، چیست؟
باید از خودشان پرسید...شاید بتوان 
نمی  صرف  براشون  »دیگه  گفت 
 ... نشوند  )دلخور  طفلکی ها!«  کنه 

شوخی کردم!(
شبکه نمایش خانگی رقابت جدی با 
تلویزیون پیدا کرده در سریال هایی 
به  پیشنهادی  آیا  می کند  تولید  که 

شما در این مدیوم شده؟   
رقابت  است...خوب!  خوب  بله 
غیرخانگی  نوع  با  خانگی  نمایش 
من  از  ولی  است.  جدی  بسیار  اش 
به کار نکرده اند.  به حال دعوت  تا 

)لطفًا بین خودمان بماند!(
»کاکتوس« و »آشپزباشی« یکی از 
آثار به یادماندنی شما در تلویزیون 
محسوب می شود. درباره این سریال 
که سال ۷۹ تولید شد. اگر خاطره ای 
دارید و همکاری تان با آقای هنرمند 

بفرمایید.
مثل  بود  خوبی  سریال  آشپزباشی 
محمدرضا  کارهای  دیگر  اغلب 
کوتاه  نقش  یک  من  و  هنرمند 
ولی  داشتم.  آن  در  داشتنی  دوست 
دارد.  مفصلی  داستان  »کاکتوس« 
سریال  از  گرفته  نشأت  سریال  این 
»اختاپوس« بود، از کارهای پرویز 
صیاد. یادش به خیر و گرامی تر باد 
بهرامی،  صادق  هنرمند  یاران  یاد 
فروهر،  جهانگیر  نوید،  اهلل  عزت 
نوذر آزادی و پرویز کاردان ...؛ از 
آن جمع مری آپیک، پرویز صیاد 

و من در قید حیات هستیم.
»کاکتوس«  سریال  خاطرات  از 

بگویید.
من  قدیم  محله ای های  هم  از  یکی 
و  دارد  قلم  بر  دستی  می دانستم  که 
عیالوار و نیازمند است، روزی سراغ 
من آمد و از من خواهش کرد که 
او  دست  متن  نویسنده  عنوان  به 
و  سمعا  کنم.  بند  کاکتوس  در  را 
این  در  هنرمند  محمدرضا  با  طاعتا، 
پذیرفت  او  و  کردم  صحبت  باره 
عنوان  به  متنی  من  دوست  که 
نمونه بنویسد و به ما بدهد. دوست 
نویسنده در مدتی کمتر از یک هفته 
نوشته خود را تسلیم کاکتوس کرد 
تمرین  جلسه  اولین  در  شد  قرار  و 
نظر جمع  او خوانده شود و  متن  ما 
در  گیرد.  قرار  نظر  مورد  همکاران 
جلسه متن را به دست من دادند که 
روز  چشمتان   ... جمع  برای  بخوانم 
باز  را  متن  دفترچه  وقتی  نبیند  بد 
هرچه  ما  دوست  که  دیدم  کردم، 
متلک و بد و بیراه می دانست بار ما 
کرده است؛ و او تنها کسی بود که 

»کاکتوس« را نمی پسندید.

در دیدار معاون گردشگری با دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی مطرح شد؛

سند تحول دولت به گردشگری اهمیت داده است

معاون گردشگری در دیدار با دبیرکل سازمان جهانی گردشگری 
گفت: سند تحول دولت جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از 

مهم ترین اسناد باالدستی به موضوع گردشگری اهمیت داده است.
گردشگری،  معاونت  عمومی  روابط  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
علی اصغر شالبافیان در حاشیه بیست وچهارمین نشست مجمع عمومی 
 ۱۲ تا   ۹ تاریخ  از  که   )UNWTO( گردشگری  جهانی  سازمان 
آذرماه با موضوع »نوآوری، تحصیل، توسعه روستایی برای ساخت 
زوراب  با  است،  برگزاری  حال  در  اسپانیا  در کشور  بهتر«  آینده 
حسن  نیز  و  گردشگری  جهانی  سازمان  دبیرکل  پولولیکاشویلی، 

قشقاوی سفیر ایران در اسپانیا دیدار داشت.
برنامه سند  در  اهمیت صنعت گردشگری  نشست موضوع  این  در 
تحول دولت جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از دستاوردهای 

مهم، مطرح و تأثیرات مثبت آن تشریح شد.
همچنین روند برگزاری کنفرانس بین المللی گردشگری روستایی در 
ایران که به دلیل پاندمی کرونا به تعویق افتاده بود، مورد بررسی 
دوباره قرار گرفت. این رویداد که قرار بود در استان های کرمانشاه 
محتوای  با  میزبانی،  و  عنوان  تغییر  با  شود،  برگزار  کردستان  و 
گردشگری شهری در شهر تهران و با همکاری مجموعه نوسازی 

عباس آباد شهرداری تهران انجام شود.  
عالوه بر این، با توجه به ورود ایران به نوسده در سال ۱۴۰۱ و نظر 

به این که این رویداد تنها در ایران و افغانستان رخ می دهد، معاون 
گردشگری حمایت معنوی سازمان جهانی گردشگری را خواستار 

شد.
نیز  گردشگری  جهانی  سازمان  دبیرکل  پولولیکاشویلی،  زوراب 
ایران،  اسالمی  جمهوری  و  سازمان  این  حسنه  روابط  بر  تأکید  با 
 ۲۰۲۵ تا   ۲۰۲۲ دوره  برای  او  دبیرکلی  از  ایران  حمایت  خواستار 
شورای  عضو  کشورهای  طریق  از  فقط  حمایت  این  شد.  خواستار 

اجرایی امکان پذیر خواهد بود.
او همچنین از ایده نوسده در زمان برگزاری نوروز که در کشورهای 

منطقه جشن گرفته می شود، حمایت کرد.  
و  صنایع دستی  مرکز  تأسیس  شدن  نهایی  خواستار  پولولیکاشویلی 
گردشگری شد و همچنین موضوع آغاز فرایند همکاری به صورت 
مرحله ای و با برگزاری کارگاه های آموزشی و غیره را مطرح کرد.

https://instagram.com/tolounews آدرس صفحه اینستاگرام:

درخشش کودکان ایرانی در مسابقه بین المللی نقاشی رومانی

۱۰ عضو مراکز فرهنگی  هنری کانون پرورش فکری کودکان و 
یک  رومانی  کشور  نقاشی  بین المللی  مسابقه  پنجمین  از  نوجوانان 

جایزه بزرگ و ۹ نشان طال و دیپلم افتخار دریافت کردند.
به گزارش مهر به نقل از گزارش اداره  کل روابط عمومی و امور 
بین الملل کانون، این مسابقه با موضوع »شهر و محل زندگی شما« 
از ۱۵ کشور، ۱۰  اثر  میان ۱۸۰۰  از  و  برگزار شد  در سال ۲۰۲۱ 
این  افتخار  دیپلم  و  نشان  جایزه،  کسب  به  موفق  ایرانی  کودک 

رویداد بین المللی شدند.
بهبهان  کانون  از  ساله   ۹ پوررضایی«  »کیمیا  خبر،  این  اساس  بر 
استان خوزستان در این مسابقه، جایزه بزرگ و دیپلم افتخار را از 
از کانون خرم آباد  آن خود کرد.همچنین »آنیسا جافری« ۷ ساله 
استان لرستان، »فرشته عبدی« ۱۲ ساله و »حدیثه عالمی« ۱۰ ساله 
هر دو از کانون شیرین سو استان همدان، »الناز خدابخشی« ۱۰ ساله 
از کانون چرمهین استان اصفهان، »نگین یارعلی« ۱۴ ساله از کانون 

ملک شهر  کانون  از  ساله   ۱۲ جنتی«  »نیکو  اصفهان،  استان  داران 
استان اصفهان، »ستایش نصوحی« ۱۱ ساله از کانون مبارکه استان 
اصفهان، »نیروانا روستایی« ۱۰ ساله از کانون اهواز استان خوزستان 
از مسابقه  انگوت استان اردبیل،  و »بیتا جدی« ۱۰ ساله از کانون 

بین المللی رومانی نشان طال و دیپلم افتخار دریافت کردند.
یک نشان طال نیز از این مسابقه به امور بین الملل کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان تعلق گرفته است.

اعتراض خانواده گوچی به فیلم »ریدلی اسکات«

وارثان خانواده ایتالیایی گوچی با انتشار بیانیه ای نسبت به فیلم جدید 
»خاندان گوچی« ساخته »ریدلی اسکات« اعتراض کرند.

به گزارش ایلنا به نقل از ورایتی، خانواده »آلدو گوچی« که بین 
سال های ۱۹۵۳ تا ۱۹۸۶ رئیس کمپانی و خانه فشن گوچی بودند  
درست  تصویری  ارائه  عدم  به  را  خود  اعتراض  بیانیه ای  انتشار  با 
فیلم »خاندان گوچی« ساخته جدید »ریدیل اسکات«  و موثق در 

اعالم کردند. 
  »ANSA« ایتالیایی ابتدا توسط خبرگزاری  بیانیه ای که در  این  در 
زحمت  خودشان  به  فیلم  این  »سازندگان  است:  آمده  شد  منتشر 
گوچی  آلدو  کشیدن  تصویر  به  و  فیلم  ساخت  از  پیش  تا  ندادند 
)مدیر کمپانی گوچی برای مدت ۳۰ سال که نقش او را در فیلم آل 
بازماندگان و اعضای خانواده وی مشورت  با  بازی کرده(  پاچینو 

کنند.« 
همچنین در این بیانیه آمده است در فیلم »خاندان گوچی«، لحن و 
نگرشی به شخصیت اصلی داستان و همچنین ماجراهای پیرامون القا 
شده که هرگز به آنها متعلق نبوده است و این از بُعد انسانی بسیار 
دردناک و یک توهین به میراث گوچی است که این برند بر اساس 

آن بنا نهاده شده است. 
»ریدلی اسکات« نیز در واکنش به صحبت های »پاتریزیا گوچی« 
که او را متهم به سرقت هویت یک خانواده برای رسیدن به سود 
گفت:  سی  بی بی  رادیو  با  گفتگو  در  بود،  کرده  متهم  منفعت  و 
باشید که یکی  به خاطر داشته  باید  نیستم.  موافق  این موضوع  »با 
اعضای  از  دیگر  و یکی  قتل رسیده  به  اعضای خانواده گوچی  از 
خانواده برای فرار مالیاتی به زندان رفته است، پس شما نمی توانید 

درباره منفعت طلبی من صحبتی کنید«. 
برای  را  فیلم  این  سازندگان  نیز  این  از  پیش  گوچی«  »پاتریزیا 
پدرش »آلدو گوچی«  نقش  در  بازی  برای  پاچینو«  انتخاب »آل 
فرزند ارشد »گوچیو گوچی« مورد انتقاد قرار داده و عنوان کرده 
»آل پاچینو« چاق و قدکوتاه است در حالی که پدرش قدبلند، الغر 
پدرش  آبروی  می شود  موجب  فیلم  این  و  است  بوده  چشم آبی  و 

لکه دار شود.
»مائوریزیو  قتل  ماجرای  درباره  گوچی«  »خاندان  فیلم  داستان 
گوچی« با بازی »آدام درایور« است که در سال ۱۹۹۵ توسط یک 
فرد مسلح به ضرب گلوله کشته شد و بعدها مشخص شد این قتل به 
دستور مستقیم همسر سابقش »پاتریزیا رجیانی« انجام شده که در 

این فیلم »لیدی گاگا« ایفاگر نقش اوست.
این فیلم بر اساس کتابی با عنوان خانه گوچی: »داستانی پرشور از 
قتل، جنون، شکوه و طمع« نوشته »سارا فوردن« ساخته شده است. 


