
نساری له  ژا
آرشیو طوطی

بخشی از



با محوریت صحنه های  فیلم هایی  ایران، شامل  انقالب  از  قبل  سینمای  پول ساز  و  اصلی    بخش 
نقش کرده ایفای  فیلم ها  این  اغلب زنانی که در  انقالب ۵۷  با وقوع  بود.    رقص و آواز زنان 
شوند.»آرشیو ظاهر  سینما  پرده  بر  نتوانستند  دیگر  و  شدند  گذاشته  کنار  سینما  از   بودند 
درباره آنچه  هر  از  استفاده  با  را   زنان  این  از  یکی  مرگ  و  افول  تا  شهرت  مسیر   طوطی« 
و روزنامه  مثل  قدیمی تری  رسانه های  می گذارد؛  نمایش  به  منتشرشده،  رسانه ها  در  زن   این 
اینستاگرام فیس بوک،  یوتیوب،  مثل  جدیدتر  رسانه های  و  انقالب  قبل  سال های  در  .مجله 
چند از  پس  او  نام  نود،  دهه ی  اوایل  در  طوطی  بی خانمانی  درباره  خبری  انتشار   با 
باقابلیت خبری  به عنوان  او  تلخ  روزگار  بار،  این  می شود.  دیده  رسانه ها  در   دهه 
به افرادی  و  می شود  گذاشته  اشتراک  به  شبکه ها  در  بودن«  »پربیننده  و  بودن«   »جالب 
این از  بخشي  می پردازند.  »طوطی«  درباره  مجالت  قدیمی  مطالب  و  عکس ها   بازنشر 
است شده  ساخته  مجازی  فضای  در  گذاشته شده  اشتراک  به  مطالب  از  استفاده  با  آرشیو 
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خريد 100دستگاه اتوبوس دوكابين جديد براي تبريز
 عليرضا نوين، ش��هردار تبريز گفت: اليحه خريد 100دستگاه اتوبوس دوكابين جديد و مدرن از سري اتوبوس هاي 
دو كابين فعلي فعال در مس��ير بي آرتي از سوي شوراي اسالمي ش��هر تبريز به تصويب رسيد و شهرداري مكلف به 

خريد و ورود اين تعداد اتوبوس جديد به ناوگان حمل ونقل درون شهري شده است. 

  شماره  5580  سال  بيستم   چهارشنبه 30 آذر 1390 
states@ hamshahri.org

ايران 26
با مردم

جريمه در جريمه! 
اينكه اعالم شده، مأموراني كه عمدا يا سهوا در جريمه رانندگان مرتكب اشتباه شوند، 
جريمه خواهند شد، خبر بهجت اثري است و اين حسن را دارد كه از اين پس كمتر شاهد 
جريمه هاي اش��تباهي باشيم. نمونه اش، تخلفي است كه براي پيكان قديمي من ثبت 
شده است. نوشته اند تسليمي، در شهر  س��اري، اما من امسال اصال گذارم به اين شهر 
نيفتاده است. مهم تر از آن نوشته اند سرعت غيرمجاز در اتوبان كرج  در حالي كه پيكان 
من، همينجوري هم به زحمت راه مي رود، چه رسد به اينكه سرعت غيرمجاز هم داشته 
باشم، البته اگر منظورشان تخلف از حداقل سرعت باشد، درست است! باري، اميدواريم، 
جريمه بابت اشتباه مأموران، از اين اشتباهات در برگه هاي عدم خالف بكاهد و جريمه ها 

بجا باشند و رانندگان هم حواسشان باشد كه تخلف نكنند. 
امراهلل نظام آبادي- قزوين 

تا بي نهايت بانك! 
شمردم، يازده تا اخطاريه مبني بر به تعويق افتادن اقساط بانكي روي تابلوي اعالنات 
مجتمع ما چسبانده بودند با نام يازده بانك مختلف! به قول همسايه شوخ طبع ما شب 
مي خوابيم و صبح كه بيدار مي شويم مي بينيم يك ساختمان نبشي ديگر كه مثال ساليان 
دراز خواربار فروش��ي بود، شده يك بانك جديد و ديگر از مغازه هاي دونبش و سه نبش 
تهران خبري نيس��ت و همه نبش ها به تصرف بانك ها درآمده است!  همسايه ديگري 
مي گفت، شب رفته بودم پشت بام تا منبع ذخيره آب گرم را بررسي كنم، در چشم انداز 
دوردست، نوشته درشتي با رنگ قرمز بر فراز شهر توجهم را جلب كرد. من كه معموال 
عينك مي زنم تا بتوانم رانندگي كنم، توانستم آن نوشته را بخوانم. نام يك بانك نوظهور 
بود. حاال آن نوشته چقدر درشت بود كه از آن فاصله دور مي توانستم با چشم غيرمسلح 
ببينم، قابل تخمين است. البته چه مانعي دارد، البد بانكداري راهي ميانبر براي كسب 
درآمد اس��ت. به قول حسابدار اداره ما، بانكداري همه اش سود است و اگر گفته شد كه 
صرف نمي كند، البد طرف س��ود خيلي زيادي مي خواهد!  ب��ا نگاهي گذرا به اين همه 
برج و بارو كه بانك ها برپا كرده اند، معلوم اس��ت كه درآمد خوبي دارند، البته هر از گاه، 
اختالس گراني هم پيدا مي شوند و كفگير به ته ديگ مي خورد؛ نظيرش را چندي پيش 
ش��اهد بوديم. اما همان هم با بعضي ترفندها كه جماعت را براي پول سپاري در مقابل 
بانك ها به صف مي كشاند قابل جبران است. پس در مجموع همه چيز آرام است و ماللي 
در بين نيس��ت! اما مانده ام در اينكه براي اين همه بانك كه از در و ديوار مي بارند، پول 
سپرده و سرمايه از كجا فراهم مي شود؛ بيشتر حقوق بگيران مثل من كه هشتشان گرو 

نه شان است؟!... معما همين جاست! 
جليل حسيني- تهران 
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چهارمحال و بختياري فقط يك سينماي فعال 
دارد و مردم براي اينكه بتوانند فيلم هاي مورد نظر 
خود را ببينند به استان اصفهان سفر مي كنند. طبق 
گزارش مهر، مردم چهارمحال و بختياري به خاطر 
كمبود س��الن نمايش تنها مي توانند به تماش��اي 
فيلمي بروند كه توسط مسئوالن مربوطه روي پرده 
سينما بهمن شهركرد اكران مي شود. دختر نوجواني 
كه از عالقه مندان فيلم هاي سينمايي ايراني در اين 
اس��تان اس��ت در اين باره مي گويد: »درتلويزيون 
فيلم هاي سينمايي زيادي در يك زمان خاص تبليغ 
مي شود كه شايد مهم ترين آن روي پرده سينماي 

شهركرد اكران شود. 
هنگامي كه يك فيلم روي پرده سينماي شهركرد 
قرار مي گيرد مردم اين شهرستان ديگر نمي توانند 
بقيه فيلم هايي كه همزمان با آن فيلم روي پرده ديگر 
سينماهاي كش��ور اكران مي شود را ببينند. ما بايد 
براي ديدن فيلم هاي مورد عالقه خود در اين استان 
درصورت عدم اكران در تنها س��ينماي شهركرد در 
انتظار لوح فشرده آن باشيم يا به استان اصفهان سفر 
كنيم و فيلم موردنظر خود را در سينماهاي اصفهان 
ببينيم.«  مدير س��ينما بهمن ش��هركرد در همين 
رابطه اظهار داشت: استقبال از سينما در سال جاري 
نسبت به سال هاي گذشته بيشتر شده است. مهدي 
حس��ن زاده با بيان اينكه استقبال از سينما بستگي 
به ايام س��ال و اكران فيلم در اين استان دارد، افزود: 
در فصل پاييز و زمستان و زمان بازگشايي مدارس و 
دانشگاه هاي استان استقبال از سينما در اين استان 

بيشتر مي شود.
 عالقه مردم چهار محال و بختياري

 به فيلم هاي طنز
وي با اشاره به اينكه اس��تقبال مردم اين استان 

بيش��تر از فيلم هاي طنز است، بيان داشت: در حال 
حاضر ظرفيت سينما بهمن شهركرد 500نفر است. 
مدير سينما بهمن شهركرد با اشاره به اينكه عمده 
مشكل سينما بهمن شهركرد يك سالنه بودن است، 
اذعان داشت: به دليل يك سالنه بودن سينما بهمن 
ش��هركرد تعدادي از فيلم هاي مطرح سينمايي در 
اين استان اكران نمي ش��ود. حسن زاده يادآورشد: 
در حال حاضر به دليل اينكه بتوانيم تمامي فيلم ها 
را در سينما شهركرد اكران داشته باشيم به صورت 
سانسي فيلم هاي سينمايي را اكران مي كنيم. وي 
با بيان اينكه در اين اس��تان دس��ت كم ب��ا توجه به 
اس��تاندارد بايد 5سينما فعال باش��د، گفت: نگاه ها 
نسبت به س��ينما بايد در سطح استان عوض شود و 
اين امر همكاري تمامي دس��تگاه هاي اجرايي را در 

اين استان مي طلبد.
 سينما بهمن شهركرد

 با حمايت هاي حوزه هنري پابرجاست
مدير س��ينما بهمن شهركرد با اش��اره به اينكه 
از ديگر مشكالت س��ينما بهمن شهركرد نداشتن 

جايگاه تبليغاتي در سطح شهر شهركرد است، بيان 
داشت: با حمايت هاي حوزه هنري اين استان است 
كه سينما بهمن شهركرد پابرجاست و به مردم ارائه 
خدمت فرهنگي مي كند. وي با بيان اينكه س��ينما 
يك فعاليت فرهنگي ارزش��مند است بيان داشت: 
شهر يا استاني كه داراي سينماست نشان از اين دارد 

كه يك شهر كامل، مدرن و فرهنگي است.
  احداث سينماهاي كوچك 70 الي 100نفري 

وي با اش��اره به اينكه اغلب اس��تقبال كنندگان 
از سينما بهمن ش��هركرد مردم عامه و دانشجويان 
هس��تند، بيان داشت: براي اينكه اس��تاندارد ملي 
در زمينه س��ينما در اين اس��تان صورت گيرد بايد 
 در خانواده ه��ا مقول��ه فرهنگ��ي نيز م��ورد توجه 

قرار گيرد.
 وي با اشاره به اينكه برخي از مسئوالن و مديران 
فرهنگي اين استان از داشتن سينماي فعال و برتر 
كشوري در اين اس��تان خبر نداشته اند و اين جاي 
تأسف است كه مديران و مسئوالن فرهنگي از داشتن 
يك سينماي برتر در اين استان خبر نداشته باشند، 

بيان داش��ت: انتظار از مسئوالن و مديران فرهنگي 
در اين استان بيشتر از مردم عامه و خانواده هاست. 
وي تصريح ك��رد: شهرس��تان هاي مختلف داراي 
اس��تقبال كنندگان حرفه اي و غيرحرفه اي مشتاق 
سينما هستند و با توجه به شرايط شهرستان ها بايد 
سينماهاي كوچك 70 الي 100نفري در شهرستان 

و شهرهاي اين استان راه اندازي شود.
  پرديس سينمايي فجر

ش��يرواني با اش��اره به اينكه با كمك مسئوالن 
استاني و مؤسسه س��ينمايي كشور بايد پروژه هاي 
بزرگي در حوزه سينما در اين استان صورت گيرد، 
بيان داش��ت: براي پروژه پرديس س��ينمايي فجر 
ش��هركرد به دنبال جذب اعتبار هس��تيم  تا با نظر 
مساعد مديران استاني مجموعه فرهنگي قابل قبولي 
در استان داش��ته باشيم. رئيس حوزه هنري استان 
چهار محال و بختياري با بيان اينكه در حال حاضر 
فرهنگ اين اس��تان در مجتمع هاي تجاري شكل 
مي گيرد و هر روز بيش از پيش ش��اهد مدگرايي در 
بين جوانان اين استان هستيم، يادآور شد: وجود يك 
مجتمع بزرگ با كاركرد فرهنگي موجب مي شود كه 
جوانان بيشتر با فرهنگ ايراني پيوند داشته باشند.

  سينما؛ نياز غيرقابل انقضا
  حجت اهلل شيرواني با اشاره به اينكه سينما نياز 
غيرقاب��ل انقضاي هر جامعه مي تواند باش��د اذعان 
داش��ت: با ظهور س��ينماهاي خانگي مي توان اين 
موضوع را دريافت كه انسان ها به سينما نياز دارند. 
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر داشتن سينما در 
شهرستان هاي اين استان حياتي است، بيان داشت: 
تالش براي احداث پرديس س��ينمايي و گسترش 
سينما بهمن از يك سالن به دو سالن در اين استان 

ضرورت دارد.

به علت وجود تنها يك سالن سينما در استان چهارمحال و بختياري

 شهركردي ها به سينماهاي اصفهان مي روند
دور ايران

    تبدي�ل انش�عابات آب ش�ور ب�ه 
آب شيرين در زاهدان

زاهدان: مدير آبفاي سيستان و بلوچستان 
از واگ��ذاري تع��داد 20هزار انش��عاب آب 
ش��يرين ت��ا پايان س��ال جاري خب��ر داد. 
محمدرض��ا كرمي نژاد اظهارداش��ت: آب 
شور در شبكه آبرساني شهر زاهدان در حال 

شيرين شدن است.
 گش�ايش جش�نواره س�وغات و 
شيريني هاي سنتي ايران در گلستان

گرگان: جشنواره س��وغات و شيريني هاي 
سنتي ايران زمين ويژه ش��ب يلدا با حضور 
استان هاي مختلف كش��ور در گرگان آغاز 
ب��ه كار كرد. اين جش��نواره در 32غرفه برپا 
ش��ده و تا س��وم دي ماه در تاالر فخرالدين 
اس��عد گرگاني ادامه خواهد داشت. در اين 
جشنواره، محصوالت و سوغات محلي مناطق 
مختلف كشور، از جمله عسل و حلوا كنجدي 
اردبيل،س��وغات مش��هد و گرگان، سوغات 
نيشابور، خاويار گلستان، سوغات همدان و 

نان محلي بروجرد عرضه مي شود.
   بازگش�ايي خياب�ان ه�زار جريب 

اصفهان پس از 2سال
اصفهان: مديرعامل سازمان قطار شهري 
اصفهان از بازگشايي مسير ايستگاه مترو در 
خيابان هزار جريب اصفهان خبر داد و اعالم 
كرد: با اتمام عمليات اجرايي ايستگاه مترو 
پس از 2سال خيابان هزار جريب بازگشايي 
و ترافي��ك منطق��ه روان ش��د. عبدالجواد 
زعفراني ادامه داد: براساس پيش بيني هاي 
صورت گرفت��ه اين ايس��تگاه در افق طرح، 
قابليت جابه جايي 12هزار و 500مسافر را 

در ساعات اوج تقاضا دارد.

  آلودگي هوا مدارس اصفهان را تعطيل كرد
گروه شهرستان: رخ دادن پديده وارونگي هوا و سير صعودي 
ميزان آاليندگي هوا تا جاي��ي پيش رفت كه مدارس، مهدهاي 
كودك، مراكز آموزش عالي و  آموزشگاه هاي خصوصي، دولتي 
و غيرانتفاعي شهر اصفهان به دليل شدت و غلظت آالينده هاي 

هوا امروز و فردا تعطيل اعالم ش��د. طبق اطالعيه مديريت بحران استانداري اصفهان عالوه 
بر شهر اصفهان مدارس زرين شهر، فوالدشهر، مباركه، شاهين شهر، خوراسگان، بهارستان، 
سگزي، نجف آباد و شهرس��تان هاي برخوار، خميني شهر و فالورجان در اين دو روز تعطيل 
است. اين در حالي است كه دستگاه هاي دولتي، ادارات و شهرداري به جز مراكز خدماتي و 
بيمارستاني، درماني و امدادي شهر اصفهان فقط در روز پنجشنبه تعطيل هستند. منصور 
شيشه فروش، مديركل مديريت بحران اس��تانداري اصفهان در همين رابطه اعالم كرد كه 
صنايع اس��تان بايد از توليدات خود در جهت كاهش آلودگي بكاهند و همچنين نيروگاه ها 

نيز از سوخت گاز استفاده كنند.  

   رونق گردشگري  در جزيره اسالمي  
تبريز- خبرنگار همش�هري: فاز نخس��ت ايج��اد مجتمع 
تفريحي،  توريستي و طبيعت گردي در منطقه نمونه گردشگري 
جزيره اس��المي با س��رمايه گذاري12هزار ميلي��ارد ريال و با 
مشاركت يك شركت تركيه اي اجرا مي ش��ود. تراب محمدي،  

رئيس سازمان ميراث فرهنگي،  صنايع دستي و گردش��گري آذربايجان شرقي با اعالم اين 
مطلب اظهار داشت: اين طرح در نخستين گام در زميني به وسعت 300هكتار اجرا مي شود 
كه ظرفيت پيشنهادي اين طرح 150هزار نفر در سال بوده و پس از بهره برداري براي 42نفر 
نيز اشتغال زايي خواهد داش��ت.  وي گفت: جزيره اسالمي با 23هزار هكتار وسعت در ضلع 
ش��رقي درياچه اروميه و 70كيلومتري غرب تبريز قرار داشته و به عنوان بزرگ ترين جزيره 
از مجموع جزاير درياچه محس��وب مي شود كه با داش��تن آبادي تنها منطقه مسكوني اين 
مجموعه است. اين ناحيه به دليل داشتن ويژگي هاي منحصربه فرد مي تواند به عنوان پارك 

طبيعت مورد استفاده قرار گيرد.

  توليد  نيروگاه برقابي پيران از 100مگاوات گذشت
كرمانشاه- خبرنگار همش�هري: با گذشت 3هفته از زمان 
راه اندازي ني��روگاه برقاب��ي 4/8مگاواتي پيران، اي��ن نيروگاه 
تاكنون بيش از 100مگاوات ساعت برق توليد كرده است. مهدي 
كريمي، مجري طرح نيروگاه هاي آبي متوسط و كوچك، با اعالم 

اين خبر افزود: پروژه پي��ران داراي 2واحد نيروگاهي با مجموع ظرفيت 4/8مگاوات بوده و 
توانايي توليد ساالنه 40گيگاوات ساعت انرژي برقابي را دارد. وي با بيان اينكه نيروگاه پيران 
نخس��تين نيروگاه برقابي استان كرمانشاه به شمار مي رود و از سوي ديگر براي نخستين بار 
در كش��ور در اين نيروگاه، توربيني از نوع پلتون نصب شده، اظهار داشت: نيروگاه پيران در 
زمان پيك مصرف، 30درصد و در زمان غيرپيك، 70درصد برق شهرستان سرپل ذهاب كه 
شامل 175روستا مي شود را تأمين مي كند. الزم به ذكر است كه نيروگاه برقابي پيران، روز 
سوم آذرماه س��ال جاري با اعتباري بالغ بر 20ميليارد تومان در منطقه سرپل ذهاب استان 

كرمانشاه به بهره برداري رسيد.





طوطی سلیمی

 

زمینه
فعالیت

سینما

۱۳۳۳ تولد
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ (۵۷ سالگی) مرگ

بیمارستان شهدای تجریش , تهران
بهشت زهرامدفن
ایرانیملیت
بازیگرپیشه

سال های
فعالیت

۱۳۵۳-۱۳۵۷

IMDb صفحه در وب گاه
صفحه در وب گاه سوره

طوطی سلیمی
از ویکی پدیا، دانشنامٔه آزاد

- ٢٣ اردیبهشت ١٣٩١ در تهران) بازیگر سینمای قبل از انقالب سلیمی (١٣٣٣  طوطی 

ایران است.

زندگینامه
فعالیت های هنری
سال آخر زندگی

فیلم شناسی
منابع

پیوند به بیرون

طوطی سلیمی توسط علی درویش رئیس سازمان سینمایی هلن به سینما معرفی شد. او طی

آرتیست صمد  سنجر،  کینه،  چون  فیلمهایی  در  سینما  در  خود  فعالیت  محدود  سالیان 

می شود، صمد خوشبخت می شود، تکیه بر باد، ولینعمت، رابطه جوانی، مرد نا آرام، مرد شرقی
زن فرنگی شرکت نمود. او پس از انقالب به دادگاه های انقالب اسالمی احضار شد.[١]

نقش قالب سریال تلویزیونی "روزی عقابی"  در  خود  فعالیت  به  ایشان  نیز  انقالب  از  پس 

آفرینی نمود.

در تارخ ٣٠ آذر ١٣٩٠ بود که روزنامه همشهری عکس خانم طوطی سلیمی را در زمره افراد

آن ها جهت شناسایی مراجعه اگر چنانچه خانواده های  تا  بود  مجهول الهویت چاپ نموده 

فرمایند.

بدنبال تحقیقات توسط مطبوعات طوطی سلیمی در محلی بنام سامان سرای لویزان که تحت نظر شهرداری تهران اداره می شود یافت شد. و

پس از پی گیری های الزم و مراجعه حضوری به آنجا موفق به دیدار با او شدند اما چون معلوم شد که ایشان حال مناسبی نداشته و دچار

اختالل حواس هستند با توجه به حفظ شئونات اجتماعی و آبروی ایشان از درج موضوع در رسانه ها خودداری شد. بعد از مدتی خانم سلیمی

به یک مرکز بهزیستی در تهران منتقل شد و با توجه به عدم وجود افرادی از خانواده ایشان اطالع رسانی جهت انتقال وی انجام نشد که این

بدلیل قانون انتقال افراد بی سرپرست بوده است. مدتی در حدود دو ماه در آنجا نگهداری می شد. الزم به ذکر است که ایشان مبتال به دو

بیماری عمده قلبی و تنگی نفس بودند لذا به همین دلیل به بیمارستان شهدای تجریش منتقل و از آنجایی که معالجات انجام شده مفید

واقع نشد در تاریخ ٢٣ اردیبهشت ماه ١٣٩١ در سن ٥٧ سالگی درگذشت.

بدلیل عدم مراجعه هیچ فردی جنازه وی دو روز در سردخانه بیمارستان نگهداری شد و بعد مسئولین بیمارستان از طریق کالنتری اقدام به

انتقال جسد وی به پزشکی قانونی کهریزک نموند. مراحل قانونی و تشریفات دریافت مجوز دفن توسط فرامرز امینی صورت پذیرفت . بعد از

١٥ روز که جنازه وی در بیمارستان و پزشک قانونی بود روز چهارم خردادماه در قطعه ٣١٧ ردیف ٧٤ شماره ٥٣ گورستان بهشت زهرا به

خاک سپرده شد.

دختر طوطی سلیمی که در کشور عراق زندگی می کند به صورت اتفاقی به ایران سفر کرده و از طریق دوستان از خبر فوت مادرش مطلع گردیده است.

آگهی روزنامه
همشهری

محتویات

زندگینامه

فعالیت های هنری

سال آخر زندگی





 درباره هنرمند: ژاله نساری دارای مدرک کارشناسی در رشته ی ادبیات نمایشی و مدرک
فارغ التحصیلی، زمان  از  است.  تهران  هنر  دانشگاه  از  سینما  رشته ی  در  ارشد   کارشناسی 
کار تجربه ی  او  است.  بوده  دانشگاه های هنر  و  تدریس در هنرستان ها، موسسات   مشغول 
در اما  دارد.  خود  کاری  پرونده  در  را  سینما  و  تئاتر  ادبیات،  مانند  مختلف  مدیوم های   با 
 حال حاضر، تمرکز اصلی روی فیلم است. آثار او در برنامه های ویدیویی »غبار در حرکت«
نمایش مونیخ  و  وین   شهر  در  کناری«  مسیر  از  »تهران  و  ایران  مختلف  شهرهای   در 
مرزهاي نمایشگاه  در  اخیرا  آذربایجان  و  ایران  مرزهاي  اودرباره  فیلم    است.    داده شده 
شكننده” در کنار آثار ١٤ هنرمند ایراني از رسانه هاي مختلف در  باکو به نمایش درآمد

درباره ژاله نساری


