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سرگردانی نفتکش مشکوک جمهوری اسالمی در دریا
نخست وزیر یونان: مقصد نفتکش ایرانی »آدریان دریا« یونان نیست

بــه دنبال عمل مقابله به مثل ســپاه 
پاســداران انقاب اســامی و توقیف 
یک کشتی انگلیسی در خلیج فارس 
ممنوعیت خروج »گریس۱« به چهار 
هفته دیگر تمدید شد اما سرانجام به 
این نفتکش که جمهورى اسامی آن را 
از روسیه اجاره کرده و فرمانده و خدمه 
آن از کشورهاى مختلف هستند، بعد از 
۶ هفته اجازه داده شد جبل الطارق را 

ترک کند.
نفتکش ایرانی با نــام جدید »آدریان 
دریا« با کاپیتــان و تعدادى کارمند و 

کارگر جدید به کندى از ســاحل جدا 
شــد بدون آنکه اعام کندمقصد آن 

کجاست.
علیرضا تنگســیرى فرمانــده نیروى 
دریایی سپاه پاســداران در هفته هاى 
اول توقیف کشــتی گفته بود، مقصد 
»گریس۱«، اروپاســت اما کجاى اروپا 
روشن نبود. دو روز بعد در حالی که به 
نظر می رسید »آدریان دریا« همچنان 
باتکلیف روى آب غوطه می خورد ، از 
تهران خبر آمد که نفتکش ایرانی با 2.۱ 

میلیون بشکه نفت عازم یونان است.

میلتیادیس وارتیسیوتیس مشاور وزیر 
خارجه یونان روز چهارشنبه گفت: این 
نفتکش به دلیل بزرگی خود نمی تواند 

در بنادر یونان پهلو بگیرد. 
وى تأکید کــرد که یونان مطلقا مایل 
نیســت انتقال نفت به سوریه را که از 
سوى اتحادیه اروپا ممنوع اعام شده 
تســهیل کند. وى افزود، ضمن آنکه 
ما از ســوى آمریکا سخت تحت فشار 

هستیم .
خبرگــزارى بلومبرگ روز پنج شــنبه 
گزارش داد که سیستم سیگنال نفتکش 

یاد شــده هنوز مقصد بندر کاالماتا را 
نشــان می دهد، اما گزارش هاى دیگر 
که بعد از انتشار خبر بلومبرگ منتشر 
شده اند می گویند این نفتکش سیستم 
ســیگنال دهی خود را خاموش کرده 
است تا مسیر و موقعیت خود را پنهان 

کند.
هنوز معلوم نیســت ایــن نفتکش به 
چه هدفی به ســمت آب هــاى یونان 
در حرکت اســت، اما آمریکا می گوید 
اطاعاتی دارد که مقصد این نفتکش 

سوریه است.
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هر جمعه منتشر می شود

مذاکره
 اجتناب ناپذیر است

در حالی که تنش میان ایران و آمریکا در پی درگیرى هاى 
اخیر )انفجارها، انهــدام پهباد آمریکائی و توقیف نفتکش 
انگلیسی( در اطراف و اکناف تنگه هرمز در خلیج فارس به 
میزان زیاد و خطرناکی افزایش یافته، مع الوصف هر دو طرف 
به خوبی آگاهند که اختاف هاى موجود از طریق جنگ یا 

هر نوع درگیرى نظامی حل شدنی نیست.
در این راســتا، مقامات مسئول در ایران به خوبی می دانند 
که هرگز امکانات شکست آمریکا در یک رویاروئی مستقیم 
نظامی را در اختیار ندارند. ولی مطمئن اند که آمریکا هرگز 
از تمام ظرفیت هاى نظامی موجودى که می تواند در صورت 
درگیرى به تغییر نظام در ایران منجر شود،  استفاده نخواهد 
کرد. در چنین وضعیتی که آمریکا و به ویژه شخص دونالد 
ترامپ ظاهرا قصد استفاده از ابزار و گزینه هاى تعیین کننده 
را ندارنــد، هر حرکــت نظامی دیگر،  علیرغــم هر میزان 
خسارتی که وارد سازد، فقط به شرایطی منتهی می شود 
که سلطه و احاطه نیروهاى ضد آمریکائی در درون کشور 

بیشتر تقویت خواهد شد.
در محاســبات ایاالت متحده، با توجه به تاثیرگذارى قابل 
ماحظه تحریم هاى اقتصادى وضع شده علیه ایران،  هزینه 
هر حرکت نظامی که منجر به تغییر نظام در ایران نباشد،  
بسیار نامتناســب با تمام مخارج احتمالی کانی است که 
آمریکا مجبور خواهد شــد براى پیشگیرى یا جلوگیرى از 
هر اقدام »نامتقارن«  ایران علیه او یا متحدانش در سراسر 

جهان بپردازد.
بنابراین تنها گزینه عقائی و منطقی، مذاکرات مســتقیم 
اســت که می تواند از یکســو،  روزنه امیدى براى ایران به 
منظور حل نگرانی هاى اقتصادى اش باشد و از سوى دیگر،  
نوید انعقاد قرارداد جامع تــرى را به ایاالت متحده بدهد 
که شــامل مسائلی باشد که در قرارداد برجام به آنها اشاره 
اى نشده بود. گرچه در شرایط کنونی، همواره این احتمال 
وجود دارد که درگیرى هاى جــارى میان ایران و آمریکا 
به میزان محسوسی تنزل پیدا کند. ولی طرفین به وضوح 
میدانند که ســرانجام، حتی در صورت تشدید بحرانی که 
احتماال به ضایعات و تلفات زیاد هم منجر شود »مذاکره« 

اجتناب ناپذیر است.

چالش های در پیش

براى ایران، احیاى اقتصاد فلج و متزلزل کشور و رویارویی با 
مسائل حیاتی از قبیل جلوگیرى از بیکارى و تورم همراه با 
ایجاد شرایط الزم براى رشد اقتصادى و حفاظت از پول ملی 
در صدر هر اولویتی اســت. بدیهی است تا زمانیکه تحریم 
هاى اقتصادى آمریکا کنار گذاشته نشوند، ایران نه تنها قادر 
به فروش آزادانه نفت اش نخواهد بود، بلکه نخواهد توانست 
سرمایه هاى الزم و تکنولوژى جدید و مورد نیاز کشور را از 

منابع خارجی نیز جلب و تامین نماید.
بنابراین، بر خاف ادعاهاى مطرح شــده از ســوى برخی 
ســکوهاى »تندرو« نزدیک به مراکز قدرت ، آنچه که باید 
مشخص گردد این نیست که آیا ایران هرگز با آمریکا وارد 
مذاکره خواهد شــد یا نه؟ آنچه باید روشن شود این است 
که آمادگی براى این مذاکرات اجتناب ناپذیر، در چه زمان 
و تحت چه شرایطی صورت خواهد گرفت. یک نکته منفی 
که باید به هر قیمت از آن پیشــگیرى شود، محاسبات و 
عکس العمل هاى خطرناک بخشی عناصر رادیکال و »آتش 
به اختیار« است که با درک این واقعیت که مذاکرات نهایتا 
اجتناب ناپذیر است،  خواستار آغاز هرچه زودتر نوعی جنگ 
محدودبا آمریکا هســتند با این انگیزه که قدرت چانه زنی 
ایران در مذاکرات با گذشــت زمان به لحاظ تاثیر گذارى 

تحریم ها روز به روز کمتر و کمتر خواهد شد.

آنچه باید دنبال شود

در حالی که پرزیدنت ترامپ،  در پی خروج آمریکا از برجام،  

بارها ابراز تمایل کرده که خواهان عقد یک »معامله جدید« 
با ایران است،  به نظر می رسد که مسئولین در ایران نیز اینک 
ایــن اصل را پذیرفته اند، تا تدریجا خود را براى آغاز نوعی 
»دیالوگ« با آمریکا آماده کنند که از آن طریق نهایتا به یک 
مکانیزم آبرومند براى مذاکرات جامع و معنی دار برسند. اما 
آنچه که هرگز براى مقامات ایرانی قابل قبول نخواهد بود، 
تکرار سناریوئی چون ماقات هاى روساى جمهورى آمریکا 
و کره شمالی است که فارغ از جوانب تبلیغاتی، کوچکترین 
حاصلی، به ویژه براى کره شــمالی در ارتباط با برداشتن 

تحریم هاى اقتصادى آمریکا، نداشته است.
اگر چه مقامات ایرانی، ترجیح می دهند که پیشــاپیش، از 
چهارچوب و محتــواى توافقی که احتماال می توان به آن 
رسید آگاهی داشته باشند،  ولی حداقل مطلوب این است 
که آمریکا ســهم خود را بپذیرد و ضمن تعدیل خواســته 
هاى حداکثرى اعام شده اش در گذشته،  محدودیت هاى 
نامناسب را که علیه شخص وزیر امور خارجه ایران به اجرا 

گذاشته نیز معلق سازد.
در گذشــته نزدیک، تاش براى میانجیگرى میان ایران و 
آمریکا به منظور آغاز مذاکرات مستقیم از سوى کشورهائی 
چون عمان و یا تاش نخست وزیر ژاپن در ماه ژوئن سال 
جارى،  موفق به کسب رضایت و موافقت رهبر ایران نشده 
بود. ولی  به لحاظ بحرانی تر شدن تنش ها در منطقه خلیج 
فارس، این امکان وجود دارد تا با حضور یک میانجی مورد 
قبول طرفین، این بار شاید، در پی جلسه پیش روى سران 
کشــورهاى »جی ۷«، از طریق شــخصیتی چون امانوئل 
ماکرون،  رئیس جمهور فرانســه )میزبان این جلسه(، که 
گفته می شــود به زودى از ایران دیدن خواهد کرد،  زمینه 

براى شکستن سدها هموار گردد.
ایران که می کوشــد برخی از منافع مشروعش در عراق،  
سوریه و لبنان به رسمیت شــناخته شوند. در عین حال 
باید داراى این قابلیت باشــد که عائمی از انعطاف پذیرى 
را نیز از خودنشان دهد. مثا: اینکه بالقوه بتواند با گسترش 
تفاهم هاى قبلی در برجام،  تفاهم اساسی دیگرى را از قبیل 
»برد قابل قبول«  در پرونده موشکی ایران به نتیجه برساند 
و درباره مســائل منطقه اى به توافقی برســد که چه بسا 

ثمره اش پایان بخشیدن به فاجعه انسانی در یمن باشد.

تغییر محاسبات گذشته

برخاف گذشته که اقدامات ممتد و قدرتمند »البی«هاى 
برخی کشورهاى منطقه اى چون اسرائیل، عربستان سعودى 
و امــارات متحده عربی از نقش تاثیر گذارى در سیاســت 
خارجی آمریکا در قبال ایران بهره مند بودند،  واقعیت این 
است که در شرایط کنونی، نفوذ قبلی این مراجع به میزان 
زیادى کاهش پیدا کرده است؛ زیرا تمام محاسبات از این 
نقطه به بعد با در نظر گرفتــن تجربیات نافرجام دو دهه 
اخیر آمریکا در منطقه صورت خواهد گرفت؛ این محاسبات 
در ترازوى خود مقامات آمریکائی )بدون دخالت این و آن( 
با هدف جلوگیرى و عدم تکرار اشــتباهات و نارسائی هاى 

گذشته در منطقه خاورمیانه صورت خواهد گرفت.
و سرانجام: از ســال ۱۳۵۷ تاکنون،   آمریکاستیزى محور 
قدرت انحصارطلبان وحکومتگران رادیکالی بوده که مورد 
انزجار اکثریت مردم در ایرانند. روبروئی با بحران بی سابقه 
اقتصادى از یکســو و براى اولین بار به معنی واقعی، فشار 
هاى بی نظیر یک دولت آمریکائی »ایران ستیز« )به معنی 
مخالف با جمهورى اســامی( که نه تنها مشروعیت بلکه 
موجودیت نظام حاکم بر ایران را تهدید می کند شــرایط 
متفاوتی را رقم زده است؛ شرایطی که می تواند به ناآرامی 
هاى اجتماعی و بی ثباتی در جامعه منتج شود و مسئولین 
ایــران را متوجه این واقعیت کنــد که امکان جلوگیرى از 
ســقوط همه جانبه اقتصاد مملکت در غیاب رســیدن به 
یک »معامله بزرگ« )علیرغم پیامدهاى احتمالی این عقب 

نشینی در صحنه داخلی کشور( امکان پذیر نخواهد بود.

مهرداد خوانساری

حدود 2 ماهی می شود که در میان محافل سیاسی، و 
به ویژه اپوزسیون رژیم ایران در خارج کشور، صحبت 
از صدور سندى موسوم به »بیانیهء ۱4 نفر« است. این 
بیانیه که هدفش را در واقع »گذر از حکومت، و به نوعی 
براندازِى رژیم اسامی، بدور از خشونت« عنوان داشته، 
داراى مخالفان و موافقانی است که این روزها حمایت و 
یا عدم حمایت از این بیانیه را به موضوع داغ برنامه هاى 

سیاسی رسانه هاى گوناگون بدل کرده اند.
اما صاحب این قلم، با تمام احترام و ارزشــی که براى 
این حرکت )بیانیهء ۱4 نفر( قائل بوده و معتقد اســت 
که باید از این اقدام نو خشنود بود، دلبستگی بخش پر 
سر و صدائی از اپوزسیون خارج کشور به آن را حاصل 
نوعی بی برنامگی و وادادگی سیاسی ارزیابی می کنم. 
بی برنامگی از آن جهت که معدود افرادى که حمایت 
بی چــون و چرا از این بیانیه را به کلیهء اپوزســیون 
تحمیل کرده اند، خواســته یا نا خواسته، می کوشند 
به اصطاح تمامی تخم مرغ هاى اپوزســیون خارج از 
کشور را در سبد این ۱4 تن بگذارند بی آنکه به امکان 

دسترسی حکومت به آن سبد توجه کرده باشند.
چرا چنین است؟ به این دلیل روشن که بی شک این 
۱4 تن، هر هدف و هر اندیشهء مستقلی هم که داشته 
باشند، باز در حوزهء کنترل رژیم هستند و احتمال - 
هرچند اندِک - نفوذ رژیم در درون آنها نیز وجود دارد. 
پس هر انسان عاقل، فهیم و دوراندیشی هیچگاه کل 
رشتهء امیدى را که 40 سال براى آن زحمت کشیده 

شده یکباره و صرفاً به اینگونه اقدامات گره نمی زند.
این حامیان برخاســته از دل اپوزیســیون خارج، که 
بصورت حیرت انگیزى همراه با سکتاریســم آشــکار 
نظریهء »همه با هم« و یــا »اتحاد همهء گروه ها« را 
بصورت متوهمانه اى فریاد می زدند، درست هنگامی 
که خود را در تحقق این نظریهء مخدوش ناتوان یافتند، 
در اوج ناامیدى، به انتشــار بیانیهء ۱4 نفر برخوردند، 
جان گرفتند و گرد این ۱4 نفر جمع شــدند تا، براى 
حفظ آبرو هم که شده، نشانی تحقق گمشدهء دروغین 
خــود - یعنی »اتحاد همه با هــم« - را در این بیانیه 
مطرح کنند: ۱4 نفر با ۱4 عقیدهء متفاوت توانسته اند 
گردهم آمده و این بیانیهء براندازانه را منتشر کنند؛ پس 
»همه با هم« کارى اســت شدنی! آنها اکنون، سوار بر 
موج رســانه اى، خود را سفیر و نمایندهء این ۱4 نفر 
در خارج از کشــور می دانند. البته این داســتان براى 
آن »۱4 نفر« هم بد نشده است و آنها نیز، به واسطهء 
منّیت هاى حامیان خود، اکنون کل اپوزسیون با سابقهء 
حکومت اسامی را پشت سر خود می بینند و »پرندهء 
بخِت« حامل آلترناتیو حکومت را نشسته بر شانه هاى 

خود می یابند.
اما بیائیــد از کمی فرازتر به منظره بنگریم: اعتراضات 
مــردم ایــران در دى مــاه ۹۶ پیام هــاى فراوانی را 
براى حکومت داشــت؛ مهمترین پیام این اعتراضات 
گــذار مردم ایــران از »اصولگرایی و اصاح طلبی« به 
»براندازى« بود. همین هشدار و زنگ خطر براى رژیم 
کافی بود تا سردمدارن رژیم را به فکر دفع خطر سقوط 
خود و پایان دادن به خوش نشــینی 40 ساله اش بر 

کشورمان  ایران بیاندازد.
نتیجه چــه بود؟ اینکه رژیم، بــا هدف تضمین بقاى 
خود، دست به اجراى سناریو هاى جدیدى بزند. پس 
از برگــزارى برخی تجمعات و میتینــگ هاى ظاهراً 
»اعتراضی« شــروع کرد و اکنون نیز، با کمک به سر 
زبان ها انداختن بیانیهء ۱4 نفر، و با گرفتن و آزاد کردن 
آنها، یا با شیشهء مغازه شکستن و احظاریه فرستادن و 
دادگاهی کردن، دست به موازى کارى زده، و مردم را 

سردرگم کرده است.

در این میان حمایت شــتابزده و چشم بسته و بدون 
بررســی برخی از افراد اپوزیسیون برون مرز از بیانیهء 
۱4 نفر، که تلقین می کنند کلید نابودى رژیم اسامی 
با همین بیانیه زده شــده، خود نشان دهندهء توفیق 
طراحی هوشــمندانهء این بازى رژیم اســامی است؛ 
بیانیه اى که اگر چه مسلماً از سوى ۱4 تن از مخالفین 
داخل نوشــته شــده و آنان طی آن خواهان برکنارى 
شخص اول حکومت و براندازى رژیم اسامی شده اند، 

اما سواالت زیادى را نیز بوجود آورده اند، مثاً:
- آیــا باید باور کنیم که صبر و انتقاد پذیرى حکومت 
آنقدر باال رفته که اکنون با کسانی که برنامهء براندازى 
اش را در داخل مرزهاى خود حکومت طراحی می کنند 

بجاى شکنجه و تجاوز و اعدام مدارا می کند؟
- و یــا آیا اگر افرادى از »اپوزســیون« روند باال رفتن 
آســتانهء صبر و انتقادپذیرى حکومت آخوندى را باور 
کرده است چرا، با تحمل این همه هزینه و سختی در 
خارج از ایران، با رژیم دست و پنجه نرم می کنند؟ آیا 
حال که در باورشــان این حکومت اپوزیسیون خود را 

تحمل می کند بهتر نیست به داخل ایران بیایند؟
بگذارید این را هم بگویم: ما، متأسفانه، از داخل ایران 
بروشــنی می بینیم که حمایت شتابزدهء اپوزیسیون 
خارج از این بیانیه می تواند رژیم اسامی را به هدف اش 
برساند؛ چرا که با دل خوش شدن سراسرى اپوزیسیون 
خارج نشین به این بیانیه، رژیم می تواند، در گام اول، 
برنامه هاى دیگر اپوزیسیون بر ضد خود را مسکوت نگه 
دارد و، در گام بعدى، با استفاده از همین نوع ماجراها، 

به کنترل و خط دهی به اپوزیسیون مشغول شود.
البته نادیده نگیریم که تنها زمان بروز تهدید محتملی 
که رژیم اســامی از ناحیهء این افراد و بیانیه شــان 
خواهد داشت وقتی است که اقدام آنان مورد »حمایت 
وســیع مردمی« قرار گیرد؛ که البته در آن صورت هم 
این امکان می تواند وجود داشــته باشد که حکومت، 
بر اســاس برنامه اى که ممکن است هم اکنون تهیه 
کرده، با رو کردن پرونده هاى کســانی از این ۱4 نفر 
اذهان عمومی را نسبت به آنها بدبین سازد؛ دلیل وجود 
احتمالی این طرح هم حضور کسانی در بین این افراد 
است که پرونده شان داراى نقاطی تاریک است و حتی 
برخی شان در گذشته به داشتن ارتباط با »مجاهدین« 
و یا دشمنی با شــاهزاده رضا پهلوى افتخار هم کرده 
اند حال آنکه در فضاى ضد اســام سیاســی که هم 
اکنون در کشور بصورتی وسیع شکل گرفته، هر گونه 
ارتباط »اسامی« و یا مخالفت با حکومتی امروزین و 
دموکراتیک و سکوالر، که شاهزاده پرچم آن را به دست 

دارند، با انزجار عمومی روبرو می شود.
از این همه فقط می توان یک نتیجهء منطقی گرفت: 
با احترام به همهء کوشش هاى شرافتمندانهء مبارزان 
داخل کشور، رهبرى و آلترناتیو ساخته شده در داخل، 
به احتمــال زیاد، هم می تواند تحــت کنترل و نفوذ 
حکومت قرار گیرد و هم حتی توســط خود حکومت 
طراحی شــود. به این دلیــل، راه بی خطر و مطمئن 
آن است که طراحی و ســاختن آلترناتیو دموکرات و 
سکوالر ضد رژیم اسامی بر عهدهء اپوزیسیون سکوالر 
دموکرات برون مرزیان )و نه همهء اپوریســیون( باشد 
چــرا که تنها به یک چنین آلترناتیو  بی خلل و مورد 
قبول و اعتماد توده هاى مردم است که می توان امید 

بست.

دلخوشی اپوزوسیون خارج به بیانیه 14 نفره داخل

مهناز شادکام - ایران
منبع: جنبش سکوالر دمکراسی ایران

ما متأسفانه  از داخل ایران به روشنی می بینیم که 
حمایت شتابزده اپوزیسیون خارج از این بیانیه می 
تواند رژیم اسالمی را به هدف اش برساند؛ چرا که با 
دل خوش شدن سراسری اپوزیسیون خارج نشین 
به این بیانیه، رژیم می تواند، در گام اول، برنامه های 
دیگر اپوزیســیون بر ضد خود را مسکوت نگه دارد 
و در گام بعدی، با استفاده از همین نوع ماجراها، به 

کنترل و خط دهی به اپوزیسیون مشغول شود.
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Offer(s) available on select new 2019/2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from August 1 to September 3, 2019. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available 
at extra cost. All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,795, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down payment (if applicable and 
unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. AJAC is an association of prestigious professional journalists, writers, photographers and corporate members whose goal is to ensure factual and ethical reporting about the Canadian automobile industry. ΩCompatible smartphone required. Data rates 
may apply, please check with your wireless service provider. For wireless charging, certain smartphones may require a wireless charging-compatible case. Apple, the Apple logo, CarPlay and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google, Google 
Play, Google Maps and Android Auto are trademarks of Google Inc. Google Maps ©2019 Google. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2019 Sorento EX Premium (SR75HK)/2020 Sportage LX AWD (SP75BL) with 
a selling price of $42,082/$28,712 at 0% for 84/48 months for a total number of 364/208 weekly payments of $116/$138 with $0 down. Cost of borrowing is $0, includes $1,000 bonus. ≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Leasing Example: Lease 
offer available on approved credit (OAC), on the new 2019 Forte EX IVT (FO843K) with a selling price of $22,762 includes $750 bonus based on a total number of 156 weekly payments of $51 for 36 months at 0% with $0 security deposit, $2,020 down payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is 
$7,940 with the option to purchase at the end of the term for $12,052. Lease has 16,000 km/year allowance (other packages available and $0.12/km for excess kilometres). «Cash Purchase Price for the new 2019 Sorento SX (SR75JK)/2019 Forte EX Limited IVT (FO847K) is $42,082/$25,832 and includes $5,000/$4,000 cash 
discount. Discount varies by model and trim and is deducted from the negotiated selling price before taxes. *Price PrivilegesTM  fuel discount card is available on purchase and lease on the following select models: 2019 Rio, Forte, Soul, Stinger, Sportage, Sorento and Sedona, and 2020 Soul, Sportage and Telluride. Price Privileges 
fuel discount card is valid for a 40 cent-per-litre savings for 4 months or up to 500 L, whichever comes first. Price Privileges fuel discount card is combinable with other retail incentives. No cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Some restrictions apply. Offer is subject to change without notice. Please 
see dealer and www.kia.ca/special-offers for full details. Offer ends September 3, 2019. Price Privileges fuel discount cards give you cents-per-litre savings on fuel at Canada’s largest retail fuel network of approximately 2,000 Esso and Mobil stations. Esso and Price Privileges are trademarks of Imperial Oil Limited. 
Imperial Oil, licensee. Mobil is a trademark of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries. Imperial Oil, licensee. Other trademarks shown are property of their respective owners. ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2019 Sorento SXL (SR75KK)/2020 Sportage SX (SP757L)/ 2019 Forte EX Limited (FO847K) is 
$45,165/$39,995/$28,065. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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offer available on approved credit (OAC), on the new 2019 Forte EX IVT (FO843K) with a selling price of $22,762 includes $750 bonus based on a total number of 156 weekly payments of $51 for 36 months at 0% with $0 security deposit, $2,020 down payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is 
$7,940 with the option to purchase at the end of the term for $12,052. Lease has 16,000 km/year allowance (other packages available and $0.12/km for excess kilometres). «Cash Purchase Price for the new 2019 Sorento SX (SR75JK)/2019 Forte EX Limited IVT (FO847K) is $42,082/$25,832 and includes $5,000/$4,000 cash 
discount. Discount varies by model and trim and is deducted from the negotiated selling price before taxes. *Price PrivilegesTM  

fuel discount card is available on purchase and lease on the following select models: 2019 Rio, Forte, Soul, Stinger, Sportage, Sorento and Sedona, and 2020 Soul, Sportage and Telluride. Price Privileges 
fuel discount card is valid for a 40 cent-per-litre savings for 4 months or up to 500 L, whichever comes first. Price Privileges fuel discount card is combinable with other retail incentives. No cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Some restrictions apply. Offer is subject to change without notice. Please 
see dealer and www.kia.ca/special-offers for full details. Offer ends September 3, 2019. Price Privileges fuel discount cards give you cents-per-litre savings on fuel at Canada’s largest retail fuel network of approximately 2,000 Esso and Mobil stations. Esso and Price Privileges are trademarks of Imperial Oil Limited. 
Imperial Oil, licensee. Mobil is a trademark of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries. Imperial Oil, licensee. Other trademarks shown are property of their respective owners. ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2019 Sorento SXL (SR75KK)/2020 Sportage SX (SP757L)/ 2019 Forte EX Limited (FO847K) is 
$45,165/$39,995/$28,065. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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Skilled Worker

بحث تغییرات آب وهوایی
 برای خیریه های محیط زیستی کانادا 

ممنوع می شود؟

گفته می شود نهاد مسئول برگزارى 
انتخابات کانادا به برخی سازمان هاى 
خیریه که در بخش محیط زیســت 
فعال هستند هشــدار داده است که 
صحبت کــردن از خطرات تغییرات 
آب وهوایــی در جریــان تبلیغــات 
انتخابات فــدرال آتی می تواند نوعی 

فعالیت حزبی تلقی شود.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، تیم گرى مدیرکل گروه دفاع 
 Environmental از محیط   زیســت
Defence در این بــاره توضیح داد 
یک مسئول نهاد انتخابات در نشستی 
آموزشــی در مورد قوانین انتخاباتی 
براى گروه هاى مدافع محیط زیست 

این هشدار را مطرح کرد.
این مســئول انتخاباتی گفته بود که 
ماکســیم برنیه رئیس حزب مردمی 
کانادا در مورد صحت داشتن تغییرات 
آب وهوایی تردید دارد. در نتیجه هر 
گروهی که درباره تغییرات آب وهوایی 
کره زمین و حتــی فوریت مبارزه با 
کند  صحبت  آب وهوایــی  تغییرات 
ممکن است حزبی و هوادارانه تلقی 
شود حتی اگر به برنیه و حزبش اشاره 

نکند.
هر گونــه فعالیت حزبــی از جمله 
یــا هرگونه  نظرســنجی  تبلیغات، 
فعالیت تبلیغاتی که دست کم ۵00 
دالر هزینه دارد باید عنوان به عنوان 
در نهــاد انتخابات ثبت شــود. آقاى 
گرى بیم دارد که این کار به وضعیت 

مالیاتی نهادها ضربه بزند.
گرى می گوید این »دلسرد کننده« 
است که سازمان هایی مانند سازمان 
او مجبور باشند در تبلیغات انتخاباتی 
درباره تغییرات آب وهوایی ســکوت 
کنند بــه این علت کــه یک حزب 
تصمیم گرفته اســت که وجود این 

موضوع بنیادى را انکار کند.
وى افــزود: »کاما واضح اســت که 
تغییرات آب وهوایی واقعی است. زیرا 
همه مؤسســات معتبر جهان به ما 
می گویند که باید کارى در این زمینه 

انجام شود.«
پاییز گذشــته، گروه کارشناســان 
ســازمان ملــل دربــاره تغییــرات 
آب وهوایی متشکل از صدها دانشمند 
و محقق از سراســر جهان اعام کرد 
اگر هر چه ســریعتر بــراى کاهش 
انتشار گازهاى گلخانه اى اقدام نشود، 
براى  پیامدهاى تغییرات آب وهوایی 
جهان برگشــت ناپذیر و فاجعه بار 

خواهد بود.
پنج حزب از شــش حزب سیاســی 
که از شانس کســب دست کم یک 
کرســی در انتخابات پارلمانی فدرال 
برخوردارند بــا یکدیگر براى گفتن 
اینکه تغییــرات آب وهوایی واقعی و 
ناشی از فعالیت انسانی است، توافق 
کردند. تنها آقاى برنیه مدعی است 
کــه تغییرات آب وهوایی بخشــی از 
چرخه طبیعی زمین است و فوریتی 

در این زمینه وجود ندارد.
در نتیجــه نهاد مســئول برگزارى 
انتخابات کانــادا می گویــد که هر 
شخص ثالثی که اطاعاتی در مورد 
ویژگــی مخرب دى اکســید کربن 
بدهد یا بگوید که زمان اقدام بر ضد 
تغییرات آب وهوایی فرا رسیده است 
می تواند به عنوان رقیب غیرمستقیم 
ماکســیم برنیه و حزبش تلقی شود. 
چنین فعالیت هایی می تواند از سوى 
نهاد برگــزارى انتخابــات به عنوان 
فعالیت حزبی تلقی شــود حتی اگر 
مشــخصا در آن به نام یک حزب یا 

یک نامزد اشاره نشود.

هشدار سفارت چین به کانادا :در امور هنگ کنگ دخالت نکنید
ایرونیا- سفارت چین در اتاوا یکشنبه 
یعنی یــک روز بعد از اینکــه کانادا 
بیانیه اى مشــترک با اتحادیــه اروپا 
صادر کرد و به دفاع از »حق بنیادین 
اجتمــاع« شــهروندان هنگ کنگ 
پرداخت، بــه کانادا گفت دســت از 

دخالت در امور هنگ کنگ بردارد.
صدها هزار معترض ضد دولتی یکشنبه 
در یازدهمین هفته تظاهرات در مرکز 
مالی آســیا که اغلب هم خشن بوده 
در هنگ کنــگ اجتماعات صلح آمیز 

داشتند.
در عصر اجتماع یکشــنبه، کریستیا 
فریلنــد وزیــر امور خارجــه کانادا و 
رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
فدریکا موگرینی در بیانیه اى گفتند: 
»آزادى هــاى بنیادیــن از جمله حق 
اجتماع صلح آمیــز باید مورد حمایت 

قرار بگیرد.«
ایــن دو بدون اینکــه در بیانیه خود 
مشــخصا تقصیر را گــردن دولت یا 
معترضــان بیندازند، اضافــه کردند: 
»ضرورى اســت که همــه خوددارى 
کننــد، جلوى خشــونت را بگیرند و 

قدم هایــی ضــرورى بــراى کاهش 
تنش ها بردارند.«

بیانیه اضافه کرد که »مشــارکت در 
پروسه اى از دیالوگ گسترده و فراگیر 
که تمام دى نفعان را مشمول می کند 
حیاتی اســت« و گفت هم کانادا و 
هــم اتحادیه اروپــا از »درجه باالى 
داخل  هنــگ کنگ  خودمختارى« 
چین و همچنین حق شهروندان آن 

براى برگزارى اجتماع هاى صلح آمیز 
حمایت می کنند.

ســفارت چیــن در بیانیــه اى روى 
وبســایت خود گفت کانادا باید »به 
ســرعت دســت از دخالت در امور 
امــور داخلی چین  هنگ کنــگ و 

بردارد.«
در ایــن بیانیه آمده اســت: »تحت 
وضعیت فعلی، ســمت کانادایی باید 

وزیر امنیت کانادا: به این داعشی کمکی نمی کنیم!
رالف گودیل  وزیر امنیت عمومی کانادا 
روز سه شنبه بیستم اوت تاکید کرد 
 Jack اتاوا قصــد ندارد به جک لتس
Letts ملقب به »جک جهادى« که 
در سوریه به گروه تروریستی داعش 
ملحق شــده بود، براى بازگشــت به 
کانادا و محاکمه در دســتگاه قضایی 

کانادا کمک کند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
جک لتس در سال 20۱۷ در سوریه 
اسیر شد و در حال حاضر در بازداشت 

نیروهاى کرد سوریه به سر می برد.
لندن تابعیت انگلیسی جک لتس را 
ســلب کرده است بنابراین رسیدگی 
به پرونده وى در حال حاضر بر عهده 

دولت کانادا است.
وزیر امنیت عمومی کانادا روز سه شنبه 
در گفتگو با سی.بی.سی تاکید کرد: 
»ما هیچ الزامی براى تسهیل بازگشت 
جک لتس به کانادا نداریم و به هیچ 

وجه قصد کمک به او را نداریم.«
گودیل خاطر نشــان کرد:» اولین و 
مهمترین وظیفه ما حفظ امنیت ملی 

کشور و امنیت مردم کانادا است.«
تا چنــد روز پیــش دولــت کانادا 
از اظهارنظــر علنــی دربــاره نیات 
و برنامه هــاى خــود در خصــوص 
بازگردانــدن یــا بازنگردانــدن این 
افراط گراى عضو پیشــین داعش به 

منظور رســیدگی به پرونده وى در 
دســتگاه قضایی کانادا خــوددارى 

می کرد.
رالف گودیل افــزود: »جک لتس و 
افراد دیگرى مثل او آگاهانه تصمیم 
گرفتند که آسایش و رفاهی را که در 
نظام دموکراتیک کانادا از آن برخوردار 
بودنــد رها کنند و با پیمودن هزاران 
کیلومتر به گروه هاى تروریست خشن 
و تبهکارى ملحق شــوند که ماهیت 

خشــن و خونریز آن ها در دهه هاى 
اخیر سابقه نداشــته است. بنابراین 
این افراد اکنون باید مسئولیت اعمال 
خود را بر عهده بگیرند. ما مراقب آن 
هســتیم که قانون اساسی کانادا به 
درستی به اجرا گذاشته شود اما حاضر 
نیستیم که به بازگشت چنین فردى 

به کشورمان کمک کنیم.«
وزیر امنیت عمومی کانادا پیش از این 
از »تدبیر یک جانبه دولت انگلیس« 

مبنی بر ســلب تابعیت جک لتس و 
رفع هرگونه مسئولیت از خود در این 

پرونده ابراز ناامیدى کرده بود.
روزنامه انگلیســی میل .آن .ساندى با 
اعام خبر ســلب تابعیت جک لتس 
ملفب به جک جهــادى تاکید کرد 
رسیدگی به پرونده این عضو پیشین 
داعش بر عهده دولت کانادا است. این 
روزنامه افزود سلب تابعیت جک لتس 
یکی از آخرین اقدامات دولت ترزا می 
نخست وزیر پیشین انگلیس بود که 
بیست و چهارم ژوئیه جاى خود را به 

بوریس جانسون داد.
رالــف گودیــل بــا ارســاله نامه اى 
الکترونیکی به رســانه ها اعام کرد 
اتاوا اطاع دارد که برخی شهروندان 
این کشــور در حال حاضر در سوریه 
زندانی هســتند اما دولت کانادا هیچ 
الزام قانونی براى تسهیل بازگشت این 
افراد به کشــور ندارد. گودیل در نامه 
خود تصریح کرد: »ما حاضر نیستیم 
با اعزام عوامل کنســولی خود به این 
منطقــه خطرناک، جــان آن ها را به 

خطر اندازیم.«
با ایــن حال وزارت کشــور انگلیس 
خبرى را که نشــریه میل .آن .ساندى 
منتشر کرد، تایید نکرده و اعام کرده 
است که نمی تواند درباره موارد فردى 

اظهارنظر کند.

دربــاره کلمات و رفتار خود نســبت 
به امور مربوط به هنگ کنگ بســیار 
محتاط باشد. اعتراض هاى مرتبط در 
هنگ کنگ از همین حاال شکافته شده 
و تبدیل به خشونت شدید شده اند. در 
شدیدى  خشونت هاى  چنین  مقابل 
هیچ دولتی که حســی از مسئولیت 
داشــته باشــد نمی تواند بی حرکت 

بنشیند.«
وزارت امــور خارجه کانادا پاســخی 
فورى نداد. کانادا حــدود ۳00 هزار 
شهروند دارد که در هنگ کنگ زندگی 

می کنند.
کانــادا از وقتی که منگ وانژو رییس 
ارشد مالی شــرکت هواوى را در ماه 
دســامبر در پیــروى از حکمی که 
توسط آمریکا صادر شده بود دستگیر 
کرد، درگیر یک تنش دیپلماتیک با 
چین شده است. با فاصله کمی پس از 
دستگیرى منگ در ونکوور، چین دو 
مرد کانادایی را دستگیر کرد که هنوز 
آزاد نشده اند. چین همچنین واردات 
تعدادى از کاالهاى کانادایی را ممنوع 

 iroonia.ca.کرده است
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دو راهی بانک مرکزی کانادا: 
راه ایاالت متحده یا مسیر نروژ؟

مداد- بانک هاى مرکزى در سراســر 
دنیا براى مقابله بــا رکود اقتصادى، 
دســت به کاهش نرخ بهره می زنند 
هدف از این کار، گردش بیشتر پول 
در جامعه، ســرمایه گذارى و خرید و 
در نتیجه، رونق اقتصادى و خروج از 

رکورد است.
بانک مرکــزى ایاالت متحده چندى 
پیش اعام کرد که نرخ بهره را کاهش 
می دهد. گفتنی است این کاهش از 
دوره رکورد قبلی تاکنون بی ســابقه 

بوده است.
کانادا نیز معموال سیاست هاى پولی 
و مالی همسایه جنوبی خود را دنبال 
می کند. با این وجود، شــاید این کار 

این بار درست نباشد!
کوین کارمیشل، کارشناس اقتصادى 
و روزنامه نگار نشریه فایننشال پست 
بر این باور اســت که کانــادا باید راه 
نروژى هــا را در پیش بگیــرد. آنچه 
می خوانیــد برگرفتــه از مقاله آقاى 

کارمشیل در این نشریه است.
بانک مرکزى نروژ به تازگی، در خبرى 
کوتاه و ۱۷۵ کلمــه اى درباره دالیل 
عدم تغییر نرخ بهره در این کشــور 
توضیح داد. در بخشی از این توضیح 
آمده است: »روى هم رفته، اطاعات 
جدید به دست آمده گویاى این است 
که چشم انداز سیاســت تعیین نرخ 
بهره براى بازه زمانی از زمان گزارش 
ماه ژوئن پیش رو اندکی تغییر کرده 
جهانی  ریســک  است. چشــم انداز 
دربردارنده ابهامات بیشــترى درباره 

نرخ هاى بهره در آینده است.«
نــروژ در ماه ژوئن اقــدام به افزایش 
نرخ بهره کرد. این در حالی است که 
بســیارى دیگر از بانک هاى مرکزى 
در سراســر جهان به کاهش این نرخ 
پرداختند. هر چه باشد جنگ تجارى 
بین ایاالت متحده و چین، تهدیدى 
بزرگ براى ســرمایه گذارى، تولید و 

تجارت بین الملل به شمار می رود.
گزارش جدیدى که این هفته منتشر 
شد نشــان می دهد اقتصاد آلمان به 
عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان 
در سه ماهه دوم 20۱۹ با افت روبرو 

بوده است.
بازارهاى سهام نیز با نوساناتی روبرو 
هستند. سرمایه گذاران در اوراق قرضه 
خواستار این هستند که بازدهی اوراق 
دو ســاله از ده ساله بیشتر باشد. این 
نشانگر آن است که این سرمایه گذاران 
به شدت نگران سرنوشت سرمایه  خود 
در یک یا دو ســال پیش رو هستند. 
برخی از اقتصادان ها بر این باورند که 

اقتصاد آمریکا ممکن اســت در سال 
آینده با رشد اندک و حتی صفر روبرو 

شود.
با وجود همه اینها، شاخص هاى کان 

اقتصادى در کانادا، مثبت هستند.
کانادا شاهد رشد ۵/۳ درصدى فروش 
مســکن از ماه ژوئن بودیم. آمارها از 
رشــد عجیب 2۶ درصــدى در این 

حوزه در ونکوور حکایت دارد.
در این میان، همــه منتظر تصمیم 
بانک مرکزى کانادا در زمینه نرخ هاى 
بهره هستند. در هفته دوم ماه ژوئن 
بــود که اعام شــد نرخ هــاى بهره 
تغییرى نمی یابد. طبق اعام صورت 
گرفته، قرار است در چهارم سپتامبر، 
تصمیمات جدید بانک مرکزى کانادا 

درباره این موضوع اعام شود.
اما واقعیت این است که کارشناسان 
و مدیران ارشد این بانک، همچنان با 
یک دوراهی بزرگ روبرو هســتند. از 
یک سو، شاخص هاى اقتصادى ملی 

بسیار امیدبخش است و نرخ تورم هم 
طبــق پیش بینی ها به پیش می رود. 
با این وجود، در سطح جهانی شاهد 

افت سرعت اقتصادى هستیم.
بانــک مرکزى کانادا همــواره مردم 
را به توجه به اعداد و ارقام تشــویق 
کرده اســت. اما شــاید این بار، این 
نهاد رویه اى عکس را در پیش گرفته 
و از مــردم بخواهد به جاى توجه به 
ارقام مثبت اقتصاد ملی، به چشم انداز 
امورى نظیر جنــگ تجارى چین و 

آمریکا و مسایلی دیگر توجه کنند!
برخی کارشناســان بر این باورند که 
صرفــا توجه کردن بــه اقتصاد ملی 
و بی توجهــی به رویه هــاى جهانی، 
نتایجــی زیان بار به همــراه دارد. به 
همین دلیل، باید الگویی نظیر سایر 
کشــورها در پیش گرفت و نرخ بهره 

را کاهش داد.
آنها بر ایــن باورند که اقتصاد ایاالت 
متحده و کانادا در هم تنیده است و 
در صورت افت اقتصادى آمریکا، کانادا 

نیز با تاخیرى ۶ تا ۱2 ماهه با سقوط 
اقتصادى روبرو می شود.

اما آیا اقتصاد آمریــکا در حال نزول 
اســت؟ کاهش نرخ بهره در آمریکا 
به عنــوان اهرمی براى کاهش اثرات 
ضربه هاى اقتصادى ناشــی از ضعف 
تقاضا در ســطح بین الملل تصویب 
شده اســت. اما بانک مرکزى آمریکا 
اعام نکرده که وضعیتاقتصادى این 
کشور وخیم است و حتی وعده رشد 

اقتصادى چشمگیر را نیز داده است.

یک کارشــناس اقتصــادى به وال 
اســتریت ژورنال گفته کــه اقتصاد 
آمریکا از قدرت کافی براى جلوگیرى 
از رکورد برخوردار است. با این وجود، 
نشانه هاى زیادى از احتمال بروز رکورد 

در این کشور به چشم می خورد.

راه ایاالت متحده یا نروژ؟

بانــک مرکــزى کانــادا احتمــاال 
مشابهت هاى بیشترى با بانک مرکزى 
نروژ داشــته باشــد تا بانک مرکزى 
ایاالت متحــده. هم کانادا و هم نروژ، 
اقتصادى مبتنی بر مــواد خام دارند 
و تقاضــاى بیرونی براى این مواد نیز 
بسیار باالست. هر دوى این کشورها 
می تواننــد نرخ بهره را بــاال ببرند تا 
شــرایط بنا به شرایط مورد نظرشان 

تغییر کند.
اقتصاد کانادا در پائیز گذشته به شدت 
تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و نیز 
زمستان بسیار سرد و فلج کننده قرار 
گرفت. اکنون نیز با کاهش تقاضا در 
محصوالت صادراتی روبروســت که 
ممکن است روى سرمایه گذارى هاى 

اقتصادى تاثیر منفی بگذارد.
مدیران ارشــد بانک مرکــزى کانادا 
بــر ایــن باورند که جنــگ تجارى، 
بزرگ ترین ریسک موجود پیش روى 
اقتصاد کانادا به شمار می رود. گزارش 
منتشر شده توسط بانک مرکزى کانادا 
نشانگر آن اســت که آسیب ناشی از 
تشــدید جنگ تعرفه اى می تواند به 
حتی زیاد باشد که حتی پس از بهبود 
اوضاع نیز، تا مدت ها باید از ســود به 
دست آمده به جبران ضررهاى قبلی 
پرداخت. به همین دلیل، این نهاد به 
طور جدى به دنبال راه حلی براى این 
موضوع اســت. یکی از مقامات ارشد 
این بانک در پاسخ به این سئوال که 
با وجود شــاخص هاى مثبت  حتی 
اقتصاد ملی، آیا باز هم امکان کاهش 
نرخ بهره وجود دارد گفت: »این گزینه 

هم محتمل است.«
به هر حال، بانک مرکزى کانادا پیش 
از کاهــش نرخ بهره، حتمــا باید به 
شــواهدى متقن در خصوص اقتصاد 
ملی دست یابد. رشــد اشتغال طی 
چند ماه گذشته با کندى پیش رفته 
اســت. با این وجود، آمار بیکارى در 
کشــور بسیار پائین اســت. صادرات 
انــرژى در ماه می بــا کاهش قیمت 
روبرو نبود و در ماه آوریل حتی رشد 
هم داشــت. قیمت نفت از ماه ژوئیه 
پایین بوده است، اما این میزان کاهش 
چنــدان هم قابل توجــه نبود. همه 
اینها نشانگر آن است که این احتمال 
جدى وجود دارد بانک مرکزى کانادا 
بر خاف همیشــه که دنباله رو بانک 
مرکزى ایاالت متحده بود، این بار به 

دنبال نروژى ها حرکت کند.

هشدار مخالفان به ترودو از بابت کمک به جک جهادی )داعشی(
هشــدار مخالفان به نخســت وزیر 
جاســتین ترودو درســت پیش از 
انتخابــات در خصوص هرگونه اقدام 
احتمالی در راســتاى کمک به جک 
جهادى / چالشــی تازه براى ترودو با 
شعار یک کانادایی یک کانادایی است.

لیبرال هاى وابســته به ترودو اخیرا 
اقدام به لغــو قانونی کردنــد که با 
استفاده از آن شهروندى کانادایی هاى 
محکوم شده به اتهام تروریسم قابل 

لغو شدن بود.
این تغییر سیاســت که یادآور شعار 
مشهور ترودو یعنی یک کانادایی یک 
کانادایی است باعث شده که اکنون و 
پیش از انتخابات مخالفان ترودو بیش 
از گذشته او را متهم به مایمت نشان 
دادن در قبال امنیت ملی کانادا کنند.

در عین حــال این زمانبندى مطرح 
شــدن پرونده جک لتس یعنی در 
فاصلــه تنها دو ماه مانده به برگزارى 
انتخابــات کانادا اتفــاق خوبی براى 
ترودو نیست. اکثر نظرسنجی ها نشان 
دادند که محافظه کاران کانادا برترى 
ناچیزى در سراســر کشــور به بقیه 
احزاب دارند. این انتخابات قرار است 

2۱ اکتبر برگزار شود.
اندرو شی یر رهبر محافظه کاران کانادا 
در بیانیه اى گفت: جک جهادى اکنون 

در زندان اســت و ایــن همان جایی 
است که او باید در آن باقی بماند. یک 
دولت محافظه کار که تحت رهبرى 
من باشد در آینده ذره اى براى منتقل 
کردن او به کانادا تاش نخواهد کرد.

پیتر پوالیــور یک قانونگذار محافظه 
کار در مصاحبه اى تلویزیونی گفت: 
اگر دولت ترودو در اندیشه کمک به 
بازگشت جک جهادى به کانادا است 
مــا از او می خواهیم همین االن این 
تاش هــا را متوقف کند. این وظیفه 
دولت کانادا یا مالیات دهنده کانادایی 
نیست که بعد از گرفتار شدن او برود 

او را نجات دهد.
تصمیم انگلیس براى لغو شهروندى 
جک جهــادى باعث پاســخ دولت 
لیبرال ترودو در روز یکشــنبه شد. 

در همین راســتا کانادا در بیانیه اى 
عنوان کرد: در اینجا انگلیس دارد از 
مسؤولیت هایش در این پرونده شانه 

خالی می کند.
این در حالیســت که جک لتس در 
مصاحبه اى به ITV گفت: من همیشه 
احساس کردم که کانادایی هستم و 
پدر من کانادایی است و هرگز من را 
به عنوان یک شخص انگلیسی قبول 
نکرده اند. به همین خاطر امیدوارم که 
کانادا بیاید من را از اینجا ببرد و من 

می توانم آنجا هم زندانی باشم.
یــک منبع دولتی گفــت: اگر کانادا 
بتواند چنین افرادى را از سوریه خارج 
کند به احتمال خیلــی زیاد آنها به 
مقام هاى کشورهاى همسایه  دست 
دســتگیر و با اتهامــات جدى روبرو 

خواهند شد.
ترودو در پاســخ به ســوالی در روز 
دوشــنبه در خصوص امکان کمک 
دولتش به خانواده جک لتس از دادن 

پاسخ مستقیم طفره رفت.
او اظهــار کرد: اینکه یک نفر با هدف 
حمایت از تروریســم ســفر خارجی 
انجام داده باشــد و یا در تروریســم 
دخیل بوده باشد یک جرم است و ما 
تمام تاش مان را براى پیگرد قضایی 
مجرمان متهــم به این جرم و اجراى 
تمامی ابعاد قانونی در قبال آنها ادامه 
خواهیم داد. این پیامی است که ما به 
کانادایی ها و هر کسی که درگیر آن 

باشد، می فرستیم.
در عیــن حال پدر جــک جهادى با 
این فرضیه نســنجیده در خصوص 
اینکه پسرش براى داعش در سوریه 
جنگیده را مخالفت کرد اما گفت که 
البته پســر او قانون را شکسته و باید 
محاکمه شود. پدر او در مصاحبه اى 
به رادیوى کانادایی گلوبال نیوز گفت: 
اگر جک لتس کار اشتباهی انجام داده 
باشد من خودم اولین نفرى هستیم 
کــه جلوى او می ایســتم و علنا او را 
محکوم می کنم و خواستار محاکمه 
او در دادگاه و مجازاتــش بــه خاطر 

کارهایش می شوم.
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افزایش فروش مسکن و باال رفتن قیمت ها 
برای پنجمین ماه متوالی در کانادا

ایرونیــا- بازار مســکن کانــادا دارد 
نشــانه هایی از خروج از خوابی را به 
نمایش می گــذارد که از زمان اعمال 
استرس تســت وام مسکن در سال 
گذشــته در آن فرو رفته بود. حاال به 
گفته انجمن اماک کانادا، فروش ها و 

قیمت ها دوباره باال رفته اند.
انجمن پنج شنبه هفته گذشته  این 
گفــت قیمت متوســط یــک خانه 
کانادایی که در جوالى به فروش رفت 
نسبت به ماه مشــابه سال قبل ۳.۹ 
درصد افزایــش پیدا کرده بود و رقم 
فروش هم تقریبا به اندازه ۱۳ درصد 

رشد داشته است.
به نظر می رســد فعالیت مسکن بعد 
از رســید به پایین ترین نقطه خود 
در شــش سال اخیر در فوریه امسال 
دوباره در سراسر کشور در حال رشد 
باشــد چون میزان فروش در تقریبا 
۶0 درصد از تمام بازارهاى کشــور 
افزایش داشت. قیمت میانگین فروش 
یک خانه بازفروش شــده در جوالى 
4۹۹ هزار دالر بود که نسبت به سال 
قبل ۳.۹ درصد بیشــتر بود. انجمن 
می گویــد رقم میانگیــن می تواند 
گمراه کننده باشــد چون به شــدت 

تحت تاثیر بازارهاى بزرگ قرار دارد.
بنابراین شــاخص قیمت مســکن 
سنجش بهترى است که در جوالى 
0.2 درصد افزایش داشت و نخستین 
رشد خود از ژانویه تا به حال را تجربه 
کرد. ۱۱ بــازار از ۱۸ بازار بررســی 
این شاخص، مخصوصا  شده توسط 
آن هایی که در مرکز و شــرق کانادا 

بودند، باالتر رفتند.
قیمــت ونکوور بــزرگ و فریزر ولی 
به ترتیب ۹.4 درصــد و ۶.۷ درصد 
کاهش یافت. بــا وجود این کاهش، 
رقم فروش 2۶ درصد افزایش داشت.

این شــاخص ۳.۵ درصد در کلگرى، 
۳.2 درصد در ادمونتون، 4.4 درصد 
در رجینا و ۱.۳ درصد در ساسکاتون 
افت کرد. در هر چهــار منطقه این 
شاخص نسبت به وضعیت پنج سال 
قبل خود هم پایین تر بود. اما در همه 
جاهاى دیگر کانادا، شاخص بین 20 

تا ۸0 درصد رشد کرد.

در تمــام مناطق انتاریو بــه غیر از 
Barrie کــه ۱.۳ درصــد افت کرد 
میزان رشد قابل توجه و اغلب باالتر از 
۵ درصد بود. به سمت شرق،  شاخص 
مونترال با افزایشــی ۷.2۳ درصدى 
مواجه شد و شــاخص مانکتون هم 

2.2۱ درصد باال رفت.
جیمز مارپل اقتصاددان بانک تی دى 
گفت:  »این را فقط می توان به عنوان 
ماهــی قدرتمند براى بازار مســکن 
کانادا توصیف کرد. همانند گذشته، به 
نظر می رسد که رشد قوى جمعیت، 
رشد خوب اشتغال و کاهش نرخ هاى 
وام مسکن دارند کار حمایت از تقاضا 

مسکن کانادا را انجام می دهند«.
او اضافه کرد: »ریسک کاهش فورى 
قیمت خانه تا حــدود زیادى از بین 
رفته اســت. با وجود اینکه مقرون به 
صرفه بودن هنوز یکی از موانع اصلی 
بازارهاى با قیمت هاى باالست، به نظر 
می رسد طی یک سال آینده احتمال 
افزایش قیمت ها بیشــتر از کاهش 
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انبوه سازان ونکوور در بازار ضعیف آپارتمان ،
پروژه ها را به تعویق می اندازند

ایونیا-  بازار ضعیف اماک مسکونی 
مترو ونکوور باعث شــده تعدادى از 
سازندگان پروژه هاى خود را متوقف 
کنند و بقیه هم یا پروژه ها را به تعویق 
انداخته اند یا تمرکز شــرکت خود را 

معطوف به مسکن اجاره اى کرده اند.
خریداران خانه هــاى پیش فروش در 
پروژه کاندو آلفا واقــع در ریچموند 
در جوالى شوکه شدند چون شرکت 
 Anderson Square ســازنده 
Holdings بــه آن هــا اطاع داد که 
که  واحدهایی  براى  قراردادهاى شان 
تحت ساخت و ســاز بوده اند را کنسل 
کرده است چون این توسعه دهنده »با 
مشکاتی جدى و شرایطی قابل توجه 
فراتر از کنترل منطقی« خود مواجه 

شده است.
 Holborn جو کیم تیاه مدیــر عامل
Group گفــت: »االن بازار وضعیت 
کاما خرابی دارد. فکر نمی کنم مردم 
کاما درک کنند که گستره وضعیت 
فعلی چقدر اســت. اقتصاد بریتیش 
کلمبیا دارد به سمت دوران سختی 
حرکت می کند. اقتصاد اماک خوب 

نیست.«
یکی از پروژه هایی که بدون بازه زمانی 
به تعویق افتاده پروژه بازتوسعه یک 
پارکینگ طبقاتی در خیابان سیمور 
است. خانواده تیاه مالک بیشتر منطقه 
است و سال هاست که می خواهد آنجا 

را توسعه دهد.
او گفت می خواهــد تعهد خود براى 
ســاختن یک ســاختمان مســکن 

اجتماعی در منطقه را حفظ کند اما 
برج هاى کاندو بــازار در آن محل به 

تعویق افتاده اند. 
او گفت امیدوار بود ســاختمان را در 
فصل بهار ســال آینده به بازار بیاورد 
اما حاال در حالــت خیلی امیدوارانه 
می توانــد بگوید ایــن کار در پاییز 
ممکن می شود. وى افزود: نمی خواهم 

بازار بدتر هم بشود.
تیــاه می گوید یک مشــکل اصلی 
مالیات هــا، از جمله مالیــات انتقال 
ملــک و مالیات کاالهــا و خدمات 
است. یکی از مالیات هاى جدید هم 
کارمزد 20 درصدى دولت بریتیش 
کلمبیا بر خریداران خارجی خانه ها 
در بخش هاى خاصی از استان است. 

یــک مالیات ســفته بازى هم وجود 
دارد کــه بر خانه هاى دوم موجود در 
بعضی مناطق اعمال می شــود. براى 
شهروندان کانادایی و ساکنان دائمی، 
مالیات خانه هاى دوم در استان یک 
درصد ارزش خانه هــاى باالى 400 
هزار دالر است. براى غیرشهروندان، 
مالیات خانه هاى دومی به دو درصد 

ارزش این خانه ها می رسد.
شــهر ونکوور جداگانــه یک مالیات 
خانه هــاى خالی دارد که معادل یک 
درصد ارزش ملک اســت. تیاه گفت: 
»چرا ســرمایه گذاران یا هرکســی 
دیگر باید بخواهد در بریتیش کلمبیا 
ســرمایه گذارى کند؟ سودها بسیار 
پایین هستند و مالیات هایی که باید 

ساالنه پرداخت کنید از سودها باالتر 
می روند.«

تیاه گفت ممکن اســت انبوه سازانن 
سراســر اســتان مجبــور بشــوند 
کارمندان شــان را اخراج کنند. با این 
حال خبر خوب این است که در ماه 
جوالى میزان فروش مسکن منطقه 
2۳.۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال 
قبل افزایــش پیدا کرد اما فروش هر 
ماه دیگر امســال پایین تر از سرعت 
ســال گذشته بوده اســت. حتی در 
جوالى هــم فروش هــا ۷.۸ درصد 
پایین تر از میانگین ۱0 ساله آن ماه 

قرار داشتند.
 Altus Group متیو بوکال معــاون
گفته شرکتش حداقل ۱۹ پروژه واقع 
در مترو ونکــوور را ردیابی کرده که 
قرار بود یا اواخر 20۱۸ یا اوایل 20۱۹ 
راه اندازى بشوند و یا به تعویق افتاده اند 
یا فعا تاریخی براى افتتاح ندارند. او 
گفت این پروژه ها حاوى 4۳00 واحد 

هستند.
اما همه پروژه هــا در بازار فعلی کند 
نشــده اند. راب فیورونتو از شــرکت 
Beedie Living گفــت شــرکتش 
حدود ۸0 درصــد از ۳۹ خانه پروژه 
خــود در برنابی را در دو هفته پس از 
آغاز پیش فروش به فروش رســاند. او 
گفت احتماال موفقیت پروژه به خاطر 
کاندوهاى بزرگ ســه خوابه اش بوده 

است.
توســعه دهندگان  بعضــی  حل  راه 
حرکت به سمت مسکن اجاره اى بوده 
 Coromandel است. مثا شــرکت
Properties  تا اینجا بیشــتر کاندو 
ساخته اما حاال می خواهد در خیابان 
چهل و یکم نزدیک Oakridge مسکن 
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مونترال در رتبه اول از لحاظ  یافتن شغل در بین شهرهای کانادا
شــاخص   کانــادا-  ایرانیــان 
 YouthfulCities Urban Youth
کانادا در سال 20۱۹ به تازگی منتشر 
شــد و مونترال به نتایج باورنکردنی 
دســت یافت. اکثر مردم میدانند که 
مونتــرال به عنوان یکــی از بهترین 
شهرهاى کانادا براى زندگی جوانان 
شناخته می شــود، واقعا این نتایج 

جاى تعجب ندارد.
طی یک ســال گذشــته، شاخص 
 YouthfulCities Urban Youth
در حال بررســی جوانــان ۱۵ تا 2۹ 
سال در سراســر کانادا بوده است و 
می بینید که اشــتغال براى آنها چه 
اهمیتی دارد. براســاس این مطالعه، 
این افراد ۱۵ تا 2۹ ساله در کانادا باید 
با موانع بسیارى از جمله »پارادوکس 
نیاز به تجربه براى کســب تجربه« 
روبرو شوند -حتی تحصیل کرده ترین 

دانشجویان.
این شاخص 2۱ شهر در سراسر کانادا 
را مورد بررسی قرار داد و مونترال در 
بســیارى از جنبه هاى مورد بررسی 
در صدر قــرار گرفــت. تحصیات، 
کارآفرینی و از همه مهمتر یافتن کار 
بود که مونترال را بیش از سایر شهرها 

متمایز کرد.
اگرچه ادمونتــون در نتایج کلی در 
صدر و قبل از مونترال قرار گرفت، اما 
مونترال به عنوان بهترین مکان براى 
یافتن شغل براى جوانان در کانادا در 

رده اول قرار گرفت.
طبــق این مطالعــه ، کارآفرینی در 
بزرگترین شهر فرانســه زبان کانادا 
رونــق دارد ]...[ و کمتریــن هزینه 
پایه براى دریافت پروانه کسب و کار 
در این شــهر نیاز است. در حقیقت، 
مونترال از نظر »روح کارآفرینی« در 

رده دوم قرار گرفت، بدین معنی که 
کنفرانس هــاى تجارى و متقاضیان 
مشاغل در مونترال در سطح باالیی 

قرار دارند.
در این رتبه بنــدى، مونترال از نظر 
کل فرصت هاى شغلی باالترین امتیاز 
را کســب کرد. مونترال ابتکار عمل 
زیادى در زمینه اشــتغال جوانان و 
تعداد زیادى شغل جدید دارد. در کل 

فرصت اینجا زیاد است!
متأسفانه، مرحله اى که مونترال هنوز 
از بسیارى از شــهرهاى کانادا عقب 
مانده اســت، میزان متوسط حقوق   
براى هر شغل است. حقوق مشاغل 
جدید نیــز کمی پایین تــر از حد 
متوسط   است اما این شهر به سرعت 

از این نظر هم پیشرفت میکند.
براساس این گزارش، اگر هزینه هاى  
حمل و نقل عمومی مقرون به صرفه 

تر باشد، مونترال شهر شماره ۱ خواهد 
بود. مونترال شهرى با کمترین هزینه 
تحصیل در کشور میباشد. به احتمال 
زیاد بــه دلیل تعداد دانشــجویان، 
مونترال هنوز هــم در زمینه تبدیل 
مشــاغل پاره وقت به مشاغل تمام 

وقت داستان و مشکل دارد.
جمعیت جوانان مونتــرال 20.4٪ از 
کل جمعیــت را تشــکیل می دهد. 
نتایج نشــان می دهد کــه مونترال 
علی رغم برخی از موانع، بر آنها غلبه 
میکند و فرصت هاى فوق العاده اى 
براى جوانان درحوزه ى اشتغال دارد.

درنهایت، به نظر می رســد که حتی 
اگر مونترال در بعضی حوزه ها هنوز 
جایی براى رشــد و پیشرفت داشته 
باشــد، در حوزه اشتغال کامل است 
و این شــهر بهترین شهر کانادا براى 

جوانان براى یافتن شغل است!
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خدمات مهاجرتی مون الیت
عضو رسمی شورای نظارت بر مشاورین مهاجرت کانادا

و انجمن مشاورین مهاجرت کانادا

* ویزاى توریستى، تجارى،  سوپر ویزا، اقامت موقت، اجازه کار
* ویزاى تحصیلى در مدارس و دانشگاه هاى معتبر کانادا

* مهاجرت از طریق خویشاوندى، سرمایه گذارى، کارآفرینى و نیروهاى متخصص کار
* برنامه هاى مهاجرت استان هاى مختلف کانادا از جمله استان کبک

* درخواست شهروندى کانادا و تمدید اقامت
* دفاع از حقوق قانونى شما در دادگاه هاى مهاجرت و تجدیدنظر

مدیر مسئول: 

رضا شاهپوری
مشاور رسمی مهاجرت

تهران:    021-8280-2634
ونکوور:   604-700-5634
info@moonlightimmigration.comکالگری:  403-200-8122

facebook.com/moonlightimmigration

ونکوور به عنوان دوستانه ترین
 شهر دنیا انتخاب شد

ایرونیا- ونکوور در لیست هاى بسیارى 
حضور دارد. بعضــی از آن ها مثبت 
هستند. مثا اخیرا ونکوور در زمینه 
توازن بین کار و زندگی در آمریکاى 
شمالی در رتبه اول قرار گرفت. بقیه 
خیلی اینطور نیستند، مانند لیستی 
از Orkin Canada که ســه ســال 
پشــت ســر هم ونکوور را به عنوان 
»موشی ترین« شهر استان نام گذارى 

کرده است.
اما آیا ونکوور دوســتانه ترین شــهر 
دنیاســت؟ ایــن چیزى اســت که 
فالوئرهــاى اکانت اینســتاگرامی و 
وب سایت Big 7 Travel اخیرا به این 
نتیجه رسیده اند. پنج شنبه این سایت 
لیستی از ۵0 شــهر دوستانه دنیا را 
منتشــر کرد که نتایج آن بر مبنی 
نظرســنجی از مخاطبان رسانه هاى 

اجتماعی مشخص شده بودند.
مشخصا این ســایت از کاربران خود 
پرسید که »از نظر شما دوستانه ترین 
شــهر دنیا کجاست؟« که نتیجه آن 
مشــخص کرد که ونکوور یکی از دو 

شهر کانادایی موجود در لیست است. 
آن یکی مونترال بود که سی و چهارم 
شد. این سایت سفر در مورد ونکوور 
در لیست خود نوشــت: »ونکوور در 
رتبــه اول قرار گرفته کــه دلیلش 
ساکنان به شدت دوستانه آن هستند. 
این شــهر یک جامعه چندفرهنگی 
فوق العاده دارد که کنار هم می آیند 
تا کارى کنند بازدیدکنندگان همیشه 
حس امنیت و خوش آمد بودن بکنند. 
افراد محلی به سرعت به توریست ها 
کمک می کنند و حسی که در جوامع 
محلی آن وجود دارد باعث می شــود 
برقــرار کردن ارتبــاط اجتماعی در 

ونکوور آسان باشد.«
بعد از ونکوور، شهر کواال المپور واقع 
در مالــزى، بروژ در بلژیک، تایپی در 
تایوان، هامبــورگ در آلمان، دوبلین 
در ایرلند، کرایست چرچ در نیوزیلند، 
نشــویل در آمریکا، ســائو پائولو در 
برزیل و گلسگو در اسکاتلند در زمره 
۱0 شــهر دوستانه دنیا قرار گرفتند. 
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ایرانیان کانــادا- بنا به گزارش مرکز 
آمار کانادا، طی ۳ ماه گذشــته، 4.۹ 
میلیون شــهروند کانادایی باالى ۱۵ 

سال مارى جوآنا مصرف کرده اند.
در بازه زمانی نیمه ماه می تا نیمه ماه 
ژوئن 20۱۹، نســبت به سال 20۱۸ 
که استعمال مارى جوآنا قانونی نشده 
بــود، تعداد افرادى کــه مارى جوآنا 

مصرف می کنند ثابت مانده است.
ایــن آژانس در گزارش خــود آورده 
اســت که »مصرف مــارى جوآنا در 
ربع دوم سال 20۱۹ نسبت به همین 
بازه زمانی در سال 20۱۸ ثابت مانده 
است، و دلیل این ثبات قانونی شدن 

مصرف مارى جوآنا می باشد.«
تعداد افراد باالى ۶۵ ســال که مارى 
جوآنــا مصرف می کنند از ۳٪ به ٪۵ 
افزایــش یافته اســت، در حالی که 

مصرف این ماده در قشــر ۱4 تا ۶4 
سال ثابت مانده است.

در یــک نگاه دقیق تر به اســتان ها 
متوجه می شویم مارى جوآنا همچنان 
در استان هاى ساحلی بسیار محبوب 
اســت. طی ۳ ماه گذشــته 24٪ از 
مردم نوا اسکوشیا مارى جوآنا مصرف 
کرده اند. اســتان آلبرتا نیز با 20٪ در 

رده دوم قرار دارد.
البته مراکز همچنان پیشتاز هستند، 
به گونه اى که مصرف مارى جوآنا در 
۳ مرکز منطقه اى طی ۳ ماه گذشته، 
بیش از میانگین مصــرف  این ماده 
بوده است. این ۳ شــهر عبارتند از: 
Whitehorse بیست و چهار درصد، 
 Iqaluit سی درصد و Yellowknife

سی و دو درصد.

حدود 5 میلیون نفر از مردم کانادا، 
ماری جوآنا مصرف می کنند

تعداد خانه های خالی کانادا پنج برابر بیش تر از ایاالت متحده است
تأمین  ایرانیان کانادا- بدون شــک 
مسکن در کانادا - حداقل در بسیارى 
از مناطق آن - بسیار دشوار بوده، در 
حالی که نرخ آپارتمان هاى باتصدى 
یا خالی به شــدت پایین بوده و نرخ 
مالکیــت خانه در کشــور نیز رو به 
کاهش بوده، اما بــا این حال، تعداد 
خانه هاى خالی از ســکنه آن رو به 

افزایش است.
 Point2 طبــق تحقیقــات اخیــر
Homes، در ســال هــاى اخیر در 
بسیارى از بزرگترین شهرهاى کانادا 
افزایش کمی در نرخ خانه هاى خالی 
مشاهده گشته، که نشان می دهد این 
مسئله به پدیده اى بسیار بزرگتر در 
کانادا نسبت به ایاالت متحده تبدیل 

شده است.
این مسئله به ویژه در شهرهاى بزرگ 
و گران نظیر تورنتو و ونکوور، به یک 
مسئله مهم سیاسی تبدیل گشته، که 
سیاستگذاران را مجبور به یافتن راه 
چاره اى بــراى رفع این بحران کرده 

است.
براســاس داده هاى سرشمارى این 
تحقیق، وینیپگ در میان شهرهاى 
بزرگ کانادا، بیشترین افزایش را در 
نرخ خانه هاى باتصدى داشته، که 
بین سال هاى 200۶ تا 20۱۶، 42.۷ 
درصد رشد داشته، اما حتی با وجود 

ایــن جهش بزرگ، نــرخ خانه هاى 
باتصدى آن به میــزان ۵/4 درصد، 
پایین تر از میانگیــن نرخ ملی می 

باشد.
طی دوره زمانی مذکــور، نرخ خانه 
هاى باتصدى مونترال حدود ۳۶.۳ 
درصد افزایش داشته که ۷.۶ درصد 
بیشتر از نرخ خانه هاى خالی تورنتو 
می باشد. و تعداد خانه هاى باتصدى 
در ونکوور ۹.۶ درصد افزایش یافته و 
نرخ خانه هاى خالی از سکنه آن نیز 

به ۸.2 درصد رسیده است.
درمجمــوع، بر اســاس برآوردهاى 
Point2 Homes، در ســال 20۱۶، 
۱.۳4 میلیون واحد مسکونی خالی و 

اجاره موقت در کانادا وجود داشته، در 
حالی که نرخ ملی خانه هاى باتصدى 
از ۷.۸ درصد در ســال 200۱ به ۸.۷ 
درصد در ســال 20۱۶ افزایش یافته 

است.
نویســنده این گزارش، ساخت و ساز 
بی رویه و رکود صنعت نفت را دلیل 
اصلی افزایش نرخ خانه هاى خالی در 

برخی شهرهاى Prairie می داند.
فــورت مک مورى، بــا ۱۶.۵ درصد، 
باالترین نرخ خانه هاى خالی در کانادا 
را داشته، البته به غیر از اردوگاه هاى 
اطراف تورنتو، که اکثر خانه ها بصورت 

فصلی مورد استفاده قرار می گیرند.
گرچه تعداد خانه هاى باتصدى در 
تورنتو و اتاوا افزایش یافته، اما ســهم 
آنان در کل بازار مسکن کاهش یافته 
است. نرخ خانه هاى باتصدى در هر 
دو شــهر ۵.۶ درصد بوده، که بسیار 

پایین تر از میانگین ملی می باشد.
بر اســاس این گزارش رشــد بسیار 
سریع جمعیت در این مناطق منجر 
گشته برخی از مالکین خانه هاى خود 

را ترک کرده، و آنان را اجاره دهند.
در حقیقت، کمترین نرخ خانه خالی 
در کشور در جوامع منطقه اى تورنتو 
شامل  Burlington  )با ۱.۶ درصد( 
و Ajax )با ۱.۵درصد( مشاهده شده 

است.
به طور کلی، تغییر در تعداد جمعیت، 
مهاجرت به شــهرهاى همسایه، که 
قیمــت خانه در آن پاییــن تر بوده، 
توســعه یا رکود اقتصادى، ساخت و 
ســاز بی رویه، زمین خوارى، اجاره 
هاى کوتاه مــدت و ... همگی عوامل 
موثر بــر افزایش تعــداد خانه هاى 

باتصدى به شمار می روند.
سال گذشــته ونکوور مالیاتی براى 
خانه هــاى خالی وضع نمود که یک 
درصد از ارزش ارزیابی شــده خانه را 
براى هر ســال یا بخش عمده اى از 
سال که خانه خالی مانده را در بر می 
گیرد، که بنا بر گزارشــات موجود در 
اوایل سال جارى این مالیات منجر به 

کاهش ۱۵ درصدى تعداد خانه هاى 
خالی گشته، که نیمی از آنان نیز به 

بازار اجاره ختم گشته اند.
داده ها نشان می دهد که این مالیات 
تنها اندکی نرخ خانه هاى باتصدى 
شــهر را افزایــش داده، در حالی که 
میلیون ها دالر بــراى صندوق هاى 
شــهرى درآمد داشته است. برخی از 
سیاستمداران این ایده را براى تورنتو 
نیز پیشنهاد داده اند، که به نظر می 
رسد شهردار جان تورى با آن مخالف 

است.
داده هــا حاکی از آن اســت که ۸.۷ 
درصد از کل خانه ها در کانادا در سال 
20۱۶ خالی از سکنه بوده اند. این نرخ 
پنج برابر بیشتر از نرخ ایاالت متحده 
بوده، که در آن تنها ۱.۷ درصد خانه 

ها خالی از سکنه می باشند.
به عقیده نویســنده گــزارش، دلیل 
اصلــی آن عدم نظارت کانادا بر خانه 
هاى باتصدى تا پیش از سال 200۱ 
بــوده، در حالی که مقامات آمریکا از 
دهــه ۱۹۵0 خانه هــاى باتصدى 
کشور را تحت کنترل داشته و توانسته 
اند در برابر تغییر شرایط واکنش نشان 

دهند.
دلیل دیگر نیز این است که میانساالن 
کانادایی در ســال هاى اخیر از نظر 
اقتصادى بهتر از همتایان آمریکایی 
خود بوده و توانســته انــد اماک و 
مستغات خود را حفظ نمایند و حتی 
چنانچه مجبــور به جابجایی نیز می 
گشتند، نیازى به فوریت براى فروش 
ملک خود نمی داشــتند. سالخورده 
هایی نیز که به خانه سالمندان یا خانه 
هایی در مرکز شهر نقل مکان کرده 
اند، لزوماً مجبور به فروش خانه خود 
نبوده، بلکه قادر به خالی نگه داشتن 
آن یا به ارث گذاشــتن براى فرزندان 

خود بوده اند.
که نشــان می دهد بهترین راه براى 
صاحب خانه گشتن در میان این خانه 
هاى باتصدى ... به ارث بردن یکی از 

آنان می باشد.

حمایت نخست وزیر کبک از ترودو 
و ماجرای حفظ مشاغل اس.ان.سی الوالین

به دنبال نقض قانون تضاد منافع از سوى نخست وزیر ترودو، فرانسوا لوگو 
از حفظ مشاغل کارکنان شرکت اس ان سی الوالین حمایت کرد.

به گزارش رسانه هدهد به نقل از سی بی سی، فرانسوا لوگو که در یکی از 
رویدادهاى کبک در حال سخنرانی بود،  با قدردانی از اقدامات نخست وزیر 
ترودو در رابطه با توافقات صورت گرفته با یکی از بزرگترین شرکت هاى 
مهندسی مونترال بیان کرد: خیلی مهم است همواره نخست وزیر چه در 
کبک یا سایر استان ها در رابطه با اشتغالزایی و حفظ مشاغل مطمئن باشد. 
پیش از این فرانســوا لوگو نسبت به دادرسی کیفی این پرونده، احتمال 
انتقال شــرکت اس.ان.ســی الوالین و از بین رفتن مشاغل این شرکت 
ابراز نگرانی کرده بود. اما وى در تازه ترین ســخنان خود اظهار داشت که 
کارکنان این شرکت نباید تاوان اقدامات سابق  دو یا سه کاهبردار را بدهد 

و کارکنان آن بیکار شوند.
نخســت وزیر فرانسوا لوگو بدون اینکه در رابطه با تحت فشار قرار دادن 
دادستان پیشین براى تحت پیگرد قرار دادن اس.ان.سی الوالین نسبت 
بــه اقدامات ترودو و متحدانش انتقاد کند، ادامه داد: من با آقاى ترودو و 
دیدگاهشان موافق هســتم اما نمی خواهم راجع به روش ایشان و نحوه 

انجام آن اظهار نظر داشته باشم.
بنابر این گزارش هفته گذشــته کمیســر اخاق کانادا اعام کرد آقاى 
نخست وزیر ترودو با سواستفاده از قدرت مانع اجراى روند معمول دستگاه 

قضایی شده است.
کمیسر اخاق کانادا با انتشار بیانیه اى اعام کرد نخست وزیر جاستین 
ترودو با اعمال فشار به وزیر دادگسترى در پرونده اى قضایی، قانون تضاد 

منافع را نقض کرده است.
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فصل سرما نزدیک است، قبل از غافلگیر شدن، 
جهت سرویس، تعمیر، راه اندازى و نصب سیستم هاى حرارتى منزل

 و یا بیزنس خود از تخفیف ویژه 25 درصدى ما استفاده کنید

فرنس، بویلر، شوفاژ، شومینه، آبگرمکن،گاز و فر خانگى، صنعتى، رستوران
لوله کشى گاز، آب سرد و گرم

لطفا در اسرع وقت با ما تماس بگیرید تا از تخفیف ویژه بهره مند شوید
فقط تا پایان ماه اگوست

604-833-2869

توجهتوجه

 کشف حقایق درباره اقوام اولیه کانادا 
کاوش یک مرکز باستانی جدید در مونترال بزرگ

کاوشگران در جستجوى بقایاى یک 
روســتاى بومیان اولیه کانادا متعلق 
به قرن ســیزدهم در منطقه مونترال 
بزرگ Grand Montréal و پی بردن 
به وقایع تاریخی بیشــتر درباره اقوام 
اولیه کانادا به جستجوهاى خود ادامه 

می دهند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
منطقه غرب مونترژى پر از سایت هاى 
باستانی متعلق به قوم اولیه ایروکواینز  
Iroquoiens اســت. نزدیــک به ده 
سایت باستانی از این نوع در منطقه 
وجود   Saint-Anicet سن-انیســه 
دارد که یکی از آن ها ســایت ایسنگز 
Isings اســت که مربــوط به حدود 
ســال هاى ۱2۵0 تا ۱۳00 اســت و 
قدیمی ترین روستاى بومی کشف شده 
در منطقه گراند مونترال محســوب 

می شود.
این مرکز باستانی توسط باستان شناس 
کانادایی میشل گنیه در سال 20۱۵ 

کشف شد.
این باستان شــناس مراکز باســتانی 
دیگر منطقه را به خوبی می شناخت 
و می دانســت که میشــل گنیه در 
کاوش هاى خودروى یک تپه شنی که 
در دو کیلومترى جنوب غربی سن-

انیسه واقع شده است، به باقیمانده هاى 
یک روستاى بومیان برخورد می کند. 

تصویری از مرکز باستانی ایسنگز که ژوئن سال 2019 توسط یک هواپیمای بدون سرنشین گرفته شده است.

در این کاوش ها اشــیایی کشف شد 
که تاریخ گذارى مطلق نشان داد که 

متعلق به قرن سیزدهم هستند.
در حــال حاضر یــک برنامه کاوش 
باستان شناسی پنج ساله در این سایت 
به اجرا گذاشته شده است که تا سال 
2022 طول خواهد کشید. این سایت 
به روى عموم بازنیســت اما برخی از 
روزنامه نگاران و خبرنگاران توانستند 
به مناســبت ماه باستان شناسی که 
از اول تا ســی و یکم اوت بود، از آن 

بازدید کنند.
دپارتمان  دانشــجویان  تابستان  هر 
در  مونترال  دانشــگاه  مردم شناسی 
تــاش براى یافتن اشــیا قدیمی یا 

زیرساخت هاى باستانی در این مرکز 
به کاوش می پردازند. در مدت دو سال 
نزدیک به شصت هزار شیء ساخته 
دست بشــر در این مرکز کشف شده 

است.
عملیــات کاوش در این مرکز تحت 
نظارت کریســتیان گت ســن پییر 
استاد دانشگاه و باستان شناس صورت 
می گیرد. این باستان شناس بیشتر از 
هر چیز به آثار و نشــانه هاى مربوط 
به آغاز دوره کشاورزى و اسکان قوم 

آیروکوینز عاقه دارد.
قبیله آیروکوینز منطقه ســن-لوران 
تا اواخر قرن شــانزدهم بخش هاى 
وســیعی را در امتداد رودخانه سن-

لوران اشــغال کــرده بودنــد. آن ها 
درواقع متعلق به یکی از اصلی ترین 
قومیت هــاى سرخپوســتان بودند. 
اطاعــات ما دربــاره این قــوم به 
نوشــته هاى ژاک کارتیه و مطالعات 

باستان شناسی محدود می شود.
کاوش در این مرکز هر تابستان کمی 
بیــش از پنجاه مترمربــع در عمق 
بیست تا سی سانتیمتر پیش می رود و 
انتظار می رود تا پایان عملیات کاوش 
که براى سال 2022 پیش بینی شده 
اســت، زمینی به مســاحت حدود 
سیصد مترمربع هر چه در دل خود 

دارد، در اختیار کاوشگران قرار دهد.

اندرو شی یر خواهان ادامه تحقیقات درباره پرونده اس ان سی الوالین است
مداد- روز چهارشنبه، هفته گذشته 
دیده بان اخاقی کانادا گزارش نهایی 
خــود از ماجــراى پرونده شــرکت 
پیمانکارى SNC-Lavalin را منتشر 
کرد. پرونده اى که در جریان آن وزیر 
دادگسترى و وزیر خزانه دارى به نشانه 
اعتراض به جاســتین ترودو استعفا 
دادند و مشــاور ارشــد نخست وزیر 
هم براى دور نگه داشــتن حواشی از 
بدنه دولت، از کار در دفتر ترودو کنار 

کشید.
در ایــن گزارش، دیده بــان اخاقی 
فدرال بــه صراحت اشــاره دارد که 
نخست وزیر با تحت فشار قرار دادن 
دادستان کل و وزیر دادگسترى وقت 
کشــور براى توقف تعقیب کیفرى 
شرکت اس ان ســی الوالین، قوانین 
و اصــول »تعارض منافــع« را زیر پا 
گذاشته اســت. موضوعی که تا این 
لحظه جاستین ترودو ضمن پذیرفتن، 
از عذرخواهی کردن بابت آن ســرباز 
زده اســت. مخصوصا عذرخواهی از 

جودى ویلســون ریبولد، وزیر سابق 
دادگسترى که گویا به دلیل مقاومت 
در برابر فشــارهاى نخست وزیر، در 

هیئت دولت جابجا شده و در نهایت 
مجبور به استعفا گردیده است.

گــزارش ماریو دیــون تصریح دارد 

که تاش نخســت وزیر براى تغییر 
 SNC مســیر قضایی پرونده شرکت
مغایــر بخــش ۹ قانون اســت که 

صاحب منصبان دولتــی را از دخالت 
در تصمیم هایی که منجر به منفعت 
شخصی کسی گردد، برحذر می دارد.

در قانــون به صراحت قید شــده که 
دادستان ها باید بتوانند کاما مستقل 
و بــه دور از هرگونه فشــار از طرف 
شخص ســوم و چهره هاى سیاسی، 
رونــد قضایــی پرونده را بر اســاس 
روح قانــون پیش ببرنــد. اثرگذارى 
سیاستمداران ممکن است در جایی 
به نفع عمومی باشد اما در جایی دیگر 
می تواند به ضرر عــده اى دیگر تمام 
شود و در کل به حکمرانی قانون که 
چکیده و روح زمامدارى در کاناداست، 

خدشه وارد می کند.
نخست وزیر و اعضاى کابینه می توانند 
با دادستان کل  مشورت کنند و به او 
مشاوره دهند اما نمی توانند در جریان 
رســیدگی به یک پرونــده قضایی، 
مداخله نموده و مسیر اعمال قانون را 

عوض کنند.
شرکت اس ان سی الوالین، بزرگ ترین 
پیمانکار ســاختمانی کانادا با بیش 
از ۹ هزار پرســنل در ســطح کشور 
اســت که دفتر مرکزى آن در شهر 
مونترال قرار دارد. جاســتین ترودو 
نیز خود از منطقه پاپینو در مونترال 
نماینده مجلس شــده است. در یکی 
از مکالمات لو رفته توســط جودى 
ویلســون ریبولد، کسی که مشغول 
چانه زنــی با وزیر دادگســترى بوده 
به صراحت اشــاره می کند که براى 
نخســت وزیر جالب نیست که یک 
شرکت بزرگ و کارآفرین در منطقه او 
به دلیل یک پرونده فساد مالی مجبور 

به اخراج کارمندانش شود.
جاستین ترودو می گوید که این کار را 
براى حفاظت از هزاران شغلی انجام 

داده که با محاکمه بزرگترین شرکت 
پیمانکارى کانادا از دســت می رفته 

است.
اندرو شی یر، رهبر حزب محافظه کاران 
کانادا پیرو این خبر در یک کنفرانس 
خبــرى در نیوبرانزویــک از ۶ عضو 
لیبــرال کمیتــه اخاقــی مجلس 
کــه اکثریت این کمیته را تشــکیل 
می دهند، خواسته است تا در نشست 
هفته آینده این کمیته به طرح ادامه 
تحقیقات از میزان دخالت نخست وزیر 

در این ماجرا راى مثبت دهند.
با  اکثریت کمیته اخاقــی مجلس 
لیبرال هاست و قبا هم در چند نوبت 
به بررسی رسوایی اس ان سی الوالین 
راى منفی داده بودند. شی یر می گوید 
حــاال دیگر نماینــدگان لیبرال باید 
پشت ســر کانادا، کانادایی ها و قانون 
بایســتند و بگذارند به این ماجرا، نور 

حقیقت تابانده شود.
شی یر همچنین اضافه کرد که قصد 
دارد کمپین بزرگی بــه راه بیندازد 
تا مردم را تشویق کند با نمایندگان 
محلی خود تمــاس بگیرند و آنها را 
تحت فشار قرار دهند که پیگیر این 

موضوع باشند.
شــی یر حتی پا را از ایــن هم فراتر 
گذاشــته و ضمــن اینکــه رفتــار 
نخست وزیر را خیانت به اعتماد مردم 
و حزب لیبرال نامید، اضافه کرد که از 
نظر او آنقدر شواهد وجود دارد که باید 
پلیس کانادا به این پرونده ورود پیدا 

کرده و تحقیقات خود را آغاز کند.
اندرو شی یر همچنین افزود که هنوز 
جاســتین ترودو براى مطالعه بیشتر 
این پرونده ســنگ پراکنی می کند و 
براى نمونه به نه نفرى که نخست وزیر 
اجازه نداده در برابر مجلس شــهادت 
دهند، اشاره نمود. او با اشاره به تغییر 
مداوم داســتان تعریف شده از زبان 
نخســت وزیر، تاش هاى جاستین 
ترودو را »ســرپوش گذاشــتن« بر 

حقیقت نامید.
پیرو انتشــار این گزارش رهبران دو 
حزب عمــده مخالف دولت از احزاب 
محافظه کار و نئودموکرات درخواست 
برگزارى نشست فورى کمیته اخاقی 
مجلس را داده اند تا به بررسی گزارش 

»دیون« بپردازد.
ترودو پس از انتشار این گزارش گفته 
که به کمیته تحقیــق و گزارش آن 
احترام می گذارد و مسئولیت کارهایی 
که کرده را می پذیرد هرچند با برخی 
از نتیجه گیرى هــاى ماریــو دیــون 
مخصوصا درخصوص ناصحیح بودن 
ارتباط نخســت وزیر با دادستان کل، 

مخالف است.
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

برای گرفتن وام مسکن و تجاری و یا هرگونه سرمایه گذاری دیگر از مصاحبه و مشاوره رایگان پریوش وفایی استفاده کنید

Member of Mortgage Broker Association of BC

Residential or Commercial Mortgages
Purchase (Conventional or High Ratio) Mortgages
Preapprovals up to 120 days raete guarantee
Refinance & Renewals
Construction Mortgages
Second Mortgage
Equity Take out
Revenue Properties
Self Employed

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7939

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

* وام مسکن، تجاری، ساختمان سازی
* وام برای مهاجرین تازه وارد

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

کالهبرداری 700 هزار دالری 
با استفاده از »کارت هدیه« تقلبی در ادمونتون

ایرونیــا- برخی از اهالــی ادمونتون 
قربانی یک کاهبــردارى پیچیده با 
استفاده از کارت هاى هدیه در نیمه 
اول امسال شده اند و گفته می شود 
حدود ۷00 هزار دالر از دست داده اند. 
خدمات پلیس ادمونتون بین روزهاى 
اولیه ژانویــه و پانزدهم جوالى ۱۳۶ 
گــزارش کاهبــردارى اینترنتی در 
ارتباط با کارت هــاى هدیه دریافت 
کرد. ایــن کاهبردارى افــراد را در 
سراسر کشــور مورد هدف قرار داده 

است.
بــه گفته پلیس، فردى بــا قربانیان 
تمــاس گرفته که وانمــود می کرد 
کارمند یک بانک اســت و حســاب 

بانکی شان هک شده است.
قربانیــان  از  کارمنــد جعلــی  آن 
نرم افزارى  برنامه  یک  می خواســت 
روى کامپیوترشان اجرا کنند که در 
حقیقت ویروسی بود که به کاهبردار 
اجازه مــی داد از راه دور به کامپیوتر 
دسترسی پیدا کند. در مرحله بعد، آن 
فرد از مشترى بانک می خواست وارد 
حساب خود بشــود. حساب معموال 
نشــان می داد که دو بار پول از یک 

تصویب قانون جدید حفاظت از گیاهان در خطر انقراض در آمریکا، 
تهدید محیط زیست کانادا

کارشناســان کانادایی بیم آن دارند 
که قانون جدیدى کــه آمریکا براى 
حفاظت از انــواع گیاهی و نباتی در 
معرض خطر انقــراض تصویب کرده 
اســت، بر محیط زیست کانادا آثار و 

پیامدهاى منفی بر جا گذارد.
بــه گزارش هفتــه به نقــل از رادیو 
کانادا، کارشناسان و محققان کانادایی 
می گویند تغییــرات و اصاحاتی که 
در قانــون حفاظت از انــواع گیاهی 
و حیوانی در معــرض خطر انقراض 
نســل توســط دولت دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا ایجاد شده است، 
می تواند بر کانادا و محیط زیست این 

کشور نیز تأثیراتی داشته باشد.
تغییراتــی که دولــت ترامپ در این 
قانون به وجود آورده است به حفاظت 
خودکار انواع حیوانی و نباتی در معرض 
خطر انقراض نسل در این کشور پایان 
می دهد و مقررات و دستورالعمل هایی 
را که حفظ حیات وحش آمریکا را بر 
توسعه اقتصادى این کشور ارجحیت 

می داد، لغو می کند.
جیمز اســنایدر نایب رئیس صندوق 
حیات وحش جهانی کانادا و مسئول 
بخش علمی، تحقیقاتی و نوآورى این 
صندوق تأکید کرد: »برهه زمانی که 
دولت آمریکا براى اتخاذ این تصمیم و 
اصاح این قانون انتخاب کرده، کامًا 
نابجا اســت. اصاح این قانون گامی 
اشتباه در مسیرى نادرست است و با 
نیازهاى فعلی حیات وحش، طبیعت و 

انسان در تضاد آشکار است.«
قانون مربــوط به حفاظــت از انواع 
حیوانــی و نباتــی در معرض خطر 
انقراض نســل که در سال ۱۹۷۳ در 
کنگره آمریکا تصویب شــده بود به 
حفظ یا نجات انواع متعدد گیاهی و 
جانورى به ویژه عقاب سرسفید، نهنگ 
یا  خاکســترى و خرس خاکسترى 

خرس گریزلی کمک کرده بود.
آندره آ اولیو دانشیار دانشگاه تورنتو نیز 
می گوید: »اگر قانون حفاظت از انواع 
حیوانی و نباتی در معرض خطر نبود 
احتماالً نسل صدها نوع جاندار تاکنون 
تحت تأثیر پیامدهاى توسعه اقتصادى 
منقرض شده  صنعتی  فعالیت هاى  و 

بود.«
آلن برانشو مدیرکل بخش کبک در 
شــرکت طبیعت و پارک هاى کانادا، 
بر این عقیده اســت که تغییراتی که 
دولت دونالــد ترامپ رئیس جمهور 
آمریــکا در قانون حفاظــت از انواع 
حیوانی و نباتی در معرض خطر ایجاد 
کرده است، توسعه اقتصادى را نسبت 
به حفاظت از انواع جانورى در اولویت 

قرار خواهد داد.
آلن برانشــو در گفتگو با میدى  انفو 
Midi info اعام کرد تصویب قانون 
جدید احتماالً راه را براى تأمین مالی 
هر چه بیشــتر پروژه هاى اقتصادى 
توســط دولت فدرال دونالد ترامپ 

بازخواهد کرد درحالی که قانون قبلی 
مانع از این کار می شد؛ اما الزم است 
به گونه اى عمل شود که آثار اجتماعی 
و اقتصادى قانون یادشده مدنظر قرار 

گیرد.
برانشو خاطرنشان کرد در کانادا قانون 

بسیار خوبی براى حفاظت از انواع در 
معرض خطــر داریم؛ اما آنچه اکنون 
می تواند مایه نگرانی باشــد تصمیم 
دولت ترامپ و نگرانی از این است که 
مبادا این گرایش به کانادا نیز سرایت 
کنــد. پیش ازاین چنین چیزى را در 
دولــت داگ فورد در اســتان انتاریو 
دیده ایــم و اکنون نیز بیم آن می رود 
که سیر تحوالت به گونه اى باشد که 
تدابیر حفاظت از انــواع جانورى در 
معرض خطر انقراض نســل در کانادا 

کار آیی خود را از دست بدهد.
قانون مربــوط به حفاظــت از انواع 
حیوانــی و نباتــی در معرض خطر 
انقراض نســل در آمریکا از مدت ها 
پیش مایه نارضایتی محافل اقتصادى 
و شــرکت هاى تجارى این کشور بود 
چراکه ایــن قانون امــکان حفارى، 
اکتشــافات و بهره بردارى هاى نفتی، 
توســعه کشــت و زرع و همچنین 
شــرکت هاى  ساخت وســازهاى 
ســاختمانی را باهــدف حفاظت از 
حیوانــات و گیاهان در معرض خطر 

انقراض نسل محدود کرده بود.

 eBay کارت اعتبارى براى کارت هاى
و Google Play برداشته شده است.

بعد کاهبــردار  وانمود می کند که 
از طرف فرد براى بازگشــت پولش با 
گوگل تماس می گیرد و بعد می گوید 
گوگل تنهــا می تواند پــول یک بار 
برداشت را بازگرداند و مشترى بانک 
بایــد براى جبــران اختاف آن یک 
کارت گــوگل پلی خریدارى کند. به 
این ترتیب اسکمر به قربانی لوکیشنی 
براى خرید کارت می دهد و می خواهد 
او عکسی از ارقام پشت کارت هدیه 

بگیرد.
کارآگاه لیندا هرزگ گفت: »کاهبردار 

از ایــن طریــق زندگــی می کنند 
بنابرایــن تمام وقت شــان را صرف 
ساختن کاهبردارى هایی پیچیده و 
باورکردنــی می کنند. آن ها از هویت 
یک بانک واقعی استفاده می کنند که 
از جمله آن می توان به شماره کارمند 
اشاره کرد و از این طریق داستان شان 
را معتبرتر می کنند. هر کسی می تواند 

قربانی این کاهبردارى ها بشود.«
کاهبردارهــا همچنیــن از قربانی 
می خواهند حرفــی نزند چون آن ها 
دارند در ارتباط با یک پرونده با پلیس 

سلطنتی همکارى می کنند.
قربانی ها وقتی پول از دست می دهند 

که کاهبردار پول را به حساب شــان 
می ریــزد و بعد از آن هــا می خواهد 
پول را به حساب مامور پلیس انتقال 
بدهند. آن ها همچنیــن از قربانی ها 
می خواهند پولی را به حساب فردى 
در هندوستان بریزند تا از کاهبردارى 
وام توسط یک فامیل جلوگیرى بشود 
و به قربانی می گوینــد کارت هدیه 
بگیرد. اما وقتی پول دوباره به حساب 
قربانی ریخته می شــود،  در حقیقت 
دارد از یکــی از حســاب هاى دیگر 
خودشان برداشته می شود. اسکمرها 
این پروسه را ادامه می دهند تا وقتی 
که دیگر قربانی حرف شان را باور نکند.

پلیس گفت بســیار مهم اســت که 
شــهروندان نســبت به وقوع چنین 
اتفاق هایی آگاه باشــند مخصوصا با 
توجه به اینکه اطاعات را می توان به 
این راحتی از طریق دامنه هاى عمومی 
پیدا کرد. از افرادى که فکر می کنند 
قربانــی چنین اتفاق هایی هســتند 
خواسته شده این مسئله را به پلیس 
یا مرکز مبــارزه با کاهبردارى کانادا 

iroonia.ca .اطاع رسانی کنند

عضو شورای شهر ونکوور
 خواستار ممنوعیت زندگی بیش از 

سه نفر غیرفامیل در یک خانه شد

ایرونیا- یک عضو شــوراى شــهر 
ونکــوور می گوید شــهر باید نگاه 
عمیق ترى به مصوبه اى داشته باشد 
که تعداد هم اتاقی هاى غیرفامیل که 
می توانند با هم زندگی کنند را به 

سه نفر محدود می کند.
پیتر فراى درباره این سیاست گفت: 
»به نظرم باید حواس مان باشد که 
سیاست هاى مان ما را کجا می برند«.

او ایــن صحبت ها را در جدیدترین 
قســمت از »هم اتاقی ها« انجام داد 
که یک مجموعه رادیویی است که 

این هفته در قالب بخشی از برنامه هاى 
صبحگاهی سی بی سی بریتیش کلمبیا 
روى آنتن رفت و هدفش بررسی مزایا 
و معایب زندگی مشــترک نسل هاى 

مختلف است.
فراى اقرار کرد که بسیارى از افرادى که 
با هم خانواده نیستند تصمیم گرفته اند 
در مترو ونکــوور به خاطر هزینه هاى 
باالى زندگی با هــم زندگی کنند. او 
گفت خودش هم در دوران جوانی این 

کار را انجام داده است.
فراى گفت این مصوبــه بازمانده اى از 
دورانی در اوایل قرن بیســتم اســت 
که بســیارى از صاحبان خانه ها براى 
درآوردن پول بیشــتر چند مستاجر 
داشتند. حاال در قرن بیست و یکم خیلی 

از شرایط زندگی تغییر کرده است.
فراى گفــت »یکی از چیزهایی که در 
مورد واحدهاى آپارتمانی ســه خوابه 
جدید می شــنویم این است که بسیار 
گــران قیمت هســتند و خانواده هاى 
معمولــی نمی توانند آن ها را داشــته 
باشند و به همین دلیل می توانند براى 
مجموعه اى از افراد بالغ انتخاب خوبی 
باشــند« و اضافه کرد که این مصوبه 

بسیار به ندرت اجرایی می شود.
کالین ون اوشلن خالق شبکه خانه هاى 
اجتماعــی ونکوور بیش از ۳0 ســال 
است که در این شهر همراه با گروهی 
از افراد که خانواده اش نیستند زندگی 
میکند. او گفت این سبک از زندگی به 
او حسی از اجتماع را می دهد و این کار 
را بر اساس انتخاب خود انجام می دهد. 
او گفت: »بســیار جالب است که خانه 
بیایم و هم اتاقی هایی دارم که می توانم 
با آن ها هر روز ارتباط برقرار کنم. الزم 
نیست چیزها را از قبل برنامه ریزى کنم 
چون این چیزى است که خود به خود 
در خانه من وجود دارد«. او اضافه کرد 
کــه زندگی کردن با چند هم اتاقی که 
همه کار می کنند به این معنی اســت 
که آن ها می توانند در یک خانه بزرگ تر 

iroonia.ca .زندگی کنند
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Are you an 

Internationally 

Trained Professional

 in need of financial 

support for your 

Foreign Credential 

Recognition?

For more information contact:

778-372-6609 
globaltalentloans@issbc.org
issbc.org/globaltalentloans

Global Talent Loans program 
is delivered in partnership with 

Funded in part by the Government 
of Canada’s Foreign Credential 
Recognition Program

Global Talent Loans Program

 

دينوروز را با ما شروع کن  

GREAT SPACES LANDSCAPING LTD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

  ی، اجرا ، نگهدار یمشاوره ، طراح
تکتيآرش سبز و یان و کارشناسان فضاين مجرياز مجربتر یسال تجربه و بهره مند 25ش از يبا ب  

ق و ي، برکه و آبنما  ، آالچ یوارکشي، د ی، فنس کش ی( کفساز یمحوطه ساز
ها )يقاتر یزکاريدک ، پاور واشر و تم  

، درخت ، گل ،  یوند ، کوددهيسبزموجود ، هرس ، پ ی( اصالح فضا یباغبان
سبز ) یفضا یدوره ا یچمن ، نگهدار  

C: 604-724-9645            O:778-855-9645 
E: greatspaceslandscaping@gmail.com 

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

با بیش از 25 سال تجربه
 و بهره مندى از مجرب ترین مجریان و کارشناسان فضاى سبز و آرشیتکت

محوطه سازی: کف سازى، فنس کشى، دیوارکشى، ساخت برکه و آب نما، 
آالچیق، دك، پاور واشر و تمیز کردن گاترها

باغبانی:  اصالح فضاى سبز موجود، هرس، پیوند، کوددهى، 
کاشت درخت، گل، چمن، نگهدارى دوره اى فضاى سبز

Office: 778-855-9645
Cell: 604-724-9645

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

 حکم دادگاه: زنان برهنه پارک های آبی انتاریو را تسخیر می کنند؟

مقررات دو پارک آبی انتاریو و کبک 
تغییر می کند تا مشتریان زن این دو 
مجتمع تفریحی آبی بتوانند از آزادى 

بیشترى برخوردار باشند.
به گــزارش هفته، به نقــل از پایگاه 
اینترنتی گلوبــال نیوز، دو پارک آبی 
پرتردد در انتاریــو و کبک با رعایت 
جانب احتیاط، مقــررات خود را در 
رابطــه با نحــوه پوشــش زنانی که 
از امکانــات این دو پارک اســتفاده 

می کنند، تغییر دادند.
طبق تغییراتی که در مقررات این دو 
پارک ایجاد شده است، ازاین پس زنان 
نیز همانند مردان می توانند با سینه  
عریان به دهکده تعطیات والکارتیه 
Valcartier کــه نزدیک کبک واقع 
شــده اســت و همچنین پارک آبی 
کالیپســو Calypso که در شــرق 
انتاریو قرارگرفته است، بروند و از فضا 

و امکانات آن استفاده کنند.
این دو پارک هر دو توســط شرکت 
 Calypso والکارتیــه  کالیپســو 
بهره بــردارى  و  اداره   Valcartier

می شود.
در قوانین جدید دو پارک کالیپســو 
و والکارتیــه اعام نشــده اســت که 
آبی  دو مجتمــع  بازدیدکننــدگان 
می توانند ســینه خود را لخت کنند 
درواقع در مقررات جدید اصاً به لباس 
شنا به هیچ وجه اشاره نشده است بلکه 
از بازدیدکنندگان درخواســت شده 

است لباس شناى مناسب بپوشند.
اســتفاده از شــورت ها و لباس هاى 
شفاف ممنوع است و شناگران ملزم 
شــده اند که از لباس شناى مناسب 

استفاده کنند.
در بخش مربوط به قوانین و مقررات 
امنیتی شرکت کالیپسو والکارتیه آمده 
است: »تشــخیص این که یک لباس 
شنا مناسب است یا خیر، از حقوق و 

اختیارات ماست.«

قوانین پوشش دو پارک آبی کالیپسو 
و والکارتیه پس ازآن به روز شــد که 
شکایتی که ســال 20۱۷ به دادگاه 
حقوق افراد در انتاریو ارائه شــده بود، 

به طور دوستانه حل وفصل شد.
این شــکایت در اعتراض به مقررات 
مربــوط به پوشــش زنان در شــهر 
انتاریو  اســتان   Cornwall کورنوال
ارائه شده بود. در این شهر زنان اجازه 
نداشتند با سینه هاى برهنه به چندین 
استخر متعلق به شهردارى بروند و از 
امکانات آن ها اســتفاده کنند این در 
حالی بــود که بیش از دو دهه پیش 
از آن، زنان در این اســتان اجازه پیدا 
کرده بودنــد در مکان هاى عمومی 

سینه هاى خود را عریان کنند.
نام مجموعه آبی کالیپســو واقع در 
شرق انتاریو و همچنین هفت شرکت 
هتلدارى دیگر در شکایت ذکر شده 

است.
Marie-Ève    دونیــون مــارى-او 

Doyon سخنگوى دهکده تعطیات 
والکارتیــه تائیــد کرد که شــرکت 

کالیپسو والکارتیه این دعواى قضایی 
را به طور دوســتانه حل وفصل کرده 
است؛ اما وى از ارائه اطاعات بیشتر 

دراین باره خوددارى کرد.
مارى-او دونیون خاطرنشان ساخت 
این قضیه خارج از دادگاه حل وفصل 
شده اســت و ما دراین باره از هرگونه 
توضیح و تفسیر بیشــتر خوددارى 

می کنیم.
دونیون درعین حال تصریح کرد که 
شرکت کالیپســو والکارتیه در قانون 
پوشش مربوط به مشتریان خود هیچ 
تمایــز و تبعیضی میان مردان وزنان 

قائل نشده است.
سخنگوى دهکده تعطیات والکارتیه 
مشــخص نکرد که دقیقاً چه زمانی 
مقررات جدید شرکت درباره پوشش 
مشتریان به اجرا گذاشته خواهد شد.

دونیون افزود مردم همه می دانند که 
پارک هاى آبی ما خانوادگی هستند 
بنابراین با توجه به این مسئله رفتار 
می کنند. اگر مشتریان رفتار نامناسبی 
داشته باشند، ما از آن ها می خواهیم 

رفتارشــان را تغییر دهند یا این که 
پارک را ترک کنند.

 Le روزنامه فرانســوى زبان لــودروآ
Droit براى اولین بار روز پنجشــنبه 
از تغییر قوانین پوشش در دو پارک 
آبی والکارتیه و کالیپسو خبر داده بود.

ازآن پس مســئوالن شــرکت تاش 
کردنــد با اســتفاده از شــبکه هاى 
اجتماعی مشــکل به وجود آمده را 
مرتفع کنند اما واکنش ها نسبت به 
این قضیه در این شــبکه ها چندان 

پررنگ نبود.
مسئوالن شرکت در فیس بوک تأکید 
کردند: »مطابق با قانون، ما نمی توانیم 
هیچ کس را مجبور کنیم که در داخل 
پارک آبی ســینه هاى خود را لخت 
نکند. بااین حــال چنین تقاضاهایی 
از طرف مشــتریان ما بســیار نادر 
است چراکه پارک هاى آبی ما مراکز 
تفریحی خانوادگی شناخته شــده اى 
هستند که مشتریان در آن ها رعایت 

حال یکدیگر را می کنند.«

فهرست 10نفره ثروتمندان کانادا 

ایرانیان کانــادا- با وجــود افزایش 
ثروت افــراد ثروتمند کانادایی، هنوز 
اختــاف زیادى بین ثــروت آنان با 
همتایان آمریکایی خود وجود دارد؛ 
بــه گونه اى که ثــروت جف بزوس، 
ثروتمندترین فــرد آمریکا 4.۵ برابر 
همتاى کانادایی اش است. در ادامه با 
۱0 ثروتمند برتر کانادا تا پایان ســه 

ماهه نخست امسال آشنا می شوید:
۱-دیوید تامسون

میزان ثروت تا پایان ماه مارس: ۳2.۵ 
میلیارد دالر

زمینه فعالیت: رسانه
خاتنواده تامسون داراى ۳۵0 میلیون 
دالر سهام در خبرگزارى رویترز و نیز 
سهام روزنامه »گلوب اند میل« است.

2- جوزف ساى
میزان ثروت تا پایان ماه مارس: ۹.۵ 

میلیارد دالر
زمینه فعالیت: فروشگاه اینترنتی

او قائــم مقــام شــرکت علی بابــا، 
بزرگ ترین فروشــگاه آناین چین و 
آسیا اســت و هم چنین 4۹ درصد 
ســهام یک باشگاه بســکتبال را در 

اختیار دارد.
۳- گالین واتسون

میزان ثروت تا پایان ماه مارس: ۸.4 
میلیارد دالر

زمینه فعالیت: صنایع غذایی
4- جیمز ایروینگ

میزان ثروت تا پایــان ماه مارس: ۷ 
میلیارد دالر

زمینــه فعالیــت: حمــل و نقل و 

کشتیرانی
۵- جیم پتیسون

میزان ثروت تا پایــان ماه مارس: ۶ 
میلیارد دالر

زمینه فعالیت: سرمایه گذارى
۶- دیوید چریتون

میزان ثروت تا پایان ماه مارس: ۵.۸ 
میلیارد دالر

زمینه فعالیت: استاد دانشگاه در گروه 
علوم کامپیوتر

بخش زیادى از ثــروت او مربوط به 
سهام شرکت گوگل است. زمانی که 
این شرکت تازه تاسیس شده بود، وى 

۱00 هزار دالر از سهام آن را خرید.
۷- امانوئل ساپوتو

میزان ثروت تا پایان ماه مارس: ۵.۱ 
میلیارد دالر

زمینه فعالیت: تولید محصوالت لبنی
۸- گرت کمپ

میزان ثروت تا پایان ماه مارس: 4.۶ 
میلیارد دالر

زمینه فعالیت: کارآفرین
او یکی از توســعه دهندگان شرکت 

تاکسی اینترنتی اوبر است.
۹-مارک شاینبرگ

میزان ثروت تا پایان ماه مارس: 4.۵ 
میلیارد دالر

زمینه فعالیت: ساخت و ساز مسکن و 
اماک لوکس

۱0- آلن بوشارد
میزان ثروت تا پایان ماه مارس: ۳.۷ 

میلیارد دالر
زمینه فعالیت: فروشگاه زنجیره اى
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a better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

Cell: 604-250-0202
Email: 2500202@gmail.com

وام تا 80 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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مشاورین متخصص و باتجربه در کلیه امور بیمه
بیمه اتومبیل، ساختمان های مسکونی و تجاری،

مسئولیت و تجاری، بیمه مسافرت،
بیمه ساختمان های در حال ساخت برای مالکین و سازندگان

M. Eng, CAIB, CSE
Insurance Advisor

(More than 25 years experience)
Senior Insurance Advisor

778-835-5228
laila@insurebc.ca

#738-2601 Westview Drive, 
North Vancouver

InsureBC has more than 80 offices in BC, therefore we have access
 to special markets and products to protect you and your assets

رضا مصبریانلیال پرویزیان               

604-329-3329 
reza@insurebc.ca

برای کسب اطالعات بیشتر و مشاوره با ما تماس بگیرید

پرواز ونکوور به تورنتو »ایرکانادا« 
دهمین مسیر هوایی سودآور 

در جهان است

ایرونیا- مســیر پرواز هوایی داخلی 
مســتقیم بین فــرودگاه بین المللی 
ونکوور و فرودگاه بین المللی پیرسون 
تورنتو که توســط ایرکانــادا هدایت 
می شــود هنوز یکی از سودآورترین 

راه هاى هوایی جهان است.
با اســتناد به تحلیلی جدید توسط 
شــرکت جمع آورى داده هاى ســفر 
هوایی OAG، ســرویس بین این دو 
فــرودگاه ایرالین ملی کانادا دهمین 
سرویس سودآور جهان است اما این 
در حالی اســت که این سرویس در 
رده بندى ســال قبل در رده نهم قرار 

گرفته بود.
داده هاى این شــرکت نشان می دهد 
که سود  این سرویس ایرکانادا براى 
بازه زمانی بین آوریل 20۱۸ و مارس 
20۱۹ معادل بــا ۵4۱ میلیون دالر 
آمریکا بوده که نسبت به ۶20 میلیون 
دالر همان بازه در سال قبل کاهش 

داشته است.
لیست ۱0 سرویس هوایی برتر جهان 
نســبت به ســال قبل تغییر بزرگی 
نداشــته اما تغییــرات کوچکی در 

رده بندى مشاهده می شود. 
نکتــه جالب اینجاســت کــه تمام 
ســرویس ها غیر از یکی، یعنی پرواز 
ملبورن تا سیدنی کانتاس ایرویز که 
دومین خط هوایی ســودآور جهان 
اســت، طی ســال گذشــته شاهد 
کاهش میزان سود خود بودند. براى 
بیشتر پروازهاى رده بندى شده تعداد 
ساعت هاى پروازى برنامه ریزى شده 
کاهش کمی مشــاهده می شــد اما 
مســیر کانتاس ایرویز شاهد افزایش 

خدمات بود.
بــراى ســرویس تورنتو بــه ونکوور 
ایرکانــادا، تعــداد کل ســاعت هاى 
پــرواز برنامه ریزى شــده با کاهش 

نســبتا قابل توجهی مواجه شد و از 
4۸2۵2 ساعت در سال 20۱۷-۱۸ 
به 4۵۳۳4 ســاعت رســید. سود به 
ازاى هر ســاعت این سرویس هم از 
۱2۸۵۵ دالر آمریکا به ۱۱۹۳۶ دالر 

آمریکا رسید.
جان گرنت از OAG باور دارد کاهش 
مشاهده شده در مســیر ایرکانادا به 
خاطر افزایش رقابت، از جمله رقابت 
از ســوى ایرالین هاى ارزان تر است. 
در میان سرویس هاى رده بندى شده، 
ســود به ازاى هر ســاعت سرویس 
ایرکانــادا پایین تر از همه اســت که 

دلیــل آن هزینه هاى عملیاتی باالتر 
براى ایرالین هاى کانادا و اقتصادهاى 

گســتره پایین تــر به خاطــر اندازه 
کوچک تر هواپیماى مورد اســتفاده 

بــراى این پــرواز داخلی بــا فاصله 
متوسط است.

پرواز ســیدنی تا سنگاپور متعلق به 
سنگاپور ایرالینز با ۵۵0 میلیون دالر 
ســود و مســیر هنگ کنگ به لندن 
متعلق به کاتاى پاســیفیک با ۶0۵ 
میلیون دالر جلوتر از مسیر ایرکانادا 

قرار دارند.
در آمریــکا، دو مســیر دیگر که هر 
دو از غرب به شــرق در سراسر قاره 
حرکــت می کننــد در لیســت ۱0 
مسیر پرســود قرار گرفتند: مسیر از 
فرودگاه بین المللی سان فرانسیسکو 
به فرودگاه بین المللی نیوآرک لیبرتی 
با ۶۸۹ میلیون دالر پنجم شد و مسیر 
فرودگاه بین المللــی لس آنجلس به 
فرودگاه بین المللی لس آنجلس جان 
اف. کندى امریکــن ایرالینز با ۶۶2 
میلیون دالر سود ششم شد. سود به 
ازاى هر ساعت هر دو مشابه به کانادا 

بود.
ســودآورترین سرویس هوایی جهان 
مســیر فرودگاه بین المللی نیویورک 
ســیتی جان اف. کندى به فرودگاه 
هیتــرو لنــدن بــا ۱.۱۵۹ میلیارد 
دالر ســود و 42۶۸0 ســاعت پرواز 
برنامه ریزى شــده بــود که منجر به 
2۷۱۵۹ دالر سود در ساعت شد. این 
تنها سرویسی بود که میزان سودش 

به باالتر از یک میلیارد دالر رسید.
پــرواز ونکوور به تورنتــو ایرکانادا در 
حین سفر به سمت شرق 4.۵ ساعت 
و در حین سفر به سمت غرب حدود 
۵ ساعت به طول می انجامد. در حال 
حاضر در هــر جهت ۱۶ پــرواز در 
روز صورت می گیــرد و بین فصل ها 
تغییرات کوچکی در تعداد و ظرفیت 
سفرها وجود دارد. البته وست جت هم 
روزانه تقریبا ۱0 پــرواز بین این دو 

مقصد انجام می دهد.
هنوز مشخص نیست زمین گیر شدن 
بویینگ مــدل ۷۳۷ مکس که از ماه 
مارس صــورت گرفت چه اثرى روى 
ســود ایرکانادا می گــذارد. داده هاى 
شرکت نشــان می دهد که ایرکانادا 
دومین ایرالین دنیاست که بیشترین 
ضربه را از زمین گیر شدن این مدل 

iroonia.ca .هواپیما خورده است

غنی تر شدن شهرهای ثروتمند کانادا از طریق مشاغل فنی

ایرانیــان کانادا- بنا بر گزارشــی از 
تی.دى بانــک، با رشــد روز افزون 
مشاغل در حوزه فناورى، شکاف رو 
به رشدى نیز در سراسر کشور ایجاد 
گشته، به گونه اى که ثروتمندترین 
شــهرهاى کانادا با رشــد این گونه 
مشــاغل روز به روز غنی تر گشته و 
شهر هاى دیگر را پشت سر گذاشته 
و شکاف بین جوامع ثروتمند و فقیر 

را گسترش می دهد.
در این گزارش آمده است که مشاغل 
در حوزه تکنولوژى پردرآمد عمدتاً در 
پنج شهر بزرگ کشور متمرکز شده 
اند: تورنتو، ونکوور، کلگرى، مونترال 
و اتاوا. در سال 20۱۸، تورنتو نسبت 
به سیلیکون ولی، مشاغل بیشترى 
در بخش فناورى ایجاد نموده و بین 
سال هاى 20۱2 تا 20۱۷ نیز حدود 
۸2.۱00 شغل به بخش تکنولوژى 

افزوده است.

اما این امر چه تاثیرى بر شهرهایی که 
متکی به بخش فناورى نبوده، خواهد 
بانک،  داشت؟ طبق گزارش تی.دى 
شــهرهاى کوچکتر که بــراى رونق 
اقتصادى خود به تولیدات خود متکی 
بوده، هم اینک به مشاغل کوچک کم 
درآمد رو آورده، بدان معنی که ممکن 
است هرگز به موقعیت این شهرهاى 

بزرگ دست نیابند.
تقویت این مشــکل بحــران مداوم 
مسکن بوده، که موجب گشته مالکین 
خانه با جوانانی که حتی با داشــتن 

شــغلی در حیطه پردرآمد فناورى 
در شهرى بزرگ قادر به خرید خانه 
نبوده، درگیر گردند. طبق گزارشی از 
The Tyee، تنها ۵0 درصد جوانان 
کانادایی در سال 20۱۹ صاحب خانه 

هستند.
با این وجود، کانادا در رابطه با شرایط 
مذکور از ایــاالت متحده بهتر بوده، 
چرا که بنــا بر گزارش تی.دى بانک، 
شــصت درصد کاناداییان در فاصله 
200 کیلومترى از مراکز تکنولوژى 
ســاکن بوده، در حالــی که تنها 2۶ 

درصد آمریکایی هــا از این موقعیت 
برخوردارند.

با این حال، ریسک هایی نیز در این 
سیستم وجود داشــته، که به گفته 
بی یتــا کارانچی، اقتصاددان ارشــد 
تی.دى بانک )و نویســنده گزارش(، 
»دام  در  را  افــراد  اســت  ممکــن 
جایی  انداخته،  شهرى«  مهارت هاى 
که هزینه باالى زندگی در یک مرکز 
فناورى قادر است آنان را از پیشرفت 

مالی باز دارد.
از ســوى دیگــر، افــرادى کــه در 
شــهرهاى فقیرنشــین و کم درآمد 
زندگی می کنند ممکن است به دلیل 
محدودیت هاى مالی قــادر به نقل 

مکان به شهرى دیگر نباشند.
این پیشرفت حرکتی خطرناک براى 
کانادا به شــمار رفته که قادر اســت 
نابرابرى بیشــترى در این خط ایجاد 

نماید.
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110-1150 Marine Drive, North Vancouver
(604) 987-8770 www.marinedentalclinic.ca

info@marinedentalclinic.ca

کلینیک  دندانپزشکی مارین با کادر مجرب و ارائه سرویس هاي متناسب با استانداردهاي بین المللی 
آماده انجام کامل ترین خدمات دندانپزشکی براي تمام سنین می باشد.

(Invisalign)  ارتودنسی، مرتب کردن دندان ها با روش هاي نوین بدون سیم کشی در کوتاه مدت
ترمیمی، پر کردن دندان با کامپوزیت سفید و  امالگام جیو ه اي

جراحی دندان هاي عقل نهفته و غیر نهفته
رفع بلندي، کوتاهی، فاصله بین دندان ها و تغییر به رنگ دلخواه در یک جلسه با ونیرهاي کامپوزیتی

طراحی لبخند مطابق با فرم صورت با لومینرهاي سرامیکی و بدون تراش
جرم گیری، پروفیالکسی و فلوراید تراپی براي جلوگیري از پوسیدگی

(Advance zoom) بلیچینگ و سفید کردن دندان با دستگاه
درمان اطفال، دندانپزشکی کودکان با جایزه ویژه 

 پروتزهاي ثابت، پروتزهاي متحرك، دندان هاي متحرك
پروتزهای دندان (روکش هاى زیبایى، لومینر، المینیت، طال، همرنگ دندان)

درمان بیماري هاي لثه، رفع بوي دهان
کاشت دندان «ایمپلنت»

در کلینیک دندانپزشکی مارین می توانید از روند درمانی خود لذت ببرید

پارکینگ رایگان

شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

#500-1199 W Pender St., Vancouver, V6E 2R1

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

تهیه و تنظیم صورت حساب هاى مالى (ترازنامه، سود و زیان)

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

Tel: (604) 757-1279

Accounting and Tax Services
Bookkeeping and Financial Statements
Business Plan and Consulting
USA and Non-Resident Tax

ebrahimi
accounting services ltd.

کیفیت اینترنت کانادا:
سرعت خوب، 

هزینه ها ناامیدکننده
ایرونیا- وقتی بحث سرعت و خدمات 
اینترنت می شود کانادا از بهترین ها در 
جهان اســت اما در زمینه مقرون به 
صرفه بودن مسلما جا براى بهتر شدن 
هســت. این را یک مطالعه جدید از 
Surfshark می گوید که تامین کننده 
شبکه خصوصی مجازى )VPN( در 

بریتیش ویرجین آیلندز است.
این شرکت می گوید خدمات اینترنت 
را در ۶۵ کشــور بررســی کرده که 
نماینده ۷0 درصد از جمعیت جهان 

هستند. 

گادى رى محقق ارشــد این مطالعه 
می گوید: »زندگی هاى فیزیکی افراد 
به شــدت تحت تاثیــر زندگی هاى 
دیجیتال مان قــرار دارند. این خیلی 
اهمیت دارد چــون بیش از نیمی از 
جمعیت جهان از اینترنت اســتفاده 

می کند.«
محققان به سرعت، مقرون به صرفه 
بودن اینترنت، امنیت سایبرى، قوانین 
محافظت از داده هــا، خدمات دولت 
آناین و در دسترس بودن سرگرمی 
الکترونیک در عصــر دیجیتال نگاه 

در شــاخصی  فاکتورهــا  کردنــد. 
جمع آورى شــدند که تعــدادى از 
توسعه یافته ترین کشورهاى جهان در 

صدر آن قرار گرفتند.
در زمینــه کیفیت زندگی دیجیتال، 

استرالیا، فرانسه، سنگاپور، نروژ و ژاپن 
به ترتیب در صدر قرار گرفتند و کانادا 
ششم شــد. از نظر سرعت اینترنت 
موبایل کانــادا از جمله بهترین هاى 
جهان بود و فقط پشــت سر ایسلند 

و نروژ قرار گرفت. در زمینه ســرعت 
پهناى باند، کانادا در لیست ۱0 کشور 
برتر قرار گرفت و با کسب رتبه نهم 
پشت ســر کره جنوبی و رومانیا جا 
گرفت و آمریکا و سنگاپور هم با فاصله 

رهبران جهانی در این زمینه بودند. 
وضعیــت کانــادا در عملکــرد کلی 
خوب بود و ششــم شد. این کشور از 
زیرساخت هاى اینترنتی توسعه یافته 
که بســیار براى عملکــرد موبایل و 
پهناى باند مهم هستند نفع می برد. 
با این حال گزارش مشــکاتی را هم 

شناسایی کرد.
هزینه هاى مرتبط با خدمات اینترنت 
اســت که باعث شده کانادا نتواند در 
جمع پنج کشــور برتر قــرار بگیرد. 
کانادا در زمینه مقرون به صرفه بودن 
موبایل چهل و هفتم شد که پایین تر از 
حد متوسط بود. در زمینه مقرون به 
صرفه بودن پهناى باند کانادا بیستم 

شد که متوسط بود.
شرکت Surfshark گفت به صورت 
جداگانه چند نظرسنجی در ۱0 کشور 
مختلف هم برگزار کــرده که کانادا 
یکی از آن ها بوده است. به گفته این 
شرکت، نتایج این نظرسنجی ها نشان 
داده انــد که مقرون بــه صرفه بودن 
اینترنت نسبت به مردم در سراسر دنیا 
براى کانادایی ها از اهمیت بیشــترى 

برخودار بوده است.
در ماه مه، هاف پست کانادا گزارش داد 
که درخواست هایی براى رقابت بیشتر 
در بازار وایرلس کانادا صورت گرفته 
تا هزینه هاى موبایل براى کانادایی ها 
کاهش پیــدا کننــد. در بخش هاى 
زیادى از کشــور، بسته هاى وایرلس 
۱0 گیگابایتی قیمتی بین ۸۵ تا ۱20 
دالر در ماه دارند اما در اســتان هایی 
که رقبــاى منطقه اى قدرتمند دارند 

قیمت ها بسیار پایین تر هستند.
 Surfshark گابریل هرمیر سخنگوى
گفــت بــراى بهبــود رقابــت بین 
شــرکت هاى مخابراتی در کانادا باید 
کارهاى بیشترى انجام شود. در حال 
حاضر راجرز، بل و تلوس سهمی بیش 

از ۹0 درصد از بازار موبایل دارند.
او گفت: »بهبود رقابت مســلما اثرى 
مثبت روى کیفیت زندگی دیجیتال 
مردم در کانادا خواهد داشــت چون 
اینترنت مقرون بــه صرفه تر خواهد 

iroonia.ca ».شد

اجاره آپارتمان های جعلی به دانشجویان توسط کالهبرداران »کی.جی.جی«

ایرانیان کانادا- یک دانشجوى قربانی 
در زمینه کاهبردارى مسکن به دیگر 
کانادایی ها هشــدار می دهد هنگام 
مشــاهده اماک موجود در ســایت 

مشهور Kijiji محتاط باشند.
آکاش شــاجی در دامی گرفتار شده 
بود که دیگر نــه ملکی در میان بود 
نه خبرى از صاحبخانه. موضوع به این 
قرار اســت که آکاش شاجی در ماه 
ژوئیه در ســایت Kijiji به دنبال خانه 
دانشجویی بود که شخص کاهبردار 
از دانشــجوى متقاضی مسکن واریز 
مبلــغ ۶00 دالر پیــش پرداخت و 
۱.4۵0 دالر اجاره ماهانه درخواست 
کرده بود که واقع در نوا اسکوشیا بود. 
اجاره بابت مســکنی که اصا وجود 
خارجی نداشت! فرد کاهبردار ادعا 
می کــرد این مورد خوبــی براى او 
و دوستانش می باشــد. این شخص 

کاهبردار با سخن هاى دروغین خود 
گفته بود خارج از شــهر است و نمی 
تواند خانه را به وى نشان دهد و فقط 
می تواند نماى بیرونی و در و پنجره 
ها نگاه کند. پس از اینکه وى خانه را 
مشاهده کرد، صاحبخانه به او گفت 
که براى پیــش پرداخت باید صدها 
دالر واریز کند. صاحبخانه بابت واریز 
این مبلغ 20 مرتبه با آکاش شاجی 

تماس برقرار می کند تا آکاش متوجه 
شد که این مورد کمی مشکوک است. 
دیرى نگذشــت کــه آکاش متوجه 
کاهبردارى که نزدیک بود در دام آن 
گرفتار شــود شد. به قرار معلوم، این 
ملک واقع در Glace Bay متعلق به 
یک خانواده کانادایی بود که به دنبال 
فروش ملک بودند نه اجاره دادن آن.

راب پارســونز صاحــب خانه اصلی 
در گفتگو با سی.بی.ســی از وحشت 
زدگی خود پس از فهمیدن از موضوع 
کاهبردارى ملک خود خبر داد. وى 
گفت: خانــه و دارایی متعلق به من 
باشد و شخص دیگرى با کاهبردارى 

سعی در اجاره آن دارد.
متاسفانه این نخستین بارى نیست 
که شــاهد چنین گزارشی هستیم. 
در سال گذشته نیز در انتاریو فردى 
با پیشنهاد اجاره ۳۸0 دالرى قربانی 

این نوع کاهبردارى شده بود.
پلیس منطقه اى واترلو نیز از گزارش 
دو مورد دانشــجوى گرفتار شده در 
این دست کاهبردارى ها خبر داد که 
به دنبــال مکانی جدید براى زندگی 

بودند.
کاهبرداران اماک اغلب خانه هایی 
را مدنظر قرار می دهند که صاحبخانه 
هــا براى فروش گذاشــته اند و یا از 
عکس هاى وب ســایت براى به دام 

افکنی مشترى استفاده می کنند.
وب سایت رسمی Kijiji نکاتی را براى 
جلوگیرى از کاهبردارى اماک در 
ســایت خود ارائه می دهــد. در این 
صفحه به کاربران توصیه می شــود 
فریب عکس هاى بســیار حرفه اى را 
نخورند. چرا که اکثــر آنها اماک و 
 Kijiji .مستغات غیر قانونی هستند
همچنین در مورد توضیحات گزاف 

مسکن هشــدار داد زیرا این احتمال 
وجود دارد که از ســایت هاى اماک 

و مستغات کپی بردارى شده باشد.
این سایت از کاربران می خواهد که 
به هر کســی که در جریان این نوع 
کاهبردارى نیســتند اطاع رسانی 

کنند.
خوشــبختانه آکاش پولی براى این 
شــخص مزدور واریز نکرد اما نگران 
دانشجویان بین المللی است که مبادا 
فریــب این کاهبــردارى را بخورند 
چــرا که آنها از کشــورهاى دیگرى 
نقل مــکان می کننــد و از اتفاقات 
این چنینی غافــل اند. از آنجایی که 
آکاش هیچگونه شکایت رسمی علیه 
این کاهبردارى نداشته است پلیس 
نیز بــه دنبال پیگیــرى این جریان 

نمی باشد.
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کانادا قدمی دیگر
 به سوی برابری جنسیتی برمی دارد

ایرانیــان کانــادا- آخریــن گزارش 
اکسپرس انترى نشــان میدهد که 
تعداد زنان با امتیــاز باالى 400 در 
سیســتم اکســپرس انترى از سال 
20۱۷، ۵۶ درصد افزایش یافته است.

روز به روز بر تعداد زنانی که به عنوان 
داوطلب اصلی در سیستم اکسپرس 
انترى شرکت میکنند افزوده  میشود.

داوطلبان مهاجرت به کانادا امتیازى 
دریافت میکنند، تا دولت بتواند آنها 
را بر اساس امتیازشان ارزیابی و رده 

بندى کند.
اطاعــات منتشــر شــده راجع به 
اکســپرس انترى در ســال 20۱۸ 
امتیازهاى شــگفت آورى که توسط 

زنان کسب شده را نشان میدهد.
با ایــن که هنــوز هــم نامزدهاى 
اکسپرس انترى بیشتر مرد هستند، 
اما درصد زنانی که امتیاز باالى ۳۵0 
میگیرنــد، و تعداد زنانی که امتیازى 
باالى 400 میگیرند، از سال 20۱۷ تا 
به االن ۵۶ درصد افزایش یافته است

از تاریــخ ۳ ژانویه 20۱۹، ۷۵ درصد 
معادل ۳۹.2۷۳ نفر از زنان متقاضی 
امتیــازى بین ۳۵0 و 44۹ کســب 
کرده اند. این عدد براى ۵۵.۶۹0 مرد 
متقاضی به ۷۱ درصد کاهش میابد. 
تعداد مردان متقاضــی در این رنج 
امتیازى بیشتر بود، اما زنان متقاضی 
4 درصد بیشتر موفق به کسب این 

امتیاز شدند.
ســال گذشــته، در ســال 20۱۸، 
۷0 درصد زنان شــرکت کننده در 
اکسپرس انترى بیش از 400 امتیاز 

دریافت کردند، این عدد براى مردان 
به ۶۷ درصد میرسد. در سال 20۱۷، 
۶2 درصــد زنان امتیــاز باالى 400 
دریافت کردند. به صورت مشابه، زنان 
بیشترى، نسبت به مردان امتیاز باالى 
۹۵0 دریافت کردند، مجموعا ۶۵ زن 

و ۵۵ مرد.
همچنین زنان بیشــترى نسبت به 
مردان، از امتیاز مهارت داشــتن در 

زبان فرانسه بهره بردند.
یکــی دیگــر از شــاخص هایی که 
افزایش زنان در اکســپرس انترى را 
 ITAs نشــان میدهد عدد رو به رشد
براى دریافت اقامــت دائم کانادا که 

براى زنان صادر می شود است.
زنان در سال 20۱۸، ۳۷.۳22 دعوت 
نامه بــراى اپاى دریافت کردند، که 
حدودا معادل 42 درصد از کل دعوت 
نامه هاى صادر شده در سال  20۱۸ 

است.
در مجموع، در میــان پروفایل هاى 
ثبت شــده واجد شرایط در سیستم 
اکســپرس انترى در ســال 20۱۸، 
۱۹۶.۶۳۶ مورد، یــا 4۱ درصد آنها 

متعلق به زنان بوده است.
این پیشــرفت هاى مختلف توسط 
زنان در سیســتم اکســپرس انترى  
تاییــد کننده آمارى بــود که اخیرا 
توسط وزارت مهاجرت کانادا منتشر 
شده بود. این آمارها نشان میدهد که 
از ســال 20۱۵، هر سال یک درصد 
به میزان زنان پذیرفته شده در کانادا 
افزایش میابد، و اکنون نیز این عدد 

4۷ درصد است.

دانشگاه های کانادا در رتبه بندی برترین های جهان قرار گرفتند

ایرانیــان کانادا-همه ما می دانیم که 
کانادا براى موارد بســیارى از جمله 
کیفیــت زندگی و نظام بهداشــتی 
و غیره در ســطح جهــان بهترین و 
باالتریــن رتبه ها را دارد. با این حال، 
 Shanghai Ranking's رتبه بندى
Academic براى دانشگاه هاى برتر 
جهان در سال 20۱۹ به تازگی منتشر 
شده است و به نظر می رسد کانادا می 
تواند کســب رتبه بهترین نظام هاى 
آموزشی را نیز به لیست افتخاراتش 
بیفزاید. دانشــگاه هــاى مختلف از 
سراسر کانادا در لیست ۱00 موسسه 
برتر در سراسر جهان قرار گرفتند، و 
دانشگاه تورنتو نیز در این لیست جاى 
دارد و همچنین در کانادا رتبه اول را 

از آن خود کرد.
رتبه  بندى دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی جهان توسط دانشگاه جیاتانگ 
شــانگهاى براى اولین بار در ســال 
۱۹۹۸ پایه  گذارى شــد. نتایج رتبه 

 بندى دانشــگاه هاى جهان توســط 
نظام رتبه  بندى دانشــگاه شانگهاى 
که به رتبه  بندى علمی دانشگاه هاى 
جهان شــهرت یافت، براى اولین بار 

در سال 200۳، در سطح بین المللی 
منتشر گردید و از آن سال موسسات 
آموزشی برجسته را به رسمیت می 
شناســد و از آن زمان بــه بعد این 

لیست به  طور ساالنه به روز می  شود. 
نظام رتبه  بندى دانشگاه شانگهاى 4 
معیار کیفیت آموزش، کیفیت اعضاء 
هیئت علمی، خروجی هاى پژوهشی و 
سرانه عملکرد دانشگاه را براى بررسی 

عملکرد دانشگاه در نظر میگیرد.
این رتبه بندى آکادمیک دانشــگاه 
هاى جهانی، بیش از ۱۸00 دانشگاه 
در سراسر جهان را مورد بررسی قرار 
داد و طبق بررســی ها لیســت را به 
۱000 دانشگاه برتر در جهان کاهش 

داد.
از آنجــا کــه ایــن گــزارش در روز 
پنجشنبه منتشر شــد، کانادایی ها 
اکنون میتوانند به کشورشان افتخار 
کنند، چرا که 4 دانشــگاه کانادا در 
لیست ۱00 دانشــگاه برتر دنیا قرار 

دارند.
احتماالً جاى تعجب ندارد که دانشگاه 
تورنتو به عنوان بهترین دانشــگاه در 
سراسر کانادا و بیســت و چهارمین 
دانشــگاه برتر در سراسر جهان رتبه 
بندى شده است. این مؤسسه مستقر 
در تورنتو رتبه هاى مختلفی کسب 
کرده است و سال ها در صدر جدول 
قرار گرفته است، از جمله کسب رتبه 

برتر از لحاظ اعتبار و شهرت.
در حالی که دانشــگاه تورنتو غالباً به 
مناسبت هاى مختلف یکی از بهترین 
هاى جهان محســوب می شود، سه 
دانشــگاه دیگر کانادا نیز توانســتند 
خودشان را در لیست جاى دهند، و 
همه جزء ۱00 دانشگاه برتر، درست 
پله ى پایین تر از دانشگاه تورنتو قرار 

گرفتند.
دانشگاه بریتیش کلمبیا با کسب رتبه 
دوم در کانــادا و رتبه ســی و پنجم 
در سراســر جهان، همچنین یکی از 
بهترین موسسات آموزشی دنیا براى 
اخذ مدرک تحصیلی در نظر گرفته 

شد.
مهمتر از این، دانشگاه هاى مک گیل 
و مک مستر  هم توانستند در لیست 
۱00 دانشــگاه برتر جاى بگیرند، هر 
دو در رده هاى باالى ۹0 در سراســر 

جهان قرار گرفتند.
عــاوه بر ایــن ۱00 دانشــگاه برتر 
دانشگاههاى دیگرى هم هستند که 
از کیفیت باالى آموزشی برخوردارند. 
از بین ۱۸00 دانشگاه در نظر گرفته 
شده، 2۸ دانشگاه کانادایی این لیست 

را تشکیل دادند.
دانشــگاه کلگرى، دانشگاه مونترال، 
دانشگاه اتاوا و دانشگاه واترلو همگی 

جزء 200 دانشگاه برتر شده اند.
دانشــگاه رایرســون  آخرین بار در 
لیست دانشگاه هاى کانادا قرار گرفت 
و دررتبه بندى ۹00 دانشگاه برتر دنیا 

قرار گرفت.

آیا شرکت »ایندیگو« می تواند
 در رقابت با آمازون جان سالم به در ببرد؟

ایرونیا- شکی وجود ندارد که شرکت 
کتاب و موسیقی ایندیگو اثر برترى 

آمازون را حس کرده است.
این کتاب فروشــی کــه تحت چند 
نام مختلف در سراســر کانادا 200 
مغازه و یک مغــازه در آمریکا دارد، 
در جدیدترین فصل سال گزارش از 
کاهش ۷.۶ درصدى فروش مغازه ها 
داد. فروش و ســود کلــی از جمله 
آناین هم کاهش داشت. کسب و کار 
کاال این شــرکت واقع در تورنتو هم 
تضعیف شد و این در حالی است که 
شــرکت دارد تمرکز خود را فراتر از 

کتاب ها می برد.
باب گیبسون تحلیل گر مالی PI گفت: 
»اگر مصرف کننده عقب می کشد و تا 
حدى شاهد این مسئله بوده ایم، آن 
وقت چنین چیزى نگران کننده است. 
این مســئله مشخصا به ایندیگو هم 
مرتبط نیســت. چیزى است که در 

سراسر اقتصاد دیده می شود«.
رشــد انفجارى آمــازون تبدیل به 
چالشــی بزرگ براى خرده فروشانی 
مانند ایندیگو شــده که حاال باید با 
خدمات تحویل یک روزه و گســتره 
انتخاب هاى بزرگ این شرکت مبارزه 
کنند. هدر رایســمن مدیــر عامل 
ایندیگو در کنفرانسی اوایل هفته این 

چالش را تصدیق کرد.
او گفت: »هیچ شکی وجود ندارد که 
آمازون با شــدت وارد بازار شده و ما 
بخش هاى مختلفی داریم که مشغول 

با رقابت با آن است«.
اما تعدادى از تحلیل گران باور دارند 
ایندیگو شانســی براى مبارزه دارد. 
گیبســون گفت: »آن ها محصوالت 
بســیارى دارند که خودشــان منبع 
یا طراح آن ها بوده انــد. بله می توان 
آناین لیوان خرید اما آن نوع خاص 
را نمی توان خرید چون منبع یا طراح 

آن ایندیگو است«.
جنیفر مارلی شریک شرکت مشاوره 
 Sklar Wilton & خرده فروشــی 
تورنتــو  در  واقــع   Associates
قبــول دارد که ایندیگــو می تواند با 
آمــازون رقابت کند اما می گوید این 
کتاب فروش نیازمند ایده ها و کاالهاى 

جدید است.

او گفــت: »آن ها غالب باقی مانده اند 
و در زمینه کتاب ها کارشــان خوب 
است. این بخشی اســت که باید در 
آن قدرتمنــد باقی بماننــد و دفاع 
کنند. اما باید در زمینه سبک زندگی 
رشــد کنند. آن ها بایــد در زمینه 
اســباب بازى ها و ابزار کودکان رشد 
کنند و این به خودى خود یک بازار 

به شدت رقابتی است«.
ایندیگو اخیرا یک مامور ارشد خاق 
به نام نیتن ویلیامز استخدام کرد تا 
با محصــوالت جدید بــه برند جان 
تازه اى ببخشــد و انتظار می رود این 
محصوالت از ۹ ماه جدید منتشــر 
بشوند اما گیبسون می گوید شرکت 
اثر این حرکت را از سال مالی 202۱ 

مشاهده خواهد کرد.
در عین حــال، برى شــوارتز مدیر 
ســرمایه شــرکت Baskin واقع در 
تورنتو اخطار می دهد که ایندیگو براى 
اینکه بتواند جلوى آمازون دوام بیاورد 

باید خودش را بازخلق کند.

او گفت:  »انجــام دادن این کار براى 
خرده فروش ها بســیار سخت است. 
آن ها متاسفانه مدل تجارى الزم براى 
دفاع کردن مقابــل آمازون را ندارند. 
هوم دیپو یا شاید شرکتی که نوعی 
محصول اختصاصی می فروشد چنین 
چیزى را دارد اما براى کسی که فقط 
محصوالتی را می فروشد که می تواند 
آناین با تحویل همــان روز خرید، 

مشکل از راه رسیده است«.
با وجود چالش هــاى اخیر و رقابت 
شــدید، ایندیگو هنــوز می خواهد 

عملیات جهانی خود را گسترش دهد. 
این خرده فروش در اکتبر نخســتین 
مغازه خود را در نیوجرســی آمریکا 
افتتاح کرد و می خواهد بیشــتر هم 

گسترش بدهد.
با ایــن حال رایســمن اوایــل این 
هفته گفت با وجــود اینکه ایندیگو 
نمی خواهد جاه طلبانی جهانی خود 
را رها کند، امســال دست از افتتاح 

مغازه هاى بیشتر برداشته است. 
گیبســون گفت  »دارند آهسته جلو 
می رونــد که به نظرم عالی اســت« 
و اضافــه کــرد که ناامید شــده که 
ایندیگو در جدیدترین گزارش مالی 
خود وضعیت مغــازه آمریکایی خود 
را شــفاف نکرد. او گفت: »مغازه هاى 
آن ها تا حــدى با تمــام مغازه هاى 
آمریکایی تفــاوت دارند که به نظرم 
عملکرد بسیار خوبی خواهند داشت«.
گیبسون گفت با وجود اینکه ایندیگو 
جا براى رشــد مخصوصا در زمینه 
کاالهــاى کلی خــود دارد، وضعیت 
بهتــرى نســبت بــه کتاب فروش 
آمریکایی Barns & Noble خواهد 

داشت.
او گفت: »ایندیگــو دیگر فقط یک 
کتاب فروشــی نیست. اما به نظرم به 
همین دلیل بسیار بهتر از یک مغازه 
است و پتانسیل کسب حاشیه سود 

بیشترى را دارد«.
مارلی هم از نحوه عملکرد و نوآورى 
مغازه هاى ایندیگو تحســین کرد و 
گفت: »جلوى آمــازون، این فاکتور 

متمایزکننده اصلی است«.
iroonia.ca 

 ایرکانادا مادر و دختر کبکی را 
ممنوع الورود کرد!

یک مادر و دختر کبکی به دلیل رفتار 
مخرب در سفر به رومانی نتوانستند 
بــا ایرکانادا به مونتــرال بازگردند و 
ناچار شــدند ۸ هزار دالر بابت پرواز 

برگشتشان به لوفتانزا بپردازند.
به گزارش رسانه هدهد به نقل از سی 
بی سی، آنا کنستانتین و دخترش لیزا 
ماریا پون براى تعطیات براى ســفر 
به بخارســت در رومانی رفته بودند 
ولی خبر نداشــتند که از چه زمانی 
ممنوعیت اســتفاده از سرویس هاى 
ایرکانــادا را دارند. آنهــا وقتی براى 
برگشــت بــه کشــور به فــرودگاه 
فرانکفورت رسیدند تازه فهمیدند چه 

اتفاقی افتاده است
یرکانــادا ضمن تاییــد این مطلب 
گفته این برخورد مســتقیم با یک 
فرد هنجارشــکن بوده و تاکنون نیز 
2۶2.2۶ دالر از ۳۹۱۶ دالر بابــت 

بلیط به آنها بازپرداخت شده است.
مشــکل وقتی پیش آمــد که یک 
مامــور مالی 4۵ ســاله ، پون و یک 
دانشــجوى 22 ســاله در فرودگاه 
Henri Coanda بخارست باید کنار 

هم می نشستند.
پرواز نیــز به دلیل تاخیــر ناچار به 
تغییرات در جاى مســافران شــد تا 

خانواده ها بتوانند با هم باشند.

پون هم گفت چون کســی جاى او 
نشســته بوده روى صندلی دیگرى 
نشســته است و منجر به جر و بحث 

با خدمه پرواز و مسافران شده است.
پون در این رابطــه ادامه داد: من به 
آنها گفتم کــه نمی توانم بروم عقب 
هواپیما چون شــما یک مرد را جاى 
من نشانده اید ولی آنها عصبانی شدند 

و گفتند همکارى نمی کنند.
طبق قوانیــن حمل و نقــل کانادا، 
خطــوط هواپیمایــی می توانند در 
صورت بروز مشکل و مشاهده رفتارى 
که امنیت پرواز را به خطر می اندازد، 

از ورود مسافر خودددارى کند.
امــا در عین حال دپارتمــان فدرال 
در این رابطه می گوید مسافران باید 
در رابطه دلیل عدم پذیرش شــان و 
از پرواز باخبر  شرایط محرومیتشان 

باشند.
این درحالی اســت که کنستانتین و 
دخترش از این موضوع بی خبر بودند 
و حتی یک شرکت به لیزا گفته بوده 
که می توانند در یک پــرواز دیگر از 

ایرکانادا مجددا بلیط تهیه کنند.
این زن به همــراه دخترش به دلیل 
مشکل پیش آمده دو روز در بخارست 
سرگردان بودند تا موفق شدند بلیط 

تهیه کرده و به کشور بازگردند.



۱۵15 Issue 1438 Friday August 23, 2019شماره ۱4۳۸ جمعه۱ شهریور ۱۳۹۸

تنوع کاال، کیفیت برتر،
قیمت مناسب و سرویس عالی 

شعار ماست

شماره 143 خیابان شانزدهم (النزدل)
تلفن: 604-988-3515

پارکینگ رایگان در پشت مغازه   براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

حراج فروشگاه بزرگ پارس همچنان ادامه دارد

حراج سینی   در 10 مدل  و 5 سایز مختلف

کتاب جدول موجود می باشد

برنج ایرانی ساده و دودی
 مخصوص فروشگاه پارس رسید

محل فروش
GL BOX Smart (آخرین مدل)

کتاب تعلیم رانندگی چاپ جدید  موجود می باشد

قابلمه های مخصوص فروشگاه بزرگ پارس

26 دالر

18 دالر

32 دالر30 دالر

42 دالر40 دالر38 دالر

44 دالر

22 دالر20 دالر

22 دالر

28 دالر26 دالر

36 دالر34 دالر32 دالر

38 دالر

شماره 1

شماره 8

24 دالر

24 دالر

28 دالر

حراج استثنائی پلوپز  
 در 5 مدل و 6 سایز

حراج استثنائی سماور  
در 4 مدل و 3 سایز

حراج بی سابقه کتری قوری،
 استکان نعلبکی، چایی ساز،.....

بهترین شیرینی جات
  از شهرهای مختلف ایران

گز، سوهان، قطاب، کاك، نوقا، 
نان برنجی، شیرینی مخلوط، ....

کتاب های نفیس، صنایع دستی،  تخته نرد، 
انواع آالت موسیقی،  انواع ظروف مسی،.....

شماره 143 خیابان شانزدهم (النزدل)      تلفن: 604-988-3515
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حدود نیمی از  مردم آلبرتا معتقدند 
بیشتر شبیه آمریکایی ها هستند 

تا کانادایی ها

ایرانیان کانادا- تفاوت بین آلبرتایی 
ها و آمریکایی ها چیســت؟ ظاهرا 
تفاوت زیــادى وجود نــدارد. طبق 
یک نظرسنجی که اخیرا انجام شده 
نشــان می دهد که 4۳٪  از آلبرتایی 
ها بیشــتر به ایاالت متحده شباهت 
دارند تا به ســایر مناطق کانادا. همه 
ما تابستان ها آلبرتایی ها را در حال 
پرچم گــذارى پرچم هاى آمریکایی 
در جشنواره هاى موسیقی کشور یا 
در قایق ها مشاهده کرده ایم. خوب، 
معلوم است که این فقط بحث زیبایی 

شناسی نیست.
2۳ جــوالى تا 2۵ جــوالى 20۱۹، 
نظرســنجی از طرف یک شــرکت 
تحقیقاتــی و با شــرکت ۷00 نفر 
آلبرتایی که همگی بزرگسال بودند 
انجام شــد. در این نظرســنجی از 
آلبرتایی ها پرســیده شد که آیا آنها 
»یشتر شبیه آمریکایی ها هستند تا 

سایر مناطق کانادا یا خیر«.
همانطور که مشــخص است، تقریبا 
نیمی از آلبرتی هــا اعتقاد دارند که 
آنها با آمریکا اشــتراکات بیشــترى 
دارند. در طــرف دیگر، دقیقاً همین 
تعداد، حدود 4۳٪، برعکس آن را باور 
دارند. و تعداد معدودى از افراد - ٪۱4 
- وجود داشتند که نظر خاصی راجع 

به این موضوع نداشتند.
به نظر می رســد افراد جوان آلبرتی 

چندان با کانادا ارتباط ندارند. از نظر 
گروه هاى ســنی، ۱۸ تا ۳4 ساله و 
افراد باالى ۵۵ ســال که 4۷ درصد 
را تشکیل می دهند عقیده دارند به 
آمریکایی ها شباهت بیشترى دارند. 
گروه میانی ۳۵-۵4 ساله میانگین را 
پاییــن آوردند و تنها ۳۷٪ آنها با این 

باور موافق بودند.
وقتی صحبت از نظرات سیاسی می 
شود، شرط میبندیم که از این تقسیم 
بندى شگفت زده نخواهید شد. ٪۵۶ 
آلبرتایی ها که به حزب محافظه کار 
متحد )UCP( رأى دادند، احســاس 
می کنند که بیشتر مانند آمریکایی ها 
هســتند تــا کانادایی هــا. در مورد 
رأى دهندگان حزب دموکرات جدید 
)NDP(، تنها 2۹٪ از آنها پیوندى با 

همسایگان جنوبی ما دارند.
در حقیقت، نظرسنجی اخیر دیگرى 
نشان داد که از هر چهار کانادایی یک 
نفر می خواهد از کانادا جدا شود. به 
نظر می رسد که حس وطن پرستی 
در این کشور شــمالی بزرگ معنی 

ندارد.
بنابراین، برخی آلبرتایی ها نســبت 
به کانادا بیشــتر احســاس نزدیکی 
می کنند، برخی می خواهند از کانادا 
جدا شوند ولی پیوســتن به ایاالت 
متحده نیز به نظر نمی رســد گزینه 

مطلوبی باشد. 

چطور دالراما، بزرگ ترین فروشنده اجناس مشابه اصلی کانادا شد؟
مداد- روش محصوالت ارزان قیمت و 
مشابه اصلی سبب شده که دالراما به 
یکی از موفق ترین خرده فروشان کانادا 
تبدیل شــود. این روند سود زیادى 
براى این شــرکت به ارمغان آورده و 
از سویی دیگر، دردسرهایی حقوقی را 

نیز به همراه داشته است.
تفاوت بین یک مداد زردرنگ دیکسون 
و مداد مشابه تولیدشده توسط دالراما، 
فقط در یک نوشــته خیلی ظریف و 
کم اهمیت خاصه می شود. هر دوى 
ایــن مدادها، در نزدیک پاک کن قرار 
گرفته در باالى آن، یک نوار سبزرنگ 
دارند. روى هر دوى آنها عبارت اچ بی 
)HB( نوشته شده، داراى بسته بندى 
شفاف و البته نوک تیز تراشیده شده 

هستند.
دالرامــا همواره محصوالتی مشــابه 
محصوالت معــروف و پرفروش را به 
فروش رسانده است. این محصوالت با 
قیمتی به مراتب کمتر از برند اصلی 
به فروش می رســد و در نتیجه، سود 
باالیی بــراى دالراما به همــراه دارد. 
دالراما با این سیاســت توانســته به 
درآمدى نزدیک بــه ۳ میلیارد دالر 
در سال دســت یابد. با وجود اینکه 
مبارزه  براى  متعددى  شــرکت هاى 
با این روند دســت به دامان قانون و 
دادگاه شده اند، اما منتقدان می گویند 
دالراما در بیشــتر موارد از پیامدهاى 

قانونی مصون می ماند.
یک وکیل مبارزه با جعل بر این باور 
است که دالراما وکاى خوبی دارد و به 
این ترتیب می تواند همچنان به فعالیت 
خود در این زمینه اامه دهد. بسیارى 
از شــکایت هاى صورت گرفته علیه 
دالراما علنی نشده اند. اما چند نمونه 
از این شکایات، سروصداى زیادى به 

همراه داشــت. یکی از این شرکت ها 
نایکی بود کــه علیه دالراما به خاطر 
کپی بــردارى از یکی از معروف ترین 
کفش هاى ورزشی این شرکت اقامه 
دعوى کرد. اومبرا نیز یک شــرکت 
دکوراســیون  عرضه مننده  کانادایی 
خانگی است که به خاطر کپی بردارى 
دالراما از یکی از سطل هاى زباله اش به 
دادگاه شکایت برد. شرکت دیکسون 
نیز از جمله شــاکیان دالراما در سال 
20۱۷ بود و دلیل شــکایتش نیز به 
فــروش مدادهاى مشــابه محصول 
دیکسون توسط این فروشگاه از سال 

2002 مربوط می شد.
اگر یک خریدار با عجله در فروشگاه 
دالراما حرکت کند، شــاید به خاطر 
تشابه ظاهرى، متوجه تفاوت جزئی 
میان مــداد دیکســون و محصول 
مشابه دالراما نشود. دیکسون و سایر 
شرکت ها باید نشان دهند که مشترى 

به راحتی متوجه این تفاوت نمی شود 
و اینجاست که چالش اصلی حقوقی 

روى می د هد.
کانادا در سال 20۱۵ به تغییر قوانین 
ضــد جعل خود پرداخــت. هدف از 
این تغییر، شــدت بخشی به مبارزه 
با کپی بــردارى و افزایش اختیارات 
مامــوران گمرکــی بــراى توقیف 
محصوالت وارداتی که ظاهرى مشابه 
محصوالتی کانادایــی دارند بود. اما 
نگاهی به آمارها نشــان می دهد که 
ماموران گمرک کمتر از ۵0 محموله 
را طی دو سال گذشته توقیف کردند. 
این در حالی است که این آمار فقط 
در ســال 20۱۶ در ایــاالت متحده 
بــه ۳۶۵00 مورد می رســد. برخی 
کارشناســان، تســاهل بیش از حد 
ماموران را عامل این مساله می دانند.

دالراما در ســال ۱۹۹2 فعالیت خود 
را در مونترال آغــاز کرد و به فروش 

افزایش سوءمصرف مواد مخدر و داروهای افیونی
 دستاویز رقابت انتخاباتی احزاب در استان  مانیتوبا

بحــران ســامت ناشــی از مصرف 
متامفتامین و مواد افیونی در استان 
مانیتوبا نگرانی هاى زیادى در رابطه 
با امنیت بیماران و پرســنل پزشکی 
ایجــاد کرده و از همین حاال به یکی 
از محورهاى مبارزات انتخاباتی احزاب 

سیاسی تبدیل شده است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
موارد متعدد حمله بیماران افیونی به 
پرستاران و وحشت پرسنل پزشکی از 
تکرار این رفتارهاى تهاجمی، موارد 
روزافــزون مصــرف بیش ازحد مواد 
مخدر متامفتامین یا داروهاى افیونی 
و تولد نوزادان معتاد، بخش بهداشت 
و درمان اســتان مانیتوبــا را با یک 
معضل بزرگ روبرو کرده و در رابطه 
با امنیت شهروندان نیز نگرانی هایی 

جدى به وجود آورده است. 
ایــن چالــش بــراى همــه احزاب 
و تشــکل هاى سیاســی مانیتوبــا 
در انتخابات اســتانی یک مســئله 

غیرقابل اجتناب است.
طبق آمار و ارقامی که اداره منطقه اى 
سامت وینیپگ منتشر کرده است، 
مراکز فوریت هاى پزشکی این شهر 
در ســال 20۱۵ به طــور متوســط 
هرروز یک مــورد مراجعه مرتبط با 
مصرف متامفتامین داشتند؛ اما این 
مراکز در ده ماه ابتدایی سال 20۱۹ 
به طور میانگین هرروز سه مورد از این 

مراجعات را ثبت کردند.
اتحادیه  دارلین جکســون رئیــس 
پرســتاران مانیتوبا می گوید افزایش 
که  بیمارانی  شــمار  نگران کننــده 

مشــکات جســمانی آن ها به نوعی 
با مصرف متامفتامیــن ارتباط دارد، 
پیامدهاى منفی گسترده اى دارد که 
فقط به وینیپگ محدود نمی شــود. 
در ایــن میــان تأمیــن امنیت این 
بیماران و همچنیــن بیماران دیگر، 
ماقات کنندگان  آن ها،  خانواده هاى 
و از همه مهم تر پرسنل پزشکی که 
مسئولیت خدمات رسانی به آن ها را بر 
عهده دارند، از اهمیت زیادى برخوردار 

است.
دارلین جکســون خاطرنشــان کرد 
افزایش پذیــرش بیمارانــی که به 
علت مصرف مواد مخــدر در مراکز 
فوریت هاى پزشکی وینیپگ بسترى 
می شــوند، موجب افزایــش میزان 
خشــونت در این مراکز شده است. 
علت اصلی این امــر بروز اختاالت 
روانی در بیمــاران ازجمله پارانویا و 
روان پریشــی ناشــی از مصرف مواد 

مخدر است.
جکســون تأکید کرد براى مقابله با 
این بحــران به امکانات و منابع مالی 
بیشترى نیاز است: پرستاران بیشتر، 
روش هاى درمان طوالنی مدت بیشتر 
و مراکز ترک اعتیاد و بازپرورى بیشتر.
اتحادیه پرستاران مانیتوبا  مسئوالن 
می گویند فشــارهاى ناشی از بحران 
مصرف روزافزون متامفتامین یکی از 
دالیل اســتعفاهاى متعدد پرستاران 
در طول بازســازى سیستم بهداشت 
و درمان منطقه است. مراکز آموزش 
پرســتاران در حــال حاضر تاش 
می کند دانشــجویان خــود را براى 

مقابله با چنین پدیده اى بهتر آموزش 
داده و بیشتر تجهیز کنند.

پاتریسیا بوریه استاد دانشکده علوم 
پرستارى در دانشگاه سن- بونیفاس 
که هماهنگ کننده دوره هاى آموزشی 
این دانشکده اســت، می گوید آنچه 
مــا بر آن تأکیــد می کنیم مدیریت 
مناسب شرایط بحرانی است. آنچه ما 
انجام می دهیم الزاماً به طور مستقیم با 
مصرف مواد مخدر ارتباط ندارد بلکه 
بیشتر مدیریت بحران براى ما اهمیت 
دارد و این می تواند مربوط به زمانی 
باشــد که بیمار دچار روان پریشی، 
اضطــراب، افســردگی یا بــه فکر 

خودکشی است.
پاتریســیا بوریه افزود دانشجویان در 
این مرکز دوره هاى تئورى می گذرانند 
و در رده هاى شبیه سازى نیز شرکت 
می کنند تا با تکنیک هــاى نوین و 
روش هاى مؤثر مدیریت بحران هایی 
که بیمــاران افیونی بــا آن ها روبرو 

هستند، آشنا شوند.
اما ســه حزب سیاسی اصلی استان 
مانیتوبــا نیــز از ایــن معضل غافل 
نیستند و هر سه بر اهمیت مقابله با 
بحران مصرف روزافزون متامفتامین 
و مــواد افیونی در دو جبهه درمان و 
اجتماع و همچنین در عرصه مقابله 
با جنایات و جرائم تأکید می کنند. هر 
یک از این سه حزب از همین حاال و 
پیش از آغاز رسمی مبارزات انتخاباتی 
خط  مشــی برنامه هاى خود را براى 

مبارزه با این مشکل اعام کرده اند.

محصوالت مختلف و متنوع پرداخت. 
اکنون ارزش ســهام این شرکت در 
بورس به ۱۳ میلیارد دالر می رســد 
که افزایشی ۱0۷0 درصدى نسبت به 
زمان عرضه اولیه در بورس در ســال 
200۹ را تجربه کرده است. دالراما با 
داشتن بیش از هزار شعبه در سراسر 
کانادا، برخی محصوالتی مشابه اصلی 
را می فروشــد که البته تفاوت آنها با 
نمونه اصلی کاما مشــخص است و 
مشترى می تواند تفاوت میان آنها را 

به راحتی تشخیص دهد.
اما ظواهر امر نشان می دهد که حجم 
فروش محصوالتی مشــابه اصلی به 
شدت در دالراما در حال افزایش است. 
این فروشگاه به عرضه اسباب بازى هایی 
مشابه محصوالت برند لگو می پردازد. 
 Spa همچنیــن صابونی با عنــوان
Soap با فونتی دقیقا مشــابه برند 
معــروف SoftSoap و همان تصویر 
ماهی در نمونه اصلی در این فروشگاه 
به فروش می رسد. در بخش لوازم ویژه 
حیوانات خانگی می توانید قاده سگ 
بــا برند PoopySacs را به قیمت ۳ 
دالر و یا مشابه کپی شــده آن با نام 
Poopy Sac را با نصف قیمت بخرند.

البته مدیران دالرامــا این اتهام را رد 
می کننــد. آنها می گوینــد که قصد 
گــول زدن مشــتریان را ندارند. این 
فروشــگاه محصــوالت خــود را از 
کشــورهاى مختلف از ترکیه گرفته 
تا تایلند و عربســتان سعودى تامین 
می کند. مدیران دالراما می گویند که 
می خواهند محصوالتی کانادایی را به 
مشتریان عرضه کنند تا مشتریان با 

گزینه هاى بیشترى روبرو باشند.
امــا جالــب اســت بدانیــد دالراما، 
محصوالتی مشابه محصوالت کانادایی 
را نیز در فروشــگاه هاى خود عرضه 

می کند!
یکی از دالیلی که قیمت محصوالت 
مشابه اصلی در دالراما پائین تر است، 
هزینه تمام شده براى عرضه آنهاست. 
این فروشــگاه هیچ هزینــه اى براى 
بازاریابی و تبلیغ آنها صرف نمی کند 
و به همیــن دلیل، قیمت نهایی آنها 
پائین تــر از نمونه  اصلی اســت. این 
امر البته به حاشیه سود بیشتر براى 
دالراما نیز می انجامد. واقعیت این است 
که برخی از مشــتریان، این دسته از 

محصوالت را بیشتر دوست دارند.
جالب اینجاســت که دالراما با وجود 
کپی بردارى گســترده، دوست ندارد 
کسی از روى مدلش کپی کند! دالراما 
در سال 20۱۵، دادخواستی را علیه 
 )Buckstop( باکاستاپ شرکتی که 
نام داشت تنظیم کرد. با وجود اینکه 
دالراما در نهایــت از پیگیرى پرونده 
منصرف شــد، این رقیب خود را به 

کپی  کردن لوگوى دالراما متهم کرد!

کاهش بودجه بهداشت عمومی در انتاریو
 از اول ژانویه سال 2020

ایرانیان کانادا- ســال آینده، انتاریو 
بودجه شهردارى در رابطه با بهداشت 
عمومی و مراقبت از کــودکان را به 
میزانی بحث برانگیز کاهش خواهد 

داد.
دولت محافظه کار پیشــرو در تاش 
بود تا کاهش بودجه برگشت پذیر را 
در سال جارى اجبارى نماید، اما پس 
از شکایت مسئوالن شهردارى نسبت 
به اتمام بودجه ساالنه، مجبور به لغو 

آن گشت.
بنا بر تغییرات پیشــین که در بهار 
گذشــته توســط دولت فورد  اعام 
گشت، شهردارى ها مقدمات تغییر 
هزینه هــاى بهداشــت عمومی در 
اســتان را در اختیار داشته، در حالی 
که انتاریو در برخی موارد ۱00 درصد 
یا ۷۵ درصد هزینه ها را پرداخت می 

کرد.
طبق برنامه جدید، تمام شهردارى ها 
- از جمله تورنتو  موظف به پرداخت 
۳0 درصد از هزینه هاى بهداشــت 
عمومی بــوده، در حالــی که تحت 

برنامه اولیه، تورنتو مجبور به پرداخت 
۵0 درصد از هزینه ها بود.

همچنین از اول ژانویه، شهردارى ها 
موظف به پرداخت تنها 20 درصد از 
هزینه ساخت فضاهاى جدید مراقبت 
از کودکان بــوده، در حالی که پیش 
تر اســتان موظف بــه پرداخت کل 

هزینه ها بود.
کاهش برخی بودجه هاى مربوط به 
هزینه مهد کودک هاى اداره جات تا 
سال 202۱ و برخی دیگر نیز تا سال 

2022 به تأخیر خواهند افتاد.
فورد  همچنین اعــام کرد بودجه 
آمبوالنس هاى زمینی چهار درصد 

افزایش خواهد یافت.
جان تورى، شــهردار وقــت تورنتو 
هشدار داده است که کاهش بودجه 
بهداشــت عمومي بر خدماتي نظیر 
برنامــه صبحانــه کــودکان، برنامه 
واکسیناســیون و آزمایــش کیفیت 
آب تاثیر گذاشــته و کاهش بودجه 
مهدکــودک ها نیز کمــک هزینه و 

یارانه ها را به خطر خواهد انداخت.
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

کارگاه صافکاری و نقاشی ابسولوت 
مفتخر است به عنوان اولین تعمیرگاه ایرانی در 

ونکوور بزرگ که موفق به کسب مجوز اکسپرس شاپ 
از  آی.سی.بی.سی شده است، اتومبیل تصادفی 

شما را فقط با گرفتن شماره پرونده، بدون مراجعه به 
آی.سی.بی.سی تعیین خسارت و تعمیر کند.

* مجهز به سیستم تطابق رنگ کامپیوتری
* اتومبیل جایگزین در تمام طول مدت تعمیر

* تخمین و برآورد رایگان
* تعمیر سریع مطابق با استانداردهای آی.سی.بی.سی

* مجهز به کوره پخت رنگ آمیزی
* سیستم اندازه گیری لیزری

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

سرویس رایگان انتقال 
اتومبیل آسیب دیده شما 
به تعمیرگاه و تحویل آن

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

#5-930 Tupper Ave., Coquitlam
Tel: 604-524-3100

Fax: 604-524-3110
www.absoluteautobody.ca

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

ارائه سرویس در تمامی نقاط ونکوور بزرگ
نورت شور، برنابی، ونکوور، داون تاون، کوکیتالم، میپل ریج

اتباع آمریکا  برای فرار از جنگ 
 و بازدا شت به کانادا پناهنده می شوند

از  فزاینده ای  تعداد   - هفته 
فرار  برای  آمریکایی  شهروندان 
از بازداشت یا جنگیدن به کانادا 

پناهنده می شوند. 
به گزارش هفته به نقل از پایگاه 
اینترنتی یو.اس. ای تودی، تعداد 
مردم  از  رشدی  به  رو  اما  کم 
در  پناهندگی  دنبال  به  آمریکا 
کانادا هستند. به گزارش آژانس 
تعداد  کانادا،  مرزی  خدمات 
شهروندان آمریکایی که به دنبال 
در  هستند،  کانادا  در  پناهندگی 
سال های 2۰1۵ و 2۰1۶ بیش از 
دو برابر شده و از ۸۰ تن به 1۸7 
تن رسیده است؛ البته درخواست 

بیشتر آن ها رد شده است.
از  فرار  به خاطر  آن ها  از  برخی 
رفتن به زندان و برخی دیگر به 
خاطر سرپیچی از جنگیدن برای 
آمریکا، خواستار اقامت در کانادا 
هستند. حال و پس از روی کار 
آمریکا،  جدید  دولت  آمدن 
برآورد  مهاجرت  وکالی 
کرده اند که شهروندان آمریکایی 
دونالد  دولت  ترس  از  بیشتری 
ترامپ به سوی مرزهای شمالی 
خواهان  و  کرد  خواهند  فرار 

اقامت در کانادا خواهند بود.
بر اساس گزارش اداره مهاجرت 
و پناهندگی مرزی کانادا، اگرچه 
مهاجران  روی  بر  کانادا  درهای 
باز بوده و از سال 2۰1۵ تاکنون 
شهروند  هزار  چهل  از  بیش  به 
اما  است،  داده  اقامت  سوری 
درخواست  پذیرش  درصد 
پناهندگی شهروندان آمریکایی 

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

میلیسا اندرسون سخنگوي دادگاه 
مهاجرت کانادا گفت: من از یک 
آمریکایی بزرگسال خبر دارم که 
سال 2۰1۴ به دلیل نیاز به حمایت، 
با پناهندگی او موافقت شد. باقی 

آن ها تماماً کودک بودند.
پس از ریاست جمهوری ترامپ 
منع  فرمانهای  و  آمریکا  در 
پناهندگان  تعداد  او،  مهاجرتی 
آفریقایی و آسیایی که به سوي 
بیشتر  روند  مي  کانادا  مرزهای 

شده است.
پزشکان  از  یکی  کالفورد  پال 
و  مهاجران  سالمت  مرکز 
فوریه  ماه  در  کانادا  پناهندگان 
هر  به  که  شخصی  هر  گفت: 
دلیلی از آمریکا به سوی مرزهای 
فرار میکند، میگوید: آمریکا  ما 
زندگی  برای  امنی  محل  دیگر 

نیست.

مهاجرتی  فرمان  امضای  از  بعد 
ماه  در  آمریکا  جمهور  رییس 
مبنی  میالدی  سال 2۰17  ژانویه 
بر منع ورود اتباع مسلمان هفت 
نخست  ترودو  جاستین  کشور، 
کانادایی ها  گفت:  کانادا  وزیر 
بدون توجه به ایمان تان، به شما 

خوشآمد می گویند.
عقیده  این  بر  کانادایی  وکالی 
آمریکا  در  ترامپ  تا  هستند که 
کانادا  دولت  است،  کار  سر  بر 
بیشتری  پناهندگان آمریکایی  با 

روبرو خواهد بود.

الین  آن  درخواست  ایرونیا- 
بریتیش کلمبیایی ها برای باال بردن 
حداقل دستمزد استان به 1۵ دالر با 
۵۶ هزار امضا تسلیم پارلمان استان 

شد.
این درخواست که از سوی اتحادیه 
بود  تهیه شده  بریتیش کلمبیا  کار 
موضوع  که  این  امید  به  دیروز 
مبارزات  در  دستمزد  حداقل 
پارلمان  به   ، انتخاباتی مطرح شود 

تسلیم شد .
به  نزدیک  النزینگر  ایرن  گفته  به 
۵۰۰ هزار کارگر با حداقل دستمزد 
در بریتیش کلمبیا زندگی می کنند 
و اگر همه آنها کار تمام وقت هم 

آنها  درآمد  هم  باز  باشند  داشته 
در  فقر  خط  از  کمتر  دالر   ۴۰۰۰
 ۶۰ عده  این  بین  از   . است  سال 
درصد زن هستند و 7۰ هزار نفر هم 

باالی ۵۵ سال سن دارند.
این درخواست توسط جان لورگان 
رهبر حزب ان دی پی تسلیم پارلمان 
در  استان  در  شد. حداقل دستمزد 
حال حاضر 1۰.۸۵ دالر است که 
در  سنت  میزان ۴۰  به  بار  آخرین 
سپتامبر گذشته افزایش یافت. تا قبل 
از سپتامبر بریتیش کلمبیا پایین ترین 
میزان حداقل دستمزد را در کانادا 

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

بزرگی برای کارشان می دانند.
اتاق  مدیر  لیتوین  وال  گفته  به 
بازرگانی بریتیش کلمبیا ، افزایش 
می  دالر   1۵ به  دستمزد  ناگهانی 
تواند تاثیر منفی داشته باشد. او به 
سی بی سی می گوید :» ما مخالف 
باال رفتن دستمزد ها نیستیم. ولی این 
پیش  و  اطمینان خاطر  با  باید  کار 
اگر  گیرد.  صورت  شرایط  بینی 
افزایش ناگهانی و بیش از حد باشد 
بیزینس در استان را تحت  ، شیوه 

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

دولت انتاریو هم
 به فکر دریافت مالیات از خریداران خارجی مسکن افتاد

ایرونیا- با افزایش سرسام آور بهای 
مسکن در انتاریو و به ویژه در تورنتو 
دریافت  جمله  از  هایی  گزینه   ،
مالیات از خریداران خارجی مسکن 
دارایی دولت  و وزیر  مطرح شده 
استانی اجرای آن را راهکاری برای 

آرام کردن بازار مسکن می داند.
بهای مسکن به طور متوسط 27.7 
افزایش  بزرگ  تورنتو  در  درصد 
 detached قیمت  متوسط  و  یافته 
به 1.۵ میلیون دالر رسیده   home
دارایی  وزیر  سوسا  چارلز   . است 
با شجاعت اعالم  قبل  انتاریو سال 
که  را  راهی  استان  این  بود  کرده 
بریتیش کلمبیا رفته انتخاب نخواهد 
کرد و در نظر ندارد همچون آنها 
مسکن  خارجی  خریداران  برای 

مالیات اضافه ای در نظر بگیرد.
انتاریو  لیبرال  دولت  عوض  در 
مالیات انتقال مسکن برای خریداران 

خانه اولی را کاهش داد.
حال با باال رفتن بی رویه قیمت ها، 
فکر  به  و  داده  عقیده  تغییر  سوسا 

چاره افتاده است.
او در گفتگو با خبرنگاران درمورد 
تورنتو  مسکن  بازار  تازه  وضعیت 
گفت :» من بخوبی از روند افزایش 
باخبرم.  اخیر  سال  یک  در  قیمتها 
یک سال قبل فکر می کردم باید به 
بازار اجازه داد تا مسیر خود را پیدا 
کند ولی حاال نگران کم شدن عده 
ای هستم که توانایی مالی ورود به 
بازار را دارند. هر کجا را که  این 
درحال  ای  عده  کنی،  می  نگاه 
جنگ و جدل بر سر ارائه پیشنهادی 
باالتر برای خرید هستند و من نسبت 

به این قضیه حساسیت پیدا کرده ام. 
و  دارم  نظر  در  را  گزینه  چند  من 
مالیات برای خریداران خارجی هم 

یکی از آنهاست .«
نقش  تایید  از  سوسا  حال  این  با 
در  خارجی  خریداران  کلیدی 
باال رفتن قیمتها خودداری کرد و 

گفت انتاریو سهم قابل توجهی از 
مهاجران بین استانی را در این اواخر 
داشته است . در سه ماه سوم سال 
قبل ، نزدیک به 11۶۰۰ نفر از دیگر 
استانها به انتاریو مهاجرت کردندو 
به این ترتیب روندی که سالها در 
به  انتاریو  از  مردم  بیشتر  مهاجرت 

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

کرد  تاکید  حال  عین  در  سوسا 
تورنتو  در  بازدارنده  اقدامات  اگر 
صورت بگیرد ، باید نگران شرایط 
انتاریو  مناطق  دیگر  در  قیمت 
بود:»اگر ما اقدامی در تورنتو انجام 
ساکنان  برای  آن  معنای   ، دهیم 

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 
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Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

Biggest Selection,
Unbeatable Prices.
Shop Paragon for all your Restaurant Equipment
and Supplies at the Lowest Prices — Guaranteed!*

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until September 6, 2019, while quantities last. 

and Supplies at the Lowest Prices — Guaranteed!

RELIANT
14 Cu Ft Single 

Glass Door Cooler

$1,399

ATOSA
69" Back Bar 

Cooler, S/S Door

$2,200

RELIANT
24 Cu Ft Single 

Glass Door Cooler

$1,589

RELIANT
47 Cu Ft Sliding 

Glass Door Cooler

$2,199

VULCAN
50lb Floor Fryer

$1,200

VULCAN
50lb Gas Fryer

$999

VULCAN
70lb Gas Fryer

$1,300 SAN JAMAR
Wrap Dispenser

$96

RELIANT
Sandwich Prep Tables

48" 
$2,100

72" Mega

$2,850

پایبندی حداقلی احزاب به سیاست های 
جدید حفظ حریم خصوصی

مداد- قانون موســوم به سی-۷۶ که 
از اول آوریل امسال اجرایی شد، یک 
سرى مقررات و چهارچوب ها را براى 
مدیریت داده هاى افراد که در اختیار 
احزاب قرار دارد مشخص کرده است. 
همــه احزاب از ایــن تاریخ، ملزم به 

پیروى از این مقررات هستند.
به گزارش گلوب اند میل، بررسی هاى 
صــورت گرفته نشــان می دهد که 
بیشتر احزاب عمده فدرال، صرفا به 
حداقل هاى تعیین شــده توسط این 
قانون بسنده کرده و ظاهرا عزم جدى 
در آنهــا براى حفظ هر چه بیشــتر 
حریم خصوصی افــراد وجود ندارد. 
براى نمونه، هیچ کدام از این احزاب، 
به جلب رضایت کامل شهروندان براى 

جمع آورى، استفاده و افشاى اطاعات 
خصوصی که در اختیــار حزب قرار 

می گیرد، تن در نداده اند. 
همچنین، هیچ حزبی به افراد امکان 
مشاهده اطاعاتی که از آنها در اختیار 

دارند را نمی دهد.
 عدم تعهد احزاب به استفاده نکردن 
از داده هــاى جمع آورى شــده براى 
مقصدى مشخص در راستاى اهدافی 
دیگر، از جمله دیگر موارد مشخص 

شده در این بررسی است.
گفتنی است احزاب معموال اطاعات 
مختلفی از هواداران خود دریافت کرده 
و سپس از آنها براى اطاع رسانی هاى 
بعدى و جلب مشــارکت بیشتر در 

برنامه هاى مختلف استفاده می کنند.

ارائه ۳۹ میلیون دالر  سهام پروژه 
استخراج گاز به دو قبیله بومیان کانادا

مداد- به گزارش نشنال پست، بومیان کانادا همواره از عملیات استخراج منابع 
زیرزمینی گایه داشــته و بر این باور بودند که این کار تاثیرى ناخوشــایند بر 
اجتماع و نیز اقتصاد آنها دارد. در این میان، دولت فدرال چندى پیش تصمیم 
گرفت به خاطر قدرانی از همکارى دو قبیله بزرگ بومیان در یک پروژه بزرگ گاز 
در بریتیس کلمبیا، در مجموع ۳۹ میلیون دالر سهام در اختیار خود را به آنها 
بدهد. به این ترتیب، شرکت توسعه  سرمایه گذارى کانادا )CDEV( ۱0 درصد 
از سهام تعلق به دولت در رایدلی ترمینالز )Ridely Terminals( را به دو قبلیه 

کواالماس بند و متاکاتا اهدا کرد. 
گفتنی است جاستین ترودو از ابتداى دوره زمامدارى خود همواره تاکید زیادى 
بر دوستی با بومیان و زیست مسالمت آمیز با آنها داشته است و اقدام اخیر را نیز 

می تواند در همان راستا ارزیابی کرد.

 انتشار اسناد و مدارک دادگاه مدیر هواوی پیش از دادرسی
یــک فیلم ویدئویــی و اظهاراتی که 
منگ وانژو، مدیر مالی شرکت بزرگ 
هواوى، پس از اداى سوگند بیان کرده 

است، منتشر می شوند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
یکی از قضات زن دیوان عالی بریتیش 
کلمبیا قبول کرده است برخی مدارک 
و یک فیلم ویدئویی مربوط به پرونده 
منگ وانژو را پیش از برگزارى جلسه 
رسیدگی به درخواست استرداد وى به 
طور مستقیم در اختیار رسانه ها قرار 

دهد.
هیتــر هولمــز قاضی دیــوان عالی 
بریتیش کلمبیا در جلسه کوتاه دادگاه 
اعام کــرد هم هیئت وکاى دفاع و 
هم مدعی العموم بر این عقیده هستند 
که افزایش شفافیت در این پرونده که 
به شدت در کانادا رسانه اى شده است، 
به تحقق هــر چه بهتر منافع عدالت 

کمک می کند.
مدارک مورد نظــر عبارت اند از یک 
یاداشت، ســه مورد از اظهارنظرهاى 
مدیر مالی هواوى که تحت ســوگند 
بیان شده است و همچنین بخش هایی 
از یک فیلم ویدئویی از فرودگاه ونکوور 
که خانم منگ وانژو دسامبر گذشته 
در آنجا به درخواست آمریکا بازداشت 

شد.
واشــنگتن تاش می کند کانادا را به 
اســترداد منگ وانژو که در دستگاه 
قضایی آمریــکا به کاهبرداى متهم 
شده اســت، متقاعد کند؛ اما وانژو و 
مســئوالن هواوى ضمــن رد ادعاى 
آمریکایی هــا، ارتکاب هرگونه تخلف 
یا اقدام غیرقانونی را تکذیب می کنند.

اسناد و شــواهد پرونده وانژو که روز 
سه شنبه )بیستم اوت( از آن ها سخن 
به میان آمد در واقع شــواهد متقنی 
هســتند که وکاى مدافع وى قصد 
دارند با اســتفاده از آن هــا دادگاه را 
متقاعد کنند به آن ها اجازه دهد طی 

جلسات هشت روزه اى که از بیست و 
سوم سپتامبر آغاز می شود، به اسناد 
و مدارک دیگر نیز دسترسی داشته 

باشند.
وکاى دفاع ایــن پرونده قصد دارند 
این گونه استدالل کنند که بازداشت 
خانم منگ وانژو غیرقانونی است؛ اما 
آن ها پیشــاپیش اعام کرده اند که 
مایل هستند به فایل صوتی و برخی 
اسناد و مدارک دیگر پرونده دسترسی 

داشته باشند.
موافقت روز ســه شــنبه دادگاه با 
درخواست وکاى مدافع پرونده منگ 
وانژو براى دسترسی به اسناد و شواهد 
پرونده پس از آن اتفاق افتاد که قاضی 
هولمز عضو دیوان عالی مارس گذشته 
با ارائه درخواستی خواستار آن شد که 
هیئت هاى دفاع و دادستانی با یکدیگر 
همکارى هاى الزم را داشته باشند تا از 
فشارى که پوشش رسانه اى پرونده ها 
بر روى پرسنل دادگاه وارد می کند، 

بکاهد.
قاعده کار این اســت که پس از ثبت 
اســناد و  شــواهد پرونده، رسانه ها 
از طریــق دفتر دادگاه دسترســی 

به مســتندات پرونده را خواســتار 
می شــوند. این که دادگاه رونوشتی 
از اسناد و شواهد قضایی را بافاصله 
پس از ثبت شدن در دفتر دادگاه در 
اختیار رسانه ها قرار دهد، امرى نسبتا 

غیرمعمول است.
بــا این حــال قاضی هیتــر هولمز 

می گوید این مسئله توجه زیاد افکار 
عمومی را در کشور برانگیخته و من 
نیز مثل خیلی ها معتقدم که هر چه 
شفافیت در این زمینه بیشتر باشد، 

اهداف عدالت بهتر تامین می شود.
وزارت دادگســترى آمریکا شــرکت 
هواوى و مدیر مالی این شرکت منگ 
وانژو را که دختر رن ژنگفی موسس 
هواوى محسوب می شود، به توطئه، 
کاهبردارى و کارشکنی متهم کرده 

است.
رســیدگی به پرونده استرداد منگ 
وانژو یک سال پس از بازداشت وى و 
مشخصا بیستم ژانویه آغاز خواهد شد. 
منگ وانژو به قید وثیقه آزاد شــده و 
در حال حاضر تحت نظر یک شرکت 
امنیتــی در یکــی از خانه هاى خود 
در ونکــوور زندگی می کند و همواره 
یک دستگاه ردیابی الکترونیکی نیز 
باید با خود حمل کند. بازداشت وى 
در کانادا خشــم چین را برانگیخت و 
روابط دیپلماتیک دو کشور را وارد یک 

بحران بی سابقه کرد.

کاهش میزان فروش نفت و زغال سنگ 
در ماه جوالی

بنــا بر گزارش مرکز آمار کانادا، میــزان فروش محصوالت صنعتی کانادا 
بخصوص نفت و زغال ســنگ در ماه جوالى یک و دو دهم درصد معادل 

۵۸ میلیارد دالر در مقایسه با ماه جون کاهش داشته است.
به گزارش رســانه هدهد به نقل از سی تی وى، میزان فروش محصوالت 
صنعتی کانادا در ماه جون ۱۶ صنعت از 2۱ گونه صنایع کانادا شاهد افت 

فروش بوده اند که ۶۸ درصد مجموع فروش صنایع را شامل می شود.
در این میان تولیدات وابسته به نفت و زغال سنگ ۳.۸درصد و بالغ بر ۶.۳ 
میلیارد دالر کاهش فروش، بیشتر افت فروش را به خود اختصاص داده اند.
همچنین صنایع غذایی با 2.۵ درصد افت معادل ۵.۷ میلیارد دالر کاهش 

در رتبه بعدى قرار دارند.
حجم فروش صنایع کانادا بر اســاس شاخص ماهانه 0.2 درصد در ژوئن 

کاهش پیدا کرده است.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

که  “حمایت”  روزنامه ی   139۵ بهمن   9 تاریخ  در 
روزنامه رسمی قوه ی قضاییه ی جمهوری اسالمی است، 
زندان های  غیابی  احکام  خود،  آگهی های  بخش  در 
بلند و کوتاه  مدتی را علیه برخی از منتقدان و مخالفان 
جمهوری اسالمی و هنرمندان منتشر کرد. بر اساس این 
آگهی ها خانم گوگوش )فائقه آتشین(، نیک آهنگ 
آرمین  مرضیه  روزنامه نگار(،  و  )کارتونیست  کوثر 
از  آرمین  محسن  دختر  و  وبالگ نویس  و  )نویسنده 
سعید  اسالمی(،  انقالب  مجاهدین  سازمان  اعضای 
اینانلو  تارا  کریمیان )مدیر تلویزیون ماهواره ای ِجم(، 
انواری  امین  حقیقت،  آرمان  هنرمند(،  و  )عکاس 
رستمی، فاطمه طبری قاضی، فرهاد نیکویی و سهراب 
امجدی به زندان )از 1۶ تا یک سال، اکثراً باالی چهار 
سال( محکوم شده اند. اتهام آنها فعالیت تبلیغی علیه نظام، 
توهین به خمینی و خامنه ای، توهین به مقدسات، و اقدام 

علیه امنیت کشور بوده است.
 در این نوشته بحث من در باب چرایی و ماهیت این 
احکام نیست بلکه می خواهم از زاویه ای دیگر یعنی عدم 
انعکاس آن در رسانه های فارسی زبان خارج کشور )به 

جز یک وب سایت( بدین موضوع بپردازم.
       تا زمانی که این نوشته را می نویسم بعد از حدود یک 
ماه، وب سایت “تقاطع” )که مخاطب کمتری در مقایسه 
با رسانه های بزرگ تر دارد( برخی از این احکام را منتشر 
کرده است و وب سایت ها و رادیوها و تلویزیون های 
فارسی  زبان مثل صدای امریکا، رادیو فردا، بی بی سی 
فارسی، رادیو زمانه، دویچه وله، و رادیو فرانسه - که 
همه از منابع عمومی برای کار خود استفاده می کنند 
گروه های  و  افراد  برای  شدن  »صدا  آنها  مأموریت  و 
بی صدا«، جریان آزاد اطالعات، و »شکستن سد سانسور« 

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

 عدم انتشار این خبر سه علت می تواند داشته باشد:
 1( در اولویت خبری نبودن سرکوب ها در جمهوری 
بی بی سی  )مثل  رسانه ها  این  از  برخی  که  اسالمی 
بوده اند.  متهم  بدان  همیشه  امریکا(  صدای  یا  فارسی 
منتقدان این دو رسانه از عدم تنوع مهمان ها )علی رغم 
چپ گرایان  نوشته های  و  دیدگاه ها  همیشگی  انتشار 
رهبر جمهوری  دوستداران  و  مذهبی  اصالح طلبان  و 
برنامه ها داشته  اسالمی که آن هم می تواند جایی در 
اخبار  رفتن  به حاشیه  و  برقرار شود(  توازن  اگر  باشد 
منظر جمهوری  از  ساختارشکن  افراد  و  گزارش ها  و 

اسالمی شکایت می کنند.
 البته بی بی سی فارسی در سیاست های محدود سازی 
خود هوشمندانه تر از صدای امریکا عمل می کند و بدون 
درست کردن فهرست سیاه و با دعوت بسیار محدود 
از افراد ناهمرنگ تالش می کند با درست کردن ظاهر، 

مبانی اسالمگرایی و جریان چپ را که امروز مؤتلف 
اسالمگرایی است کمتر مورد انتقاد قرار دهد. این را هم 
اضافه کنم که سخن من در مورد برخی از کارکنان این 
رسانه ها که با عشق و عالقه کار می کنند نیست؛ در مورد 

تصمیم گیران و سیاست گذاران است.
 توجه کنید که نویسنده ی این مطلب همیشه قدردان 
مالیات دهندگان غربی برای تاسیس و تداوم این رسانه ها 
محدود کننده ی  مرزهای  داشته  تالش  و  است  بوده 
آنها را علی رغم برخی اتهامات بشکند در حالی که به 

نحوه ی سازماندهی و کار آنها نیز انتقاد دارد.
 2( عدم انجام وظایف حرفه ای و ماموریت این رسانه ها 
که در بسیاری از موارد در کار این رسانه ها به چشم می 
خورد. این که نویسنده ی این مطلب قبال و اکنون با برخی 
از آنها به صورت آزاد همکاری داشته و چند سالی است 
از برخی از آنها رسما )رادیو زمانه، صدای امریکا( و از 
برخی از آنها به طور غیر رسمی منع یا محدود شده 
)بی بی سی فارسی( مانع از بیان این انتقادات نمی شود. 
به این رسانه ها  ایران  برخی از روزنامه  نگارانی که از 
کار  )که  براندازی  رهیافت  میان  توانند  نمی  می آیند 
روزنامه نگار نیست( و رهیافت انتقادی و جستجوگرانه 
و  بدیل  رسانه های  در  باالخص  روزنامه نگار  کار  که 
سدشکن سانسور است تمایز ایجاد کنند و بدین علت 

ماموریت خود را فراموش می کنند.
3( همراهی با البی جمهوری اسالمی که البته مانع از 
انعکاس اخبار سرکوب و مخاطرات امنیتی اسالم گرایی 
ریاست  دوم  دوران  در  می شود.  اسالمی  و جمهوری 
سازی  خشنود  دولت،  این  سیاست  اوباما  جمهوری 
جمهوری اسالمی و به دست آوردن دل ولی فقیه بود 
و به همین علت فردی در سردبیری صدای امریکا قرار 
گرفت که سال ها زیر دست احمد جنتی در سازمان 
تبلیغات اسالمی کار می کرد و حتی بعد از خروج از 
ایران برای یک بار انتقادی از آن سازمان و سیاست هایش 

به عمل نیاورد.
شواهد کافی برای حضور افراد نزدیک به البی جمهوری 
پرداخت  مثل  دارد؛  امریکا وجود  اسالمی در صدای 
حق الزحمه یادداشت  نویسی به خانم باربارا اسلوین که از 
نزدیکان البی جمهوری اسالمی است و اخراج چندین 
تن از همکاران این رسانه که نگرش انتقادی به رفتار این 
موسسه در انعکاس اخبار و گزارش ها داشته اند. مدیران 
صدای امریکا به قرارداد و همکاری بسیاری از افراد به 
علت کمبود بودجه یا محدودیت پرداخت به مهمانان 
پایان داده اند و می گویند اصوال بودجه ای برای پرداخت 
به تحلیلگران برای نوشتن مطلب ندارند؛ اما برخی از 
نزدیکان البی جمهوری اسالمی از این جهات مستثنا 

بوده و هستند.
 

شغل و شهروندی به اضافه   انجام ماموریت ممکن است 
برای  محیط هایی  به  تدریج  به  فارسی زبان  رسانه های 

کسب شغل و شهروندی تبدیل شده اند که در اصل 
آن مشکلی نیست و باید قدر آن را برای روزنامه  نگاران 
ایرانی دانست اگر که ماموریت ها فراموش نشود و واقعا 
صدای  در  ویژه  )به  خویشاوندان  نه  و  روزنامه نگاران 
امریکا( استخدام شوند. این موضوع وجه دوم را تقویت 
می کند. از این جمله  است: استخدام روزنامه  نگارانی که 
اسالمی  هنوز در چارچوب محدویت های جمهوری 
عادت  نظام  آن  محدودیت های  )به  می کنند  عمل 
کرده اند( یا بدان نظام دل بسته اند )به صفحات توییتر 
یا فیسبوک آنها رجوع کنید(؛ انتشار اخباری که حتی 
می کنند  منتشر  روز  هر  داخلی  زرد  های  سایت   وب  
نتیجه  و  داخلی  سلبریتی های  موز،  کمبود  اخبار  مثل 
اخبار  به  یا تقدم بخشیدن  دیدارهای ورزشی داخلی؛ 
مقامات در برابر اخبار رویدادها. همه ی افراد حق دارند 
در کشورهای غربی از آزادی بیان خود استفاده کنند اما 
شهروندان غربی نیز حق دارند منابع خود را در اختیار 
کسانی که به نظام سرکوب و تروریسم دلبستگی دارند 

نگذارند.
از  بسیاری  در  پس زمینه  دادن  یا  انتقادی  نگرش   
گزارش های این رسانه ها غائب است. باال بردن میزان 
انعکاس  برای  خوبی  توجیه  روزانه  ویزیت  و  کلیک 
اخبار وب سایت های زرد از جیب مالیات دهنگان غربی 

نیست.
 

دیگر  موضوع  خویشاوندی-   و  محفلی  روابط 
این  کادر  استخدام  در  و خویشاوندی  محفلی  روابط 
رسانه ها است. بسیاری از خبرنگاران این رسانه ها هنوز 
ضد  و  اسراییلی  ضد  امپریالیستی،  ضد  کوله  بارهای 
سرمایه داری خود را یدک می کشند و از منابع غربی 
برای پیشبرد دیدگاه  های مارکسیستی و چپ خود بهره 
می برند. “رادیو زمانه” نمونه  ی خوبی است از این جهت. 
امریکایی  اسراییلی و ضد  این وب سایت موضع ضد 
دارد و حتی حاضر نیست دیدگاه مقابل را منتشر سازد. 
بی بی سی فارسی از منظر عدم نگرش انتقادی به هاشمی 
رفسنجانی و جناحی که میانه رو می داند مثال زدنی است.

 
اسالمی  تبلیغاتی جمهوری  تولیدات دستگاه  رله  
داخلی  اخبار  رله ی  رسانه ها  این  مشکل  بزرگ ترین 
بدون هیج تحلیل یا افزوده ای است. اتفاقاً عدم انتشار 
وب سایت ها  در  غیابی  حبس  احکام  به  مربوط  خبر 
در  آن  انتشار  عدم  هم زمان  و  داخلی  های  روزنامه   و 
رسانه های فارسی زبان خارج کشور نشان می دهد که 
آنها بیشتر به رله کردن اخبار داخلی می پردازند بدون 
و  سیاست ها  داخلی  خبرگزاری های  اینکه  به  توجه 

از آنها رسانه های  پیروی  فیلترهای مشخصی دارند و 
فارسی زبان را از ماموریت اصلی خود دور کرده است. 
در بسیاری از موارد این رسانه ها تا وقتی از چند منبع 
داخلی خبری را نگیرند منتشر نمی کنند؛ گویی تکرار 
یک خبر در وب سایت های زنجیره ای تحت حکومت 

سپاه و نهادهای امنیتی وثوق ایجاد می کند.
یکی از اقداماتی که می تواند در اتاق خبر رسانه های 
فارسی زبان خارج از کشور تحولی اندک ایجاد کند 
)غیر از بازآموزی خبرنگاران در باب افسانه های چپ ها 
ممنوع کردن  امپریالیسم(  و  استعمار  و  دربارهء غرب 
آنها از رله ی اخبار تبلیغاتی و مقاماتی وب سایت ها و 
روزنامه های داخلی است. استفاده از آنها برای آگاهی 
از آنچه در فضای تبلیغاتی جمهوری اسالمی می گذرد 
ابزار تنبلی و آسودگی در باب  مشکلی ندارد اگر به 

اطمینان منبع و “کات و پیست” تبدیل نشوند.
 تا زمانی که این نوشته را می نویسم حدود ۴ هزار شماره 
از روزنامه ی »حمایت« که احکام قوه ی قضاییه را منتشر 
می کنند منتشر شده است. یکی از کارهای رسانه های 
پیدا  و  نسخه  این چهار هزار  بررسی  از کشور  خارج 
کردن مواردی از این قبیل است که البته زحمت بسیار 
بیشتری نسبت به رله ی اخبار دستگاه تبلیغاتی جمهوری 
اسالمی دارد. اگر کوتاهی رسانه های فارسی زبان در حد 
غفلت از مورد فوق بود می شد از آن گذشت اما یک 
الگو در اداره ی این رسانه ها و روال کار آنها وجود دارد 
که مانع از دیدن این گونه اخبار و گزارش آنها می شود.

 رسانه  بدیل -  ندیدن این گونه اخبار از سوی کارکنان 
بخش خبری رسانه های فارسی زبان قابل پذیرش نیست 
چون ماموریت آنها دیدن این گونه اخبار و گزارش آنها 

است. 
از کارکنان  بسیاری  اینکه  این غفلت، در  از  فراتر  اما 
این رسانه ها هنوز به جمهوری اسالمی یا مبانی فکری 
و نظری این نظام وفادارند و خواهان تداوم آن هستند 
هیچ شکی نیست. نوع مطالبی که آنها می گذارند یا 

نمی گذارند موید این موضوع است. 
می خواهند  کشور  خارج  فارسی زبان  رسانه های  اگر 
رسانه ی بدیل یا آلترناتیو باشند یا یک جای خالی را 
پر کنند هم در سیاست خبری، هم در منابع، هم در 
مبانی و اصول گزارشگری  استخدام، و هم در  نحوه  
باید متفاوت با دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسالمی 
عمل کنند و در واقع »از بی ادبان ادب بیاموزند«؛ چون 
در ایران امروز رسانه  به معنای عرفی اش وجود ندارد. هر 
آنچه وجود دارد دستگاه تبلیغاتی است که برای جلب 
مخاطب یا آتش تهیه، از اخبار مهندسی شده هم در میان 

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

این  که  است  دهه  دو  نهایت  در  و    - اصالح  غیبت 
رسانه ها مدام مورد انتقاد روزنامه نگاران، دانشگاهیان، 
و مخاطبان خود )در اظهارنظرها و رسانه های اجتماعی( 
قرار می گیرند اما حتی یک بار شنیده نشده آنها تالشی 
برای اصالح وضعیت خود انجام دهند: برای کارکنان 
های  سیاست   در  بگذارند؛  بازآموزی  دوره های  خود 
 شان به طور شفاف تجدیدنظر کنند؛ سفارش تحقیق های 
انتقادی در مورد کارشان بدهند و آنها را منتشر سازند؛ و 
کارکنانی را که بر اساس روابط محفلی و خویشاوندی 

استخدام شده اند کنار بگذارند.
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»مالقات با تعیین وقت قبلی«

ونکوور باالخره پیش از پایان سال
 با »اوبر« آشتی می کند

ایرونیا- هیات حمل و نقل مســافران 
)PTB( جزییات بیشترى از راه اندازى 
خدمات سفر اشتراکی را در بریتیش 
کلمبیا به اشتراک گذاشته که نشان 
می دهد این اتفاق ممکن است پیش 

از اتمام سال اجرایی شود.
رییس این سازمان کاترین رید در یک 
کنفرانس خبرى که دوشنبه برگزار 
شــد گفت بخش هایی از قانون هاى 
سفرهاى اشــتراکی بریتیش کلمبیا 
از روز ســوم سپتامبر اجرایی خواهد 
شد و آن موقع هیات شروع به قبول 
کردن درخواســت هاى ارایه خدمات 

سفر اشتراکی می کند.
ریــد گفت بــه خاطر پروســه هاى 
قانونی مدتی طول می کشــد تا همه 
درخواست ها بررســی شود. او گفت 
»تخمین می زنیم بین شش تا هشت 
هفته براى اتخاذ تمام تصمیم ها الزم 
خواهد بود« و اضافه کرد که خدمات 
ســفر اشــتراکی تا اواخر امسال در 

استان اجرایی می شوند.

سازمان اعام کرد هیچ محدودیتی 
براى اندازه ناوگان خدمات شرکت ها 
وجود نخواهد داشت. در مورد نرخ ها 
هم اعام شده که یک نرخ حداقلی بر 
پایه پرچم تاکسی در محله عملیاتی 
تعیین خواهد شــد. سازمان قابلیت 
ارایــه کوپن یا تخفیف براى پایین تر 

بردن نرخ هاى پایه نخواهد داشت.
خدمات ســفر اشــتراکی محدوده 
عملیاتــی بزرگ تــرى نســبت به 
تاکسی ها خواهند داشت و می توانند 
مســافران را هر جایــی در بریتیش 
کلمبیا پیاده کنند. سازمان حمل و نقل 
گفته این محدوده بزرگ تر براى مدل 

تجارى این خدمات ضرورى است.
بــا این حــال رید تاکید کــرده که 
تاکســی ها همچنان بخشی مهم از 
سیستم حمل و نقل بریتیش کلمبیا 
خواهند بود. ســازمان حمل و نقل به 
شرکت هاى تاکســی رانی هم اجازه 
می دهد درخواســت دریافت مجوز 

سفر اشتراکی ثبت کنند.

افزایش چشمگیر وام گرفتن
 جوانان کانادایی

مداد- به گزارش هافینگتن پســت، 
آمارها نشان می دهد جوانان کانادایی 
براى بســیارى از خروج هاى روزمره 
خــود از کارت هــاى اعتبــارى و یا 
وام هاى دانشجویی استفاده می کنند.

مجموع مبلغ وام گرفته شــده )در 
قالــب کارت اعتبارى، وام معمولی و 
یا وام دانشجویی( توسط شهروندان 
کانادایی طی سال گذشته با افزایشی 
۳/4 درصدى روبرو شد و به رقم یک 
تریلیون و ۸۸0 میلیارد دالر رســید. 
در این میان، بیشترین افزایش مربوط 
 )Millenials( به جوانان نسل هزاره
بود که نســبت به مدت مشابه سال 
قبل با رشــدى ۳/۱2 روبرو شد و به 
مجمــوع ۵۱۶ میلیارد دالر رســید. 

جالب اینجاســت که مجموع بدهی 
جوانان نسل هزاره حتی از متولدان 
دوره انفجــار جمعیت پس از جنگ 
جهانی دوم )baby boomers( نیز 

بیشتر بود.
با وجود اینکه شــاید به نظر برســد 
بخش زیــادى از ایــن وام دریافتی 
مربوط به خرید مســکن باشــد، اما 
آمارها گویاى این اســت که دریافت 
وام مسکن در کانادا در سال گذشته 
کاهشــی ۹/۸ درصدى داشته است. 
به نظر می رسد جوانان با استفاده از 
کارت هاى اعتبارى و یا انواع وام هاى 
زندگی  روزمره  هزینه هاى  دریافتی، 

خود را پرداخت می کنند.

چرا نمی توانیم وارد کانادا شویم؟ 
جرایم کیفری

 و ممنوعیت ورود به کانادا

این یک واقعیت است که سوءپیشینه 
افراد همواره در طــول زندگی آنان 
تأثیرگذار اســت، متأســفانه گاهی 
خواســته یا ناخواســته سختی هاى 
زندگی و یا بدشانســی گریبان گیر 
سرنوشــت برخی افراد شــده و این 
منجر به داشــتن سوءپیشینه براى 
آنان می شود. برخی هم اکنون گذشته 
تلخ را پشــت سر گذاشــته و مسیر 
موفقیت را طی می کنند، ولی گذشته 
آنان کماکان در مرزهاى ورودى یک 
کشور دیگر، بدون توجه به موقعیت 
اجتماعی فعلی، و باوجود گذشــت 
زمان به عنــوان یک مانــع امنیتی 

محسوب می گردد.
هر جرم کیفــرى بزرگ و یا کوچک 
درگذشــته ى متقاضــی و یا یکی از 
همراهــان وابســته وى می تواند در 
پرونده تقاضــاى مهاجرت و در اخذ 
مجــوز ورود به کانــادا و یا پذیرش 
درخواست مهاجرت تاثیر داشته باشد

بدین دلیل زمانــی که افراد خارجی 
می خواهند به کانادا بیایند، متأسفانه 
این سوءپیشینه می تواند مانع ورود 
آنان شــود. درواقع، ســابقه کیفرى 
گذشــته می توانــد در پذیرش آنان 
هنگام بررســی درخواست ورود و یا 

مهاجر تأثیر منفی بگذارد.
ســوابق کیفرى و جنایی همیشــه 
باگذشــت زمان پاک نمی شوند. بر 
اساس قوانین کانادا تنها پس از گذشت 
۱0 ســال از پایان جریمه مقررشده 
توســط دادگاه، تنهــا درصورتی که 
شــخص مرتکب جرم دیگرى نشده 
باشــد، می تواند در صورت ارائه پاک 
بودن از هرگونه سوءسابقه از گذشته 

شخص پاک شود.
این افــراد تنها در صــورت تکمیل 
 Criminal rehabitation فــرم 
درصورتی کــه مــدت ۱0 ســال از 
پایان دوره مجــازات و عدم ارتکاب 
به هیچ جرم دیگرى کــه در خارج 
از کانادا مرتکب شــده اند، گذشــته 
درخواست حذف  می توانند  باشــد، 
سوءپیشــینه را از تاریخچه عملکرد 
خودنمایند و تنهــا در صورت تائید 
افســر مهاجرت درخواست ورود و یا 
اقامت آنان می تواند توسط مسئولین 
اداره مهاجــرت و پلیس مرزى کانادا 
مورد ارزیابی قرار گیرد. الزم به ذکر 
اســت که افرادى که داراى چندین 
جرم کیفرى هســتند، هرگز حتی 
در صورت درخواســت به پاک سازى 
سوءپیشــینه قــادر به درخواســت 
مهاجرت و یا ورود به کانادا نخواهند 
بود و درخواســت آنان بــا رد تقاضا 

مواجه خواهد گشت.
در مواردى که ارتکاب جرم در کانادا 
صورت گیرد بســیار جــدى تلقی 
خواهد شــد و اگر مجــازات آن ۱0 
سال و یا دوره طوالنی ترى باشد، جرم 
سنگین محســوب می شود. ازجمله 
جرائم ســنگین می توان به مواردى 
همچون: ســرقت بالغ بر ۵هزار دالر 
کانــادا، حمله و یــا تهاجم منجر به 
صدمات بدنی، استفاده از ساح گرم 
و یا ســرد، و قاچاق مواد مخدر اشاره 
کرد. نکته مهم اینکه مجازات کیفرى 
مجرم از طریــق تکمیل فرم ندامت 
درخواست  نتیجتاً  نمی شود،  تسویه 
criminal rehabilitation ضــرورى 

است.

ســوابق کیفرى و جنایی همیشــه 
باگذشــت زمان پاک نمی شــوند. بر 
اساس قوانین کانادا تنها پس از گذشت 
۱0 ســال از پایان جریمه مقررشده 
توســط دادگاه، تنهــا درصورتی که 
شــخص مرتکب جرم دیگرى نشده 
باشــد، می تواند در صورت ارائه پاک 
بودن از هرگونه سوءسابقه از گذشته 

شخص پاک شود.
حتــی محکومیت هایی کــه در دو 
دسته بندى گفته شده قرارنمی گیرند، 
می توانند بــر روى پرونده مهاجرت 
یــا ورود به کانادا تأثیــر بگذارند. در 
بسیارى از موارد، متقاضیان به علت 
داشــتن جرائم کیفرى کوچک هم 
ممکن اســت از ورودشــان به کانادا 
جلوگیرى شود. این مسئله به دلیل 
اختیــار تام بــراى تصمیم گیرى در 
دست افســران اداره مهاجرت کانادا 
هســت. بدین معنا که اگر فرد ازنظر 
قانونی دیگر موردى نداشــته باشد، 
بازهــم می تواند موردپذیرش افســر 

مهاجرت قرار نگیرد.
تصمیم گیرى افسر مهاجرت و یا افسر 
مرز می تواند تنها بدین دلیل باشد که 
وى اعتقاد دارد ورود متقاضی موجب 
به خطر انداختن امنیت شــهروندان 
کانادایی خواهد شد. نتیجتاً حتی با 

داشتن جرائم سبک هنوز از ورود این 
فرد به کشور جلوگیرى می شود. در 
برخی از موارد باوجوداینکه متقاضی بر 
اساس قانون واجد شرایط وکیل فرم و 
اثبات عــدم ارتکاب جرم در طی ۱0 
سال پس از گذراندن جریمه مقررشده 
توسط دادگاه است ولی هنوز افسران 
مهاجرت و یا افســران مرزى به علت 
داشتن قدرت تصمیم گیرى می توانند 
مانع ورود شخص به مرزهاى کانادا و 
یا حتی پذیرش درخواست مهاجرت 

این افراد شوند.
حتــی محکومیت هایی کــه در دو 
دسته بندى گفته شده قرارنمی گیرند، 
می توانند بــر روى پرونده مهاجرت 
یــا ورود به کانادا تأثیــر بگذارند. در 
بسیارى از موارد، متقاضیان به علت 
داشــتن جرائم کیفرى کوچک هم 
ممکن اســت از ورودشــان به کانادا 

جلوگیرى شود.
در این گونه موارد قانون اجازه اعتراض 
به درخواســت افســران مهاجرت و 
مــرزى را به متقاضی از طریق وکیل 
و یا مشــاور رسمی می دهد. وکیل و 
یا مشاور رسمی مهاجرت با ارائه نامه 
توضیحی اعتراض خود را بر اســاس 
قانــون از طرف موکل خــود ارائه و 
تصمیم گیرى افسر مهاجرت را مورد 

سؤال قرار می دهد.
 نتیجتاً هر جــرم کیفرى بزرگ و یا 
کوچک درگذشــته ى متقاضی و یا 
یکی از همراهان وابسته وى در پرونده 
تقاضاى مهاجــرت قطعاً می تواند در 
اخذ مجوز ورود به مرزهاى کانادا و یا 
پذیرش درخواست مهاجرت شخصی 
کــه مرتکب به جرم شــده و یا کل 
خانواده تأثیرات جدى داشــته باشد. 
در برخــی از مواقع حتی باگذشــت 
۱0 سال و عدم ارتکاب پس از سپرى 
نمــودن دوره مجازات، هنوز می توان 
انتظار داشــت که متقاضی و یا کل 
خانواده همــراه متقاضی با رد تقاضا 

مواجه گردند.
معصومه علی محمدی 
»مشاور رسمی مهاجرت«
منبع: نشریه هفته

بازار مسکن لوکس ونکوور،
ضعیف ترین بازار جهان طی یک سال گذشته

ایرونیا- این روزها تقریبا در هر جایی 
به ســختی می توان در بازار مسکن 
ضرر کرد، اما ونکوور از جمله معدود 
شهرهایی است که در آن  ثروتمندان  

همین  نکته را تجربه می کنند.
این شهر که زمانی غولی توقف ناپذیر 
از پــول خارجــی و قیمت هاى در 
حــال افزایش بود، بــراى چهارمین 
فصل متوالی در قعر لیست داغ ترین 
بازارهاى مســکن لوکس جهان قرار 

گرفته است. 
این یعنی ونکوور حاال یک سال لقب 
ضعیف ترین بازار مسکن لوکس جهان 
را در رده بنــدى Knight Frank  از 
4۶ شهر بزرگ در سراسر جهان حفظ 
کرده است. قیمت هاى مسکن لوکس 
در ونکوور طی یک ســال گذشــته 

۱۳.۶ درصد کاهش پیدا کردند.
تورنتو با افزایش قیمت ۳.۸ درصدى 
در یک ســال گذشته رتبه سیزدهم 
را از آن خود کرد. این دو شــهر تنها 
شــهرهاى کانادایی حاضــر در این 

لیست هستند.
در عیــن حال، قهرمــان جدید این 
رده بندى مسکن لوکس برلین است 
که در آن قیمت این خانه ها طی یک 
سال گذشــته ۱2.۷ درصد افزایش 
یافت و این در حالی است که اقتصاد 

آلمان کند شد. 
شــرکت اماک منتشــرکننده این 

لیست تمام خانه هاى پنج درصد برتر 
یک بازار مسکن را به عنوان مسکن 

لوکس حساب می کند. 
ونکوور در گذشــته چند سال را در 
صدر این لیست گذراند اما در نهایت 
در سال 20۱۶ بعد از اینکه بریتیش 
کلمبیا مالیــات ۱۵ درصدى را براى 
خریداران خارجی در ونکوور و مناطق 
اطراف آن گذاشــت، روند کاهشــی 
خود را آغاز کرد و این روند با افزایش 
مالیات به 20 درصد تشدید هم شد.

انتاریو هم یک سال بعد یک مالیات 
مشابه ۱۵ درصدى را براى محدوده 
تورنتو معرفی کرد و بازار لوکس شهر 
بعد از اجرایی شــدن این حرکت در 

رده بندى افت کرد.
اما سقوط ونکوور بسیار شدیدتر بوده 
اســت. نایت فرنک در گزارش خود 
نوشت: »با وجود اینکه هر دو منطقه 
مالیــات خریداران خارجــی دارند،  
ونکوور شاهد مجموعه اى از ابتکارها 
فعالیت هاى  کاهــش  راســتاى  در 
سفته بازى و کاهش تورم قیمتی بوده 

است.«
این حرکت ها شامل مالیات خانه هاى 
خالی بحث برانگیز هم می شــود که 
یک درصــد از ارزش یک خانه را هر 
سال به عنوان مالیات دریافت می کند.
با این حال ونکوور در میان شهرهایی 
که بازارهاى مســکن لوکس شان در 

حال افت هســتند در جمع خوبی 
قرار دارد. قیمت ها دارند در نیویورک، 
لندن، شــانگهاى و استانبول کاهش 

می یابند.
ناظران بازارها می گویند یک دهه نرخ 
بهره پایین باعث شده قیمت مسکن 
لوکس در سراسر جهان افزایش پیدا 
کند اما حاال این پروســه دارد قدرت 
خود را از دســت می دهــد. در عین 
حال، در اقتصادى که جهانی شــده، 
پول از سراســر دنیــا می تواند روى 
قیمت مسکن کشــورها اثر بگذارد 
و این مســئله مخصوصا در باالترین 
درجات بازار هم صدق می کند. بیشتر 
از پیش، چرخه هاى رکود مسکن در 
سراســر دنیا دارند با هم هماهنگ 

می شوند.
در عین حال بازار مسکن ونکوور دارد 
نشانه هایی از باثبات شــدن را بروز 
می دهد و میزان فروش مســکن در 
آن در ماه جوالى نسبت به ماه مشابه 
سال قبل 24 درصد افزایش پیدا کرد. 
بعضــی از ناظران می گویند شــاهد 
افزایــش عاقه از ســوى خریداران 
خارجی هســتند و این عاقه بیشتر 
از همــه از ســوى ســاکنان هنگ 
کنگی دیده شده که اخیرا به خاطر 
نگرانی ها نسبت به اعتراض هاى رو به 
رشد شهرشــان در حال خروج از آن 

iroonia.ca .هستند
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اعالم جزئیات مناظره  های تلویزیونی 
انتخابات فدرال

مداد- به گزارش سی تی وى نیوز، در دو 
مناظره انگلیسی و فرانسوى انتخابات 
فدرال، رهبران ۵ حزب عمده کشور 
حضور خواهند داشت. جاستین ترودو 
)رهبر حزب لیبرال(، اندرو شــی یر 
)رهبر حزب محافظه کار(، جاگمیت 
ســینگ )رهبر حزب نئودموکرات(، 
ایوز فرانسوا بانشه )رهبر حزب بلوک 
کبکوا( و الیزابت مــی )رهبر حزب 
سبز( در دو مناظره ۷ اکتبر به زبان 
انگلیسی و ۱0 اکتبر به زبان فرانسه 
شرکت خواهند کرد. هر دو مناظره در 
یک قالب مشخص برگزار خواهد شد. 
همچنین در هر مناظره، ۵ نماینده از 
رسانه هاى مهم کانادا حضور خواهند 

داشــت و هدایت جریــان مناظره 
درباره موضوعات مختلف را در دست 
می گیرند. گفتنی است این مناظره ها 
در موزه تاریخ کانادا واقع در گتینو در 
کبک برگزار می شــود. گفتنی است 
چند روز پیش، ماکسیم برنیه )رهبر 
حزب مردم کانادا( در واکنش به عدم 
دعوت از او براى شــرکت در مناظره 
انتخاباتی در مــاه اکتبر، این اقدام را 
نادرست خواند و محکوم کرد. آقاى 
برنیه اعام کرد که ایده هاى جدیدى 
را به فضاى سیاسی کانادا می آورد و 
در صورت عدم حضورش در مناظره، 
مردم کشور شاهد یک مناظره واقعی 

نخواهند بود.

مقامات نظامی کانادا 
درباره افراط گرایی یکی از اعضای نیروهای مسلح کشور تحقیق می کنند

مقامات نظامی کانادا با انتشار بیانیه اى 
فعالیت هاى  دربــاره  کردنــد  اعام 
افراط  گرایانه و نژادپرســتانه یکی از 
اعضاى نیروهاى مســلح در اســتان 

مانیتوبا تحقیق می کنند.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، مقامــات نظامی کانادا در این 
بیانیــه  تاکید کردند کــه رفتارهاى 
تنفرآمیز نیروهاى مسلح را تحت هیچ 
شکلی تحمل نخواهند کرد چرا که 
این رفتارها می تواند وحدت نیروهاى 
مســلح را تضعیف و اعتبار، کارآیی 
و اقتــدار آنهــا را در عرصه داخلی و 
بین المللی خدشــه دار کند. مقامات 
نظامی کانادا از ارائه توضیحات بیشتر 

درباره این پرونده خوددارى کرده اند.
در هفته هاى اخیــر آگهی هاى یک 
گــروه حامی برترى سفیدپوســتان 
موسوم به The Base در چند نقطه 
از شــهر وینیپگ منتشر شده است. 
این گروه در آگهی هاى خود منحصرا 
تبارهاى کانادا خواســته  اروپایی  از 
است در فعالیت هاى بایسته گرایی و 

دفاع از خود مشارکت کنند.

ایوان بالگورد مدیر کل شبکه مبارزه 
بــا تنفر در کانادا مــی گوید افرادى 
که این آگهی هــا را پخش می کنند 
قاتان جمعی را ستایش می کنند و 
به منظور تسریع جنگ نژادى قریب 
الوقوعی کــه به زعم آنها  در کانادا و 
آمریــکا روى خواهد داد،  قصد دارند 

حمات تروریستی مرتکب شوند.
بالگورد تصریح کــرد یکی از اهداف 
اعام شــده این گروه این است که 
شــرایطی فراهــم کند کــه اعضا و 
طرفداران آن بــه عضویت نیروهاى 
مســلح کانادا درآیند تا آموزش هاى 
نظامی الزم را ببینند و در آینده این 
آموزش ها را به دیگــر اعضاى گروه 
منتقل کنند. روســاى احزاب استان 
مانیتوبا که روز دوشنبه در مبارزات 
انتخاباتی سخنرانی کردند به حضور 
و فعالیت این گروه تروریستی طرفدار 
برتــرى سفیدپوســتان کــه تاش 
می کند در وینیپگ نیرو جذب کند، 

واکنش نشان دادند.
برایان پالیستر نخست وزیر مانیتوبا 
اخبارى را که درباره این گروه منتشر 
شده اســت تاسف بار دانست و گفت 
این گروه در حالی آزادانه به فعالیت 
خود ادامه می دهد که ما در کشورمان 
قوانینی بر ضد این گرایش ها )برترى 
نژادى سفیدپوستان( داریم. هر فرد یا 
گروهی که این قوانین را نقض کند، 

باید تحت پیگرد قضایی قرار گیرد.
واب کینو رئیس حزب نیودموکرات 
در مانیتوبــا NPD اعام کرد: »همه 
شهروندان مسئولیت دارند که براى 
حذف تنفــر از جامعه تاش کنند و 
براى این کار الزم اســت که همه ما 
به حرف هایی که می زنیم و کارهایی 
که می کنیم توجه داشته باشیم. پیام 
من به همه آنهایی که شاید به نوعی 
در مسیر افراط گرایی قرار گرفته اند و 

آنهایی که این ویدئوهایی تبعیض آمیز 
را در یوتیــوب قرار می دهند و حس 
تنفر ایجاد می کنند، این اســت که 
براى برگشتن از این مسیر هنوز دیر 

نشده است.«
ســخنگوى اداره پلیس وینیپگ نیز 
اعام کرد کــه پلیس در جریان این 
آگهی هاى تبعیض آمیز و نژادپرستانه 

است و اوضاع را تحت نظر دارد.
گزارش جدیدى کــه پلیس نظامی 

کانــادا منتشــر کرده حاکــی از آن 
است که در فاصله سالهاى 20۱۳ تا 
20۱۸ کمتر از یک درصد از نیروهاى 
مسلح مرتکب رفتارهاى نژادپرستانه و 
تبعیض آمیز شده اند. مجازاتی که براى 
این گونه رفتارها در قوانین نیروهاى 
مســلح در نظر گرفته شده، بسته به 
نوع و ماهیت تخلــف از توصیه هاى 
ابتدایی تا تنبیه هاى انضباطی و حتی 

انفصال از خدمت متغیر است.
 بانک مرکزی کانادا

 نرخ دو درصدی تورم ماه جوالی را اعالم کرد
بانک مرکزى کانادا براى دومین مالی 
متوالی نرخ تورم را 2 درصد اعام کرد 
که از نظر بانک مرکزى کانادا ایده آل 

و نشان از ثبات قیمت هاست.
به گزارش رسانه هدهد به نقل از سی 
تی وى، بنابر گزارش روز چهارشنبه 
بانــک مرکــزى کانادا مــاه جوالى 
امســال در مقایســه با مدت زمان 
مشابه سال گذشــته، قیمت بنزین، 
خدمات اینترنتی و خدمات مسافرتی 
کاهش داشته است. خدمات تلفنی 
و صنایع مرتبط با اینترنت بی سیم 
در ماه جوالى نیز در مقایسه با جون 
2.۵ درصد کاهــش یافت. در عوض 
قیمت برنامه هــاى تلفنی مربوط به 
گوشی هاى هوشمند و تبلت طی این 

ماه ها 42.۵ درصد افزایش یافت.
در عوض قیمــت برخی اقام مانند 
اتومبیــل، بیمه اتومبیــل، بهره وام  
مسکن و وسایل نقلیه افزایش یافت. 
ســبزیجات نیز ۱۸.۹ درصد افزایش 

قیمت داشتند.
بنابــر این گزارش، اقتصــاد کانادا با 
وجود نگرانی هاى زیــادى در رابطه 
با چشم انداز جهانی عملکرد خوبی 

داشته است.

از نظر مقایســه ماه به ماه نیز قیمت 
بنزیــن در ماه جوالى نســب به ماه 
جون و جوالى سال گذشته کاهش 
یافته است. براســاس گزارش بانک 
مرکزى کانادا پیش بینی می شود در 
ماه سپتامبر بانک مرکزى باز هم نرخ 

پایه بهره را ثابت نگه دارد.
رویــس مندرس، اقتصاددان ارشــد 
 CIBC Capital Markets شــرکت
در این رابطه گفــت: افزایش قیمت 
خدمات مسافرتی مانند قیمت بلیط 
هواپیماها قابل پیش بینی بوده است 
کما اینکه سال گذشته نیز در این ماه 

افزایش داشته اند.
مندرس تاثیــر افزایش تــورم را بر 

وضعیت کشور محدود خواند و افزود: 
بانک مرکــزى با توجه به شــرایط 
تجارى  جنگ  بین المللی،  اقتصادى 
با ایاالت متحده و چین در شــرایط 
مطلوبی نیست و جلسه آینده آن در 
ماه ســپتامبر تاثیرات این شرایط را 

بروز می دهد.
بنابر این گــزارش ۸ گروه اصلی در 
ماه جوالى امسال در مقایسه با سال 
گذشته افزایش یافته اند با این وجود 
در مقایسه با ماه جون تورم آنا از 2.۸ 

به 2.4 درصد رسیده است.
از نظر منطقه اى نیز منیتوبا و بریتیش 
کلمبیا کمترین افزایــش قیمت را 

داشته است .

 فعال عربستانی فارغ التحصیل کانادا 
حاضر به تکذیب شکنجه ها نشد

لجین الهتلول دختر فعال عربســتانی و فارغ التحصیل دانشگاه بریتیش 
کلمبیا، از سال 20۱۸ زندانی شده حاضر به تکذیب شکنجه ها نشد.

به گزارش رســانه هدهد به نقل از ایندیپندنت، خانواده وى در این رابطه 
گفتند: به »لجین« گفته اند اگر قبول کند در زندان شــکنجه نشده آزاد 
می شود. »لجین الهتلول« همراه با ۱0 زن فعال عربستانی دستگیر شده 
است. برخی از این افراد در اوایل سال جارى قرار بوده در دادگاه حاضر شود 

ولی ماه هاست این دادگاه تشکیل نشده است.
»ولید الهتلول«، برادر »لجین الهتلول«، که ساکن کاناداست گفت سازمان 
امنیت عربســتان از خواهرش خواسته سندى را امضاء کند که در مقابل 
دوربین ظاهر شده و شکنجه شدنش را در زندان تکذیب می کند. وى تاکید 
کرد که خواهرش حاضر به امضاى این سند و حضور در مقابل دوربین نشده 
است. این موضوع را ابتدا خواهرشان که در بروکسل زندگی می کند با انتشار 

یک توئیت فاش کرد.
سازمان حقوق بشــر اعام کرده حداقل سه زن فعال عربستانی از جمله 
»الهتلول« ماه ها در ســلولهاى انفرادى مورد انواع شکنجه از جمله شوک 
الکتریکی، شــاق و تجاوز جنســی قرار گرفته اند. این درحالی است که 
مقامات سعودى ادعاى شکنجه را رد کرده و گفته این دستگیرى ها مورد 

پشتیبانی دشمنان خارجی این کشور است.
وى بــه والدینش گفته در طی مدت حبــس در زندان انفرادى بده، مورد 
ضرب و شــتم ، آزار جنسی، خفگی کاذب، شوک الکتریکی قرار گرفته و 
به تجاوز جنسی تهدید شده است. خانواده وى نیز در ماقات با وى عائم 
ظاهرى شــکنجه مانند لرزش و سوختگی دستانش و کبودى پاهایش را 

دیده اند.
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نظرسنجی جدید گالوپ:
 7۸ درصد آمریکایی ها مخالف

 عملیات نظامی علیه ایران هستند

صداى آمریکا- نتایج یک نظرسنجی جدید که از سوى موسسه گالوپ انجام 
شده، نشان می دهد تنها ۱۸ درصد آمریکایی ها موافق اجراى عملیات نظامی 

علیه ایران هستند.
براساس آمارى که از سوى موسسه نظرسنجی گالوپ منتشر شده است، ۷۸ 
درصد پاسخ دهندگان در این نظرسنجی گفته اند که تمایل دارند بحران میان 
ایاالت متحده و ایران با استفاده از ابزارهاى دیپلماتیک و اقتصادى حل شود.

براساس این نظرسنجی، 2۵ درصد جمهوریخواهان و ۱۱ درصد دموکرات  ها 
موافق استفاده از عملیات نظامی در حال حاضر علیه ایران هستند.

در همین حال 42 درصد از پاســخ دهندگان - ۶0 درصد جمهوریخواهان و 
2۹ درصد دموکرات ها - بر این باورند که در صورت موفق نبودن روش هاى 

دیپلماتیک و اقتصادى، آمریکا باید متوسل به عملیات نظامی شود
در این نظرســنجی، ۶۵ درصد پاســخ دهندگان گفته اند که از این بابت که 
پرزیدنت ترامپ در استفاده از گزینه نظامی علیه جمهورى اسامی »عجله« 

کند، نگران هستند.
این نظرســنجی در نیمه دوم ماه گذشته میادى، ژوئیه، انجام شده است. 
هم زمان با انجام این نظرســنجی، بحران در خلیج فارس در پی توقیف یک 

نفتکش بریتانیایی از سوى سپاه پاسداران باال گرفت بود.

ظریف درباره اقدامات »پیش بینی نشده« ایران
 در مقابل ترامپ هشدار داد

رادیو فردا- همزمان با هشدار حسن 
روحانــی دربــاره امنیت نداشــتن 
آبراه هاى بین المللــی در صورت به 
صفر رســیدن صادرات نفت ایران، 
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران 
نیز درباره رفتار »غیر قابل پیش بینی« 
تهــران در مقابل رفتار به گفته وى، 
»غیر قابل پیش بینی« دونالد ترامپ 

هشدار داد.
به گزارش خبرگزارى رویترز، ظریف 
روز چهارشنبه ۳0 مرداد در چارچوب 
سفرش به منطقه اسکاندیناوى، در 
موسسه سیپرى گفت: »رئیس جمهور 
ترامپ نمی تواند انتظار داشته باشد 
غیرقابل پیش بینی باشــد و دیگران 
قابل پیش بینی. غیرقابل پیش بینی 
بودن دو طــرف منجر به هرج ومرج 

می شود«.
سخنان وزیر خارجه ایران در حالی 
بیان شــده که تنش  میان تهران و 
واشینگتن درباره تحریم ها و همچنین 
حمله به کشتی ها در دریاى عمان و 
موضوع توقیف نفتکــش ایرانی در 

جبل الطارق همچنان ادامه دارد.
ظریف همچنین خطاب به کشورهاى 
غربی گفته است: »در حالی که که 
آمریکا مشغول جنگ اقتصادى علیه 
ایران است، شما نمی توانید در خلیج 

فارس جزیره امنیت داشته باشید«.
همزمان حســن روحانــی نیز روز 
چهارشنبه تهدید سابق خود را تکرار 
کــرد و گفــت: »قدرت هاى جهانی 

روحانی: صادرات نفت ما صفر شود آبراه های بین المللی امنیت نخواهند داشت

می دانند که در صورت تحریم کامل 
نفت و به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران، آبراه هاى بین المللی نمی تواند 

امنیت سابق را داشته باشد«.
روحانــی در دیدار اعضــاى دولت با 
رهبر جمهورى اسامی افزود: »فشار 
یک جانبه علیه ایران نمی تواند به نفع 
آنها باشد و امنیت شان را در منطقه و 

جهان تضمین نمی کند«.
حســن روحانــی و دیگــر مقامات 
جمهورى اسامی پیش از نیز تهدید 
بســتن تنگه هرمز را مطرح کرده اند 
و مقامات آمریکا و برخی کشورهاى 
عربی خلیج فارس اعام کرده اند که با 

این اقدام مقابله خواهند کرد.
طــرح ائتــاف دریایی بــه رهبرى 
آمریکا در خلیــج فارس براى تامین 
امنیت عبور و مرور کشتی ها از جمله 

اقداماتی اســت که هم اکنون مطرح 
شــده و تاکنون چند کشــور براى 
پیوستن به آن اعام آمادگی کرده اند.

بخش  در  ایــران  رئیس جمهــورى 
دیگــرى از اظهاراتــش بــه کاهش 
تعهدات ایــران در چارچوب برجام 
اشاره کرد و گفت: »مسیر صحیح و 
درستی را در کاهش تعهدات برجامی 
انتخــاب و تأکیــد کرده ایم صبر ما 
حــدى دارد و در برابــر بی تعهدى 
طرف هاى برجــام، نمی توانیم تعهد 

کامل بپذیریم«.
وى تاکید کرد که اگــر مذاکرات با 
کشورهاى باقی مانده در برجام »موفق 
باشد می تواند شرایط را عوض کند« 
اما »اگر گفت وگوها ناموفق باشد، به 

مسیر خود ادامه خواهیم داد«.
دو روز پیــش از ســخنان روحانی، 

عباس موســوى، ســخنگوى وزارت 
خارجه ایران، گفته بود که گام سوم 
»کاهش تعهدات برجامی« ایران »در 

حال طراحی است«.
مقامات دولت اشــاره اى به جزئیات 
گام سوم احتمالی ایران در این زمینه 
نکرده اند اما در یک هفته اخیر شمارى 
از مقام هــاى جمهورى اســامی، از 
جملــه محمدابراهیم رضایی، رئیس 
گفته اند  کمیته هســته اى مجلس، 
یکی از اقدامات این مرحله، راه اندازى 
ســانتریفیوژهاى »آى آر ۸« و »آى آر 

۶« خواهد بود.
روز یکشــنبه نیز حمیدرضا حاجی 
بابایــی، نماینده مجلس بــه نقل از 
علی اکبــر صالحی، رئیس ســازمان 
انرژى اتمی، گفته بود که جمهورى 
اسامی بر روى سانتریفوژهاى نسل 
»آى آر۶« و »آى آر۷« کار کــرده و 

»آى آر ۸« را نیز در دستور کار دارد.
جمهورى اسامی از ۱۸ اردیبهشت 
امسال دو مهلت ۶0 روزه به طرف هاى 
اروپایی بــراى نجات برجام داده و در 
هر مرحله برخی از تعهداتش اتمی اش 

ذیل برجام را متوقف کرده است.
در مرحلــه اول ایــران اعام کرد که 
دیگر به محدودیــت ذخیره اورانیوم 
غنی ســازى که ۳00 کیلوگرم است 
پایبند نخواهد بــود. در گام دوم نیز 
تهران گفت غنی ســازى را از سطح 
۳.۶۷ درصد بــه 4.۵ درصد افزایش 

داده است.

پومپئو: تهران بزرگ ترین تهدید علیه صلح و ثبات در منطقه است
رادیو فردا- وزیر خارجه ایاالت متحده 
براى چندمین بــار حکومت ایران را 
متهم کرد کــه »بزرگ ترین تهدید 
جارى علیه صلح و ثبات در منطقه« 

است.
مقام هاى دولــت ترامپ بــار دیگر 
محدودیت هاى  تمدیــد  خواســتار 

بین المللی علیه تهران شده اند.
مایــک پومپئو در حســاب کاربرى 
خــود در توئیتر نوشــته اســت در 
جلسه شــوراى امنیت سازمان ملل 
متحد »آزمایش سامانه هاى پیشرفته 
بالیستیک، حمایت از گروه هاى نیابتی 
در خاورمیانــه، و خرابکارى و توقیف 
غیرقابل پذیرش کشتی هاى تجارى در 

خلیج ]فارس[ را محکوم کردم«.
آقاى پومپئو خواستار تمدید قطعنامه 
22۳۱ شــوراى امنیت سازمان ملل 
است. قطعنامه اى که در اصل در تائید 
توافق هسته اى بین دولت باراک اوباما، 
ایران و پنج قدرت جهانی دیگر صادر 
شد. دولت دونالد ترامپ بهار گذشته 
به دلیل آن چه »ناکارآمد« بودن توافق 

توصیف می کند، از آن خارج شد.
قعطنامــه 22۳۱ شــوراى امنیــت 
ســازمان ملل، از کشــورهاى جهان 
خواســته اســت که محدودیت هاى 
تســلیحاتی مختلفی را در ارتباط با 
ایران »به مدت پنج ســال« رعایت 
کننــد؛ از جمله ایــن محدودیت ها 
فروش تانک، توپخانه هاى ســنگین، 
سامانه هاى موشکی و دیگر تسلیحات 
نظامی ســت. این تحریم ها تا ۱۵ ماه 

دیگر به پایان می رسند.
وزارت خارجــه آمریــکا می گوید در 
صورت تمدید نشدن قطعنامه 22۳۱ 
افرادى مانند قاسم سلیمانی، فرمانده 

نیروى قدس، قادر خواهند بود آزادانه 
به خارج از ایران ســفر کنند و تهران 
می تواند بــه فروش تســلیحات به 
»گروه هاى تروریستی نیابتی« بپردازد.
جمهورى اســامی اتهام حمایت از 

تروریسم را رد کرده است.
به گفته واشینگتن کشورهایی مانند 
روســیه و چین نیز قادر خواهند بود 
به ایران تانک، موشک و سامانه هاى 
پدافند هوایی بفروشند و چنین چیزى 
می تواند یک »رقابت تسلیحاتی تازه را 
در خاورمیانه آغاز کند و به بی ثباتی 

بیشتر در منطقه و جهان بیانجامد«.
مایک پومپئو در نشســت 2۹ مرداد 
ماه شوراى امنیت از جامعه بین المللی 
خواسته است جلوى »رها شدن ایران 
از بنــد و ایجاد آشــفتگی ها تازه« را 

بگیرد.
او گفته »جامعــه جهانی باید ببیند 
تا آن لحظه که ایــران خود را از بند 
این محدودیت ها رها کرده و دست به 
ایجاد آشوب هاى تازه اى می زند، چقدر 
زمان باقی ســت و براى جلوگیرى از 

چنین چیزى چه می توان کرد«.
به جز پومپئو، برایــان هوک نیز در 
2۹ مرداد ماه با اشاره به پایان یافتن 
تحریم هاى تســلیحاتی و مسافرتی 
سازمان ملل علیه ایران در پاییز سال 
آینده هشــدار داده اســت که چنین 
چیزى یک »تهدید« بــراى صلح و 

ثبات در غرب آسیا است.
بار دیگــر جمهورى  برایان هــوک 
اســامی را به حمایت هــاى مالی از 
تروریســم در سراســر جهان متهم 
ســاخت و تاکید کرد که واشینگتن 
همچنان تحریم ها علیه این کشور را 

ادامه خواهد داد.

وى همچنیــن اطمینــان داد کــه 
تحریم هاى ایــاالت متحده صادرات 
نفت ایران را »به صفر رسانده است«.

گزارش ها حکایت از کاهش بســیار 
شدید فروش نفت ایران طی ماه هاى 
اخیــر دارد به طورى کــه صادرات 
روزانه نفت این کشور از 2.۵ میلیون 
بشــکه به صد هزار بشکه رسیده که 
به معناى از دســت رفتن ساالنه ۵۳ 
میلیارد دالر درآمد نفتی بر اســاس 

قیمت هاى کنونی نفت است.
تحریم هاى ایاالت متحده اما فراتر از 
نفت، همه بخش هاى صنعت و اقتصاد 
ایران را هدف قرار گرفته است. برایان 
هوک نیز در اظهارات روز سه شــنبه 
خود با اشــاره به این امر گفت: »ما 
پتروشــیمی  محصوالت  صــادرات 
ایران، فلزات صنعتی و فلزات قیمتی 
ایران را تحریــم کرده ایم. ما جلوى 
ســرمایه گذارى خارجی در ایران را 

گرفته ایم.«
وى افزود: »این مدت ســرمایه هاى 
هنگفتی از ایران خارج شده اند. ایران 

در شرایط رکود به سرمی برد و تورم به 
نزدیک ۵0 درصد رسیده است.«

با این حال آقاى هوک، فقط تحریم ها 
را عامل شرایط دشوار اقتصادى ایران 
ندانسته بلکه تاکید داشته که »اقتصاد 
مارکسیستی« آن، »فساد« و »برترى 
دادن ایدئولوژى حکومت بر رفاه مردم 
ایران« هم این میان نقش اصلی را ایفا 

کرده اند.
چند روز قبل از این اظهارات دونالد 
ایاالت  جمهــورى  رئیــس  ترامپ، 
متحده، با اشاره به شرایط اقتصادى 
ایران گفتــه بود که آنهــا به دنبال 
دستیابی به توافقی تازه با واشینگتن 
هســتند. مقامات عالــی جمهورى 
اســامی تاکنون اعام کرده اند که 
قصد مذاکره با واشینگتن را ندارند، 
مگر آن که آمریکا به توافق هسته اى 

بازگردد و تحریم ها را لغو کند.
ترامپ گفته فروش نفت ایران خیلی 
کمتر از آن شده است که واشینگتن 

در ابتدا پیش بینی می کرد.

سفیر ایران در سازمان ملل: 
هر ائتالف خارجی در تنگه هرمز

 با شکست روبرو خواهد شد

سفیر ایران در ســازمان ملل در 
واکنــش به تالش آمریــکا برای 
ایجاد ائتالف خلیج فارس، »دخالت 
تنگه  در  خارجــی«  نیروهــای 
هرمــز را »غیرقابل قبول« خواند. 
»با قوت  ایران  تخت روانچی گفت، 
تمام از حق ذاتــی دفاع از خود« 

استفاده خواهد کرد.

دویچــه وله- مجیــد تخت روانچی، 
نماینده دائم جمهورى اســامی در 
سازمان ملل متحد، عصر روز سه شنبه 
2۹ مــرداد )20 اوت( به وقت محلی 
در نشست شــوراى امنیت سازمان 
ملل که با موضــوع »صلح و امنیت 
بین المللی با تمرکــز بر چالش هاى 
خاورمیانه« برگزار شــد، با اشاره به 
تــاش آمریکا براى ایجــاد ائتافی 
بین المللی در راستاى تأمین امنیت 
کشــتیرانی تجارى در خلیج فارس،  
»دخالت نیروهاى خارجی« در تنگه 
هرمــز را »بی ثبات کننده و غیرقابل 

قبول«خواند.
تخت روانچی همچنین گفت که »هر 
تاشــی براى محروم کردن یا نادیده 
گرفتن ایران در منطقه، توهمی بیش 

نیست و محکوم به شکست است.«
نماینده دائم جمهورى اســامی در 
ســازمان ملل با بیان اینکه »ایران به 
دنبال رویارویی نیست«، در عین حال 
تأکید کرد: »امــا نمی توانیم در برابر 
نقض حاکمیت خود بی تفاوت باشیم و 
بی تفاوت نخواهیم بود. بنابراین، براى 
حفظ امنیت مرزهــا و تأمین منافع 
خویش، با قوت تمام از حق ذاتی دفاع 

از خود استفاده خواهیم کرد.«
مجید تخت روانچــی هم زمان گفت: 
»به عنوان کشور داراى طوالنی ترین 
ســواحل در خلیج فــارس و دریاى 
عمان، ایران مصمم است تا ایمنی و 
امنیت ناوبرى دریایی در این منطقه، 
به ویژه در تنگه هرمز را تضمین کند.«

سفیر ایران در سازمان ملل متحد در 
ادامه هشــدار داد: »دخالت نیروهاى 
خارجــی در این آبــراه راهبردى، به 
هر بهانه اى که باشد، بی ثبات کننده 
و در نتیجه غیرقابل قبول اســت«. 
تخت روانچی افزود: »هر تاشی براى 
ایجاد ائتاف هاى تصنعی براى امنیت 
ناوبرى در این منطقه با شکست روبرو 

خواهد شد.«
اســامی  جمهورى  دائم  نماینــده 

در ســازمان ملل متحــد همچنین 
خاطرنشــان کــرد: »مــا معتقدیم 
کشورهاى ساحلی مسئولیت امنیت 
خلیج فارس را برعهده دارند. این پایه 
ابتکار ما براى ایجاد مجمع گفتگوهاى 
منطقه اى است که در راستاى بند ۸ 
قطعنامه ۵۹۸ می باشد. براى تحقق 
چنین هدف بزرگــی، ما به رایزنی با 
برادران مان در منطقه ادامه خواهیم 

داد.«
برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران 
در وزارت خارجــه آمریــکا، نیز روز 
سه شــنبه از ابراز آمادگی ۳0 کشور 
براى پیوستن به ائتاف نظامی تحت 
رهبرى این کشور به منظور حفاظت 
از کشــتی ها در خلیج فــارس خبر 
داد. سخنگوى وزارت خارجه آمریکا 
پیش تر گفته بود که واشنگتن از ۶0 
کشــور جهان براى مشارکت در این 
ائتاف دعوت کرده اســت. در حالی 
که آلمان، ژاپن و اسپانیا به درخواست 
آمریکا پاســخ منفی داده اند، برخی 
کشــورها از جمله بریتانیا، استرالیا و 
لهستان از آمادگی خود براى شرکت 
در این ائتاف نظامــی خبر داده اند. 
وزیر خارجه اسرائیل نیز ۱۵ مردادماه 
گذشــته از آمادگی این کشور براى 
پیوستن به ائتاف نظامی خلیج فارس 
به رهبرى آمریکا خبر داده و چنین 
مشارکتی را در راستاى منافع اسرائیل 
و در جهــت »بازدارندگــی ایــران« 

ارزیابی کرده بود.
در مقابل نیز سخنگوى وزارت خارجه 
ایران در واکنشی تهدیدآمیز، حضور 
اسرائیل در ائتاف مزبور را »تهدیدى 
آشکار علیه امنیت ملی ایران« خوانده 
و گفتــه بود که جمهورى اســامی 
»حق مقابلــه« با آن را بــراى خود 

»محفوظ« می داند.
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یونان: با کمک به نفتکش ایرانی
 روابط خود را با آمریکا به خطر نمی اندازیم

نفتکش  از  توقیــف  رفع  به رغم 
»گریس 1« سرنوشت آن همچنان 
از  آمریکا  ابهام اســت.  پرده  در 
است،  قبرس خواســته  و  یونان 
از کمک رســانی به این نفتکش 
خودداری کنند. آمریکا گفته است 
که فعالیت این نفتکش در ارتباط با 

سپاه پاسداران است.

میلیتیادیــس  ولــه-  دویچــه 
واویتســیوتیس، وزیر امــور خارجه 
یونان، اعام کرده است که این کشور 
ابرنفتکش  حاضر به کمک رسانی به 
»آدریان دریا ۱« نیست. نفتکش یاد 
شــده با نام »گریس ۱« روز چهارم 
ژوئیه در آب هاى جبل الطارق توقیف 
شــده بود و روز یکشــنبه ۱۸ اوت 
پس از رفع توقیف به ســوى آب هاى 

مدیترانه حرکت کرده بود.
خبرگزارى رویترز روز چهارشنبه ۳0 
مرداد )2۱ اوت( با انتشار گزارشی از 
آتن از مخالفت دولت یونان با عرضه 
کمک به نفتکــش »آدریان دریا ۱« 

خبر داده است.

ایاالت متحده آمریکا رسما از کشور 
یونان درخواســت کرده بــود که از 
هرگونه همــکارى با خدمه نفتکش 
یادشــده پرهیز کنــد. دولت آمریکا 
تهدید کرده بود که کمک رسانی به 
این نفتکش به معنایــی حمایت از 
فعالیت هاى یک سازمان تروریستی 

است.
آمریکا میگویــد که حمل نفت خام 
این نفتکش در ارتباط با فعالیت هاى 
سپاه پاسداران بوده و درآمد ناشی از 
فــروش این نفت در خدمت حمایت 

از سازمان هاى تروریستی بوده است.
ابرنفتکش »آدریان دریا ۱« که پیش 

از این با نــام »گریس ۱« و با پرچم 
پاناما در حرکت بود، حامل دو میلیون 
بشکه نفت به ارزش یک میلیون دالر 

است.
دولت قبرس نیــز در این بین تایید 
کرده اســت که آمریــکا مقامات آن 
کشور را نیز از همکارى با نفتکش یاد 

شده برحذر داشته اند.
وزیر امور خارجه یونان در گفت وگویی 
با فرستنده تلویزیونی »آان ت۱«اعام 
کرده: »ما براى خدمه نفتکش یادشده 
پیام روشــنی ارسال کرده  و گفته ایم 
که به هیــچ روى حاضر به کمک به 
نفتکشــی که بخواهد نفت به سوریه 

حمل کند، نیستیم.«
نفتکش »آدریان دریا ۱« پس از رفع 
توقیف غروب روز یکشنبه ۱۸ مسیر 
دریاى مدیترانــه را در پیش گرفت. 
گفته می شــود مقصد این نفتکش 
بندر کاالماتا در یونان بوده و بر اساس 
ارزیابی کارشناسان، این نفتکش روز 

2۶ اوت به بندر یادشده می رسد.
دولت آمریکا خواستار توقیف مجدد و 
ضبط محموله نفتی آن شده است. در 
همین رابطه واریتسیوتیس، وزیر امور 
خارجه یونان گفته است که هیچ یک 
از بنادر یونان ظرفیت پذیرش چنین 

کشتی بزرگی را ندارند.
وزیر امور خارجه یونان در عین حال 
تاکید کرده اســت که مقامات ایران 
تــا این لحظه در ارتبــاط با نفتکش 
یادشــده تماســی با مقامات یونان 
نداشته اند. او گفته است که احتمال 
می رود این نفتکش محموله خود را 
در یک پاالیشــگاه تخلیه کند. »اما 
این پاالیشــگاه به هر حال در خاک 
اروپا قرار  اتحادیه  کشــورهاى عضو 

ندارد.«

به  متعلق  دریا 1«  »آدریان  نفتکش 
روسیه است

علیرضا تنگســیرى، فرمانده نیروى 
دریایی سپاه پاســداران در گفت وگو 
با خبرگزارى ایلنا اعام کرده اســت 
که نفتکش »گریس ۱« ساخت کره 
جنوبی بوده و متعلق به روسیه است.

تنگســیرى گفته اســت که ســپاه 
پاسداران براى حمل نفت این نفتکش 

را از روسیه اجاره کرده است.
باید یادآور شــد که ارتباط ســپاه با 
این نفتکش یکی از دالیلی است که 
آمریکا خواستار توقیف مجدد آن شده 
است. روز چهارم ژوئیه، نیروى دریایی 
جبل الطــارق در همراهــی با نیروى 
دریایی بریتانیا نفتکش »گریس ۱« را 
به اتهام حمل نفت به پاالیشگاهی در 
سوریه توقیف کرد. بریتانیا حمل نفت 
به ســوریه را نقض تحریم این کشور 
از سوى اتحادیه اروپا اعام کرده بود.

تظاهرات گروه های مخالف حکومت ایران
 علیه حضور ظریف در سوئد

دویچه ولــه- تظاهــرات گروهی از 
ایرانیان مقیم ســوئد در اعتراض به 
سفر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه 
ایــران، در دومین روز حضور وى، در 
مقابل وزارت خارجه سوئد، پارلمان 
روز  در  »ســیپریس«  موسســه  و 
چهارشنبه ۳0 مرداد )2۱ اوت( ادامه 
یافت. پلیس سوئد نزدیک به ۳0 نفر 
از تظاهرکنندگان ایرانی را در مقابل 
موسسه »سیپریس« بازداشت کرده 

است.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایــران، روز چهارشــنبه ۳0 مرداد 
)2۱ اوت(  در موسســه تحقیقــات 
صلح بین المللی استکهلم موسوم به 

سیپریس سخنرانی کرد.
مهرداد درویش پور، جامعه شــناس 
مقیم سوئد، به دویچه وله گفت که 
پلیس بعدا بازداشت شــدگان را آزاد 

کرده است.
آقــاى درویش پور دربــاره گروه هاى 
مختلفی که در اعتراض ها شــرکت 
کردند هــم گفــت: »در تظاهرات 
طرفــداران  مجاهدیــن،  چپ هــا، 
پادشاهی و جمهورى خواه هم بودند. 
در ایــن تظاهرات دو نــوع رویکرد 
وجــود داشــت: یکی اینکــه با این 
دیدار مخالفت داشــتند و می گفتند 
که دعوت ظریف نوعی »تودهنی به 
مردم ایران« است. در حالیکه مردم 
سرکوب می شوند و تحت فشار قرار 
دارند به نوعی سوئد دست به عصاى 
آنها شده است. یک گروه دیگر نگاه 

و رویکرد دیگرى داشتند مثل ما که 
وارد بحث دعوت شدن یا عدم دعوت 
از ظریف نشدیم. ما با جنگ و حمله 
نظامــی مخالفیم و در نتیجه گفتیم 
که از این فرصت براى اعمال فشار به 
جمهورى اسامی باید استفاده کرد و 
تاکید کردیم که در مذاکرات مسئله 

حقوق بشر به حاشیه رانده نشود.«
درویش پــور در ادامــه تاکید کرد: 
اعتراضی حتی جلوى  »حرکت هاى 
هتــل ظریف هم ادامه داشــت و در 
پارلمان سوئد هم اعتراض گسترده اى 
شــد. یک نماینــده بلندپایه حزب 
سوسیال دمکرات ســوئد که حزب 
حاکم اســت نامه نوشت که فشار به 

ایران را باید افزایش داد.«

مالقات ظریف با ایرانیان مقیم سوئد

خبرگزارى فارس گزارش داده است 
که وزیر امور خارجه ایران شــامگاه 
دوشنبه 2۸ مرداد با جمعی از ایرانیان 
مقیم ســوئد دیدار و با آن ها درباره 
موضوعــات مختلف از جمله فشــار 
تحریم ها، مسائل منطقه، اینس تکس 
و نقش ایرانیان خارج از کشور صحبت 

کرد.
درویش پور درباره این دیدار به دویچه 
وله گفت که »یک گروه بسیار قلیلی 
از ســرمایه داران با وزیر خارجه ایران 
گفت وگو کردند و این موضوع ربطی 
به جامعه ۸0 هــزار نفره ایرانیان در 
ســوئد ندارد«. درویش پور در ادامه 

تاکید کرد که اکثریت جامعه ایرانی 
مقیم سوئد مخالف این هستند که به 
بهانه تحریم و فشــار به ایران بر سر 

حقوق بشر مذاکره نشود.
او ادامــه داد: »ایــن دیــدارى بوده 
اســت که در داخل ســفارت انجام 
گرفته و آقاى ظریف با یک تعداد از 
سرمایه داران ایرانی ماقاتی داشتند و 
خواســتند که آن ها کمک بکنند به 
گسترش سرمایه گذارى در ایران و به 
نوعی براى کاهش فشارهاى تحریم ها. 
این ها یک تعداد معین و محدودى از 
هــواداران حکومت هســتند که  با 
سرمایه گذارى هنگفت سود می برند.«
درویش پور در ادامه صحبت هاى خود 
ضمن اشاره به نقش ظریف توضیح 
داد: »آقاى ظریف نقش بزک کننده 
جمهورى اسامی ایران را دارند و نوع 
برخوردشان به گونه اى است که سعی 
کردند نقض حقوق بشــر در ایران را 
انکار کنند و سیاســت هاى مداخله 
جویانــه ایران در منطقــه را توجیه 
کنند. خشم جامعه ایرانی برانگیخته 
شــده اســت و عاقه اى به تحکیم 
روابط سوئد و حضور ایشان در سوئد 

ندارند.«
به گفته مهرداد درویش پور مســئله 
اعتــراض به جمهورى اســامی به 
مهم ترین خبر رسانه هاى سوئد تبدیل 
شــده و در نتیجه  ایــن اعتراض ها 
نمایندگان احزاب چپ و حزب حاکم 
سوســیال دموکرات فشار را بر ایران 

افزایش داده اند.

رئیس بانک مرکزی: 
به صدور نفت ادامه می دهیم

رادیو زمانه- شبکه خبرى ان بی ســی در گزارشی از ایران به مسئله دور زدن 
تحریم ها و پیامدهاى آن بر اقتصاد ایران پرداخت. در بخشــی از این گزارش 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزى در مصاحبه با این شبکه اعام کرد:

 »ما توانسته ایم ]علی رغم تحریم ها[ همچنان نفت صادر کنیم«.
همتی در پاســخ به سوال لستر هولت، گزارشگر ان بی سی در ایران که از او در 

مورد مقدار فروش نفت سوال کرد، گفت:
» همانطورى که آقاى ترامپ اعام کرده بگذارید این مسائل محرمانه باشد«.

خبرگزارى رویترز با اتکا به داده هاى موسســه »رفینیتیو ایکون« و یک منبع 
ناظر صادرات نفت ایران در ماه ژوئیه را ۱00 تا ۱20 هزار بشــکه نفت در روز 

اعام کرد.
سازمان اوپک، روسیه و دیگر تولیدکنندگان نفت از ابتداى ژانویه 20۱۹، ۱.2 
میلیون بشــکه از صادرات نفت خود را کاهش داده اند. اوپک در ماه ژوئیه این 
توافــق را تا مارس 2020 تمدید کرد. قیمت نفت خام اما به رغم تحریم  نفت 
ایران و ونزوئا از ۷۵ دالر به ۵۹ دالر در سه شنبه 20 اوت رسیده و نگرانی ها را 

در مورد کاهش تقاضاى نفت در بازار تشدید کرده است.

کدام عضو اوپک از تحریم ایران 
بیشترین نفع را برد؟

یورونیوز - شــرکت بین المللی طاقه 
روز چهارشــنبه اعام کــرد، رکورد 
تولید ماهانــه از میدان نفتی اَتروش 
واقع در اقلیم کردستان عراق شکسته 

شد.
مطابــق اعام این شــرکت اماراتی، 
تولید ماهانه از این میدان که در سال 
20۱۱ میادى کشف شــده، براى 
نخستین بار در ماه ژوئیه گذشته به 

یک میلیون بشکه رسید.
شرکت انرژى طاقه به عنوان یکی از 
زیر مجموعه هاى شرکت ملی انرژى 
ابوظبی استخراج از میدان اتروش را 
از دو سال پیش و با همکارى شرکت 
کانادایــی شــامارون و ماراتن اویل 

آمریکا آغاز کرد.
آمریکایی  شــرکت هاى  بــر  افزون 
و انگلیســی، عراق طی ســال هاى 
اخیر موفق به جذب ســرمایه گذارى 
کان شــرکت هاى روسی، چینی و 
همســایگان عربی خود شده است. 
به طورى که سرمایه گذارى روسیه 
در صنعت نفت و گاز این کشــور به 
۱0 میلیارد دالر رســیده و چین هم 
تاکنون 20 میلیــارد دالر در بخش 
انرژى عراق ســرمایه گــذارى کرده 

است.
بر همین اســاس تولید روزانه نفت 

عراق که پیش از حمله سال 200۳ 
آمریــکا به این کشــور حــدود 2.۵ 
میلیون بشکه بود با ۸۸ درصد رشد 
در ماه ژوئیه گذشــته از 4 میلیون و 

۷۵0 هزار بشکه فراتر رفت.
تولیــد نفت عــراق از زمــان خروج 
آمریکا از برجام تاکنون که با بازگشت 
تحریم هاى اقتصادى علیه ایران همراه 
بوده، بیش از سایر اعضاء عضو سازمان 
صادرکنندگان نفت)اوپک( رشد کرده 

است.
در حالی که در ماه آوریل سال 20۱۸ 
میادى تولید روزانــه نفت عراق 4 
میلیــون و 42۹ هزار بشــکه بوده، 
این میزان در ماه ژوئیه گذشته به 4 
میلیون و ۷۵۳ هزار بشکه رسیده که 
حکایت از افزایش ۳24 هزار بشکه اى 

دارد.
این رشد تولید با توجه به نرخ متوسط 
۶0 دالرى قیمت نفت عراق طی یک 
سال گذشــته به منزله افزایش 20 
میلیون دالرى درآمد نفتی روزانه این 

کشور است.
عراق در حال حاضــر دومین تولید 
کننده نفت عضو اوپک است و دولت 
این کشــور امیدوار اســت که تولید 
روزانه نفت را به ۱0 میلیون بشــکه 

برساند.

مکرون پیش از اجالس گروه 7
با مقامات ایران دیدار می کند

رادیو فردا- امانوئــل مکرون، رئیس 
جمهورى فرانسه، روز چهارشنبه ۳0 
مرداد اعام کرد که در آستانه اجاس 
گروه ۷ با مقامات ایران دیدار می کند 
تا پیشــنهادات خود را براى کاهش 
تنش ها میان تهران و واشینگتن ارائه 

دهد.
آقاى مکرون به خبرنــگاران گفت: 
»ســاعاتی قبل از اجاس گروه ۷ با 
ایرانی هــا دیدارى خواهم داشــت تا 

پیشنهاداتم را توضیح دهم.«
ایــن دوره اجاس گــروه ۷ روزهاى 
شنبه و یکشنبه، دوم و سوم تیر ماه، 
در شهر بیاریتز فرانسه برگزار می شود. 
پیش از این نیز محمد جواد ظریف، 
وزیــر خارجه ایران، گفته بود که  به 
زودى بــا امانوئل مکــرون و ژان ایو 
لودریان، وزیر خارجه فرانســه، دیدار 

خواهد داشت.
فرانسه در طول ماه هاى اخیر تاش 
کــرده در نقش میانجی میان ایاالت 
متحده و ایران ظاهر شــود، اما این 
مدت کمتر نشــانه اى از پیشرفت به 
چشم خورده اســت. اقدامات رئیس 

جمهورى فرانسه در این رابطه حتی 
ناخرســندى دونالــد ترامپ، رئیس 
جمهورى آمریکا، را نیز در مقطعی به 

دنبال داشت.
آقاى مکــرون این مــدت چندین 
تماس تلفنی با حسن روحانی، رئیس 
جمهورى ایران، داشته که هدف از آن 
نجات برجام و کاهش تنش ها میان 
تهران و واشینگتن عنوان شده است.

طرحــی که گفته می شــود پاریس 
پیشــنهاد داده به »انجماد در برابر 
انجماد« شهرت یافته که بر اساس آن 
تهران و واشینگتن باید اقدامات خود 

را براى کوتاه مدت متوقف کنند. 
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بازداشت یک دالل ایرانی
 به اتهامات نقض تحریم های آمریکا 

علیه جمهوری اسالمی
کیهان لندن- منابع نزدیک به وزارت دادگسترى آمریکا، سه شنبه 20 اوت، 
از بازداشت یک دالل ایرانی به نام مهدى )ادى( هاشمی خبر دادند که به 

2۱ فقره نقض قوانین آمریکا و نقض تحریم هاى ایران متهم شده است.
ین فرد تبعه آمریکاست و 4۶ سال دارد و نیروهاى امنیتی ایاالت متحده او 

را در لس آنجلس بازداشت کرده اند.
او متهم به ارســال ماشــین آالت پردازش فلزات )CNC( به ایران است. 
دادستان ها می گویند هاشمی از شرکت هایی در آمریکا و کانادا ماشین آالت 
خریدارى کرده و با فاکتورهاى جعلی آنها را از طریق امارات به ایران ارسال 

 می کرده است.
دادســتان فدرال آمریکا در بیانیه اى اعام کرد صدور این ماشین آالت به 
ایران، قوانین مربوط به عدم گسترش تسلیحات اتمی و مبارزه با تروریسم 
را نقض کرده است. وى افزود اقدامات این دالل عاوه بر نقض تحریم هاى 
آمریکا، نقض قانون اختیارات اقتصادى اضطرارى بین المللی )IEEPA( هم 

بوده است.
قاچاق، پولشــویی، فعالیت هاى اطاعاتی در مــورد صادرات غیرقانونی و 

ادعاهاى کذب از دیگر اتهامات مهدى هاشمی است.
او متهم است در سال 20۱۸ اطاعات غلط به مقامات فدرال داده، همچنین 

به دروغ گفته بود در مورد قوانین نیز اطاعات نداشته است.
هاشــمی این ماشــین  آالت را به نیابت از یک شرکت در تهران خریدارى 
کرده بود که در این بیانیه از آن به عنوان »کمپانی A« نام برده شده است. 
ادعا می شود حوزه فعالیت این شرکت محصوالت نساجی، دارویی و قطعات 

یدکی است.
پرونده این متهم در وزارت بازرگانی آمریکا در حال بررسی است.

مطهری: درباره ترورهای هسته ای، قتل های زنجیره ای
 و انفجار مشهد روشنگری شود

رادیو زمانه- علی مطهرى، نماینده 
تهران در مجلس از دولت و به گفته 
او »به  طور کلی حکومت« خواسته 
اســت پاســخگوى »ابهامات ایجاد 
شده« درباره ماجراى مازیار ابراهیمی 

باشند.
مطهرى روز چهارشــنبه ۳0 مرداد 
در گفت و گو با خبرگــزارى دولتی 
)ایسنا( موضوع  ایران  دانشــجویان 
مطرح شده از سوى مازیار ابراهیمی 

را بسیار مهم دانسته و گفته است:
»اینکــه ترورى اتفــاق افتاده و بعد 
مسئوالن امنیتی و اطاعاتی کشور 
براى اینکه به سرعت جوابی به مردم 
بدهند و مســئولیت را از ســر خود 
بازکنند، اقدام به بازداشــت افرادى 
کنند و بعد هم آنان را تحت فشــار 
به اعترافاتی درباره ترور دانشمندان 
هسته اى ایران وادار کنند و در صدا 
و ســیماى جمهورى اســامی هم 
نمایش دهند، اصا متناسب با اخاق 

و روش هاى اسامی ما نیست.«
منظــور مطهــرى از »اخــاق« و 
»روش هاى اســامی« مورد نظرش 
روشــن نیســت اما شــکنجه در 
بازداشــتگاه ها و زندان هــاى ایران 
به موضوعی عادى تبدیل شــده و 
معموال هر روز خبرهایی درباره آزار 
یا شــکنجه متهمان یا زندانیان در 
منابع حقوق بشرى منتشر می شود. 
گرچه سطح این آزارها متفاوت است 
و در مواردى همچون موضوع مازیار 
عمومی  افکار  حساسیت  ابراهیمی، 
برانگیخته می شود. موارد مشابه اما 
ویدئوهاى منتشر شــده از اعتراف 
گرفتن نیروهاى امنیتی از همســر 
سعید امامی، متهم اصلی قتل هاى 
زنجیره اى اســت، یا آن چه به دنبال 
اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست 
جمهورى ایــران در ســال ۸۸ در 

بازداشتگاه کهریزک رخ داد.
مورد دیگر شــکنجه که در ماه هاى 
اخیر از ســوى متهمان رســانه اى 
شــد و واکنش افــکار عمومی را به 
دنبــال داشــت مربوط بــه پرونده 

بازداشت شدگان اعتراض هاى کارگرى 
شــرکت نیشــکر هفت تپه و به طور 
مشخص شــکنجه اسماعیل بخشی 
و ســپیده قلیان در بازداشتگاه اداره 

اطاعات اهواز است.
ایــن مــوارد معمــوال در جمهورى 
اسامی اســتثنا دانسته می شوند اما 
علی مطهرى این بار به طور مشخص 
از موارد این چنینی نام برده و خواستار 

روشنگرى و پاسخگویی شده است:
»در موضوع انفجار در حرم امام رضا 
در سال ۷۳ نیز ابهاماتی مطرح است 
و الزم اســت درباره آن روشــنگرى 
صورت بگیــرد. در موضوع قتل هاى 
زنجیره اى نیز چنیــن اتفاقاتی افتاد 
و می توان گفت کــه آن موضوع نیز 
از نظر مســاله حفظ نظام از همین 
قماش اســت. آنجا هم می گفتند ما 
براى اینکه دگراندیشان و روشنفکران 
را بترسانیم، چند نفر از آنها را از بین 
می بریم. مســاله قتل داریوش فروهر 
و همسرش نیز از همین جنس بود. 

مســاله تصمیم به قتل نویسندگان 
)شانزدهم مرداد سال ۷۵( در ماجراى 
اتوبوس حامل نویسندگان در سفر به 

ارمنستان نیز به همین شکل بود.«
مطهــرى گفتــه که ممکن اســت 
سازمان هاى اطاعاتی دنیا از این قبیل 
اقدامات انجام دهند و توجیهاتی هم 
براى آن داشــته باشند اما جمهورى 
اســامی به عنوان حکومتی اسامی 
مجاز به این قبیــل اقدامات نبوده و 

نخواهد بود:
»نمی توانیــم به بهانــه حفظ نظام 
و نشــان دادن اقتــدار آن به چنین 
اقداماتی دست بزنیم. ما در حکومت 
اسامی حق این اقدامات را نداریم چرا 
که اســام، دست ما را بسته است. با 
این حال متاسفانه شاهد هستیم که 
در جمهورى اســامی از این اتفاقات 
رخ می دهــد و افرادى به بهانه حفظ 
نظــام، ممکن اســت فــردى را که 
جنایتی مرتکب نشده متهم کنند. آن 
 هم فقــط براى اینکه جوابی به مردم 
داده باشند. این ظلم است؛ ما مجاز به 

این اقدامات نیستیم.«
به گفتــه مطهرى کســانی که این 
اقدامــات را انجــام می دهنــد، فکر 
می کنند در حال »خدمت به نظام« 
هستند و عمدتا توجیهی با این مبنا 
براى خــود ایجاد می کننــد که ما 
براى حفظ نظام می توانیم به چنین 

اقداماتی دست بزنیم.
او از این افراد پرســیده اســت: »اگر 
قتل هاى زنجیره اى و مانند آن انجام 
نشــده بود، نظام از بیــن رفته بود؟ 
اساســا چه نیازى به این کارها وجود 
داشته و دارد؟ البته باید گفت همیشه 
ایــن افراد در بدنه نهادهاى امنیتی و 
اطاعاتی هستند و مقامات عالی رتبه 
معموال اجازه انجام چنین اقداماتی را 

نمی دهند.«
این نماینده مجلس خواســته است 
که مــوارد مازیــار ابراهیمی عبرتی 
براى مسئوالن دستگاه هاى امنیتی و 

اطاعاتی باشد.
مطهــرى از اینکه »ایــن بی گناهان 
اعدام نشــدند«، ابراز خوشحالی و از 
نظام جمهورى اسامی که وارد عمل 
شــده و این افراد را نجات داده تشکر 

کرده است.
او همچنین از دولت و حیدر مصلحی، 
وزیر پیشین اطاعات خواسته است 

حتما پاسخگوى این موارد باشند:
»آنها باید بگویند چرا و به چه دلیل 

و با چه مجوزى این اقدامات را انجام 
دادند. آقاى مصلحی باید پاسخگوى 
این ســواالت و ابهامات ایجادشــده 

باشد.«
به گفته مطهرى امــا نمایندگان در 
مــورد این ماجــرا راهــی جز طرح 
ســوال از محمود علوى، وزیر فعلی 
اطاعات ندارند و او باید پاسخ سوال ها 
و ابهام هــاى این پرونــده را از وزیر 
اطاعات ســابق گرفته و به مجلس 

ارائه دهد.
در روزهاى گذشته محمود صادقی، 
یک نماینده دیگــر مجلس از طرح 
مازیار  ماجــراى  دربــاره  ســوالش 
ابراهیمی خبر داد و متن ســوالش از 
وزیر اطاعات دولت حسن روحانی را 

در توئیتر خود منتشر کرد.
از  دیگــرى  بخــش  در  مطهــرى 
صحبت هایش به ایســنا گفته است 
همه  چیز باید در کشــور روشــن و 

شفاف باشد:
»ما نبایــد به مردم دروغ بگوییم. اگر 
روزى ترورى در کشــور اتفاق افتاد و 
دستگاه هاى مســئول به هر دلیلی 
نتوانستند قاتل را پیدا کنند، بیایند 
و این موضوع را به مردم اعام کنند. 
نباید بی جهــت و براى اینکه به قول 
خودشان اقتدار نظام را نشان دهند، 
افراد بی گناهــی را متهم کنند. نظام 
الگویی باشد  جمهورى اسامی باید 
بــراى تمام جهان. نمی شــود که ما 
هم مانند ســایر نظام هاى امنیتی و 
اطاعاتی از این قبیل جنایت ها انجام 

دهیم.«
او درباره ماجراى مازیار ابراهیمی هم 
سکوت را جایز ندانسته و گفته است 
افرادى که ثابت شده اشتباه کرده اند، 
بایــد عذرخواهی کننــد و همزمان 
خســارت هایی را که به آن افراد وارد 

کرده اند، جبران کنند:
»حتی باید از خانواده آنان نیز دلجویی 
شــود. این اقدامات است که اعتماد 
جامعه را به نظام جمهورى اســامی 
افزایش می دهد. پنهان کارى موضوع 
درستی نیست. اگر در جایی اشتباهی 
انجام شــده باید این موضوع را اعام 
کنیم. هیچ اشکالی ندارد. ما باید بدانیم 
کــه اقتدار نظام جمهورى اســامی 
مستقیما به اعتماد مردم بستگی دارد. 
بنابراین امروز دستگاه هاى اطاعاتی و 
امنیتی و حتی قضایی و کلیه افرادى 
که خطا کرده اند، بایــد عذرخواهی 
کنند. این موضوع باید به امرى رایج 

در کشور تبدیل شود.«
در اولین واکنش رسمی به این ماجرا 
امــا علی ربیعی، ســخنگوى دولت، 
روز دوشــنبه 2۸ مرداد در نشســت 
خبرى خود گفت این موضوع به این 
دولت ارتباطی ندارد و کارشناســان 
ضدجاسوســی در پرونــده مازیــار 
ابراهیمــی نبوده اند و کارشناســان 
دیگرى در این پرونده دخیل بوده اند.

او درباره این »کارشناسان« دخیل در 
پرونده توضیح بیشترى نداد.

اصطاح کارشناس در ادبیات امنیتی 
جمهورى اسامی براى اشاره به بازجو 

به کار می رود.
ربیعی امــا در ادامه گفت: »اطاعات 
کلی اى که در این زمینــه دارم این 
اســت که به جز یک مــورد در بقیه 
موراد کار کارشناسی صورت نگرفته 

است.«
او همچنین گفت که همان موقع از 
این افراد دلجویی و عذرخواهی شده 

است.

مطهری: »اگر قتل های زنجیره ای و مانند آن انجام نشده بود، نظام از بین 
رفته بود؟ اساســا چه نیازی به این کارها وجود داشته و دارد؟ البته باید 
گفت همیشــه این افراد در بدنه نهادهای امنیتی و اطالعاتی هستند و 

مقامات عالی رتبه معموال اجازه انجام چنین اقداماتی را نمی دهند.«

بانک مرکزی نیز 
 ژست مبارزه با فساد می گیرد!

کیهــان لنــدن- عبدالناصر همتی 
رئیس قــوه قضاییه که بــه تازگی 
چندین گفتگو با برنامه هاى مختلف 
صداوسیما جمهورى اسامی داشته 
در آخرین گفتگوى ویژه خبرى خود 
از برنامه جدید این بانک براى حمایت 
از واحدهاى تولیدى خبر داده و گفته 
از دو سه هفته آینده این طرح را در 

نظام بانکی اجرایی می کنیم.
همتی با این ادعا که »از ســال قبل 
به دنبال افزایش پشتیبانی از تولید 
بودیم و امســال نیز به صورت جدى 
رونق تولید را در دســتور کار داریم« 
گفته است: »ماهی ۵0 هزار میلیارد 
تومان بانک ها به تولید تسهیات می 
دهند. برنامه بانــک مرکزى افزایش 
ســهم بخش مســکن و صنعت از 

تسهیات دریافتی بانک ها است.«
او درباره شــرایط بانک مرکزى براى 
حمایت از تولیدکنندگان گفته است: 
»همراهی بانک مرکزى اینطور نیست 
که مدام پول چاپ کنیم؛ مســئول 
اصلی ثبات قیمت هــا بانک مرکزى 
اســت و رونق فقط به پرداخت پول 
نیســت بلکه باید بهره ورى افزایش 
یابد، تقاضا بــراى محصوالت وجود 
داشته باشد و ضمن اینکه کاال تولید 
داخلی باشــد و وابســتگی به خارج 

نداشته باشد.«
عبدالناصــر همتی در بخش دیگرى 
از گفتگوى ویژه خبرى خود، درباره 
وضعیت بدهکاران کان بانکی گفته 
است: »نام هفت بدهکار دانه درشت 
را در قالب نامه اى به شــوراى عالی 
سران قوا فرستادم. چند سالی است 
که کمیته فرادستگاهی در این زمینه 
فعالیت می کنــد. هریک از این افراد 
بیــن هزار تا ۳ هــزار میلیارد تومان 
بــه بانک ها بدهی دارنــد. به صورت 
جد دنبال وصــول بدهی از این دانه 

درشت ها هستیم.«
همتــی در حالــی این ســخنان را 
درباره حمایــت از تولید و همچنین 
معرفی هفت بدهکار »دانه درشــت« 
بانکــی به قوه قضاییــه مطرح کرده 
اســت که در طی سال هاى گذشته 
همواره منابع بانک مرکزى با عنوان 

حمایت از تولیدکننده یا واردکننده 
کاالى اساســی بــه »خودى ها« و 
»ژن خوب« هــا پرداخت و این افراد 
سودهاى کانی را از طریق این رانت 
توزیع شــده بانک مرکــزى و دولت 
دریافت می کردنــد. این روند از بهار 
۹۷ تا کنون و با اسم تخصیص دالر 
4200 تومانی بیش از پیش صورت 

گرفته است.
در چنین شــرایطی بیم آن می رود 
که اگر هم بانک مرکزى در شــرایط 
تحریمی و کســرى بودجه شــدید 
کشور، منابعی براى حمایت از تولید 
در دســت داشته باشــد آن را میان 
تعداد دیگرى از مافیاهاى وابسته به 
حکومت و آقازاده ها و وابستگان نظام 

تقسیم می کنند.
در آنسو، بازداشت بسیارى از کسانی 
که در تخلفات اقتصادى و فساد مالی 
نقش داشته اند از جمله احمد عراقچی 
برادرزاده عبــاس عراقچی که مدت 
کوتاهی معــاون ارزى بانک مرکزى 
بود موجب شــده است که دولت نیز 
که مدت ها رانت ارزى میان خودى ها 
توزیــع می کرد ُرخ مبارزه با فســاد 
بگیرد. شاید به همین دلیل است که 
رئیس بانک مرکزى از معرفی هفت 
بدهکار دانه درشــت بانکــی به قوه 

قضاییه خبر داده است.
این در حالیست که نگاهی به همین 
پرونده هاى فســاد مالی که تا کنون 
رسانه اى شده اســت نشان می دهد 
بانکی،  دانه درشــت  بدهکاران  همه 
وام هاى کانــی را بــا پارتی بازى و 
داشــتن رانت و با همکارى مقامات 
شــعب مختلــف بانک هــا دریافت 

کرده اند و پس نداده اند!
اکنون همتی که حتــی رقم دقیق 
بدهی هاى این »هفت دانه درشــت« 
نمی دهــد  توضیــح  نمی دانــد،  را 
که بدهــکاران بانکــی اصا چطور 
توانســته اند وام هاى کان بگیرند و 
بانک مرکــزى بجز معرفی این افراد، 
براى اصاح سیســتمی که موجب 
بروز چنین تخلفات مالی کانی شده 
و براى استقال خودش به عنوان یک 

رکن اقتصادى چه برنامه اى دارد!

در الیحه حذف چهار صفر از پول ایران، 
»پارسه« به عنوان پول خرد معرفی شد

رادیو فردا- حسن روحانی روز چهارشنبه الیحه یک فوریتی براى حذف چهار 
صفر از پول ملی و تغییر نام ریال را به مجلس شوراى اسامی فرستاد.

بر اساس این الیحه که به پیشنهاد بانک مرکزى در نیمه مرداد در هیئت وزیران 
به تصویب رسید، واحد پول ایران از ریال به تومان عوض می شود و هر تومان 
برابر خواهد بود با ۱0 هزار ریاِل اکنون، ضمن آن  که واحد پول خرد ایران نیز 
از ریال به پارســه تغییر خواهد کرد و هر یک تومان جدید برابر خواهد بود با 

صد پارسه.
»پارســه« که نام دیگر »تخت جمشید« است، یکی از نام هاى منتخب مردم 
در نظرســنجی بانک مرکزى در سال ۱۳۹0 است. پارسه، پارس، نور و دریک 
نام هاى پیشنهادى مردم بود که در کنار اسامی پیشنهادى بانک مرکزى در این 

نظرسنجی ذکر شده بود.
به  گزارش خبرگزارى ایســنا، دوره گردش موازى و اعتبار همزمان »تومان« و 
»ریال« حداکثر دو سال خواهد بود و پس از پایان دوره  گذار، تعهداتی که پیش 
از این براســاس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل 

ایفا خواهد بود.
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افشاگری زاکانی درباره پرونده »شرکت بازرگانی پتروشیمی« 

تبانی مقامات قوه قضاییه و وزارت اطالعات برای انجام فساد اقتصادی
کیهان لندن- علیرضــا زاکانی فعال 
اصولگرا و نماینــده مجلس نهم در 
نامــه اى به رئیــس قــوه قضائیه از 
جزییات تبانی قوه قضاییه و مأموران 
وزارت اطاعات در تخلفات و فســاد 

اقتصادى پرده برداشته است.
علیرضا زاکانی در این نامه مدعی شده 
که یک تیم متشکل از مأموران وزارت 
اطاعات و قوه قضائیه نه تنها خود به 
فساد اقتصادى می پرداختند بلکه از 
روند برخورد با مفسدان اقتصادى نیز 

جلوگیرى می کردند.
زاکانی در نامه خود به ابراهیم رئیسی 
رئیس قوه قضاییه به پرونده »شرکت 
بازرگانی پتروشیمی« که اکنون روند 
بررســی آن در دادگاه ویژه مبارزه با 
مفاســد اقتصادى دادگاه انقاب آغاز 
شده اشــاره کرده و نوشته است که 
نکات بســیار مهمــی در این پرونده 
درج نشــده و ابعاد این فساد مالی در 

کیفرخواست پنهان مانده است.
زاکانی رقم فســاد صورت گرفته در 
این پرونده را شش میلیارد و ششصد 
میلیون یورو عنوان کرده و نوشته است 
که  این شرکت بیش از هزار میلیارد 
تومان ارزش داشــته ولی به صورت 
قسطی و به قیمت ۱۱0میلیارد تومان 

به این گروه واگذار شده است.
یکی دیگــر از تخلفاتی که زاکانی در 
این نامه به آن اشاره کرده اینست که 
مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی، 
شــرکتی را بــا مبلــغ ۱0 میلیارد 
تومان تاســیس کرده و پس از مدتی 
هزار میلیارد تومــان که معادل یک  
میلیارد دالر به نــرخ آن زمان بوده، 
ارزش گــذارى کــرده و آن را بجاى 
بدهی شان به پتروشیمی خلیج فارس 

داده اند.
علینقــی خاموشــی »پدرخوانــده 
پتروشــیمی ایران« و برادرش مالک 
24 شــرکت بزرگ پتروشــیمی و 
20 شــرکت مرتبــط بــا بازرگانی، 
حمل ونقل و انباردارى پتروشــیمی 
هســتند که رد پاى آنهــا در پرونده 
معروف به »پتروشیمی گیت«  دیده 
می شود. گفته شده است که علینقی 
خاموشی که نخستین رئیس »بنیاد 
مســتضعفان« بوده در فســادهاى 
اقتصــادى حوزه پتروشــیمی نقش 

اصلی را ایفا کرده است.
وبســایت امنیتــی »بولتن نیوز« در 
 ۱۳۹۵ آذر  چهــارم  در  گزارشــی 
علینقی خاموشی را یک ضلع »مثلث 
طایی«  و عضو »کلوپ نفت و نیرو در 
قراردادها و فروش نفت ایران« معرفی 

کرده است.
اکنــون زاکانی مدعی شــده پرونده 
قضایی براى رســیدگی به تخلفات 
پتروشــیمی«  بازرگانی  »شــرکت 
گشــوده شــده بود اما با اعمال نفوذ  
اکبر طبــرى، معــاون اجرایی دفتر 
آیت اهلل صادق آملی الریجانی رئیس 
وقت قوه قضاییــه این پرونده از روند 

بررسی خارج شد!
قابل توجــه آنکه علیرضا زاکانی بجز 
اکبــر طبــرى از مدیرکل پیشــین 
انــرژى وزارت اطاعات بــه عنوان 
»آقــاى الــف«، رئیــس اداره انرژى 
وزارت اطاعــات به عنوان »آقاى م« 
و یکی از مدیــران وزارت اطاعات با 
عنوان محمدحسین شیرعلی نام برده 
است که در فساد اقتصادى »شرکت 
بازرگانی پتروشیمی« نقش داشته اند.

جلیل سبحانی نام دیگرى است که در 
نامه زاکانی به آن اشاره شده. روزنامه 
مردمســاالرى 2۵ امرداد ۱۳۹۸ در 

گزارشی، از جلیل سبحانی به عنوان 
»جعبه ســیاه پتروشیمی گیت« نام 

برده و از بازداشت او خبر داد.
زاکانی چند روز پیش از انتشــار این 
نامــه، در یک برنامه تلویزیونی نیز از 
فساد اقتصادى و تبانی توسط مقامات 
قوه قضاییــه و وزارت اطاعات خبر 

داده بود.
بخش هایی از متن نامه علیرضا زاکانی 

به شرح زیر است:
-»پرونده مربوط به شرکت بازرگانی 
پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه 
ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادى توسط 
قاضی پاکدست، فهیم و شجاع آقاى 
مســعودى مقام در حال رســیدگی 
به اخال شــش میلیارد و ششصد 
میلیون یورویی است نیازمند توجه 
به سایر فســادهاى صورت گرفته از 

جمله:
عدم درج نکات بســیار مهم و ابعاد 
پنهان مانده در کیفرخواست تنظیمی 
ارائه شــده بــه دادگاه محترم ویژه 
مبارزه با مفاســد اقتصــادى دادگاه 
انقاب وجود دارد که برخی از موارد 

آن عبارت است از:
نحوه واگذارى این مجموعه ارزشمند 
به قیمت بســیار پائیــن صد و یک 
میلیارد تومان اقساطی، در حالی که 
قیمت آن حداقل بیش از هزار میلیارد 
تومان با عنایت به محاسبه حداقلی 
جایگاه ویژه این شرکت بعنوان تنها 
ایران،  صادر کننده مواد پتروشیمی 
ارزش برند و ممتاز بودن آن در سطح 
شــرکت  دارایی هاى  ارزش  جهانی، 
در داخــل )شــرکت حمــل و نقل 
پتروشیمی و شرکت اسپیک با دارایی 
هاى فراوان، دفتر مرکزى در میدان 
ونک و انبار سه هکتارى شادآباد در 
تهران( و خارج ایــران )دفاتر لندن، 
آلمان، سنگاپور، دبی، ترکیه، شانکاى 
و پکن چیــن، کره، هنــد( و نهایتاً 
قراردادهــاى منعقده این شــرکت 
فوق العاده اســتراتژیک و پر سود به 
همراه مواد پتروشیمی تحویلی از قبل 
موجود در انبــار آن قبل از واگذارى، 
حکایت از فساد گسترده در واگذارى 

این مجموعه ارزشمند دارد.
رسیدگی به تعهدات این شرکت برابر 
ده ســال تفاهم نامه صورت گرفته 
ضروریســت، بخصوص مغایرت هاى 
حــدود یک میلیــارد و صد میلیون 

دالرى )ارز ۳000 تومانی با محاسبه 
ریالی ارز دولتــی ۱۱2۶ تومانی در 
ســال هاى ۹۱ و ۹2( این شــرکت 
خــاف قــرارداد منعقده بــا تولید 

کنندگان پتروشیمی.
عــدم پرداخت صورتجلســه میزان 
بدهــی هــاى شــرکت بازرگانــی 
پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس 
در سال ۱۳۹4 که به امضاء طرفین 
رسیده و اکنون با تأخیر دیرکرد آن 
برابر قراردادهاى منعقده یک میلیارد 
و پانصد میلیون دالر می باشــد که 
شرکت بازرگانی پتروشیمی متعهد بر 
پرداخت آن بوده که از این کار سرباز 

زده است.
بازپرداخت بخشی از طلب پتروشیمی 
خلیج فارس به میزان پانصد میلیون 
یورو براى پنجاه درصد شرکت پترول 
با محاسبه نادرست قیمت این شرکت 
با تبانی آقایان جلیل سبحانی، شریفی 
نیک نفس، عباس صمیمی، علی نقی 
خاموشی و علیرضا اعایی رحمانی 
)این شرکت با مبلغ ده میلیارد تومان 
تاسیس شده و با تأسیس شرکت هاى 
کاغذى ابتــدا صد میلیــارد تومان 
ارزش گزارى شده و سپس با قیمت 
هزار میلیارد تومان -یک میلیارد دالر 
بنا بر قیمت وقت- محاسبه و پنجاه 
درصــد آن را به پتروشــیمی خلیج 
فارس بابت بدهی داده شــده است( 
انجام شده که در آن بیت المال ضایع 

شده است.«
-  »عوامل اصلی و کلیدى این پرونده 
با تبانــی و اعمال نفوذ آقایان طبرى 
از کیفرخواست  و جلیل ســبحانی 
تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقاب 
از قلم افتاده است که بی شک بازپرس 
تنظیم کننده این کیفر خواست  باید 

پاسخگو باشد.
عوامل دیگر و موثرین اصلی عبارتند 
از آقایان علی نقی خاموشــی بعنوان 
سهامدار و رئیس هیات مدیره شرکت 
ایران بعنوان خریدار  سرمایه گزارى 
جلیل  پتروشیمی،  بازرگانی  شرکت 
ســبحانی بعنوان مدیرعامل شرکت 
اسپیک از شــرکت هاى اقمار آن که 
بیشترین تبانی و فســاد را مرتکب 
شــده اســت و نهایتا آقاى مهدى 
شریفی نیک نفس که معاونت مالی 
و اقتصادى این شــرکت را در زمان 
وقوع جرایم متعدد داشــته و االن از 

شش سال پیش مدیرعامل شرکت 
بازرگانی پتروشــیمی شده اند که با 
تبانی و تنظیم هدفدار کیفر خواست 
اســمی از آنــان در پرونده مطروحه 
در شعبه ســوم دادگاه ویژه مبارزه با 

مفاسد اقتصادى نیست.
پرونده قطور و بسیار مهم دیگر این 
شرکت که داراى اتهامات و تخلفات 
بسیار زیادى اســت که عوامل آن از 
جمله سه نفر ذکر شــده در باال در 
آن نقش آفرین هســتند و از طریق 
شکایت شکات و گزارشات رسمی و 
همچنین گزارشات مردمی ارسالی از 
دفتر مراجعات مردمی مقام رهبرى با 
اعمال نفوذ آقایان اکبر طبرى و جلیل 
سبحانی مسکوت گذاشته شده است 
که این فساد و اعمال نفوذ با ایستادگی 
تمام بازپرس متدین و انقابی شعبه 
امنیت)شعبه شهید  دادسراى  شش 
مقدســی( و معاون محترم شــجاع 
و امانتــدار دادســتان و سرپرســت 
دادسراى امنیت مواجه شده و اینک 
این پرونده نیازمند دستور رسیدگی 

قاطع و ویژه جنابعالی دارد.«
- »در راستاى آسیب شناسی موجود 
مدیرکل وقت انرژى وزارت اطاعات 
آقاى »الــف« و رئیس اداره و متولی 
صنایع پتروشیمی این وزارتخانه آقاى 
»م« حمایت هاى گسترده اى از آقایان 
جلیل سبحانی و مهدى شریفی نیک 
نفس نموده و با حمایت هاى مغرضانه 
رســیدگی به این پرونده ها را مختل 
نموده اند، در این خصوص این دو نفر 
حضوراً حمایت هاى جدى خویش را 
بــه بنده منعکس کرده و با مطلعین 
و معترضین به این فســاد بزرگ هم 
برخورد نموده اند. ضمناً آقاى محمد 
حسین شــیرعلی یکی از متهمین 
اصلی پرونده فســاد کان اقتصادى 
شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان 
وقوع جرم از مدیران وزارت اطاعات 
بوده کــه با سوءاســتفاده از جایگاه 
خویش از برخی از مفسدان حمایت 
نموده و با تبانی با آنها خود نیز آلوده 
به فساد بوده و اینک از کشور متوارى 

شده است.
همچنیــن برخی از کارشناســان و 
ضابطان ایــن پرونده که بــه انحاء 
مختلــف از ســازمان ها و نهادهاى 
مربوطه منفک شده اند اینک با حقوق 
هــاى باال در شــرکت هاى بازرگانی 

پتروشــیمی، تخت جمشید و دیگر 
شــرکت هاى اقمارى مشغول به کار 
شــده اند که این امــر بیانگر تبانی و 
مهندسی پرونده و اطاله دادرسی پنج 

ساله این تخلفات بوده اند.

دادســتانی ســابق تهران متاسفانه 
تحت تاثیر آقــاى طبرى به وظایف 
قانونی خویش عمل نکرده و پرونده 
مهــم اخال اقتصــادى را علی رغم 
درخواست حضرت آیت اهلل الریجانی 
از مقام معظم رهبرى و مجوز ایشان 
براى رسیدگی خاص به پرونده فساد 
اقتصادى در تاریخ 20/۵/۱۳۹۷ می 
بایست بطور ویژه رسیدگی نماید را 
در آبان ماه سال ۱۳۹۷ و سه ماه بعد 
از حکم ویژه رهبرى معظم و برخاف 
این حکم براى رســیدگی با امضاى 
معاون دادستان وقت تهران به شعبه 
یک کیفرى استان فرستاده است که 
با اعتراض دســتگاه هاى نظارتی، در 
دى ماه همان ســال به دادگاه ویژه 
مبارزه با مفاسد اقتصادى – در زمان 
ریاســت قبلی قوه قضائیه – ارسال 

شده است.«
-»سایر تخلفات عدیده این شرکت از 

جمله:
تشکیل گروهی امنیتی از بازنشستگان 
یکی از دستگاه هاى امنیتی و تغییر 
ساختار شــرکت و تعدیل نیروهاى 
متخصص و کاردان این شرکت)۵۹ 
نفر رســمی –بــا پرداخــت حقوق 
ماهیانــه آنها– و 2۷ نفر قراردادى به 
بهانه اخراج جمعاً ۸۶ نفر، با پرداخت 
پاداش هاى نجومی از یک صد میلیون 
تومان تا یک میلیــارد تومان به هر 
فرد( براى تخلیــه نیروهاى کاردان 
شــرکت و زمینه اعام برشکستگی 
شرکت بازرگانی براى عدم پرداخت 
بدهی هاى این شرکت و حقوق بیت 
المال صــورت پذیرفته در حالی که 
بعداً تعدادى از افراد شبکه خویش را 
تحت عناوین مختلف جذب نموده اند.
مسئوالن شرکت بازرگانی پتروشیمی 
در خارج کشــور برخی محصوالت 
پتروشیمی که سرمایه ملی می باشند 
را با مهندسی و تبانی به شرکت هاى 
خارجی متعلق بــه برخی مدیران و 
سهامداران شــرکت سرمایه گذارى 
ایران تحویــل داده و در یک فرآیند 
شکایت صورى و پرونده سازى اقدام 

به فریب دســتگاه هاى نظارتی می 
نمایند. بطــور نمونه در یک فقره ۶۶ 
میلیون یورو توســط شرکت آلپاین 
متعلق به آقاى عایی رحمانی جنس 
دریافت شده و سپس شرکت مذکور 
به نام افراد خارجی شــده و از انجام 

تعهدات سرباز زده است.
ارتبــاط و همکارى بــا متهم اصلی 
متــوارى شــده پرونــده کاســه 
 ۶۸ شــعبه  ۹۹۸2۱2۶400004در 
دادگاه تجدیــد نظر مجتمــع امور 
اقتصادى تهران معــروف به پرونده 
آهنیها یــا آبدار به نــام آقاى احمد 
طاهرى نســب که بر اساس پرونده 
کاسه ۸۸/۱۱۹2/۸۸00۹۵  دادنامه 
2 مورخ 2۸/۱/۱۳۸۸  به میزان ۱02 
میلیون دالر در سال ۱۳۸۳ با جعل 
اسناد و ارایه مدارک صورى  از بانک 
هاى مرکزى، ملی، سپه، کشاورزى، 
تجارت و صادرات کاهبردارى نموده 
و از 2۶/۸/۱۳۸۳ از کشــور متوارى 
شده و اینک در دبی وکیل و نماینده 
شرکت بازرگانی پتروشیمی دبی شده 

است.
واگذارى محموله هاى پتروشــیمی 
بــه افراد صورى در توافق مفســدانه 
درون شــبکه اى در شرکت بازرگانی 
پتروشــیمی که مصداقی از آن را در 
واگــذارى محموله هفتــاد میلیون 
درهمی بــه افراد درون شــبکه اى 
شــرکت و دریافت تضمیــن هفتاد 
میلیون درهم )هفتاد میلیارد تومانی 
برابر قیمت وقــت درهم( از نگهبان 
ساختمانی به نام آقاى »ح-ر« تحت 
عنوان جعلــی یکی از صرافان معتبر 
تهران انجام شــده که این فساد در 
زمان مدیرعاملی آقاى شریفی نیک 

نفس انجام پذیرفته است.«
– آقاى جلیل سبحانی در دادسراهاى 
پولــی بانکی، کارکنــان دولت و … 
پرونده هاى متعدد دیگرى نیز دارد که 
با تبانی آقاى طبرى رسیدگی نشده 
که نیاز به اعاده رسیدگی دارد و نقطه 
مهم و بسیار حائز اهمیت دیگر نفوذ 
ایشان در دستگاه هاى امنیتی، نظارتی 
و قضایی کشور برخاف داشتن اقامت 
و گرین کارت براى خود و خانواده اش 
در کشورهاى غربی است که نیازمند 

رسیدگی اساسی می باشد.
اخیراً دستگاه قضایی اقدام به بازداشت 
آقاى سید حســن میرکاظمی بابت 
تخلفات متعدد بانکی نموده اســت، 
از آنجایی که ایشــان نیــز از ارتباط 
وثیقی با آقاى طبرى برخوردار بوده 
اند تنها در یک پرونده با بهره بردارى 
از تســهیات بانک صادرات اســتان 
گلستان و با ارایه اسناد جعلی مبالغ 
کانی را کاهبــردارى نموده که بنا 
بر بررسی نهایی اسناد موجود، قریب 
هزارو پانصد میلیــارد تومان در این 
مورد بدهکار به بانک صادرات استان 
گلستان می باشد که متاسفانه سال 
ها پرونده مذکور در دستگاه قضایی 
رســیدگی نشده و بعد از اعمال نفوذ 
آقاى طبرى و رسیدگی خاف واقع 
در کمال نابــاورى راى به نفع آقاى 
میرکاظمی داده اند که خوشبختانه 
این تبانی مورد اعتراض مسئول عزیز 
مدیریت شــعب این بانک در استان 
گلســتان و ارشــد حقوقی فداکار و 
انقابی این بانک قرار گرفته است. این 
موضوع نیازمند دستور اکید جنابعالی 
براى برخورد با خاطیان و مفســدین 
این پرونده بعنوان یکی از پرونده هاى 
آقاى میرکاظمی و رسیدگی به سایر 

پرونده هاى فسادآلود ایشان دارد.«
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2018

 104-33546 Holland Ave.,  Abbotsford

$399,000

306-150 E. 15th St., 
North Vancouver

$439,000

 322 E. 5th Street,  North Vancouver

$1,488,000

تاون هاوس، دو طبقه، سه خوابه با 2/5 سرویس حمام، 1750 اسکورفیت،
 Walking Closet  بسیار دلباز، استیلس استیل اپالینسس، اتاق خواب اصلی دارای 

و بالکن مشرف به جنوب، شومینه گازی، پارکینگ سرپوشیده با درب اختصاصی
 به منزل،  انباری بزرگ، در یک مجموعه مسکونی بسیار خوب  در قلب نورت ونکوور،

نزدیک به کلیه امکانات رفاهی و مراکز خرید

#2- 250 E Keith Road,  North Vancouver
$1,098,000

Open by Appointment

تاون هاوس بسیار زیبا، سه طبقه، سه خوابه و دن، 2/5 سرویس حمام ، 
نوسازی شده، در یک مجموعه مسکونی بسیار خوب و مرتب واقع در خیابان 

بن بست، آشپزخانه و اتاق پذیرایی بزرگ،  بالکن و پاسیو بزرگ
بیس منت دارای اتاق نشیمن بزرگ، دفترکار، الندری،
Deep Cove نزدیک به کامیونیتی سنتر و دبیرستان و

612-1500 Ostler Court, North Vancouver
$899,000

Open by Appointment

953 E. 13th St.,
North Vancouver

$1,229,000
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I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

Edgemont Village

107-2339 Shaughnessy St., Port Coquitlam
$387,000

778-558-8272
www.majidtalebi.com
mt@majidtalebi.com

$645,000
#105-9868 Cameron St., Burnaby

تاون هاوس نوساز )2018(،  دو طبقه، سه خوابه با 2،5 سرویس کامل حمام،
جنوبی، بسیار روشن و دلباز، سقف بلند، آشپزخانه مدرن، دارای 3  بالکن، 

پاسیوی بزرگ، 2 پارکینگ سرپوشیده،در منطقه ای بسیار آرام  و دنج،
Deep Cove، Cates Park نزدیک به

10-3595  Salal Drive,  North Vancouver

$999,000

آپارتمان نوساز دوخوابه با 2 سرویس کامل حمام، 823 اسکورفیت،
،Walking Closet نقشه بسیار خواب، روشن و دلباز، اتاق خواب اصلی با

دسترسی به 15 هزار اسکورفیت تسهیالت رفاهی شامل استخر سوپوشیده، سونا، 
سالن ورزش، سوئیت میهمان، سالن سینما،..... در قلب برنت وود )برنابی(،

 در فاصله بسیار نزدیک به فروشگاه ها و اسکای ترن، 
دسترسی آسان به بزرگراه شماره یک

#207-1728 Gilmore Avenue,  Burnaby
$668,900

Open by Appointment

#301-150 West 15th St., 
 North Vancouver

$869,000

#315-2970 Princess Cr., 
Coquitlam

$379,900

Open: Sat. 2-4
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صادق الریجانی،
 ُتف سر باالی »رهبر«

آقاى صادق الریجانی براى شکار شدن رها شده است. پس از شلیک چند 
تیر به پیرامون و دستگیرى ُمعاون و کارچاق کن وى، اینک خود او به گونه 

ُمستقیم زیر آتش قرار گرفته است.
هنگامــی که اصلی ترین بُلندگوى ُحکومتی بینندگان خود را دعوت به 
تماشــاى ُسقوط ستاره بخت آقاى الریجانی می کند، به خوبی می توان 
بنا را بر تاشی سازمان یافته براى اره کردن پایه صندلی این مقام ارشد 
ُحکومتی گذاشت. صداوسیماى ج.ا، رییس پیشین ُقوه قضاییه را به دلیل 
اشرافیت و ترویج آن و نیز پیگرد ُمنتقدانش زیر ضرب گرفته و تردیدى 
نیســت که در روزهاى آینده محورهاى حمله دیگرى نیز بدینها خواهد 

افزود.
به ُموازات این، آیت اهلل ُمحمد یزدى، پایور بُلندپایه ج.ا و رییس یک اُرگان 
ُحکومتی در حوزه علمیه ُقم، از همان زاویه صداوسیما یعنی اشرافیت، به 
ُماى بخت برگشته تاخته است . او همچنین براى ُمخالفت خود با آقاى 
الریجانی ســابقه تراشیده و نوشتن نامه تهدید آمیز از سوى وى به آقاى 

خامنه اى مبنی بر قهر، ترک ایران و اقامت در نجف را تایید کرده است.
الزم به گفتن نیســت که در پس پرونده ســازى و دمونتاژ آقاى صادق 
الریجانی، شخص رهبر جمهور اسامی، آقاى علی خامنه اى، قرار دارد. 
تحت هیرارشــی ج.ا، بدون دستور یا چراغ ســبز وى، حمله به یکی از 

باالترین مقامهاى ُحکومتی و منصوبان ُمستقیم او ُممکن نیست.
نُخستین واُکنش آقاى الریجانی به حمات سازمان یافته علیه خود نشان 
می دهد که در درجه اول نوع و ماهیت بازى را دریافته و درجه بعد تاش 
می کند با تهدید به افشاگرى خود را از زیر ضرب بیرون بکشد. او ُسخن 
از یک »پروژه براى تخریب اینجانب و شاید هم تخریبهاى دیگر« توُسط 
»صدا وســیما و نهادهاى دیگر« می راند و ُهشدار می دهد که »سینه ام 
خزانه االسرار مجموعه اى از ُمعاونان، قائم مقامات و آقازاده هاى مسووالن 
و شخصیتها« اســت و می افزاید: »در موقع ُمناسب به تفصیل ُصحبت 

خواهم کرد.«
اگرچه تهاُجم به آقاى الریجانی به طور ُعمده از زاویه فساد مالی و مواهب 
آن جریان دارد، اما باید در نظر داشــت که فســاد مالی در کنار ُرسوایی 
جنســی دو محور محبوب در رژیم والیت فقیه براى تصفیه حســاب با 
یکدیگر و خارج کردن ُرقبا از بازى به شمار می آید. از این رو، ابهامی که 
پیرامون زمینه ها و انگیزه واقعی این درگیرى در راس »نظام« وجود دارد، 

تا باز شدن زوایاى پنهان آن به حال خود باقی می ماند.
آنچه که به یقین می توان از آن ُسخن گفت، نقش بی بدیل آقاى خامنه 
اى در اتهاماتی اســت که به آقاى الریجانی نســبت داده می شود. وى 
منصوب ُمســتقیم »رهبر« است و تحت نظارت و ُمجرى اوامر او در نهاد 
قضایی – امنیتی بوده اســت. آیت اهلل صادق الریجانی از ُجمله از آن رو 
ُشهرت یافته که دســتگاه قضایی را با بی پروایی و زنندگی بیشترى به 
عروسک خیمه شب بازى آقاى خامنه اى و اُرگانهاى امنیتی او بدل کرده 

است.
آقاى خامنه اى در تمام طول فعالیت ُگماشته اش در ُقوه قضاییه، از و در 
هر آنچه که ُمرتکب شده، پُشتیبانش کرده و حتی زمانی که کوس ُرسوایی 
ده ها حساب بانکی مخفی وى و عایدى ماهانه 22 میلیارد تومان آن نیز به 
صدا درآمد، این هیچکس کمتر از »مقام ُمعظم« نبود که به حمایت از او 
برخاست و اتهامات و ُمستندات مطرح شده را »تُهمت، بدگویی و تعُرض 
به قوه قضاییه« خواند و مقام ُرســوا شــده را تشویق کرد: »فضا سازى و 

تُهمت نباید در عزم و اراده و فعالیتها تاثیر منفی بگذارد.«
آقــاى خامنه اى همچنین با وجود فراگرفتن آقاى الریجانی در هاله اى 
از بدنامی و ُرســوایی مالی، در پایان ریاستش بر دستگاه قضایی، ُسکان 
هدایت و راهبرى مجمع تشخیص مصلحت نظام را در دست او گذاشت 
و فراموش نکرد که »ُمدیریت پُرتاش و عالمانه و ُمخلصانه« وى در ُقوه 

قضاییه را تحسین کند.
ولی فقیه ج.ا براى کناره جستن از ُگماشته خود و فرار از مسوولیت در برابر 
عملکرد و کارنامه وى، کار ُدشــوارى در پیش دارد. آنتن حساس جامعه 
محروم که رو به دستگاه غارتگر حاکم و رهبران و پایوران فاسد آن تنظیم 

منصور امانشده، مسیر ُگریز او را از هم اکنون مسدود کرده است.

آیا دعوا بر سر قبای »رهبری« است؟
بحــران جانشــینی در جمهوری 
اســالمی وارد فاز تازه ای شــده 
اســت. پس از حذف  اکبر هاشمی 
گزینه  مهم تریــن  رفســنجانی 
تخریب  طریــق  از  جانشــینی 
خانواده اش و سپس فوت مشکوک او 
و همچنین فوت هاشمی شاهرودی، 
به نظر می رســد که در حال حاضر 
جانشینی  برای  گزینه  ســه  تنها 
آیت اهلل خامنه ای باقی مانده. صادق 
الریجانی، ســید ابراهیم رئیسی و 
حفاظت  رئیس  خامنه ای.  مجتبی 
پی دستگیری های  در  قضاییه  قوه 
اخیر قوه قضاییه گفت که پاکسازی 
درونی را به دســتور »رهبر« انجام 
می دهند و  این را می توان تلویحا 
به چراغ سبز رهبر برای برخورد با 
الریجانی هم تعبیر کرد. اگر چنین 
فقدان  باشد؛ جمهوری اسالمی در 
خامنه ای دو رهبــر بالقوه خواهد 
داشــت. ابراهیم رئیسی و مجتبی 

خامنه ای.

ماجــراى الریجانی زدایــی در نظام 
جمهورى اسامی وارد مرحله تازه اى 
شده اســت. در طی کمتر از یک ماه 
خبر بازداشــت اکبر طبــرى معاون 
صادق الریجانی و خبر تکذیب شده ى 
بازداشت عباس جعفرى دولت آبادى، 
دادســتان کل تهران منتشــر شد. 
همزمان اخبارى غیررسمی مبنی بر 
ارســال نامه اى تهدیدآمیز از صادق 
الریجانی به آیت اهلل خامنه اى به گوش 
رسید. در این نامه وى رهبر جمهورى 
اســامی را تهدید کرده که اگر فشار 
بر اطرافیان وى بر طرف نشود؛ او به 
زادگاهش در نجف مهاجرت خواهد 
کرد. اما ماجرا چیست؟ آیا جمهورى 
اسامی به واسطه ابراهیم رئیسی قصد 
دارد  که نظام را از فســاد بزداید یا از 
الریجانی ها؟ آیا الریجانی ها مســبب 
فساد در جمهورى اسامی هستند یا 

مسئله فراتر از آن است؟

حملــه بــه صــادق الریجانی از 
صداوسیما تا محمد یزدی

صادق الریجانی در روزهاى اخیر براى 
نخستین بار از ســوى صداوسیماى 
جمهورى اســامی هم نواخته شده 
است. حیدرى، اسفندیارى و دالورى، 
مجرى هاى صداوســیما در برنامه اى 
گفتند به خاطر انتقادات شان از درباره 
عملکرد سازمان ثبت اسناد، شخص 
رئیس قوه احضارشــان کرده بوده و 
قصد بازداشت شان وجود داشته است 
که با صحبت هاى  عزت اهلل ضرغامی، 
رئیس وقت صداوسیما، موضوع فیصله 

یافته.
در برنامه اى دیگر به کارگردانی وحید 
یامین پور آملی الریجانی به ســاخت 
حوزه علمیه مجلل متهم شد. در آن 
برنامه یک روحانی می گوید:»قبل از 
گیر دادن به ویاهاى لواسان به حوزه 
لواسان باید گیر بدهید. این حوزه هاى 
مجلل در قــم و مدارس مجلل چند 
درصد مال مراجع تقلید صاحب رساله 
اســت که هیچ نسبتی با حاکمیت و 
دولت برحســب ظاهــر ندارند؟ مال 
رئیس ســابق قوه قضائیــه یا رئیس 
سابق مجلس یا امام جمعه فان شهر 
اســت«. یامین پور خود در برنامه اى 
زنده صراحتاً اعام کرده بود که »قوه 
قضاییه مصونیــت فوق العاده اى براى 
خودش ایجاد کرده بود که قربانی آن، 

همه جریان هاى سیاسی بودند.«
علیرضا پناهیان از افــراد نزدیک به 
ابراهیم رئیسی و حلقه عماریون نیز 
به طور غیرمستقیم آملی الریجانی را 

آخوند دربــارى خوانده و الفاظی که 
آیت اهلل خمینی براى روحانیون فاسد 

بکار می برده را به وى نسبت داده.
اما شدیدترین حمله رئیس پیشین 
قوه قضاییه و رئیــس فعلی مجمع 
تشــخیص مصلحت از سوى محمد 
یــزدى نخســتین قاضــی القضات 
جمهورى اســامی پس از آیت اهلل 
خمینی است. یزدى که به تندمزاجی 
شهرت دارد این بار به همتاى خویش 
تاختــه و در واکنــش بــه احتمال 
مهاجرت الریجانی بــه نجف گفته 
اســت:» فانی می گوید اگه این کار 
را نکنید نجف مــی روم! خب بروید، 
آیا با رفتن شما قم به هم می خورد؟ 
شــما در قم بودنتان هم خیلی مؤثر 
نبود؛ چه رسد که نجف بروید. رییس 
دفترى که ۱0 ســال، جاى مهمی را 
اداره کرده دســتگیر می شــود، بعد 
اعتراض می کند که چرا گرفتید؟! به 
اسم مدرســه علمیه، کاخ ساختند! 
آیــا ارث پدرت بــود؛ از کجا آوردى 

ساختی؟«

علیه  حمالت  به  اصولگرایان  طعنه 
آملی الریجانی

اصولگرایان امــا علیرغم موجی که 
علیه صادق الریجانــی به راه افتاده، 
وى را تنهــا نگذاشــته اند. مرتضی 
مقتدایــی عضو مجلــس خبرگان 
رهبــرى و از مقامات پیشــین قوه 
قضاییه از منتقدین الریجانی خواسته 
تا سکوت کنند. به گفته وى همین 
شــخص اگر کار خافی داشته، اگر 
صاح می دانستند، همان وقت تذکر 
می دادند، ولی اگر صاح نمی دانند و 
سکوت کردند، باید همیشه سکوت 

کنند.
رســانه اى  فعال  مهاجــرى  محمد 
اصولگرا نیــز در توئیتی نقد علیرضا 
زاکانــی به الریجانی را به تمســخر 
گرفته و با طعنه خطــاب به قاضی 
القضات پیشــین نوشــته کاش وى 
در دوره ریاســتش با زاکانی برخورد 
می کرد. صادق الریجانی زاکانی را در 
واکنش به نقدش اصولگرانما خوانده 

بود.
رئیس بسیج سازمان صداوسیما نیز 
با تعبیرى مشابه اما صریح تر مجریان 
منتقد الریجانی را ترســو توصیف و 
گفته:»اگر واقعاً چنین اتفاقی افتاده، 
چرا در زمانی که ایشان در آن سمت 
بوده هیچ وقت گایه اى نکردند و از 

ترس سکوت کرده بودند؟«
امــا دفاع احمــد توکلــی از صادق 
الریجانی بیشــتر معطوف به دفاع از 
عملکرد وى است. توکلی که نسبت 
سببی با الریجانی دارد در توضیحی 
براى سایت الف نوشته که عزل سعید 

مرتضوى و پیگیــرى پرونده قضایی 
برادران رئیس جمهور و معاون اولش 
با دستور و حمایت صادق الریجانی 

صورت گرفته است.

از  الریجانی،  صادق  مخالفان  حلقه 
اصالح طلبان تا حلقه احمدی نژاد

صــادق الریجانی در دوره ریاســت 
نزدیک به ۱0 ســاله خویش بر قوه 
قضاییه دشــمنان زیادى براى خود 
تراشید. او وارث محاکمه هاى فعاالن 
جنبش سبز بود که احکام شدیدى از 
قوه قضاییه دریافت کردند. الریجانی 
همچنین از مدافعان سرسخت حصر 
رهبران جنبش ســبز بود و از موانع 
جدى رفع حصر به شــمار می رفت. 
از سوى دیگر وى مورد نقد برخی از 
نمایندگان نزدیک به اصاح طلبان 
قرار گرفــت که پرونده هــاى مالی 
دستگاه قضایی از جمله ۶۳ حساب 

شخصی وى را تعقیب می کردند.
همزمــان با اصاح طلبــان محمود 
نیــز  یارانــش  و  نــژاد  احمــدى 
شــدیدترین تنش ها را چه در دوره 
ریاســت جمهورى وى و چه پس از 
اتمام آن با دستگاه قضایی الریجانی 
پشت سر گذاشتند. برکنارى سعید 
مرتضوى، محکوم شــدن محمدرضا 
رحیمی معــاون اول احمدى نژاد و 
سپس بازداشت بقایی و رحیم مشائی 
از یک سو و افشاگرى ها درباره مفاسد 
اقتصادى الریجانــی و اطرافیانش تا 
جایی که شــخص احمدى نژاد در 
مجلس متن مذاکرات سعید مرتضوى 
با فاضل الریجانی را در خصوص یک 
زد و بند مالی منتشر کرد و همچنین 
طــرح موضوعاتی چون جاسوســی 
دخترش که از ســوى احمدى نژاد و 
برخی کانال هاى تلکرامی دامن زده 
می شد؛ همگی از سطح باالى تنش 
در مدیریت کان جمهورى اسامی 

حکایت داشت.

صادق الریجانی، قربانی فســاد یا 
رقابت برای جانشینی

ریاست صادق آملی الریجانی بر قوه 
قضاییــه نقطه عطف رشــد خاندان 
الریجانی در ساختار  قدرت جمهورى 
اسامی بود. هر چند پیش از حضور 
وى در دســتگاه قضا، برادرش جواد 
اردشیر الریجانی همواره از اشخاص با 
نفوذ در دستگاه قضا بشمار می رفت. 
وى سال ها به عنوان معاون بین الملل 
و رئیس ســتاد حقوق بشــر در قوه 
قضاییه حضور داشت هرچند نامش 
به عنــوان یکی از متهمــان زمین 
خوارى بر ســر زبان ها بود. از سوى 
دیگر پــس از انتصاب علی الریجانی 

بر ریاست سازمان صداوسیما و قدرت 
گرفتن وى در دولت احمدى نژاد به 
عنوان دبیر شوراى عالی امنیت ملی 
و ســپس ریاست مجلس، اصطکاک 
خاندان الریجانی با دیگر اصولگرایان 
بیشتر شــد. برخی آنان را گزینه اى 
جدى براى به دست گرفتن کل قدرت 
نظام پس از آیت اهلل خامنه اى تصور 

می کردند.
صادق الریجانی دســت کم تا زمانی 
که هاشمی رفسنجانی در قید حیات 
بود؛ یکــی از گزینه هاى جدى براى 
جانشــینی آیت اهلل خامنــه اى بود. 
بسیارى از اصولگرایان حاضر بودند تا 
در ازاى کنار زدن هاشمی رفسنجانی 
به رهبرى آملــی الریجانی رضایت 
دهند؛ اما فوت ناگهانی هاشمی اقبال 
را از الریجانــی نیز گرفت و با مطرح 
شدن ابراهیم رئیسی ابتدا به عنوان 
نامزد اصلی اصولگرایان در انتخابات و 
تولیت آستان قدس رضوى، به تدریج 
حمات براى تخریب صادق الریجانی 

آغاز شد.
ایــن روند به نحــوى ادامه یافت که 
دوره ریاســت وى بر قــوه قضاییه ۶ 
ماه زودتر پایان یافت. نتایج انتخابات 
هیات رئیســه خبرگان رهبرى نیز 
شکست دیگرى براى الریجانی بود. 
رئیســی در آن انتخابات از مجموع 
۷۸ رأى اعضــاى مجلس خبرگان با 
4۳ رأى به عنوان نایب رئیس نخست 
مجلس خبرگان رهبرى انتخاب شد. 
الریجانی در آن رقایت 2۷ رأى کسب 
کرد و با اختــاف ۱۶ رأى از رقیب 

خویش شکست خورد.
با در نظــر گرفتن ایــن ماحظات 
می توان گفت بحران جانشــینی در 
جمهورى اســامی وارد فاز تازه اى 
شــده اســت. پس از حــذف  اکبر 
هاشــمی رفســنجانی مهم تریــن 
گزینه جانشــینی از طریق تخریب 
خانواده اش و سپس فوت مشکوک او 
و همچنین فوت هاشمی شاهرودى، 
به نظر می رســد که در حال حاضر 
تنهــا ســه گزینه براى جانشــینی 
آیت اهلل خامنه اى باقی مانده. صادق 
الریجانی، ســید ابراهیم رئیســی و 
مجتبی خامنه اى. رئیس حفاظت قوه 
قضاییه در پی دستگیرى هاى اخیر 
قوه قضاییه گفت که پاکسازى درونی 
را به دستور »رهبر« انجام می دهند و  
این را می توان تلویحا به چراغ ســبز 
رهبر براى برخــورد با الریجانی هم 
تعبیر کرد. اگر چنین باشد؛ جمهورى 
اسامی در فقدان خامنه اى دو رهبر 
بالقوه خواهد داشت. ابراهیم رئیسی و 

مجتبی خامنه اى.

محمدرضا سرداری )زیتون(
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حمید زرگرزاده

ترجمه و تنظیم: جواد طالعی
کیهان لندن

شکوه میرزادگی

مسیح علینژاد 
و قیم های خارجه نشین

 زنان ایران

پس از اولتیماتوم »رییس دادگاه انقاب اسامی«، مبنی بر 
این که: »ارسال ویدئو به مسیح علینژاد جرم است.« انگشت 
شمارى از ایرانیان خارج کشور )از جمله مجریان تلویزیون 
هاى بی بی ســی و ایران اینترنشنال( به تکاپو افتاده و از 
مسیح خواسته اند که کمپین چهارشنبه هاى سفید را رها 
کرده و به انتشــار ویدئوهایی که از ایران می رسد خاتمه 
دهد. ظاهرا آن ها پخش ویدئو را خطرى براى فرستندگان 

آن دانسته و نگران وضعیت آن ها شده اند!
چهارشنبه هاى سفید، کمپینی ست که چهار سال پیش به 
ابتکار مسیح علیزاده شروع شد و تا امروز ادامه دارد. قبل از 
آن او، در کنار همه ى کارهاى ژورنالیستی مبتکرانه اى که 
انجام می داد، ضفحه اى در فیس بوک را اداره می کرد به 
نام آزادى هاى یواشکی. و زنان ایرانی عکس هاى خودشان 
را در آن منتشــر می کردند و از تجربه هاى خودشان در 
ارتباط با حجاب اجبارى و آزادى پوشش سخن می گفتند.

وقتی مسیح، آزادى هاى یواشکی را شروع کرد، در مطلبی 
که، به مناسبت روز جهانی زن بود، نوشتم: » کاش ما روزى 
بتوانیم آزادى هاى علنی داشته باشیم«. منظورم این بود 
که عنوان یواشــکی بر امرى، چون آزادى، که جزو حقوق 
اساسی انسان هاست، خود نوعی تسلیم به اجبار است. اما 
وقتی چهار سال پیش مســیح کمپین »چهارشنبه هاى 
سفید« را اعام کرد، دریافتم که او باهوش تر از این است 
که »یواشــکی« ها راضی اش کند. و شــاید هم دانسته یا 
نادانسته با »آزادى هاى یواشکی« به نوعی قصد آماده کردن 

زنان را براى کارى بزرگتر داشته است.
»چهارشنبه هاى سفید«،کمپینی به موقع و به جا بوده که 
در یک دوره از تاریخ تاریک سرزمین مان، و در رویارویی با 
قوانین زن ستیزانه ى رژیمی اعام شد، که در قدم اول به 
قدرت رسیدن خود، اقدام به نابودى دست آوردهاى برابرى 

خواهانه زنان کرد.
این کمپین در واقع از همان نوع آزادى خواهی هاى علنی و 
پیوسته اى است که زنان مبارز و موفق جهان با طی کردن 

آن )در قالب حرکت هایی ابتکارى( موفق به واژگون کردن 
بسیارى از قوانین زن ستیزانه شدند.

چهارشــنبه هاى سفید به ســرعت توجه دختران و زنان 
زیادى را در سراســر ایران به خود جلــب کرد. و آن ها را 
واداشت تا حرکت هاى ابتکارى دیگرى را، مثل »دختران 
خیابان انقــاب« و یا ضبط ویدئوى درگیرى هاى خود با 
ماموران در کوچه و خیابان، و فرستادن آن براى مسیح و یا 
رسانه ها مختلف را تدارک ببینند. و مسیح به طور مرتب با 
آن ها بوده است و به طور مرتب کمک کرده تا صداهاى آن 

ها منتشر شده و بازتاب داشته باشد.
و اکنون، یعنی درست هنگامی که اثر تاش هاى این زن 
هوشــیار و کم نظیر خواب مســئولین زن ستیز حکومت 
اســامی را آشفته کرده، آنچنان که مرتب نام او را بر زبان 
می آورند، نســبت به او هتاکی می کننــد، و دیگران را از 
ارتباط با او برحذر می دارند، افرادى، آن هم کســانی که 
حرفه شان خبردهی و روزنامه نگارى ست از او می خواهند 
که کارش را تعطیل کند؟ و بدتر این که از او می پرسند آیا 
ادامه این کار اخاقی ســت؟ و این را طورى می گویند که 

یعنی اگر آن را ادامه دهی بی اخاقی ست!
متاسفانه، برخی هنوز به اهمیت مبارزه با »حجاب اسامِی 
اجبارى« واقف نیســتند. و کراهت این اجبار را درک نمی 
کنند. گذشته از این آن ها متوجه نیستند که روزانه هزارها 
زن در گوشه و کنار سرزمین مان به عنوان بدحجابی مورد 
آزار هاى خیابانی، بازداشــت، جریمه هاى نقدى، زندان و 
شکنجه قرار می گیرند و )به گفته وزارت بهداشت( هشتاد 
درصد زنان ایران کمبود ویتامین »د« دارند. آن ها حواس 
شــان نیست میلیون ها دختر پنچ شش ساله از روزى که 
وارد مدرسه می شوند تا به جوانی برسند ناچارند آزارهاى 
روحی و فیزیکی پوشــش اجبارى را بر شانه هاى کوچک 
شان تحمل کنند. و هنوز نمی دانند که مسیح با این ابتکار 
دست روى قانون انســان ستیزى گذاشته که بیش از هر 

قانون دیگرى اکثریت زنان ایران را هدف قرار داده است.

البته که زنان ایران غیر از حجاب در اکثر موارد و به دلیل 
قوانین واپسگراى رژیم حاکم بر ایران گرفتار آزارهاى دایمی 
هســتند اما تعداد زنانی که فرضا گرفتــار قوانینی چون 
نداشتن حق قیومیت کودکان، چندهمسرى، حق سفر و 
شغل و .. و هستند خیلی کمتر از تعداد زنانی ست که روزانه 
درگیر حجاب اجبارى هستند. عاوه بر این ،زنان هوشمند 
راه حل هایی هم براى فرار از آن ها پیدا کرده اند، مثا آمار 
هاى پس از انقاب اسامی نشان می دهد که اکثر زنان )به 
ویژه زنان تحصیل کرده و یا پدران و مادران دختران جوان( 
در وقت ازدواج هم اجازه ازدواج مجدد را از مرد ســلب می 
کنند، هم حق طاق می گیرند، و هم مسایل قیمومیت و 
شغل و سفر و غیره را به نوعی حل می کنند. اما هیچ زنی 
در ایران نمی تواند اجازه آزادى پوشش را از شوهر یا پدر یا 

هر شخص دیگرى براى خودش یا دخترش بگیرد.
به همین دالیل است که کار مسیح ارزشی بسیار بیشتر از 
آن چه که دیده شده و یا به آن پرداخته شده پیدا می کند. 
در واقع او پس از انقاب توانســته بیش از هر مبارز حقوق 
زنانی بیشترین ارتباط و نزدیکی را با زنان حق طلب، و یا 
معترض ایرانی برقرار کند و چنین است که به ویژه در این 
یکی دو سال گذشته خارى دایمی بوده در چشم مسئولین 

حکومت اسامی.
من هنوز نمی دانم این مجریان تلویزیون ها چه کســانی 
هستند، که ادامه کار مسیح را بی اخاقی دانسته و یا آن را 
خطرى براى زنان می دانند؟ اما می دانم که در بی بی سی 
هیچ مجرى برنامه اى حق ندارد که خودش تصمیم بگیرد و 
برود پشت دوربین و از اخاق یا بی اخاقی سخن بگوید. آن 
ها معموال سخنانی را می گویند که به آن ها دیکته می شود 
و یا در چارچوبی باید سخن بگویند که برایشان تعیین کرده 
اند. به همین دلیل به عنوان یک فمنیست و یک ژورنالیست 
آزاد که در چهل سال گذشته هیچ گاه از ایران و خبرهاى 
مربوط به آن غافل نبوده، چند پرسش از، نه فقط مجریان 

بی بی سی، که از گردانندگان این موسسه دارم:
ـ آیا چهل ســال دفاع کردن مستقیم و یا غیرمستقیم از 

حکومتی دیکتاتورى که در همه ى موارد ضد حقوق بشرى 
رتبه اول را گرفته، بی اخاقی نیســت؟ اما دفاع کردن از 
خواســت هاى حقوق بشــرى زنانی که، به قول مســیح، 
»خودشان تصمیم به مبارزه گرفته اند«، غیر اخاقی ست؟

ـ آیا شما هم به سان مسئولین حکومت اسامی زنان ایران 
را ناقص العقل می دانید و می خواهید به جایشان تصمیم 
بگیرید که چه برایشان خوب است و چه بد؟ چه خطرناک 
است و چه امن؟ مگر آن ها عروسک یا مجسمه اند؟ یا آدم 
هاى ماشینی اند که ویدئو بسازند و بفرستند براى مسیح و 

ندانند که چه می کنند؟
ـ آیا شــما هم چون رهبران انقاب اسامی مردمان ایران 
را »امت«ى می دانید که وقتی »قاضی القضات« رایی می 

دهد همه باید اطاعت کنند؟

سوال مسیح علی نژاد از مجری بی بی سی فارسی و ایران 
اینترنشنال

هم مجرى بی بی سی فارسی و هم مجرى ایران اینترنشنال 
بعد از انتشــار ویدیوى غضنفرآبادى رییس دادگاه انقاب 
که گفته بود ارســال ویدیو به مسیح علی نژاد جرم است 
پرسیدند، آیا از این پس ادامه کمپین چهارشنبه هاى سفید 
اخاقی اســت ؟ آیا اخاقی این نیست که مسیح کارش را 
متوقف کند و دیگر فیلمی از اعتراضات زنان منتشر نکند....

از آن روز تا کنون تعداد ویدیوهاى ارســالی زنان و مردان 
بیشتر شده و من هم از اکثر آنها دوباره و چندین باره می 
پرسم که آیا از حکم رییس دادگاه انقاب تهران خبر دارند.
برخی از آنان در فیلم هایی که می فرستند هم به دادستان 
تهــران هم به زنانی که احکام طوالنی زندان دریافت کرده 
اشــاره می کنند و با این همه تاکید می کنند که »ساکت 
نمی مانیم«...حتی ویدیوهایی که می آید نشان می دهد که 
زنان از ماموران گشت ارشاد و آمران به معروف با شجاعت 

بیشترى فیلم گرفته و از حق شان دفاع می کنند.
دیــروز یک زن از زنی دیگر که مورد حمله کامی یک امر 
به معروف قرار گرفته بود فیلم تهیه کرده بود و وقتی فیلم 
را منتشــر کردم عده اى نوشتند این زن دارد مقاومت می 
کند چه نیازى دارد که کسی دیگر فیلم بگیرد و براى مسیح 
بفرســتد، دقایقی بود خود همان زنی که مورد حمله قرار 
گرفته بود فیلمش را فرســتاد و این یعنی درســت همان 
لحظه که دیگرى از او فیلم می گرفت خودش هم آگانه از 
مقاومتش در برابر پلیس فیلم تهیه می کرد اگر چه با بغض 
حرف می زد اما قوى ومحکم از حقش در برابر یک قانون 

واپسگرا دفاع می کرد.
در چنین شرایطی آیا اخاقی است وقتی زنان داخل ایران 
تصمیم به تسلیم شدن ندارند من کمپین چهارشنبه هاى 

سفید و دوربین ما اسلحه ما را متوقف کنم؟

»چهارشنبه های سفید«،کمپینی به موقع و به جا بوده که در یک دوره از تاریخ تاریک سرزمین مان، و در رویارویی 
با قوانین زن ستیزانه ی رژیمی اعالم شــد، که در قدم اول به قدرت رسیدن خود، اقدام به نابودی دست آوردهای 

برابری خواهانه زنان کرد.
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روز ۳0 خرداد ۱۳۹۸، ۱4 نفر از فعالین مدنی و سیاســی 
در داخل ایران در بیانیه دوم خود خواســته هایی را مطرح 
کردند که تا کنون از سوى ۷۵0 نفر در خارج از کشور نیز 
مورد حمایت قرار گرفته است. عاوه بر آن، تا کنون چندین 
گروه ۱4 نفره دیگر در داخل و خارج کشور از خواسته هاى 
آن ۱4 نفر اول اعام حمایت کرده یا خواسته هایی را نیز به 

آن اضافه کرده اند.
چند ویژگی، این بیانیــه را از دیگر فعالیت هاى تا کنونی 
علیه جمهورى اسامی متمایز کرده و به آن اهمیت خاص 

می دهد:
۱.ایــن بیانیه توســط افرادى که در داخــل ایران زندگی 
می کنند و با نام و با عکس آنها منتشر شده است. به خوبی 
واضح اســت چنین اقدامی  به معنی پذیرش دستگیرى و 
زندان و شکنجه و حتی مرگ می باشد. ماهیت جمهورى 
اســامی در 40 سال گذشته این را هم خوب روشن کرده 
که دایره این اقدامات سرکوبگرانه می تواند خانواده و بستگان 
این افراد را هم شامل شود. بنابراین، صدور این بیانیه، اقدامی  
شجاعانه و به معنی دقیق کلمه اقدامی  »جان بر کف« است. 
هدف از این جمات، قهرمان سازى نیست، بلکه بیاِن مفهوِم 

عملی اقدامی است که این افراد انجام داده اند.
یک تاثیر و نتیجه انتشار این  بیانیه می تواند شکستن دیوار 
ترسی باشــد که حکومت اســامی در ایران در 40 سال 
گذشته بر دور مردم ساخته است. پیام دیگِر آن این است 
که براى مبارزه علیه این حکومت »نق زدن« و »ُغر زدن« 
و اعتراِض پنهان کافی نیســت و اگر کسی واقعا خواستار 
پایان این وضعیت است، باید از خودش شروع کرده، ترس 
را به کنارى گذاشته و حاضر باشد که عواقب عمل خود را، 
هر چند سخت و تلخ بپذیرد. این، یعنی چشم را به بیرون 
ندوزید و منتظر نباشید کس دیگرى براى شما وارد میدان 
شود. اگر مخالفید و ناراضی و اگر خواهان تغییر هستید، به 
خود متکی باشید و از خود شروع کنید. اگر چه این تاثیرات 
فورا و در مقیاس گسترده ى اجتماعی خود را نشان نخواهد 
داد، اما به مرور زمان می تواند بیشتر و بیشتر اثرگذار باشد.

2.ایــن بیانیه از کلی گویی و مقدمه ســازى پرهیز و چند 
خواست مشخص را مطرح می کند:

نه به قانون اساســی، نه به والیت فقیه، نه به اصاحات و 
بازسازى این حکومت.

تاکید بر مخالفت با کلیت حکومت و حاکمیت و همه نهادها 
و قواى آن، تاکید بر»گذار کامل« و مســالمت آمیز از این 

رژیم.
تاکید بــر ایجاد حکومتی دموکراتیک و ســکوالر بر پایه 
اعامیه جهانی حقوق بشر و تدوین یک قانون اساسی مدرن 

در یک انتخابات آزاد.
تاکید بر فراجناحی بودن این مطالبات براى عبور کامل از 

جمهورى اسامی.
اگر چه می توان به این خواسته ها، خواسته هاى دیگرى را 
نیز اضافه کرد، اما بیانیــه دوم ۱4 نفر می تواند در مرحله 
کنونــی پایه ى حداقلِی اتحاد و همســویی مردم با هم، یا 
پایه ى حداقلِی الزم براى ائتاف نیروهاى مختلف سیاسی 
براى گذار از جمهورى اسامی شود. به این ترتیب می توان 
به 40 ســال دورى و اختــاف و پراکندگــی ایرانیان یا 
نیروهاى مختلِف مخالف جمهورى اسامی پایان داد و حوِل 

خواسته هاى مشخص به یک توافق مرحله اى رسید.
۳.اعام حمایت ســریع چنــد صد نفر فعال سیاســی- 
اجتماعی- فرهنگِی مخالف رژیم در خارج کشــور و ایجاد 
یک »کمیته حمایت از بیانیه ۱4 نفر«، فرصت مناســبی 
ایجاد کرده است تا مبارزه مردم در داخل و خارج کشور بهم 
پیوند بخورد. یکی از اهداف رژیم جمهورى اسامی در چهار 
دهه گذشته ایجاد اختاف و انشقاق بین فعالیت و مبارزه 
داخل و خارج کشــور بوده که نتیجه عملی آن نیز دورى 
این دو باِل مبارزه از همدیگر بوده است. براى اولین  بار این 
پیوند به شکِل فرا جناحی ایجاد شده و یکی از بزرگترین 
»طلسم«هاى چند دهه اخیر که رژیم جمهورى اسامی بر 
روى آن  بسیار سرمایه گذارى کرده بود، شکسته شده است. 
این خود می تواند زمینه بســیار مناسبی براى فعال کردن 
نیروهاى داخل و خارج کشــور شده و روحیه جدیدى به 
مبارزه اى که مدت ها پاسیو و منفعل شده بود می دمد. اگر 
فعالیت هاى »کمیته حمایت از بیانیه ۱4 نفر« بطور مناسبی 
شکل گرفته و در عرصه روابط عمومی  و تبلیغ در کشورهاى 
مختلف جهان به خوبی فعال شــود، سکوت نسبی خبرى 

در کشورهاى غربی در ارتباط با مبارزه روزمره مردم ایران 
شکسته شده و از این طریق می توان با تاثیرگذارى بر افکار 
عمومی  کشورهاى غربی، حکومت هاى آنها را نیز به حمایت 
از مبارزه داخلی مردم و فشار بیشتر بر حکومت اسامی در 

ایران ترغیب کرد.
4.بیانیه اى با امضاى ۱4 نفر، یک کار گروهی و دستجمعی 
اســت. همان چیزى که حکومت اســامی از آن هراس 
داشته و 40 سال است تاش می کند تا زمینه هاى هر نوع 
فعالیت دستجمعی صنفی و سیاسی را در نطفه خفه کند. 
اینکــه گروه هاى ۱4 نفره دیگرى، چه در داخل یا خارج از 
کشور شکل گرفته و اعام حمایت می کنند، تقویِت روحیه 
کار دستجمعی اســت. این یعنی باید ترس و بی اعتمادى 
نسبت بهم را در هم شکســت، باید بهم نزدیک شد و در 
برابر دشمن مشترک با هم وارد اقدام عملی مشترک شد. 
کار دســتجمعی، زمینه کار تشکیاتی را فراهم و یکی از 
کمبود هاى مبارزه برعلیه جمهورى اســامی، یعنی ایجاد 
و تقویت سازماندهی براى مراحل بعدى مبارزه را تسهیل 

می کند.

نگاهی به دو نظر مخالفت

در نقدها یا مخالفت هایی که به بیانیه ۱4 نفر شده است، دو 
نظر در شــبکه هاى اجتماعی، به ویژه از سوى آنانی که در 

خارج از کشور هستند برجسته تر است:
اول: مخالفت با برخی از امضاکنندگان، بخصوص مخالفت 
با محمد نوریزاد. از نظر نگارنده و بر اســاس باور به »ایران 
متعلق به همه ایرانیان اســت«، مــا، ایرانیان ضمن حفِظ 
اختافات با همدیگــر، باید یاد بگیریم در یک چهارچوب 
دمکراتیــک با هم زندگی کرده و با هم همکارى یا ائتاف 
داشته باشیم. آندسته از افراد که در نقش آمر و یا عامل در 
جنایت و کشــتن مردم ایران دست نداشته و آنان که در 
سطوح مدیریتی باال و معاونت، در نابودى و چپاول و غارت 
سرمایه هاى ملی دست نداشته اند، در صورتی که گذشته 
خــود را نقــد و اطاعات خود از آنچه مــردم در مورد آن 
بی اطاع هستند را علنی کنند، باید بتوانند در مبارزه براى 
عبور از جمهورى اسامی شرکت کنند. نباید این افراد را به 
دامن جمهورى اسامی ُهل داد، بلکه باید راه کنده شدن 
آنها از جمهورى اسامی را هموار کرد. اگر هم در مورد هر 
یک از این افراد، شــاکِی خصوصی وجود داشته باشد، این 
وظیفه یک دادگسترى مستقل است که بعد از جمهورى 
اســامی و با رعایت تماِم قوانین یک دادرســی عادالنه و 
مطابق اســتانداردهاى بین المللی به چنین شکایت هائی 

رسیدگی کند.
دوم: عــده اى بــا تاکید بر عدد ۱4 و مقایســه آن با »۱4 
معصوم«، این نظر را القاء می کنند که گویا این بیانیه براى 
نجات جمهورى اســامی بوده و نقش سوپاپ اطمینان را 
دارد. در این مورد باید گفت جاى تاســف دارد افرادى که 
چنین می اندیشند، بجاى توجه به محتواى بیانیه و نقد آن، 
با ذهنیتی مذهبی زده، مباحثی کاما سطحی و بی پایه و 
اساس را دامن می زنند. باید امیدوار بود که این افراد متوجه 
شــوند این خود آنها هستند که در دام باورهاى مذهبی و 
سنتی گرفتار هستند و تاش کنند بجاى شکل، بر محتوا  
تمرکز کنند و بجاى دامن  زدن به بحث هاى ســطحی، از 

روش هاى منطقی و مستدل استفاده کنند.

یک فرصت تاریخی

در هر جنبشی، فرصت هاى تاریخی غیرمنتظره و پیش بینی 
نشده اى وجود دارد که اگر پدیدار شد، باید قدر آن را دانست 
و نهایت تاش را به عمل آورد که از آن به بهترین شــکل 
استفاده کرد. بعد از 40 سال، مردم ایران در داخل و خارج 
از کشــور فرصتی پیدا کرده اند که در زمانی که جمهورى 
اســامی در ضعیف ترین وضعیت خود قرار دارد، به دورى 
و بی اعتمادى از همدیگر، که همین رژیم به آن دامن زده، 
پایان داده و بی عملی و نظاره گرى را به کنار گذاشــته و با 
اتکاء بر خود، براى تغییر شــرایط سیاسی و عبور کامل از 
جمهورى اســامی وارد عمل شوند. چنین فرصتی را باید 
غنیمت شــمرده و شایسته است هرکسی، در حِد توان یا 

امکانات خود به حمایت از آن برخیزد.

در مورد اهمیت بیانیه 14 نفر

حنیف حیدرنژاد )کیهان لندن(

سازمان حقوق بشری: افزایش سیستماتیک مجرم خواندن 
مدافعان حقوق بشر در ایران

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان 
حقوق بشــر درباره  »مجرم انگاری 
بشــر«  حقوق  مدافعان  نظام مند 
گزارش داده اســت. این گزارش بر 
و  فعاالن  پرونده   اساس تحلیل 2۸ 
وکالی حقوق بشری تهیه شده که 
1۵ تن از آن هــا هم اکنون زندانی 

هستند.

دویچه وله- در گزارشی تحت عنوان 
»غیرقابل دفاع: مجرم انگارى نظام مند 
مدافعان حقوق بشر در ایران« که در 
روز سه شــنبه 2۹ مرداد )20 اوت( 
منتشر شده، آمده است که مدافعان 
حقوق بشر در ایران که از دیرباز هدف 
حمله  دولت قرار داشــته اند، از اواخر 
ســال 20۱۷ در معرض آزار بیشتر و 

نظام مند قضایی قرار گرفته اند.
گزارش یاد شده بر اساس تحلیل 2۸ 
پرونده  مورد توجه »برنامه  نظارت« در 
ســال 20۱۸ و نیمه  نخست 20۱۹، 
از جمله فعاالن و وکاى سرشــناس 
نســرین ستوده رضا خندان و محمد 

نجفی، تهیه شده است.
برنامه  نظــارت بر حمایت از مدافعان 
حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به عنوان 

برنامه  مشترک »فدراسیون بین المللی 
جامعه هاى حقوق بشر« و »سازمان 
جهانی مبارزه با شکنجه« ایجاد شده 
و هــدف آن جلوگیرى از ســرکوب 
مدافعان حقوق بشــر یا چاره جویی 

درباره  آن است.
در گزارش برنامه نظارت که در سایت 
»فدراســیون بین المللی جامعه هاى 
حقوق بشر« منتشر شده، آمده است 
که از 2۸ پرونده بررسی شده ۱۵ تن 
مدافع حقــوق زنان و ۱۳ تن وکاى 
حقوق بشرى هستند. ۱۳ تن از آن ها 

در حال حاضر در زندان به سر می برند 
و ۱۵ تن دیگر با خطر دســتگیرى 

دوباره روبرو هستند.
بر اســاس ایــن گــزارش، مدافعان 
حقوق بشــر از جمله وکاى حقوق 
بشــرى مدام بدون اتهام دســتگیر 
می  شــوند، بدون دسترسی به وکیل 
مدافــع انتخابی خود در بازداشــت 
پیش از محاکمــه می مانند و در پی 
محاکمه هــاى ناعادالنه به اتهام هاى 
مبهــم به حکم هــاى طوالنی زندان 
محکوم و در شــرایطی بــد زندانی 

می شوند.
هــدف از این روند مجرم انگارى مهار 
کردن فعالیت هاى حقوق بشرى آن ها 
و ضربه زدن به آزادى بیان آن هاست.

گیســو جهانگیــرى، نایــب رئیس 
جامعه هاى  بین المللی  فدراســیون 
حقوق بشر می گوید: »رژیم جمهورى 
اســامی ایــران دشــمن مدافعان 
حقوق بشــر اســت. دولتمردان هر 
گونه مخالفت این مدافعان را به طور 
نظام مند جرم می انگارند و با خشونت 
به آن ها پاسخ می دهند. دولت ایران 
باید آزار رســاندن به این مدافعان را 
خاتمه دهــد و اقدام هاى فورى براى 
محافظت از آن ها را در پیش بگیرد.«

در گزارش همچنین آمده اســت که 
بسیارى از مدافعان حقوق بشر به خاطر 
دفاع از حقوق زنان و پشــتیبانی از 
اعتراض آن ها علیــه قوانین حجاب 
اجبارى هدف حملــه قرار گرفته اند. 
وکاى دادگســترى به طــور منظم 
به خاطر پذیــرش پرونده هاى حقوق 
بشرى و وکالت وکاى حقوق بشرى 
مورد پیگرد، هدف قرار می گیرند. به 
ویژه وکاى حقوق بشــرى به خاطر 
انتقاد از قوه  قضاییــه از جمله رفتار 
قوه ى قضاییــه با مــوکان آن ها و 

وکاى دیگر، مورد حمله قرار دارند.
جرالد اســتابروک، دبیرکل سازمان 
جهانی مبارزه با شــکنجه هم گفته 
اســت: »ایران پیشینه اى طوالنی در 
مجرم انگاشتن مدافعان حقوق بشر از 
طریق پیگرد آن ها به خاطر اتهام هاى 

به اصطاح امنیت ملی دارد.«
دبیرکل ســازمان جهانــی مبارزه با 
شکنجه به ایران توصیه کرده است که 
»اصاحات فورى براى اطمینان یابی 
از وجود دولت حقوق مدار و کرامت و 
استقال قاضی ها، وکاى دادگسترى 

و دادستان ها« ضرورى است.
بســیارى از مدافعان حقوق بشر که 
وضعیت آن ها در این گزارش به شرح 
آمده اســت در »زنــدان بدنام اوین 
تهران« به سر می برند. آن ها مدت هاى 
طوالنی در سلول هاى انفرادى زندانی 
و از مراقبت ضرورى پزشکی محروم 
می  شوند و از ماقات آن ها با خانواده ها 
یا وکاى شــان جلوگیــرى به عمل 

می آید.
در این گزارش از دولت ایران خواسته 
شده تا فورى و بدون قید و شرط کلیه  

مدافعان حقوق بشر را آزاد کند.

تایید حکم 1۳ سال حبس
 کمال جعفری یزدی در دادگاه تجدیدنظر

رادیو زمانه- دادگاه تجدید نظر اســتان خراسان رضوى، حکم ۱۳ سال 
حبس تعزیرى کمال جعفرى یزدى، اســتاد دانشگاه ساکن مشهد و از 
امضاکنندگان نامه درخواست استعفاى رهبر جمهورى اسامی را عینا 

تایید و به وکیل او اباغ کرد.
کمال جعفرى یزدى اواخر فروردین ماه ســال جارى در شــعبه چهارم 

دادگاه انقاب مشهد به ۱۳ سال حبس محکوم شد.
بر اســاس جزییات این حکم، جعفرى یزدى به اتهام »تشکیل دسته و 
گروه به قصد براندازى نظام« به ۱0 ســال حبس، به اتهام »تبلیغ علیه 
نظام« به یک ســال حبس و به اتهام »توهین به رهبرى« به دو ســال 
حبس )در مجموع به ۱۳ سال حبس تعزیرى( محکوم شده که به استناد 
به ماده ۱۳4 قانون مجازات اسامی، مجازات اشد یعنی ۱0 سال حبس 

تعزیرى در مورد او قابل اجرا خواهد بود.
به گزارش هرانا، در حکم صادر شــده از سوى شعبه یک دادگاه تجدید 
نظر اســتان خراسان رضوى، دلیل تایید و عدم تخفیف در حکم دادگاه 
بدوى، »مصاحبه هاى متهم و تجمع دوستان او در مقابل دادگاه« عنوان 

شده است.
هنگام برگزارى جلسه دادگاه تجدید نظر او به تاریخ 20 مرداد ماه ۹۸، 
جمعی از فعاالن صنفی و مدنی در مقابل دادگاه دســت به تجمع زدند 
که ۱۵ نفر از آنان بازداشت شدند. تعدادى از بازداشت شدگان دست به 
اعتصاب غذا زده اند. برخی از این بازداشت شدگان از امضاکنندگان نامه 

درخواست استعفاى رهبر جمهورى اسامی هستند.
 اسامی امضاکنندگان نامه درخواســت استعفاى علی خامنه اى از این 
قرار است: محمد نورى زاد، محمد ملکی، هاشم خواستار، گوهر عشقی، 
عباس واحدیان شاهرودى، حوریه فرج زاده، کمال جعفرى یزدى، محمد 
مهدوى فر، جواد لعل محمــدى، رضا مهرگان، محمدرضا بیات، محمد 

کریم بیگی، زرتشت احمدى راغب و محمدحسین سپهرى.
در تجمع 20 مرداد در مقابل دادگســترى مشهد اما این افراد بازداشت 
شدند: جواد لعل محمدى، هاشم خواستار، محمدحسین سپهرى، حوریه 
فرج زاده، محمد نورى زاد، فاطمه سپهرى، عبدالرسول مرتضوى، پوران 

ناظمی، غامحسین بروجردى، مرتضی قاسمی و هاشم رجایی.
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دستیابی» ایران وایر«
به باند ایرانی قاچاق انسان،
 از ایران تا بالکان، تا اروپا

سال هاســت این دو صرافی معروف 
که با حلقه هاى دیگر قاچاقچیان در 
منطقه بالکان ارتباط خانوادگی هم 
دارند، از طرف آژانس هاى مسافرتی 
در همین دو شــهر، به مسافرانی که 
می خواهند به هر دلیلی ایران را ترک 
کنند، معرفی می شــوند. مسافران با 
اعتماد به این افراد، پول هاى خود را 
که بنا به مقصد، میزان متفاوتی دارد، 
نزد آن ها به امانت می گذارند تا وقتی 
به مقصدشان رسیدند، پول به دست 
قاچاق بران اصلی برسد. غافل از این که 
صاحب صرافی در تهران، بانی ازدواج 
دخترش با پسر یکی از سرشناس ترین 
قاچاق بران ترکیه است که حلقه هاى 

بعدى این تیم هستند.
روش کار قاچاق بران ایرانی به همین 
شکل اســت. آن ها در هر نقطه اى از 
جغرافیــاى داخل یا خــارج از ایران 
باشــند براى جلب اعتماد مسافران، 
آن ها را بــه صرافی هایی که قانونی 
به کار هســتند، معرفی  مشــغول 
می کننــد. صــراف به آن هــا کدى 
می دهد که قرار اســت بین مسافر و 
صراف امانت بماند. مسافران به محض 
رســیدن به مقصد بــا صرافی مورد 
اعتمــاد خود تماس می گیرند و پول 
براى قاچاق بر آزاد می شود. اما موارد 
بسیارى هم هست از مسافرانی که در 
گرفته  گروگان  قاچاقبرى  خانه هاى 
شــده اند تا به زور و دروغ به صراف 
بگویند به مقصد رسیده اند. گاه پیش 
آمده که این افراد پس از آزادســازى 

پول توسط صراف ها، ناپدید شده اند.
می تــوان گفت سرشــناس ترین و 
مهم ترین سردســته باندهاى قاچاق 
انســان از ترکیه به ســمت اروپاى 
غربی، در ترکیه ساکن هستند. آن ها 
با ملیت هاى ایرانــی، ترک یا کورد، 
مشغول به فعالیت هستند. فردى را 
که در ترکیه سردسته تیم مورد نظر 
ما اســت به نام مستعار »سردشت« 
می نامیــم. »سردشــت« و صــراف 
معروف در تهران چند ســالی  است 
که به واســطه ازدواج فرزندان شان، 
رابطــه خونی و نزدیک تــرى دارند. 
مســافران بعد از خــروج از ایران و 
رسیدن به ترکیه، با »سردشت« در 
تماس قرار می گیرند و او، آن ها را به 
دست حلقه هاى بعدى این باند قاچاق 
انسان می رساند که بیشتر در منطقه 
بالکان )از جمله صربســتان، بوسنی 
هرزگوین، کرواسی و اسلونی( مشغول 

به فعالیت هستند.
مســافران این باند قاچاق انســان از 
فعاالن سیاسی، روزنامه نگاران، فعاالن 
حقوق بشر تا شــهروندانی هستند 
که چنیــن هویتی ندارنــد. یکی از 
پناه جویان که نامش در این گزارش 
محفوظ است، از جمله مسافران این 
تیم بود که در گفت وگو با ایران وایر، 
شرایط خود را توضیح داد. کنش گرى 
که به دلیل مواجهه با حکم قضایی، 
تصمیم گرفت ایران را ترک کند. او 
توسط یکی از آژانس هاى مسافرتی، 

به صراف تهران نشــین وصل شــد 
و او در هماهنگــی با »سردشــت« 
براى این شــخص که گمان می برد 
ممنوع الخروج است، پاسپورت جعلی 
تهیه کرد. یعنی پاسپورتی که عکس 
مســافر را دارد اما مشــخصات آن ، 

جعلی است.
یکــی از جالب ترین خبرهایی که در 
دنیاى پناه جویی فارسی زبانان شایع 
است، ماهر بودن جعل کارهاى ایرانی 
اســت. حتی قاچاق بــران و دالالن 
انســان در کشورهاى مختلف هم به 
این موضــوع اذعان دارند که مافیاى 
قاچاق انسان ایرانی خصوصا در بخش 
جعل اســناد، مهارت ویژه اى دارند. 
مثل همین مافیاى قابل بحث در این 

گزارش.
به روایــت پناه جویان سیاســی که 
مسافر این گروه بودند، زمانی که میان 
ایران و صربستان اخذ ویزا لغو شده 

اولین حلقه این زنجیره قاچاقچیان انسان از شهرهای تهران و کرج آغاز 
می شود. دو صرافی معتبر در این دو شهر که یکی در محدوده شمیران 
تهران و دیگری در محدوده میدان کرج اســت. آن ها مســافران را به 
ســمت اروپای غربی راهی می کنند. اما از راه هایی که گاه مسافران در 
آن می مانند، پول شان خورده می شود و حتی ممکن است در جنگل های 
صعب العبور به حال خود رها شوند. برخی از این مسافران طی سال های 

اخیر، از میانه  مسیر ناامید شدند و خودخواسته به ایران بازگشتند.

بود، قاچاقبران با تعیین ساعت و روز 
مشخص، مسافران را با دو پاسپورت 
جعلی و واقعی، یا صرفا جعلی راهی 
فرودگاه می کنند. آن ها در هماهنگی 
با مامور گیت مشخص، دو مهر روى 
دو پاسپورت یا یک مهر خروج روى 
پاسپورت جعلی می زنند و مسافران 
به شکل قانونی سوار هواپیما می شوند 
و به صربستان می رسند. البته پس از 
برقرارى دوباره ویزا میان دو کشــور، 
مســافران به ترکیه می روند، راهی 
یونــان و بعد مقدونیه و صربســتان 

می شوند.
در صربســتان حلقه دیگر این تیم 
منتظر مسافران هســتند. دالالن و 
حلقه هاى دیگر این تیم، مسافران را 
به خانه  هاى قاچاق برى می برند و بعد 

از مدتی، آن ها را همراه با یکی دیگر 
از اعضــاى این تیم که کارش نقل و 
انتقال مسافران با خودرو است،  راهی 
بوسنی می کنند. در این مسیر البته، 
هستند مسافرانی که در خودروهاى 
قاچاق بران اســیر تعقیــب و گریز با 
پلیس شده و جان شــان را از دست 

می دهند.
ادامه مسیر در بوسنی هرزگوین است. 
کشــورى کــه داراى چندین کمپ 
پناه جویی است و مسافران می توانند 
براى هربار تاش خروج غیرقانونی، از 
کمپ ها خارج شده و به آن بازگردند. 
کمپ هایی ســوله مانند که بیش از 
ظرفیت خود پناه جــو می پذیرند. یا 
چادرهایی که به تازگی در جنگل هاى 
بوســنی، نزدیک مرز کرواســی برپا 

شده است. بیشتر قاچاق برانی که در 
بوسنی مشغول به فعالیت هستند به 
فردى وصل هســتند که نام مستعار 
او را »حاجــی زیــاد« می گذاریــم. 
ترک اســت و دایی یکــی از دالالن 
ایرانی - ترک که در بوسنی مشهور 
به »کار درســتی« است. در بوسنی 
و در کنار فعالیت قاچاق بران ایرانی، 
قاچاق برهاى افغانســتانی با نام هاى 
مشــخص که نزد ایران وایر محفوظ 

است، همکارى دارند.
آن ها مســافران را با دریافت ۵۵00 
یورو با تاکســی راهی کرواسی و بعد 
ایتالیا می کننــد. مبالغ کم تر یعنی 
پیاده روى هاى بیشتر. گاه هم مسافران 

ناچار به ده روز پیاده روى می شوند.
اما گذشتن از این مسیر یعنی عبور 

از جنگل ها و کوه هایی که پر است از 
مین، خندق، کوه هایی با سنگ هاى 
نوک تیز، شیب هاى عجیب و غریب. 
برخی از مســافران که از این مسیر 
جان سالم به در برده اند، می گویند در 
دره هاى این مسیر جنازه هاى بسیارى 
را دیده اند که به حال خود رها شده اند 
یا توسط حیوانات وحشی، پیکرشان 
دریده شده است؛ بدون آن که کسی 
هویت آن ها را بداند یا حتی بدن شان 

را پیدا کند.
»حاجی زیــاد« در کرواســی خانه 
قاچاق برى دارد. او مســافرانی را که 
خواهرزاده اش از بوسنی راهی می کند 
در زاگرب نگهدارى می کند. مسافران 
توســط حلقه دیگرى با خــودرو به 
زاگرب می رســند. نام مستعار کسی 
را که خــودرو اجــاره می دهد »ابو 
محمد« می گذاریم. او کسی است که 
با دریافت مبالغی پول یا در همکارى 
بــا دو صرافی تهران و کــرج، راهی 
زاگرب می کند. »حاجی زیاد« آن ها را 
بعد از مدتی، به سمت ایتالیا رهسپار 

می کند.
اما این مســیر و رسیدن مسافران به 
شانس آن ها بســتگی دارد. انتخاب 
مسیر قاچاق انسان همیشه به شانس 
بســتگی دارد؛ مثل زنــده ماندن یا 
مســافرانی هستند  مسافران.  مرگ 
که در تماس با ایران وایر خبر دادند 
توســط همین تیم قاچاق شدند اما 
در قاچاق بران آن ها را در جنگل هاى 
کرواسی رها کردند و آن ها هم بعد از 
گذراندن چندین روز بی غذا و آب در 
جنگل، خود را به پلیس معرفی کردند 
و برخــی از آن ها هم خودخواســته 
به ایران بازگشــته اند. یکی از همین 
افــراد در گفت وگو با ایران وایر تاکید 
می کرد: »شما اگر بتوانید سردشت را 
گیر بیاندازید، نصف راه قاچاق انسان 
و کاهبردارى هایی را که از ایرانی ها 

می شود، رفته اید.«
در برخی موارد اما مسافران صرفا در 
مســیر جنگل و کوه رها نمی شوند، 
بلکه در خانه هاى قاچاقبرى از جمله 
خانه هاى »ابو محمد« گروگان  گرفته 
می شــوند. آن هــا توســط »حاجی 
محمد« ناچار به تماس با دو صرافی 
شده اند که پول شان نزد آن هاست، تا 
به دروغ بگویند که به مقصد رسیده اند 

و پول آزاد شود.
این باند قاچاق انسان سال هاست که 
مشغول به فعالیت اســت. از طرفی 
برخی از کنش گران سیاســی، مدنی 
و حقوق بشــرى یا روزنامه نگاران هم 
توسط همین تیم به اروپا رسیده اند. 
البته قیمت قاچاق انسان براى افرادى 
که مشکات سیاسی دارند متفاوت 
است و ممکن است در هر کشور که 
می رسند، این تیم یا دیگر قاچاق بران 
درخواست مبالغ بیشترى کنند. براى 
همین، گاه مســافران سیاســی که 
پول هاى خود را در مســیر از دست 
داده اند، تصمیم می گیرند از حلقه این 
باند رها شوند و خودشان تنهایی اقدام 
به سفر کنند. سفرى که پاهایی همراه 
می خواهد تا مثل یکی از مسافران که 
با ایران وایر در تماس بود، شــب را تا 
صبح، پس از پرت شــدن از کوه، به 

تنهایی در جنگل نگذرانند.
از پناه جویانــی کــه در این مســیر 
گیــر افتاده اند، مجبور به بازگشــت 
خودخواســته شــده اند یا توســط 
قاچاق بران مــورد کاهبردارى یا هر 
نوع خشــونتی قرار گرفته اند، دعوت 
می کنیم با ایران وایر تماس بگیرند و 

روایت هاى خود را بازگو کنند.
*در این گزارش به دلیل حفظ امنیت 
پناه جوها و شــاهدان عینی از اسامی 
مستعار استفاده شده اما اسامی واقعی 
تیم قاچاق انسان ایرانی ، نزد ایران وایر 

آیدا قجرمحفوظ است.

گزارش جاوید رحمان: ایران از دوتابعیتی های بازداشت شده 
به عنوان اهرم فشار در دیپلماسی استفاده می کند

رادیو زمانه- جاوید رحمان، گزارشگر 
ویژه ســازمان ملل در در امور ایران 
گفته است در سال 20۱۸ مردم تحت 
حکومت جمهورى اســامی افزایش 
محدودیت ها در زمینــه حق آزادى 
بیان و ادامه نقض حق زندگی، آزادى 

و دادرسی عادالنه را شاهد بوده اند.
بــر اســاس گــزارش خبرگــزارى 
در  رحمان  جاوید  آسوشــیتدپرس، 
گزارشــی که روز جمعه ۱۶ اوت/ 2۵ 
مرداد به مجمع عمومی سازمان ملل 
ارائه کرده اعام کرده است جمهورى 
 2۳۵  ،20۱۸ ســال  در  اســامی 
بزرگسال و کودک را اعدام کرده و در 
حالی  که شمار اعدام ها به پایین ترین 
رقم از ســال 200۷ تاکنون رسیده، 
»ایــران همچنان یکــی از باالترین 

نرخ هاى اعدام در جهان را دارد«.
کاهــش اعدام ها در ایران به دلیل لغو 
مجازات اعــدام در مورد قاچاقچیان 
مواد مخــدر و اعمــال مجازات هاى 
جایگزین اســت که به  موجب تغییر 
قانــون، رقم اعــدام از 2۳۱ مورد در 
سال 20۱۷ به دست کم 24 مورد در 

سال 20۱۸ رسیده است.
جاوید رحمان همچنین گفته است 

جمهورى اســامی مجازات اعدام را 
در مورد بیش از ۸0 درصد جرائم از 
جمله زنا، همجنسگرایی، داشتن مواد 
مخدر، »محاربه«، فســاد فی االرض، 
کفرگویی و توهین به پیامبر اســام 
)سب النبی( اعمال می کند. به گفته 
او بســیارى از این جرائم بر اســاس 
»میثاق بین المللــی حقوق مدنی و 

سیاسی« جرم محسوب نمی شوند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین 
به اعدام مجرمان زیر سن قانونی در 
ایران اشاره کرده و گفته است از هفت 
»کودک-مجرم« که در 20۱۸ اعدام 

شدند دو نفر ۱۷ سال داشتند.
بر اســاس گزارش هــاى واصله دو 
متهم زیر ۱۸ ســال که در آوریل به 
اتهــام تجاوز و دزدى اعدام شــدند، 
زیر شــکنجه به ایــن جرائم اعتراف 
کرده بودند. رحمان با تکرار و تاکید 

بر بیانیه میشل باشله، کمیسر عالی 
حقوق بشر سازمان ملل گفته است 
اعدام کودکان »مطلقا ممنوع است و 

باید فورا متوقف شود«.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه 
گزارش خــود نگرانــی عمیقش را 
در مورد بازداشــت هاى خودســرانه 
دوتابعیتی ها و شهروندان غیرایرانی، 
زندانی کردن، بدرفتارى و خوددارى 
از رساندن کمک هاى درمانی به آن ها 

بیان کرده است.
طبق بــرآورد او حداقــل ۳0 مورد 
این چنینی وجود دارد که از این موارد 
به کامران قادرى، شــهروند ایرانی-

اتریشی که از ژانویه 20۱۶ در زندان 
است و به دلیل داشتن تومور در پاى 
خود نیاز به مراقبت هاى پزشکی دارد، 

اشاره شده است.
طبق اظهارات او به جــز آزادى نزار 

زکا، تاجــر لبنانی مقیــم آمریکا، در 
مورد بازداشــت هاى خودسرانه افراد 
دوتابعیتــی یا با تابعیــت غیر ایرانی 
هیچ پیشــرفتی اتفاق نیفتاده است 
»جمهورى اسامی ایران این افراد را 
با دادگاه هاى فرمایشی محاکمه کرده 
که فاقد استانداردهاى اولیه دادرسی 
بوده اند و آن ها را با شــواهد و مدارک 
ساختگی و در برخی مواقع بدون هیچ 
مدرکی محکــوم کرده و تاش کرده 
است تا در مناســبات دیپلماتیک از 
آن ها به عنوان اهرم فشــار استفاده 

کند.«
جاوید رحمان با اشــاره بــه پرونده 
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق 
بشــر که در ماه مارس به ۳۸ ســال 
زندان و ۱4۸ ضربه شــاق )به  دلیل 
دفــاع از زنانی که در جریان اعتراض 
به حجاب اجبارى محاکمه شــدند( 

محکوم شد گفته است:
اقلیت ها،  »مدافعــان حقوق بشــر، 
جملــه  از  خبرنــگاران  وکیــان، 
خبرنگاران شــاغل در بخش فارسی 
شبکه بی بی ســی، فعاالن کارگرى و 
اتحادیه هاى صنفی و زنان معترض به 
قانونی که آن ها را ملزم به پوشــیدن 
حجاب می کند همچنان مورد تهدید 
قرار می گیرند، آزار می بینند، دستگیر 

و زندانی می شوند.«
پیش از این ۱00 نفر از کنشــگران 
مدنی و سیاســی نامه اى به »جاوید 
رحمان« گزارشــگر ویژه حقوق بشر 
ســازمان ملل در امور ایران نوشته و 
از او خواسته بودند »نسبت به زندانی 
کردن مــادران و بســتگان دادخواه 
که تنها بــه علت پیگیــرى پرونده 
عزیزانشــان، خود متهم و بازداشت 
غیرقانونی شده اند« توجه ویژه داشته 

باشد.

جاویــد رحمان، گزارشــگر ویژه 
ســازمان ملل متحد در امور ایران، 
بــا ارائه گــزارش وضعیت حقوق 
سال  در  اسالمی  جمهوری  در  بشر 
201۸ اعــالم کرد نــرخ اعدام در 
ایران همچنــان یکی از باالترین ها 
در جهان اســت. در این گزارش به 
اعدام کودکان، بازداشت خودسرانه 
دوتابعیتی ها و اســتفاده جمهوری 
اسالمی از آن ها به  عنوان اهرم فشار 
اشاره  دیپلماتیک  گفت و گوهای  در 

شده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل: ایران باید اعدام مجرمان زیر 1۸ سال را فورا 
متوقف کند
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فرار مغزها از جمهوری اسالمی ایران 
هر سال شدت بیشــتری می یابد. 
نهادهــای مســئول در جمهوری 
اسالمی، درمانده از حل این مشکل، 
با ارایه آمارها و اطالعات متناقض و 
جامعه  بررسی های  نادرست  اغلب 
شناختی موضوع را دشوار کردهاند. 
متخصصان،  و  تحصیل کردگان  فرار 
آینده ایــران را از جنبه نیروی کار 

سازنده همواره تیره تر می کند.

 اداره فــدرال مهاجرت و پناهندگی 
آلمــان در تازه ترین گــزارش خود 
پیرامون وضعیت تحصیلی پناهجویان 
این کشــور اعالم کرد که در ســال 
۲۰۱۸ بیش از ۴۷ درصد پناهجویان 
ایرانــی خــود را دارای تحصیــالت 
دانشگاهی معرفی کرده اند. نزدیک به 
۴۰ درصد پناهجویان ایرانی نیز دارای 

مدرک تحصیلی دیپلم بوده اند.
برپایــه این گزارش، تنهــا ۹ درصد 
ایرانیان دارای پایان نامه دوره نخست 
دبیرستان بوده اند و حتی یک نفر در 
میان هزاران پناهجوی ایرانی بی سواد 

نبوده است.
انتشــار این اطالعات، مســئله فرار 
مغزها از ایران را که سال هاست محور 
بســیاری از بحث های محافل علمی 
و دانشــگاهی ایران بوده، بار دیگر در 
مرکز توجه قرار داده است. روز شنبه، 
۱۷ اوت، ایندپندنــت به نقل از بهرام 
صلواتی عضو هیئت علمی موسســه 
مطالعــات جمعیتی ایران نوشــت: 
»۳۰ درصد جمعیت ایران تمایل به 

مهاجرت دارد«.
صلواتی در جای دیگر بدون ذکر ماخذ 
اعالم کرده اســت که در حال حاضر 
۲۶۰ میلیون مهاجــر در دنیا وجود 
دارند که ۱۶ میلیون تن از آنها ایرانی 

هستند.
این آمارهــا، حتی اگــر صد درصد 
تحقیق شده و قطعی نباشند، باز هم  
تنها گوشــه کوچکی از مشکل فرار 
مغزها در ایران را، که ســال ها است 
کارشناســان در باره نتایج نامطلوب 
آن برای اقتصاد و توسعه ایران امروز و 
فردا هشدار می دهند، آشکار می کند.

در مورد آمار پناهجویان تحصیل کرده 
ایرانــی در آلمــان، بایــد گفت که 
فقــط بخــش بســیار کوچکــی از 
فارغ التحصیالن ایرانی که راهی برای 
مهاجرت های قانونی به کشــورهای 
دیگر نمی یابند به عنوان پناهجو وارد 
کشورهای اروپا یی می شوند، در حالی 
که صف متقاضیان مهاجرت در برابر 
سفارتخانه های کانادا، آمریکا، استرالیا 
و برخی کشــورهای نیازمند نیروی 
تخصصی در داخل ایران و کشورهای 

همسایه، هر روز طوالنی تر می شود.
روز ۲۲مــرداد ســال ۱۳۸۹ باقــر 
الریجانــی، رئیس یازدهمین المپیاد 
علمی دانشــجویان علوم پزشــکی 
جمهوری اسالمی ایران در نشست این 
المپیاد اعالم کرد که هر سال ۱۵۰ تا 
۱۸۰ هــزار متخصص تحصیل کرده 
از کشــور مهاجــرت می کنند و باید 
برنامه ای جدی برای اســتفاده از این 
ظرفیت زیاد در داخل کشور تدوین 

شود.
اما با گذشت حدود یازده سال از طرح 
ایــن موضوع، دولت هنــوز هم هیچ 
برنامه ای برای ایجاد تســهیالتی که 
بتواند از اوج گرفتن مهاجرت ها بکاهد، 

تدوین یا اعالم نکرده است.
و  دولتــی  مقام هــای  از  بســیاری 
کارشناسان نزدیک به حکومت آمار 
ارائه شده از ســوی باقر الریجانی را 
که بر آمارهای بین المللی متکی بود 
انکار کردند، در حالــی که به عنوان 
نمونه در همان زمان مرکز تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی نیز اعالم کرد 
که در سال ۱۳۸۹ از میان افرادی که 

مهاجرت را به ماندن در ایران ترجیح 
داده اند، ۶۰ هزار تن در شمار نخبگانی 
بوده اند که بســیاری از آنهــا دارای 
مقامهایی ارزشــمند در المپیادهای 

علمی بین المللی بوده اند.

خمینی و تقدم مومنان بر متخصصان

فــرار مغزها از ایــران در واقع از آغاز 
تاسیس جمهوری اسالمی آغاز شد. 
جمهوری  بنیانگذار  خمینی  آیت اهلل 
تاکیــد می ورزید  اســالمی همواره 
که ایمان مذهبــی فراتر از تخصص 
اســت. همین نگاه باعث شد که در 
مواردی به عنــوان مثال یک کارمند 
ساده به ریاســت بیمارستانی برسد 
که ده ها پزشــک متخصــص در آن 
به مردم خدمت می کردند. بیشــتر 
این پزشــکان در ســال های نخست 

حاکمیت جمهوری اســالمی کشور 
را ترک کردند. مهاجرت متخصصان 
رشــته های دیگر نیــز در چهار دهه 

گذشته هرگز متوقف نشده است.
رونــد مهاجرت ها پس از ســرکوب 
 ۱۳۸۸ ســال  در  ســبز  جنبــش 
یک بار دیگــر اوج گرفت. در ســال 
۱۳۸۹صنــدوق بین المللی پول طی 
گزارشی اعالم کرد که ایران به لحاظ 
مهاجرت نخبگان در میان ۹۱ کشور 
در حالتوسعه یا توسعهنیافته جهان 
مقام نخســت را دارد. اما کارگزاران 
جمهوری اســالمی باز ایــن آمارها 
را اغراق آمیــز خواندنــد و مســئله 

مهاجرت ها را کم اهمیت جلوه دادند.
بهــرام صلواتی، عضــو هیئت علمی 
موسسه موسسه مطالعات جمعیتی 
ایران، یکی از این مسئوالن بود. او روز 
۹ دیماه ســال ۱۳۹۷ ضمن تکذیب 

آمارهــای بین المللی گفــت: ›ایران 
برخالف باور عموم باالترین رتبه فرار 
مغزها در جهان را ندارد، بلکه پس از 
هند، فیلیپین، آمریکا و کانادا جایگاه 

چهارم را در این زمینه دارد.«
ایرانی مدعی شد  مقام دانشــگاهی 
که حتی دو کشور مهاجرپذیر کانادا 
و آمریــکا نیز بیش از ایــران از فرار 
مغزها رنج میبرند. او حتی به نسبت 
جمعیت ۳۲۰ میلیون نفری آمریکا و 
۸۵ میلیون نفری ایران هیچ اشاره ای 
نکرد. اظهارات یک ســال پیش این 
مقام دانشگاهی با آنچه به تازگی به نقل 

از او منتشر شده در تضاد است.
خبرگزاری جمهوری اسالمی در سال 
۱۳۹۷ به نقل از صلواتی نوشت: »در 
سال ۲۰۱۸ تعداد دانشجویان مهاجر 
از ایران ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر بوده است 
و در حال حاضر دانشجویان ایرانی در 

ردیف دوازدهم دانشــجویان خارجی 
آمریکا قرار دارند.«

حتی اگر این اطالعات دقیق باشــد، 
باز هــم مهاجــرت تحصیل کردگان 
تاثیری ویرانگر بر آینــده ایران دارد. 
تجربه چهل ســال گذشــته نشان 
داده کــه به دلیل نبــود فرصت های 
شغلی، پایین بودن سطح دستمزد و 
شرایط نامساعد فرهنگی و اجتماعی، 
اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان و 
متخصصان ایرانــی که برای تکمیل 
تحصیالت خود به خــارج مهاجرت 
میکنند، دیگر به ایران باز نمیگردند، 
مگر با هدف ســفرهای کوتاه و دیدار 

بستگان خود.

انکار معاون رئیس جمهوری

انکارکنندگان مشــکل فــرار مغزها 
در میان مقام هــای دولتی ایران کم 
نیستند. سورنا ستاری، معاون علمی 
و فنــآوری رئیس جمهوری و رئیس 
بنیاد ملی نخبگان، روز بیستم مرداد 
۱۳۹۸ ضمــن تکذیــب آمارهــای 
بین المللی منتشر شده در رسانه های 
غربی به »قدس آنالین« گفت: »ایران 
اکنون در شمار کشورهای نخست در 
زمینه مهاجرت دانشجویان و نخبگان 

نیست.«
در شرایطی که در کشورهای همجوار 
ایران بر متفاضیان ایرانی مهاجرت در 
صف های برابر ســفارتخانه ها و دفاتر 
نمایندگی کشورهای اروپاسی، آمریکا، 
کانادا و استرالیا افزوده می شود، معاون 
رئیس جمهوری افزود: »روند مهاجرت 
نخبگان و دانشگاهیان معکوس شده 
و بازگشــت نخبگان به کشور برای 
فعالیت در شرکت های دانش بنیاد و 

استارت اپی افزایش یافته است.«
همزمــان بــا معاون علمــی رئیس 
معاون  ســاالریه  حسین  جمهوری، 
بنیاد ملی نخبگان نیز آمار بین المللی 
مربــوط به خــروج ســاالنه ۱۲۰ تا 
۱۸۰ هزار دانشــجو و دانش آموخته 
دانشگاه های ایران را با این استدالل 
رد کرد کــه »ارایه دهندگان این آمار 
روشــن نمی کنند که منظورشان از 
نخبه چیســت؟ آیا هر دانش آموخته 
دانشگاهی یا هر فردی را که با هدف 
کار یا ادامه تحصیل از کشــور خارج 

می شود، باید نخبه دانست؟«
ســاالریه بــدون ذکر منبــع گفت: 
بین المللی  گزارش هــای  »تازه ترین 
نشــان می دهد که ایران نه تنها در 
ردیف کشورهای با نرخ مهاجرت باال 
نیســت، بلکه تعداد مهاجران ایرانی 

جمهوری اسالمی،
 فرار مغزها و انکار واقعیات

پایین تر از میانگین جهانی است.«
 وی »برخی رســانه ها و محافل« را 
متهم کرد که با ارایه آمار نادرســت، 
ناامیــدی در جامعــه را رواج داده اند 
تــا مردم تصــور کنند کــه هر فرد 
ارزشمندی که می تواند به طور بالقوه 
کاری برای کشور انجام دهد از ایران 

مهاجرت می کند.«
همیــن مقــام، اما ســپس تصریح 
کرد که در ده ســاله میان ۱۳۸۷ تا 
۱۳۹۷ خورشیدی، ۲۵ تا ۳۰ درصد 
دانشجویان و متخصصان کشور، ایران 

را ترک کرده اند.

۱۱ میلیارد تومان هزینه تحصیل هر 
ایرانی

براســاس  فارغ التحصیالن  مهاجرت 
برآوردهای منابع بین المللی هر سال 
میلیاردها دالر به مــردم ایران ضرر 

می زند.
روز ۱۱ اســفند ۱۳۹۷ امیر واعظی 
آشــتیانی کارشــناس اقتصادی در 
گفت وگــو بــا خبرگــزاری دولتی 
جمهوری اســالمی اعــالم کرد که 
آمــوزش هر فرد از دبســتان تا دوره 
دکترا حدود ۱۱ میلیارد تومان برای 

مردم ایران خرج بر می دارد.
وی گفت:» بهره وری اروپا و آمریکا و 
مراکز علمی مثل ناسا از متخصصان 
ایرانی  بی شــک حاصــل بی لیاقتی 
مســئوالن ارشــد کشــور در حوزه 
سیاستگذاری های علمی و اقتصادی 

است.«
اقتصادی:  ایــن کارشــناس  از دید 
»روشــن اســت کــه کشــورهای 
توسعه یافته، نخبگان تحصیلکرده را 
از کشــورهای درحال توسعه جذب 

می کنند.«
به عبــارت دیگــر، آنچــه دولت و 
خانواده های ایرانی طی سالیان صرف 
پرورش علمی و فرهنگی فرزندان خود 
می کنند، با مهاجــرت آنها به جیب 
کشــورهایی می رود کــه زمینه های 
مساعد را برای جلب استعدادها فراهم 

کرده اند.
صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۱۸ 
میالدی بیکاری، سطح پایین درآمد 
نخبگان، نارسایی های مالی و اداری، 
کمبــود امکانات علمــی و بی ثباتی 
سیاسی و اجتماعی را مهم ترین دالیل 

فرار مغزها از ایران دانست.
مهاجرت نخبگان از یک ســال پیش 
در پــی خــروج آمریــکا از برجام و 
از سرگرفتهشــدن تحریم هــا علیه 
جمهوری اسالمی شدتی بیشتر یافته 

است.
بنا بــه گزارش هایــی کــه از ایران 
می رسد، در حال حاضر متخصصان 
داوطلــب مهاجرت آموزشــگاه های 
زبان های خارجی را پر کرده اند. از آنجا 
که در ایران بــرای انجام آزمون زبان 
انگلیسی سخت گیری زیادی می شود، 
بسیاری از افراد، پس از فراگیری زبان 
ناگزیرند با پرداخت هزینه های بسیار 
سنگین برای شرکت در این آزمون به 
کشورهای همجوار از جمله جمهوری 

آذربایجان سفر کنند.
جمهــوری اســالمی ایــران درگیر 
بحران های اغلــب خودآفریده، توان 
حل مشــکل مهاجرت نخبــگان را 
ندارد. کشــوری که بــه لحاظ تعداد 
دانشجویان  دانش آموزان،  دانشگاه ها، 
و فارغ التحصیالن دانشگاهی در میان 
بیشتر کشورهای همسایه از موقعیتی 
برجسته برخوردار شده است، بهترین 
ثمره های علمی خــود را به صورت 
رایگان در اختیار همان کشــورهایی 
می گذارد که در مواردی دشمن خود 

می پندارد.

جواد طالعی )دویچه وله(

استفاده افراد پولدار و »سلبریتی ها« از آمبوالنس 
برای فرار از ترافیک تهران

رادیو فردا- رئیــس اداره آمبوالنس 
خصوصی ایران تائید کرد که عده ای 
از افراد پولــدار در تهران برای فرار از 
ترافیک این شهر از آمبوالنس استفاده 

می کنند.
به گفته این مقام مسئول، پلیس »به 
دلیل حجم کار« نتوانســته است در 
زمینه جلوگیزی از این اقدام ممنوع 

»همکاری کند«.
همچون دیگر کشــورهای جهان، در 
ایران نیز طبق آیین نامه آمبوالنس های 
خصوصی، »خروج آمبوالنس از مراکز 
خدمات آمبوالنس خصوصی و تردد 
در سطح شهر باید بر اساس ماموریت 
حمل بیمار و با داشتن برگه ماموریت 
با زمان مشخص باشــد و استفاده از 
آمبوالنس در ســایر موارد غیرموجه 

ممنوع است«.
مجتبــی لهراســبی، رئیــس اداره 
آمبوالنس خصوصی کشور، از جمله 
این افراد به »برخی از هنرپیشه های 
معروف و معلمان خصوصی کنکور« 
اشــاره کرده که برای گریز از ترافیک 
با آمبوالنس خصوصی تردد می کنند.

آقای لهراســبی روز سه شــنبه، ۲۹ 
مــرداد، همچنیــن بدون اشــاره به 
جزئیات گفــت که این اقــدام تنها 

محدود به این دو گروه نیست.
آقای لهراسبی درباره تردد سلبریتی ها 
و معلم های خصوصــی با آمبوالنس  

خصوصی تائید کرد که »این پدیده تا 
حدی وجود دارد و به ما هم گزارش 

شده است«.
وی در عین حال گفت که این موضوع 
»به آن شدت که مطرح شده، نیست«.
به گفته آقای لهراســبی، در نظارت  
بــر آمبوالنس هــای خصوصی »این 
پدیــده مدنظــر قــرار« گرفتــه و 
»دستورالعمل هایی« برای پیشگیری 

از آن وجود دارد.
در روزهای گذشــته گزارش هایی از 
تردد معلمان خصوصی و سلبریتی ها 
با آمبوالنس  خصوصی منتشــر شده 

است.
از جملــه علــی عبدالعالی، اســتاد 
دانشگاه، روز شنبه گفته بود: »عده ای 
از معلم هــای کنکور بــه آمبوالنس 
خصوصی پول می دهنــد که آنها را 
از خط ویــژه از کالس اول به کالس 
بعدی برســانند که البتــه این پول 

در مقابل شــهریه های هنگفتی که 
می گیرند چیزی نیست.«

آن طور که مجتبی لهراســبی گفته 
اســت، »تقریبا این موضــوع تا حد 
باالیــی کنتــرل شــده و وضعیت 
رضایتمند است. هرچند که نمی توان 
گفت به طور صد درصد دیگر چنین 

پدیده ای را نخواهیم دید.«
به گفته آقای لهراســبی، آمبوالنس  
خصوصی فقط شامل آمبوالنس های 
مراکــز خصوصی نمی شــود و این 
و  بیمارســتان ها  در  آمبوالنس هــا 
درمانگاه های دولتی و تامین اجتماعی 

نیز وجود دارند.
بــه گفتــه رئیــس اداره آمبوالنس 
خصوصی، دادســتانی دستور توقیف 
آمبوالنس های متخلف را صادر کرده، 
اما به دلیل »بــاال بودن حجم کاری 
پلیس، نتوانستند در این زمینه با ما 

همکاری کنند«.
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روایت یک فعال حقوق حیوانات از کشتار سگ ها  و خشونت در تجمع حامیان آن ها
۲۸ مرداد ۱۳۹۸، تعدادی از حامیان 
حقوق حیوانات در اعتراض به کشتار 
بی رحمانــه ســگ های خیابانی در 
منطقه »کهریزک« تهران دســت به 
تجمع زده و خواســتار پاســخ گویی 
مجموعه شــهرداری نســبت به این 

فاجعه شدند.
داســتان از انتشار خبر قتل عام ده ها 
ســگ در پناهــگاه »مهدی آباد« در 
کهریزک با تزریق سم و اسید آغاز شد؛ 
شــیوه ای دردناک و تکان دهنده که 
توسط یکی از پیمان کاران شهرداری 
تهران برای از میان برداشتن سگ ها 

انتخاب شده بود.
برخی رســانه ها نوشــتند »شرکت 
ســامان دهی صنایع و مشاغل شهر« 
که یکی از وظایف آن، کنترل حیوانات 
مضر شهری اســت، بر فعالیت های 
این پیمان کار نظارت نداشــته است؛ 
پیمــان کاری که ظن تخلــف او در 
مناقصه های شهرداری هم مطرح شده 

است.
انتشــار تصاویر کشتار ســگ ها در 
شــبکه های اجتماعــی، موجــی از 
واکنش های منفی را در پی داشت. در 
پی آن، کاربران این شبکه ها و فعاالن 
حقــوق حیوانات تصمیــم گرفتند 
تجمعی برگزار کنند و از شــهرداری 
تهران در این زمینه و اقدامات مشابه 
پاسخ بخواهند. در مقابل اما »اسماعیل 
نعمت زاده«، شهردار کهریزک انتساب 
این کلیپ به شهرداری منطقه را »از 
بیخ و بن اشــتباه« توصیــف و آن را 

تکذیب کرد.
او در گفت وگــو با خبرگزاری »مهر« 
توضیح داد: »انتشــار ایــن مطالب 
سراسر کذب و واهی، مردم را ناراحت 
می کند. آیا روی لباس، اســم و آرم 
شــهرداری بوده و آیا آمپــول به نام 

شهرداری کهریزک بوده است؟«
ایــن در حالــی اســت کــه »آرش 
حسینی میالنی«، عضو شورای شهر 
تهران کشتار سگ ها را در شهرداری 
کهریزک تایید کرده و در توییتر خود 
نوشته بود: »خبر تزریق اسید و کشتار 
خیابان گرد  اخالقی ســگ های  غیر 
تهران متاسفانه صحت دارد و توسط 
یکی از پیمان کاران شهرداری تهران 
صورت گرفته است. قطعا موضوع را تا 
انتها پی گیری خواهم کرد و مقصران 
این فاجعه در مجموعه شــهرداری 
و پیمــان کاران آن، با برخورد جدی 

سازمانی مواجه خواهند شد.«
اندک زمانی پس از انتشار ویدیوهای 
تجمع اعتراضی حامیان حیوانات در 
برابر شــهرداری تهران، خبرها از به 
خشونت کشیده شــدن این تجمع 
حکایت داشــتند. ویدیوهای منتشر 

شــده نشــان می دهند کــه نیروی 
انتظامی تجمع کنندگان را مورد ضرب 

و شتم قرار می دهد.
 در پی انتشار این ویدیوها، حسینی 
میالنی، عضو شــورای شهر تهران به 
عنوان نماینده مــردم یک بار دیگر 
واکنش نشــان داد و این بار برخورد 
خشونت آمیز با شــهروندانی که در 
اعتراض به خشــونت علیه حیوانات 

تجمع کرده بودند را نادرست خواند.
او در حساب توییتر خود نوشت این 
برخورد زیبنده شــهروندان نیست و 
از اســتاندار تهران خواسته بود برای 

آزادی دستگیرشدگان اقدام کند.
فعــاالن  از  طبــرزدی«،  »آبتیــن 
شــناخته شــده حقوق حیوانات و 
یکی از برگزارکنندگان این تجمع در 
گفت وگو با »ایران وایر«، در خصوص 
چگونگی و چرایی برگزاری این تجمع 
گسترده می گوید: »این تجمع برآیند 
تمام اتفاقات ناخوشایندی بود که در 
طول ماه های اخیر درمورد حیوانات 
در شهرهای ایران رخ داده بود. قاطبه 
مردم ایران بــا برخوردهای مقاماتی 
که مسوولیت سامان دهی به وضعیت 
حیوانات، به ویژه سگ ها و گربه ها را 
بر عهده دارند، مخالف هستند. االن در 
هر کوچه و خیابانی مردم از این اتفاق 

هولناک حرف می زنند.«
او معتقد اســت ســازوکار انتخابی 
شهرداری در ســامان دهی حیوانات 
خیابانی در طی ســالیان گذشته نه 
براســاس مسوولیت پذیری که صرفا 
به دلیل سنت دیرینه ای است که بر 
عهده شهرداری گذاشته شده است: 
»اگر چه دلیــل اصلی تجمع دیروز، 
اعتراض به رفتار نادرســت پیمان کار 
و در کل، مجموعــه شــهرداری در 
برخورد با حیوانات بی گنــاه بود اما 
مطالبه اصلی حامیان حقوق حیوانات، 
ثبت یک سازمان مصوب و مسوول با 

حضور افرادی است که واقعا دل سوزانه 
و تحــت نظارت و حمایــت مراجع 
دام پزشکی  سازمان  قانونی، هم چون 
یا محیط زیست فعالیت کنند. مادامی 
که مسوولیت ســامان دهی در دست 
شهرداری است، اوضاع همین است. 
چــون از یک طرف پیمــان کاران به 
فکر ســود خودشان هستند و تالش 
می کننــد با کم تریــن هزینه، مبالغ 
گزاف تــری از شــهرداری دریافت و 
سود بیش تری نصیب خود کنند، از 
سوی دیگر شهرداری هم با مسوولیت 
و وجــدان در خصوص ســامان دهی 

حیوانات فعالیت نمی کند.«
ایــن فعــال حقــوق حیوانــات از 
سیاست های دوگانه شهرداری تهران 
در ســامان دهی حیوانــات ســخن 
می گوید: »شهرداری در مورد حیوانات 
به صورت پوپولیستی عمل می کند؛ 
مثال در مناطق شمال تهران و جاهایی 
که مردم توانمند هستند، به سگ ها 
رسیدگی می شــود، پالک و قالده به 
آن ها می زند، آن ها را عقیم می کند و 
واکسن می زند. اما سگ های مناطق 
محروم را به حال خود می گذارد. حتی 
گاهی دیده شده است که سگ ها را از 

مناطق دیگری جمع می کند و به یک 
منطقه مشخص می آورد؛ مثال یکی 
از گروه های حامی در منطقه »تـلو« 
می گویند چون ما در منطقه محرومی 
از سگ ها مراقبت می کنیم، شهرداری 
سگ های مناطق دیگر را جمع و در 
منطقه ما رهاسازی می کند. این کار 
باعث می شــود در یک منطقه تراکم 
حیوانات، زندگی را برای شــهروندان 
دشوار و برخی افراد را وادار به اعمال 
خشونت علیه این زبان بسته ها کند. 
گاهــی هم با نظارت نکــردن بر کار 
پیمان کاران طــرف قراردادش، باعث 
اتفــاق کهریزک  بروز فجایعی مثل 

می شود.«
آبتین طبرزدی در پاسخ به این سوال 
که آیا شهرداری به حامیان حیوانات 
در مورد اتفاقی که افتاده، پاســخ گو 
بوده است یا نه، می گوید: »واقعیتش، 
حامیانی که آن جا جمع شده بودند، 
انتظاری برای پاســخ گویی نداشتند 
چون شهرداری تا به حال وعده های 
زیادی داده که به بخش زیادی از آن 
عمل نکرده اســت. اما انتظار ما این 
بود که حداقل جمعیت را با خشونت 
متفرق نکنند. ضرب و شتم حامیان 
واقعا قلــب ما را به درد آورد. حامیان 
حقوق حیوانــات مدافع حق حیات 
همــه موجوداتند. این تجمع مبتنی 
بر حقوق شــهروندی بــود و وجهه 

سیاســی نداشت. شعار مرگ و اعدام 
هیچ ســنخیتی با فعالیتی که ما به 
عنوان حامیان حیوانــات می کنیم، 
ندارد. متشــنج شدن جو اعتراض به 
وسیله این گونه شعارها، مورد تایید 
حامیــان حیوانات نبــود. اما همه ما 
می دانیم در تجمعــات مختلفی که 
رخ می دهد، ممکن است کسانی هم 
باشند که هم سو با تجمع نیستند و به 
قصد دیگری در میان جمعیت حاضر 
می شوند. برخورد خشــونت آمیز با 
حامیان حیوانات از سوی شهرداری و 
ماموران نیروی انتظامی نادرست بود.«
او با اشــاره به بازداشــت بیش از ۲۰ 
نفــر از کســانی کــه در تجمع روز 
دوشــنبه جلوی شــهرداری حاضر 
بودنــد، می گوید: »اســامی این ۲۰ 
نفر اعالم نشــده اســت اما دو تن از 
حامیان شناخته شــده حیوانات به 
نام های »پرنی باغداشــار« و »میشل 
مارکاریان« کــه از هم وطنان اقلیت  
مذهبی ما هستند، بازداشت شده اند. 
این افــراد فقط مطالبه خــود را در 
آرامــش تقاضــا کرده انــد و انتظار 
این برخورد قهرآمیــز با آن ها وجود 

نداشت.«
این فعال حقوق حیوانات بر این باور 
است که تا نبود یک سازوکار قانونی 
مورد تایید، ایجاد نشــدن سازمانی 
متشــکل از افراد متخصص به جای 
شــهرداری با نظارت سازمانی نظیر 
محیط زیست یا دام پزشکی و نداشتن 
برای ســامان دهی،  بودجه ای معین 
هم چنان حیوانات شــهری از سوی 
شــهرداری و پیمان کاران مورد ظلم 

قرار می گیرند.
او تایید و تکذیب های جسته و گریخته 
مقامات مسوول طی دو روز گذشته را 
هم یک نوع بازی سیاســی می داند 
و می گوید در نهایــت هم دودش به 

چشم حیوانات بی گناه خواهد رفت.
او اضافــه می کند: »گاهی شــنیده 
می شــود که چرا این تجمعات برای 
مسایل مهم تر برگزار نمی شوند. این 
انتقاد واردی نیســت. مــا به عنوان 
انســان دارای درک و شعور، پیش از 
هر چیزی باید مدافع حقوق حیوانات 
باشیم. شما مطمئن باشید کسی که 
سرنوشــت حیوانات برایش اهمیت 
نداشته باشد، سرنوشت انسان ها هم 
برایش مهم نخواهد بود. اما کسانی که 
از حق حیات حیوان دفاع می کنند، بی 
شک در برابر مسایل دیگر هم واکنش 
نشان می دهند. وجود مدافعان حقوق 
حیوانات نشانه یک جامعه مسوول و 

مترقی است.«

مریم دهکردی )ایران وایر(

 مقامات محیط زیست خراسان رضوی احضار شدند 
سالخی ببرها در باغ وحش مشهد ادامه دارد

کیهان لندن- در پی مرگ مشکوک 
هفت قــالده توله ببــر در باغ وحش 
مشهد، مدیرکل محیط زیست استان 
خراســان رضوی همراه کارشناسان، 
رئیس اداره حیات وحش و مدیر باغ 
وحش احضار شدند. سال گذشته در 
این باغ وحش ۸ ببر کشــته شدند و 
همچنین ۴ جمجمه و ۷ تحته پوست 
ببر پیدا شــد اما منجــر به تعطیلی 

دائمی این باغ وحش نشد.
در پی مرگ مشکوک هفت قالده توله 
ببر در باغ وحش مشهد، فرزاد بهشتی 
توندری معاون دادســتانی عمومی و 
انقالب مرکز اســتان خراسان رضوی 
از دخالت دادســتانی در این موضوع 

خبر داد.
اســتان  زیســت  »مدیرکل محیط 
خراسان رضوی همراه کارشناسان«، 
»رئیس اداره حیات وحش« و »مدیر 
باغ وحش مشهد« به گفته وی، احضار 

شده اند.
در ایــن رابطــه همچنیــن، کمیته 

حقیقت یابی به دســتور دادســتانی 
تشکیل شده است. طبق اعالم فرزاد 
بهشــتی معاون دادســتان عمومی 
خراسان رضوی، کمیته حقیقت یاب 
گزارش عمدی بــودن وقایع رخ داده 
در باغ وحش مشــهد را تایید کند، 
بر مبنای مــاده ۶۷۹ قانون مجازات 
اسالمی با مسببان این اتفاق برخورد 

می شود.
خردادماه امسال در باغ وحش مشهد، 
۷ تولــه ببر متعلق به ســه ببر مادر 
به نام هــای تینا، مایــا و رایا به طرز 
مشــکوکی جــان خود را از دســت 
داده اند. فرزاد بهشتی معاون دادستانی 
گفته، ســه توله ببر توسط مادرشان 
کشته شدند و »مرگ آنها به صورت 
طبیعــی بوده اما مــرگ چهار قالده 
دیگــر غیرطبیعی بوده کــه در این 
خصوص کمیته حقیقت یابی تشکیل 

شده تا موضوع را بررسی کند.«
عالوه بر این، دامپزشــک باغ وحش 
علت مرگ آنها را »عفونت تنفسی« 

و علت مرگ یک توله دیگر را »حمله 
شــدید مادر« عنوان کرده است. این 
باغ وحش امردادماه سال گذشته هم 
به دلیل کشــتار ۸ ببر، پیدا شدن ۴ 
جمجمه و ۷ تخته پوست ببر توسط 
دادستانی مشهد پلمب شد. در جریان 
بررســی ها، حتی مشــخص شد که 
مالک، یک ویالی لوکس در واســط 
این باغ وحش برای خود ساخته است.

با وجود مرگ مکرر و مشکوک ببرها 
در این باغ وحش هنوز دستوری برای 
پلمب آن صادر نشده است. بهشتی  
معاون دادســتانی خراســان رضوی 
و ســهل انگاری  مدیریتی  »اختالف 
برخی از افــراد« را دلیل جان باختن 
توله ببرها اعالم کرده و گفته اســت: 
باغ وحش  به  »مهلت شــش ماهه ای 
جهت رفع نواقص اعطا شد تا بتواند 
به فعالیت خود ادامه دهد. در غیر این 
صورت دستور کار دادستانی تعطیلی 

این باغ وحش خواهد بود.«
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کولبری
 روایت فروش زندگی برای نان

درد امانش نمی دهد. انگشتانش سیاه شده و برخی از آنها افتاده اند. باید آنها 
را قطع کند، اما تأمین هزینه جراحی برایش دشوار است.

این روایتی است فشرده از وضعیت کاک احمد، کولبری که زمستان گذشته 
در میان برف ها گیر کرد و انگشتانش را سرما برد. حاال و بعد از گذشت چند ماه 
هر ۱0 انگشت او بو گرفته اند و یکی یکی می افتند. کاک احمد که خانه نشین 
شده، از یک سو باید با دردی کنار بیاید که توان انجام معمولی ترین کارهای 
روزمره و شــخصی را از او گرفته و از سوی دیگر باید دغدغه تأمین مخارج 

زندگی را داشته باشد.

احمــد راضــی، کولبر اهل شــهر 
نودشــه اســت که اکنون در مریوان 
زندگی می کند و ایــن روزها عکس 
دست هایش در شبکه های اجتماعی 
دست به دســت می شــود. نودشه 
شــهری کوچک از توابع شهرستان 
پاوه در منطقه صفر مــرزی ایران و 
عراق است. تا چند ماه پیش تنها راه 
درآمــد کاک احمد مانند هزاران نفر 
دیگر از مــردم مناطق مرزی غرب و 
ایران، شغل طاقت فرسا  شمال  غرب 
و غیرانسانی کولبری بود، اما اکنون با 
وجود شرایطی که برای دستانش به 
وجود آمده، قادر به انجام همین کار 

هم نیست.
کاک احمــد به جز یــک خواهر که 
ازدواج کــرده و در مریــوان زندگی 
می کند، کس و کار دیگری ندارد. او در 
شهر مریوان پیش دوستانش زندگی 
می کند. هفت ماه پیش )زمســتان 
۹۷( در یک نیمه  شــب، کاک احمد 
همراه یکی دیگر از دوســتانش برای 
کولبری به یک مسیر خیلی خطرناک 
کوهســتانی می رود. از زیادی برف و 
تاریکی مســیر، آنها گم می شوند. در 
میانــه راه بار او هم از روی دوشــش 
به پایین کوه سقوط می کند. او سعی 
می کند برود و بارش را پیدا کند، اما 

در میان برف ها گرفتار می شود.
کاک احمد نمی تواند دوباره خود را به 
باالی کوه و پیش دوستش برساند. به 
همین دلیل به ناچار شب را همان جا 
کنار بارش می گذراند. از شدت سرما 
چندین بار حالت بیهوشی و خواب او 
را فرا می گیرد و هنگامی که ســرش 
میــان برف ها می افتــد، دوباره بیدار 

می شود.
صبح، هنگامی که هوا روشن می شود، 
دوستان کاک احمد به دنبالش می آیند 
و او را پیدا می کنند. آنها بعدازظهر او 
را به بیمارستان می رسانند، اما دیگر 
کار از کار گذشــته و سرما انگشتان 

کاک احمد را از بین برده.
یک عکاس به نــام ابراهیم علی پور، 
برای اولین بار در روزهای گذشــته 
عکــس دســت های کاک احمد را 
منتشر کرده و از مردم خواسته است 
برای تأمین هزینه های عمل جراحی 
قطع انگشتان کاک احمد، به او کمک 

کنند.
کاک احمــد هیچ گونه بیمه خدمات 
درمانی ای نداشــته و بــرای همین، 
تأمیــن هزینه های عمــل جراحی 
برایش میسر نبوده است، اما با همت و 
کمک های مردمی، تنها در عرض ۱۰ 
ساعت هزینه الزم برای عمل جراحی 
او جمع آوری شده و قرار است او شنبه 

پیش رو، عمل شود.
با وجود این اقدام تحســین برانگیز 
مردم، سوال اینجاست که شهروندان 
تا چــه زمانی باید وظایف دولت را بر 
عهده بگیرند؟ مســئولیت دولت در 
قبال این به ظاهر شــهروندان که از 
هیچ حقوق شــهروندی ای برخوردار 

نیستند چیست؟ کاک احمد بعد از 
عمل وقتی تمام انگشــتانش را برای 
همیشــه از دست می دهد، باید برای 
تأمین هزینه هــای زندگی خود چه 
کند؟ کاک احمدها مناطق مرزی کم 
نیستند، راه کار دولت برای حمایت از 

آنها چیست؟
زندگی کاک احمــد، آیینه وضعیت 
اســفناک هزاران کولبری اســت که 
پرســش های زیادی درباره شــرایط 

زندگی آنها وجود دارد.
به گزارش ســازمان حقوق بشــری 
هنگاو، از آغاز ســال میالدی ۲۰۱۹ 
تاکنون بیش از ۵۰ کولبر جان باخته 
و ۱۱۹ کولبر زخمی شــده اند. از این 
تعداد، کشته شدن ۲۸ نفر از کولبران 
و زخمی شدن ۹۸ نفر از آنان، بر اثر 
تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی و 

سپاه بوده است.
این آمار نشان می دهد در کنار تمام 
حوادثی که هر لحظه جان کولبران را 
نیروهای  تیراندازی  تهدید می کنند، 

مرزبانی و سپاه بیشتر از عوامل دیگر 
باعث مرگ و میر آنان می شود.

در یکــی از آخریــن موارد کشــتار 
کولبران، حدود دو هفته پیش کولبری 
۱۶ ساله به نام اسماعیل ساوجی که 
تنها نان آور خانواده اش بود، توســط 

نیروهای مرزبانی به قتل رسید.
آمار مشخصی از تعداد کولبران وجود 
ندارد، اما سید احسن علوی، نماینده 
مردم سنندج در مجلس، تیر ماه ۹۸ 
گفت که تعداد آنان روز به روز بیشتر 
می شــود. او شمار کولبران را تنها در 
استان کردستان بیش از ۱۰۰ هزار نفر 

اعالم کرد.
کولبری به خودی خود با مشــکالت 
و چالش های عدیده ای روبه روســت 
و کوچک تریــن حادثه ای می تواند به 
مثابه به خطر افتادن وضعیت زندگی 
و معیشت یک خانواده چند نفره تلقی 

شود.
کولبــران روزانــه جانشــان را کف 

دستشــان می گذارند و از خانه خارج 
امروزشــان  زندگی  آنها  می شــوند. 
را می فروشــند بــرای خریــدن نان 
فردایشان. هر خداحافظی با خانواده و 
بستگان ممکن است به معنی آخرین 
دیدار و آخرین خداحافظی باشد، زیرا 
باید از هفت خوان حوادثی چون کشته 
شدن توسط نیروهای مرزبانی و سپاه، 
سقوط از ارتفاع، گیر کردن در برف در 
زمستان و سرمازدگی، غرق شدن در 
رودخانه، رفتن روی مین های بازمانده 
از زمان جنگ، گذشتن از مسیرهای 
صعب العبور کوهستانی و …، بگذرند. 
تمام این ها هم تنها برای مبلغ ناچیزی 
)حدود ۵۰ تا ۱۲۰ هزار تومان( اجرت 
است برای ساعت ها حمل بار بر روی 

دوش هایشان.
بــا  اســالمی  جمهــوری  دولــت 
بی مسئولیتی نه تنها کاری برای این 
مناطق محروم نمی کنــد که از فقر 
شدید حاصل از تقسیم نکردن عادالنه 

ثــروت و نگاه امنیتــی رنج می برند، 
بلکه با آزاد گذاشتن دست نیروهای 
مرزبانی و ســپاه بــرای تیراندازی به 
سمت کولبران، شرایط را بیش از آن 
چه هست، برای این قشر آسیب پذیر 

جامعه دشوار می کند.
کولبری اما بســیار فراتر از یک عبور 
ســاده از مــرز و ورود و خروج کاال 
برای مبلغی ناچیز است که دولت به 
بهانه حفاظت از مرزها و جلوگیری از 
قاچاق، نوک پیکان سالح هایش را به 

سمت کولبران گرفته است.
عوامل و بســترهای بــه وجود آورده 
پدیــده کولبری نیازمنــد تحقیق و 
بررســی دقیق اند. معضل کولبری را 
می تــوان از دو منظــر مختلف مورد 

بررسی و واکاوی قرار دارد:
-  نقش دولت و سیاســت هایش در 

مناطق محروم و مرزی
- نقــش ســپاه و باندهــای قاچاق 

حکومتی
کولبری، پیشه ای است که بیشترین 
آســیب را برای مردم فقیر و محروم 
مرزنشین به همراه دارد؛ اما بیشترین 
سود را برای دولت و دالالن. کولبران 
تنهــا جابه جا کننده بار هســتند و 
صاحب آن نیســتند و فقط به خاطر 
حمــل آن، مبلغ ناچیزی دســتمزد 
دریافت می کنند. برای یافتن سر منشأ 
کولبری باید این سوال را پرسید که: 
چه کسی سفارش دهنده باری است 
که کولبــران با خود حمل می کنند؟ 
چرا با آنها مقابله نمی شــود؟ آیا اگر 
واقعا قصد دولت و سپاه جلوگیری از 
قاچاق است، آسان تر نیست به سراغ 
این منشأ سفارش بار بروند؟ آیا غیر از 
این است که سپاه به عنوان بزرگ ترین 
دارنده شبکه قاچاق در کشور در پس 
پرده این وضعیت قرار دارد و بیشترین 
سود را از آن می برد؟ آیا تنها راه قاچاق 
در مناطــق ُکردنشــین، به کولبری 
خالصه می شود؟ مگر بارها در مورد 
تانکرهای قاچاق سوخت سپاه که در 
مرزهای کردســتان تردد می کنند و 
اغلب موجب رخ دادن حوادث ناگوار 
نیز شــده اند، خبرهایی منتشر نشده 
و مــردم اعتراض نکرده اند؟ چرا هیچ 
اراده ای برای مقابله با آنها وجود ندارد؟
پوشــیده نیســت که قاچاق کاال در 
مرزهای شــمال  غربی و غربی ایران 
که عمدتا چهار اســتان کردســتان، 
آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایالم را 
در بر می گیرد، تنها به روش کولبری 
خالصه نمی شود. یکی از بزرگ ترین 
شبکه های قاچاق، تانکرهای سوخت 
و کاروان های ماشــین هایی هستند 
که عمدتا شبانه در مسیرهایی ویژه و 
در مقیاسی بسیار وسیع تر به قاچاق 
می پردازند. آیا دولت، سپاه و نیروهای 
مرزبانی از این موضوع بی خبرند یا این 

که نفعی در آن دارند؟
از ســوی دیگر کاالهایی که توسط 
کولبران وارد ایران می شــوند به کجا 

فرزاد صیفی کاران )رادیو زمانه(

فرســتاده می شــوند؟ به دست چه 
شخص یا اشــخاصی می رسند؟ در 
کــدام بازارها توزیع می شــوند؟ این 
بازارهــا تحــت کنترل چه افــراد یا 
سازمان هایی هستند؟ غیر از این است 
که دولت هر گاه نیاز باشد از کولبران 

برای مقاصد خاص بهره می برد؟
خبرگزاری تســنیم، وابسته به سپاه 
پاسداران، تیر ماه ۹۶ خبری منتشر 
کرد با این تیتر: »سود قاچاق کولبران 

در جیب تجار بزرگ تهران«.
در این گزارش اشــاره شــده است 
کــه این فعالیت ها )ســفارش کاال و 
واردات آن( عمدتا توســط حلقه های 
ثروتمند قاچاق سازماندهی می شود 
که در تهران و شهرهای بزرگ ساکن 

هستند.
همچنین ســود واردات کاال توسط 
کولبران در ســال ۳.۶ میلیارد دالر 
است که بیشتر آن نه عاید کولبران، 
بلکه عاید تجار بزرگ در شــهرهای 

بزرگ ایران می شود.
اســفند ماه ســال ۹۷ هــم خبری 
منتشر شد مبنی بر واردات کیت های 

آزمایشگاهی توسط کولبران.
محمد صاحب  الزمانی، رئیس انجمن 
دکتــرای علوم آزمایشــگاهی ایران 
در این باره با اشــاره به مشــکالت 
پزشکی  تشــخیص  آزمایشگاه های 
کشــور در تأمین هزینه هــا و ندادن 
مطالبات آنها توســط سازمان تأمین 
اجتماعــی گفت: »االن بــه گونه ای 
شده که آزمایشگاه ها پول به کولبران 
می دهند تا برای آنها از ترکیه و عراق 

کیت وارد کنند.«
بازارچــه مرزی سردشــت از جمله 
مکان هایی اســت که می توان لوازم 
و تجهیزات پزشــکی را بــه وفور در 
آنجا پیدا کرد. بعــد از درز خبر وارد 
کردن کیت های آزمایشگاهی توسط 
کولبران، روزنامه همشهری در همین 
زمینه در گفت وگویی با یک کولبر به 
نام هاشــم روایت کرد که در ماه های 
گذشته کولبران سفارش های بیشتری 
برای آوردن وســایل آزمایشگاهی و 

وسایل ارتوپدی دریافت کرده اند.
ســوالی  بــه  بر می گردیــم  بــاز 
پیش تر پرســیده شــد: چــرا با این 
نمی شود؟  برخورد  سفارش دهندگان 
ســفارش دهندگان دقیقا چه کسانی 
هستند؟ چرا در مواقع لزوم از کولبران 

استفاده ابزاری می شود؟
مردم  نماینــده  رســول خضــری، 
پیرانشهر و سردشت در مجلس، تیر 
ماه ۹۸ در اعتراض به مسدود کردن 
مرزهــای کردســتان و جلوگیری از 
معابر کولبری، با آگاهی از نفع کولبری 
برای حاکمیت و اشاره به تحریم های 
آمریکا گفــت: »بهترین راه برای دور 
زدن تحریم هــا بازگشــایی مرزها و 

استفاده از کولبران است«.
سید احسن علوی، عضو هیات رئیسه 
کمیســیون عمران مجلــس نیز در 
همین زمینه گفته بود: »متاســفانه 
متولی واقعی برای رصد و بازگشایی 
بازارچه هــای مــرزی وجــود ندارد، 
این در حالی اســت که نحوه فعالیت 
بازارچه های مرزی می تواند در دوران 
فعلی در جهــت دور زدن تحریم ها 

کمک حال کشور باشد.«
همه مواردی که از نظر گذشت بر یک 
امر داللت دارنــد: اراده ای برای حل 
معضل کولبــری وجود ندارد و دولت 
نیز رویکردی دوگانــه در مقابل آن 

اتخاذ کرده است.
اراده حل مشــکل بیــکاری هم در 
این مناطق وجــود ندارد و همچنان 
قاچاق،  پــرده  دســت های پشــت 
بیشــترین ســود را از نیروی ارزان 

کولبری می برند.

یک آپارتمان ۵۰ متری در تهران، 
معادل دستمزد کامل ۲۰ سال و ۹ ماه کارگران

می گویند  اقتصــادی  تحلیل گران 
بحران مسکن همراه با نوسانات ارزی 
به حذف طبقه کارگر از تهران و حتی 
شهرهای اطراف آن بدل خواهد شد. 
به گفته آن ها قیمــت کنونی یک 
آپارتمان ۵0 متــری در یک محله 
کامل  حقوق  معادل  تهران  متوسط 
20 سال و ۹ ماه یک کارگر است که 
در عمل پرداخت آن برای کارگران 

ممکن نیست.

احســان ســلطانی،  زمانه-  رادیــو 
تحلیل گــر مســائل اقتصــادی در 
مصاحبه بــا خبرگــزاری کار )ایلنا( 
میانگین قیمت مسکن در تیر ۹۸ در 
تهــران را ۱۰۶۰ دالر )۱۱ میلیون و 
۶۶۰ هزار تومان( برای هر متر مربع 

اعالم کرد.
بــا وجــود رکود بــازار مســکن در 
کالن شهرها خرید مسکن برای اقشار 
کم درآمد امری بعید به نظر می رسد و 
قیمت مسکن همچنان بسیار باالتر از 
توان مالی خانوارهاست.  آمارهای اخیر 
از افزایش چشمگیر قیمت مسکن در 
شهرهای اطراف پایتخت نیز حکایت 
دارد که نشان می دهند قیمت مسکن 
طی یک سال اخیر در برخی مناطق 
اطراف تهــران تا ۵۰۰ درصد افزایش 

داشته است.
در این میان گرانی بی رویه مســکن 
دسترســی طبقه کارگر را به سرپناه 

بسیار متاثر و محدودتر کرده است.
ســلطانی در مــورد تاثیــر افزایش 
قیمت ها بر توان کارگران برای خرید 
مسکن گفت: » با درنظر گرفتن مبلغ 
۲ میلیــون تومان به عنــوان حداقل 
دســتمزد، خرید یک مترمربع زمین 

در تهــران امروز برابــر حقوق کامل 
۵ ماه یک کارگر اســت. یک کارگر 
حداقل بگیر که قرار اســت ۳۰ سال 
کار کنــد، باید ۲۰ ســال و ۹ ماه از 
این ۳۰ ســال را نه چیزی بخورد، نه 
چیزی بیاشامد و نه جایی برود و همه 
حقوق خــود را بدون ریالی خرج کرد 
کنار بگذارد تا بتوانــد یک آپارتمان 
۵۰ متــری در پایتخت در یک محله 
متوســط خریداری کند! تــازه اگر 
شانس بیاورد و نسبت حقوق به قیمت 
مسکن در طول این ۲۰ سال و ۹ ماه 
ثابت بماند؛ ثباتی که با توجه به نمودار 
اقتصاد در ایران سال های اخیر، یک 

فرض تقریبا محال می نماید«.
به گفته ســلطانی کاهش ارزش پول 
ملی و »سقوط آزاد دستمزدها« باعث 
محرومیت طبقه کارگر از حق سرپناه 
و ناممکن بودن خرید مسکن حتی در 
مناطق حاشیه ای تهران شده است که 
به نوشته ایلنا »به طور سنتی، کلونی 
خانه هــای ارزان قیمت تر محســوب 

می شده اند«.

همزمــان با چندبرابر شــدن قیمت 
مسکن و اجاره بها،  گزارش ها حاکی 
از آن اســت که تعداد مســتاجران 
شــهری ایران در فاصله ۲۰ سال تا 
۱۳۹۵ رشــدی ۱۶ درصدی داشته 
و تعداد بیشــتری از مــردم به دالیل 
مختلف صاحب خانــه ای که در آن 
زندگی می کنند، نیستند. رقمی که 
پیش بینی می شود از ۹۵ تاکنون نیز 
به صورت تصاعدی تغییر کرده باشد.

از سوی دیگر بحران مسکن به رشد 
حاشیه نشینی در شهرهای ایران منجر 

شده است.
 احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام  در نامه  ای سرگشاده به 
روسای قوا، مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام و اعضــای شــورای نگهبان 
هشدار داد اگر برای بحران مسکن و 
اجاره بها تدابیری  فزایش سرسام آور  ا
اندیشــیده نشــود، بــه  زودی چند 
میلیون حاشیه نشین به ۱۱ میلیون 
حاشیه نشین موجود در اطراف شهرها 

افزوده خواهد شد.
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PERSIAN CULTURE AND ART INSTITUTE

خانـه فـرهنـگ و هنـر ایــران
مرکـز برگـزاری کـالس، گردهمـایی و رویدادهـای فـرهنـگی

موسـیقـی
کمانچه، ویلن: سعید فرج پوری

آواز: پرویز نزاکتی
تار، سه تار: علی رزمی

بربط: علی سجادی
سنتور: ساینا خالدی

متبک، دف: هامین هنری
گیتار: کاوه یغمایی، نازنین صادقی

پیانو: نیلوفر فرزندشاد
آکاردئون: سعید زرگری

آهنگ سازی، نی: امیر اسالمی
ویلن، کمانچه: سینا احتاد

ویلن کالسیک: علی عسگری

facebook . com / percai 
www . percai . com 
info @ percai . com

1181 West 16th Street (at Pemberton Ave) 
North Vancouver, BC V7P 1R4
778.PERSIAN (737.7426)
778 . 889 . 4820

ِمافرهنگ

با سـپاس از همـراهـان همیشـگی خـانـه فـرهنـگ و هنـر ایـران

www . PersianEvents . ca مرکـز اطالع رسانی رویـدادهای فرهنـگی

کودکان و نوجوانان
مدرسه پارسی: مهناز صالحی

نقاشی، کالژ، سفال: شیما دهقان
موسیقی: آرزو ملکی، نازنین صادقی

زبان
انگلیسی: یلدا احمدوند

فرانسه: سام زهره وندی

ادبیات و هنـرهای نمایشـی
داستان نویسی: محمد محمدعلی

تئاتر، منایشنامه نویسی: محمد رحمانیان
بازیگری: مهتاب نصیرپور
فیلمسازی: حسین فاضلی

عکاسی: نیما راهنما

هنـرهای تجسمـی
نقاشی آبرنگ، اکریلیک: محمدرضا آتشزاد

نقاشی رنگ روغن، میکس میدیا: مهتاب فیروز آبادی
نقاشی با مداد رنگی، ذغال و آبرنگ: نازنین صادقی

کاریکاتور، انیمیشن: افشین سبوکی
مینیاتور، تذهیب: فرهاد الله دشتی

طراحی: حمیدرضا جدید
گرافیک: فرزان کرمانی نژاد

سرامیک: املیرا حبیب اله
مجسمه سازی: مجید شیخ اکبری

خوشنویسی: مسعود کریمایی

علوم پایه
ریاضی، فیزیک، کامپیوتر: دامون طهماسبی

شیمی: سهند طهماسبی
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NAVA 
ART CENTRE

 مکاني برای هنرمندان و فرهنگ ياران - زير نظر استاد حسني هبروزي نيا

فروش ساز  و لوازم  موسیقی

کالس هاي جدید نقاشی آبرنگ

زیر نظر
استاد آتشزاد 

Tel: 604-985- 6282 (NAVA)

1169 15th St W, North Vancouver, OFF PEMBERTON

SIMON FRASER UNIVERSITY

DRS FEREIDOUN AND KATHARINE MIRHADY 
E N D O W E D  L E C T U R E  I N  I R A N I A N  S T U D I E S

You are invited to attend the 15th annual Drs 
Fereidoun and Katharine Mirhady Endowed 
Lecture in Iranian Studies.

Speaker: Ali Ansari
University of St. Andrews 

Friday, 24 March 2017, 7 PM 
Fletcher Challenge Theatre, Room 1900
Simon Fraser University, Vancouver Campus
515 West Hastings Street, Vancouver

This lecture is free and open to the public.

As seating is limited, reservations are recommended.

Please register online at 
www.sfu.ca/history/events.html 

www.sfu.ca/history

"This [The Politics of Nationalism in Modern Iran] excellent work asks
these basic questions: what is an Iranian; and how has Iranian
identity been shaped over the past 100 years? ... an insightful
discussion of issues of nationalism in modern Iran." 

Grant Farr (Middle East Media and Book Reviews)

The Politics of Nationalism
in Modern Iran

Ali Ansari is Professor of History at the 
University of St. Andrews. His research 
interests include the development of the 
State in Iran in the modern era, with a 
particular focus on nationalism, mythol-
ogy and the use (and abuse) of history. 
He is also interested in the politics and 
history of the Islamic Republic and the 
broader relations of Britain and the 

United States with Iran. He is the author of Iran: A Very Short 
Introduction (2014), The Politics of Nationalism in Modern Iran 
(2012), Crisis of Authority: Iran's 2009 Presidential Election (2010), 
Iran Under Ahmadinejad  (2008), and The History of Modern Iran 
Since 1921: the Pahlavis & After (2003). Ansari is currently investi-
gating the historiography of modern Iran, both the way in which 
historians have interpreted the development of Iranian state and 
society, as well as the way in which Iranian historians have sought 
to construct a distinctly Iranian identity both in terms of their own 
history but also in relation to regional and international powers, 
most obviously the West. 

کاله قرمزی نوروز 96 هم پخش نخواهد شد

دویچه وله- تهیه   کننده کاله قرمزی 
از توقــف تولیــد ایــن مجموعــه 
تلویزیونی به دلیل مشــکالت مالی 
سازمان صدا و سیما خبر داد. پیش از 
این اعالم شده بود که این مجموعه 

در سال جدید پخش خواهد شد.
حمید مدرسی، تهیه کننده مجموعه  
تلویزیونی کاله قرمزی در یادداشتی 
که در اختیار ایسنا قرار داد از توقف 
تولید این مجموعه برای نوروز ۹۶ 

خبر داد. 
او در این یادداشــت نوشت، تولید 
ســری جدیــد کاله قرمــزی کــه 
همزمــان با »شــرایط وخیــم مالی 
ســیما« از 4 ماه پیش آغاز شده بود 
»با بیش از 5۰درصد فیلمبرداری این 
مجموعه و به دلیل عدم دریافت هر 
گونه کمک مالی از ســوی سیما« 

متوقف شد.
او همچنین از بینندگان این مجموعه 
پوزش طلبید و ابراز تأسف کرد که 
هنر گروه ۹5 نفره دســت اندرکار 

تولیــد ایــن مجموعــه این چنیــن 
»نادیده«گرفته می شود.

در متن این یادداشت آمده است: 
اینجانب با اســتناد به عدم تســویه 
حســاب 3 ســال گذشته ســیما با 
مجموعه در دو دوره تولیدی و عدم 
حل و فصل دیگر مشکالت پروژه، 
آغاز تولید سری جدید را نمی دانم 
دلیــل کافی اســت که وفــاداری 
سازندگان این مجموعه را به اثبات 
برســاند یا خیــر؟ و همچنین دلیل 
محکمی برای همدلی این مجموعه 
با مدیران ســیما که در ســال های 
گذشــته و در اوج مشکالت مالِی 
وقت ســیما، دســت از همکاری و 

همراهی برنداشته بودند.
شــخصیت محبوب و ملــی کاله 
قرمزی و دیگر شخصیت های این 
مجموعه که ســیما خانه آنها تلقی 
می گردد و امــروز بدون هیچگونه 
حمایت و پشتیبانی و دلگرمی تنها 
رها شده اند و از هرگونه مساعدت 

و بی مهری مدیران سیما هم نمکی 
است بر این مرهم ؟!

مجموعــه کاله قرمــزی در نوروز 
سال گذشته نیز پخش نشد. عالوه 
بر این بارها اعالم شد که تولید این 
مجموعه به دلیل عــدم اختصاص 
بودجه کافی از سوی مدیران سیما 
متوقف شــده اما بعد از مذاکراتی 
با مدیران سرانجام این مجموعه به 

روی آنتن می رفت.
کاله قرمزی، مجموعه  عروســکی 
که توسط ایرج طهماسب و حمید 
جبلی خلق شــد بیــش از دو دهه 
است که پا به عرصه تلویزیون ایران 

گذاشته است.
ایــن مجموعه کــه در ابتــدا برای 
کودکان در نظر گرفته شده بود به 
مرور زمان توانست توجه مخاطبان 
بزرگســال را نیز به خود جلب کند 
تا جایی که به گفته حمید سرمدی، 
در حال حاضــر بیش از ۲۰ میلیون 

بیننده ایرانی در سراسر جهان دارد.

Vancouver Pars National Ballet
Iranian Folk and Traditional Dance

@vanpnb

Connect with us!

Beginner/Intermediate 
Dance Classes for 
Ages 5 and up!

Directed by Azita Sahebjam

پیامد تورم در ایران
 فقر مطلق زنان سرپرست خانوار

وله- محمد شــریعتمداری،  دویچه 
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در 
نشســتی با اعضای فراکسیون زنان 
مجلس درباره وضعیت زنان سرپرست 
خانوار، معلوالن و کارگران و کودکان 
کار به گفت وگو نشســته و از آماری 
خبر داده که امیدبرانگیز نیســتند. 
خبرگزاری ایسنا در گزارشی در این 
رابطه از قول او نوشته است: » تامین 
اعتبارات الزم برای رفع فقر مطلق با 
تالش نمایندگان از ۷ هزار میلیارد به 
۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد افزایش یافته« 
امــا افزایش تورم گاه تــا ۷۰ درصد 
بخش بزرگی از منابع مالی اختصاص 

داده شده را دود می کند.
او هم چنین گفته اســت در صورتی 
که سازمانی به منظور حمایت از زنان 
سرپرســت خانوار ایجاد نشــود، این 
»روند ابتر خواهــد ماند«. تا پیش از 
برنامه ششم توسعه حتی آمار دقیقی 
از وضعیت زنان سرپرست خانوار در 
ایران وجود نداشــته است. حاال و با 
همراهی فراکسیون زنان با وزارت کار، 
ظاهرا آماری البته نه چندان دقیق به 

دست داده شده است.
این آمار شامل حال سه میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفر می شود. به گفته وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی در حال حاضر 
تنها یک شــورا به ریاست معصومه 
ابتکار در حوزه زنان سرپرست خانوار 
فعالیت می کند که شش کمیته دارد 
و این پاسخگوی نیاز چنین جمعیتی 

نیست.
بــه گفته محمد شــریعتمداری هم 
اکنون ۲۴۵ هزار خانوار نیازمند تحت 
پوشــش این وزارتخانه قرار دارند که 
رشد ۱۵ درصدی این جمعیت در ۳ 

ماه اول ســال ۹۷ را نشان می دهد. 
در این میان وضع معلوالن نیز اسفبار 
است. زیرا به گفته وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعــی »در برآوردهای اولیه 
۱۲ هــزار میلیارد تومان برای اجرای 
این قانون پیش بینی شــده« است 
اما در عمل کمتر از یک هزار میلیارد 
تومان در بودجه برای آن تعیین شده 
و »بنابراین نمی توان اقدام مناسبی در 

این زمینه انجام داد.«
بر اســاس این گزارش ۱۳۰۰ گروه 

در حــال حاضر در ایــران در زمینه 
شناسایی و رســیدگی به وضع زنان 

سرپرست خانوار فعالیت می کنند که 
هفــت هزار نفر از آنــان خود از زنان 

بازنشستگان برای تأمین معاش به دستفروشی روی آورده اند
رادیو زمانه- به گزارش خبرگزاری کار 
)ایلنا( مهــدی مجیدی، نایب رییس 
کانون بازنشستگان تهران از وضعیت 
اقتصادی و معیشتی اقشار آسیب پذیر 
اظهارنگرانی کــرد و گفت وضعیت 
اقتصــادی و تغییــر روزانه قیمت ها 
معیشت حقوق بگیران و بازنشستگان 

را به خطر انداخته است:
»اقشار ضعیف و به ویژه بازنشستگان 
که تنها محل درآمدشــان مستمری 
ماهیانه است، در شرایط بدی به سر 
می برند و دررآمد دیگری ندارند که با 
اســتفاده از آن، توان تحمل تغییرات 

گسترده قیمت ها را داشته باشند«.
به گفته مجیدی زندگی بازنشستگان 
متفاوت از بقیه گروه های جامعه است 
و دولت باید تاثیرات نوسانات قیمت ها 
را بر ســالمت جسمی و روحی آن ها 
درنظــر بگیــرد: »بازنشســتگان از 
نظر ســنی در شــرایط ابتال به انواع 
بیماری ها هســتند و بیشتر از قشر 

جوان باید تحت درمان و مراقبت های 
درمانی قرار بگیرند. بنابراین وقتی یک 
بازنشســته نتواند هزینه های زندگی 
خود و خانواده اش را تامین کند، دچار 
افسردگی می شود و همین فشار روانی 
بر جسم آنها نیز اثرات منفی خواهد 
گذاشت. در نتیجه هزینه های درمانی 
بازنشستگان نیز افزایش خواهد یافت«
روی آوردن  از  مجیــدی  مهــدی 
مســتمری بگیران )ناتــوان از انجام 
فعالیت های دشــوار( به شــغل های 
حداقلی به عنوان »شــغل دوم« خبر 
داد که بسیاری از آن ها را در معرض 
سواستفاده قرار داده است: »مسووالن 
بایــد بدانند که حقوق یک میلیون و 
۵۰۰ هزار تومانی پاسخگوی نیازهای 
۱۰ روزه یــک خانواده چهار نفره هم 
نیست. حقوق به اندازه ای ناچیز است 
که هزینه درمان، آموزش و تفریحات 
ســالم از زندگی افراد حذف شده و 
بنابراین  تنها به معیشت می پردازند 

یک بازنشســته مجبور می شود برای 
تامین نیازهــای حداقلی مانند اجاره 
خانه و خوراک، به شــغل دوم روی 
بیاورد. بازنشستگان به مشاغلی مانند 
نگهبانی و ســرایداری در مجتمع ها 
روی آورده اند. یا خیلی از کارگاه های 
زیرزمینی که از چشم بازرسان ادارات 
کار و تامیــن اجتماعی دور مانده اند، 
بازنشســتگان را به کار می گیرند و از 
شرایط نامناسب زندگی بازنشستگان 
کارفرمایان  می کنند.  سوءاســتفاده 
این کارگاه ها می دانند که حقوق یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی پاسخگوی 
نیاز بازنشستگان نیست و توان انجام 
کار دیگــری را هم ندارند، بنابراین با 
حقوق های پایین بازنشســتگان را به 

کار می گیرند«.
به گفته او در این شرایط بازنشستگان 
را به عنــوان ســرایدار، آبدارچی در 
شرکت ها یا بنگاههای معامالت امالک 
یا پادویی مغازه و مشاغلی از این دست 

جذب می کنند و اگر بازنشســتگان 
نتوانند این قبیل مشاغل را پیدا کنند 
یا شرایط مورد تایید را نداشته باشند، 
مجبور به دستفروشــی می شــوند. 
براســاس اظهارات مهدی مجیدی، 
ناتوانــی در تامین هزینه های زندگی 
به آسیب به شــان و رتبه اجتماعی 
بازنشستگان منجر شده است. نایب 
به  بازنشستگان تهران  رییس کانون 
خشونت علیه دستفروشان انتقاد کرد 
و گفت: ماموران سد معبر که مسوول 
نظم و انظباط معابر هســتند، گاه با 
دستفروشــان برخوردهایی می کنند 
که در مورد بازنشســتگان غیرقابل 
تحمل اســت. او گفت از سوی دیگر 
» برخی موارد که بازنشستگان توان 
انجام کار نداشته یا نتوانسته اند کاری 
پیدا کنند، ناچار به درخواست از مردم 
رو می آورند که نه تنها برای خودشان 
بلکه برای خانواده و جامعه آنها موجب 

سرافکندگی است«.

سرپرســت خانوار هســتند. اما تنها 
۷۷۰ هزار نفر از این زنان شناســایی 
شده اند و به گفته شریعتمداری  »این 
عدد واقعی نیســت و باید گام هایی 
در جهت تکمیل این بانک اطالعاتی 

برداشته شود.«
۵۹ هــزار و ۵۰۰ نفــر از جوانان در 
گروه هــای خودیــار در ایــن زمینه 
فعالیت می کنند که به گفته محمد 
شریعتمداری »۹۳ درصد آنها را زنان 
تشــکیل می دهند  و ۲۲ میلیارد و 
۱۰۰ میلیــون تومان از طریق منابع 
مردمی جهت تامین اعتبارات اجرای 
طــرح توانمندســازی در این بخش 
تامین شده اســت.« او هم چنین به 
آمار مدیران زن در وزارتخانه اش اشاره 
کرده و گفته است: »تعداد مدیران زن 

در سطح عالی در دولت دوازدهم از ۲ 
نفر به ۷ نفر، در سطح مدیریت میانی 
از ۲۱۱ بــه ۲۷۵ و در ســطح پایه از 
۶۸۹ نفر بــه ۹۲۴ نفر افزایش یافته 
اســت.« این آمار در حالی است که 
هنوز دولت روحانی از حضورحتی یک 

وزیر زن بی بهره است.
گــزارش وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی درباره عدم کفایت اعتبارات 
الزم برای رفع فقر مطلق در میان زنان 
سرپرســت خانوار و خانوارهای تک 
سرپرست به فاصله یک روز از گزارش 
دیگری درباره وضع مسکن در ایران 
منتشر می شود. گزارشی که حاکی از 
رشد سرسام آور قیمت مسکن در بهار 
امسال نسبت به بهار سال گذشته به 

میزان ۱۰۹،۶ درصد است.
در همین رابطه احمد توکلی، رئیس 
عدالت  »دیده بان  غیردولتی  سازمان 
و شــفافیت« در نامه ای سرگشــاده 
به سران ســه قوه، شورای نگهبان و 
مجمع تشخیص از »صدای شکسته 
شدن استخوان های مستاجران و فریاد 
مستمندان« نوشته و از »مشاهدات 
بسیار دردناک و هشــداردهنده« ای 
گفته که که به سرعت نیازمند تدبیری 

هستند. 
رســانه های رســمی در ایران مملو 
است از اخباری درباره »اجرای طرح 
توانمندســازی اقتصــادی زنان« در 
اردبیل، مشهد در »۲۳ استان ایران« 
یا ایجاد »بازارچه همدلی در مشهد«  
که برای ۴۵ نفر »به طور مستقیم و 
برای ۱۰۰ نفر به شکل غیرمستقیم 
فرصــت شــغلی« ایجــاد می کند. 
خبرهایی کوچــک در تالطم امواج 
بزرگ فقر و بیکاری، به ویژه در میان 
زنان و منابع مالی که با رشد تورم دود 
می شــوند و برای رفع نیازهای اولیه 
میلیون ها نفر به جایی نمی رسند؛ در 
کشــوری که میلیون ها نفر با زلزله و 

سیل هستی شان برباد رفته است.
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سفر تیم های ورزشی به خارج بدون نمایندگان حراست 
ممنوع شد

کیهان لنــدن- به گفتــه مدیرکل 
حراســت وزارت ورزش کــه در واقع 
نماینده ســازمان های امنیتی در این 
وزارتخانه اســت، از ایــن پس هیچ 
تیم ورزشــی بدون همراهی نماینده 

حراست از کشور خارج نخواهد شد.
جعفر ســمیعی تأکید کرده، از حاال 
به بعد نمایندگان حراست )مأموران 
امنیتی( در کلیه ســفرهای تیم ها و 
گروه های ورزشی عضو هیات اعزامی 
خواهند بــود و در جریان شــرکت 
تیم های ایران در مســابقات خارج از 
کشــور به اعمال و رفتار ورزشکاران 

نظارت خواهند داشت!
بــه گــزارش ایرنا، ســمیعی که در 
ورزش  کل  مدیــران  گردهمایــی 
سراسر کشور صحبت می کرد افزود: 
مبنای سیاســت های ما بر اســاس 
مولفه های قانون، شرع و اخالق است 

و دســتورالعمل وظایــف امنیتی به 
مجموعه حراست وزارت ورزش ایران 

ابالغ شده است.
او یادآور شــد که در حوزه حراست 
پیشگیری اهمیت بسیار زیادی دارد و 
اطالع رسانی به موقع از وظایف اصلی 
مامــوران امنیتی و حراســت وزارت 

ورزش است.
ســمیعی ادامه داد: با بررســی های 
انجام شــده و گفتگو با شخص وزیر 
به این نتیجه رســیدیم که با توجه 
به مشــکالتی که در سفر هیات های 
ورزشــی غالبا رخ می دهد، نماینده 
حراست که آموزش های الزم را برای 
جلوگیــری از اتفاقــات احتمالی که 
ممکن اســت برای هر یک از اعضای 
تیم پیش بیایــد دارد می تواند وارد 

عمل شود.
بطور قطع منظور مدیرکل حراســت 

و امنیــت وزارت ورزش جلوگیری از 
پناهنده شدن اعضای تیم های اعزامی 
به کشورهای محل برگزاری مسابقات 

است.
از آغاز روی کار آمدن رژیم جمهوری 
اسالمی تا کنون در چهل سال گذشته 
در بسیاری از ســفرهای کاروان های 
ورزشی ایران به خارج حتی با وجود 
حضور مأموران امنیتی در هیات های 
اعزامــی، برخــی اعضــای تیم ها به 
ایران بازنگشته و به کشورهای غربی 
پناهنده شده اند. برخی از ورزشکاران 
دختــر و پســر پناهنــده اکنون در 
تیم هــای ملی رشــته های مختلف 
ورزشی کشورهای دیگر حضور دارند 
و در رقابت های جهانی و دوســتانه با 
ورزشکاران اعزامی از ایران صحبت و 

خوش و بش می کنند.

بی بی ســی- حیــدر بهاروند رییس 
سازمان لیگ در صداوسیما گفته بود: 
»لیگ برتر با توجه به حضور ذوب آهن 
در لیگ قهرمانان آسیا از هشتم مرداد 
آغاز خواهد شد.«؛ وعده ای که تحقق 

نیافت.
هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران 
۳۱ مرداد برگزار می شود. یعنی بیش 
از سه هفته تاخیر در شروع نوزدهمین 
دوره لیگ برتر فوتبال ایران. آیا دالیل 
مختلفی که در ضــرورت اعمال این 
تاخیر ذکر می شد بر طرف شده است؟

طبــق اعالم ســازمان لیــگ، هنوز 
۹ باشــگاه الزامات ایمنی و امنیتی 
را اجــرا نکرده اند و محــل برگزاری 

مسابقات شان مشخص نیست.
ســازمان لیگ تاکید کرده مسابقات 
این تیم ها طبق مصوبه هیات رییسه 
تماشاگران  حضور  بدون  فدراسیون، 

برگزار می شود.
در موضــوع ورود زنان به ورزشــگاه 
هم به رغم موافقت ها و مخالفت های 
چهره های سیاســی و مذهبی، هنوز 
کســی نمی داند آیا دخترانی که به 
عشق فوتبال بازداشت شده و تا زندان 
قرچک هم رفتنــد، می توانند بلیت 

بخرند و وارد استادیوم  شوند؟
لیگی که مدام به تاخیر افتاده، با آغاز 
بازی هــای بین المللی نیــز به خاطر 
تداخل تقویم ها دچار دردسر خواهد 
شــد. حتی لیگ های منظم سالیان 
قبــل نیز با اردوهــا و بازی های ملی 
و دیدارهای لیگ قهرمانان آســیا به 

مشکل می خورد.

افتتاحیه در ابهام

نواقــص لیگ برتر ایــران در امنیت 
ورزشــگاه ها، رعایت آیین نامه فیفا و 
انضباطی اش خالصه  اجرای کدهای 
نمی شود. مشکالت بزرگ دیگری هم 

وجود دارد.
دیــدار افتتاحیــه امســال، بــازی 
پرسپولیس با پارس جم در ورزشگاه 
آزادی اســت که برگزاری اش با ابهام 
مواجه شــده. اما نه بــه هیچ یک از 
دالیلی که تــا حاال لیگ را به تعویق 

می انداخت.
بازیکنان و کادر فنی پارس جم حتی 
نیمــی از مطالبات فصل قبل شــان 
را دریافــت نکرده انــد. بــه گزارش 
رسانه های ایران، آنها برای فصل جدید 

هنوز »یک ریال هم نگرفته اند«
بی پولی باعث شده مسئوالن باشگاه 
پــارس، موفق به ثبت قــرارداد هیچ 

کدام از بازیکنان شان نشوند.
شــدت بحران مالی به اندازه ای است 
که پارس جم برای هماهنگی هتل و 
اردوی شب قبل بازی با پرسپولیس، 
عاجز مانــده. تازه این وضعیت تیمی 
اســت که نامش بزرگتریــن میدان 

گازی دنیاست.
چند باشگاه از مهدی تاج خواسته اند 
به مناســبت اعیاد قربــان و غدیر، 
جرایم شــان را به حالــت تعلیق در 
بیاورد! رییس کمیته انضباطی در این 
باره گفته: »هیات رییســه و شخص 
رییس فدراسیون هر تصمیمی بگیرند 
اجرایی می کنیم و اگر ابالغ شــود ما 

مطیع هستیم.«
مگر قرار نبود تا باشگاه ها تسویه نکنند 
حق جذب بازیکنان جدید را نداشته 
باشــند؟ محمودزاده مسئول کمیته 

نقل  و انتقــاالت در رادیو گفت: »۱۴ 
باشگاه بدهکار داریم و تا تسویه نکنند 
حق جذب بازیکن جدید را ندارند. اما 
نمی توانیم که لیگ را فقط با دو تیم 

سپاهان و ذوب آهن برگزار کنیم.«
ایــن یعنی فصل جدید نیز آبســتن 
انبوهــی از شــکایت ها، نالیدن ها و 
مصاحبه های انتقادی است که حجم 
و ابعادش با توجه به بحران اقتصادی 
در کشــور، ممکن اســت بزرگ تر از 

فصل های پیشین باشد.
در عین حال فدراسیون امیدوار است 
با برخوردهای سخت انضباطی، مانع از 
تکرار حوادث خونین فصل قبل شود. 
مهدی تاج می گوید: »امسال با هرگونه 
مظاهر خشــونت به صــورت جدی، 

قاطع و سریع برخورد می کنیم.«
ســردار رحیمی رییس پلیس تهران 
هم گفته است: »موضوع لیدر ها جمع 
شده. امنیت استادیوم ها با یگان ویژه، 
پلیس پیشگیری و یگان امداد است. 
پلیس مقتدرانه در صحنه حضور دارد. 
توقــع داریم فدراســیون با مربیان و 
بازیکنانی که با مصاحبه های تنش زا 
این آرامش و نشاط را بر هم می زنند 

برخورد کند.«

مهم ترین نقل و انتقاالت

اســتقالل از جمله تیم هایی بود که 
خانه تکانی کرد. بازیکنان پر تعدادی 
از باشگاه خارج شده و نفرات جدیدی 

جذب شده اند.
شیخ دیاباته با سابقه عضویت در تیم 
ملی مالی از مهم ترین خریدهای فصل 
است. او در سری آ برای بنه ونتو بازی 
کرده و گل زده. کاری که پیشــتر در 
تیم های مطرح فرانسوی نظیر بوردو و 

متز نیز انجام داده بود.
هروویه میلیچ چپ پا هم خرید مهمی 
برای لیگ برتر ایران است. این بازیکن 
کروات در تیم های سرشناســی مثل 
فیورنتینــا به میدان رفته و ســابقه 
عضویت در تیم ملی کرواسی را دارد.

پرســپولیس دو بازیکن لژیونرش را 
مجدداً در ترکیب خود می بیند. وحید 
امیری و فرشاد احمدزاده بار دیگر به 

لیگ برتر فوتبال ایران
 از استادیوم آزادی
 تا زندان قرچک

هر تیم ۳۸ مسابقه انجام می دهد، ۹ 
گل برای آتلتیکو گویانیننسه به ثمر 

رسانده.
در ســوابق معمولی و حتی ضعیف 
اغلــب بازیکنان خارجــی لیگ برتر 
تردیدی نیســت امــا در فصل های 
گذشته، بازیکنان خارجی مشابهی به 
ایران آمدنــد و برخی از آنها پر فروغ 

ظاهر شدند.
نمونه بارز این موضوع استنلی سوارز 
اســت که قبل از آمدن به اصفهان، 
پبشــینه قابل اشــاره ای نداشت اما 
در ذوب آهن خوش درخشــید و در 

سپاهان هم آقای گل لیگ برتر شد.

مثلث جذابیت

آندره آ استراماچونی، مصطفی دنیزلی 
و گابریل کالدرون سه سرمربی جذاب 
از ایتالیــا، ترکیــه و آرژانتین روی 
نیمکت سه تیم پرطرفدار استقالل، 

تراکتور و پرسپولیس می نشینند.
دنیزلی از اسطوره های فوتبال ترکیه، 
سابقه ســرمربیگری در پاس تهران 
را دارد و دو دوره هم پرســپولیس را 
هدایت کرده. خاطرات خوشی از او در 
ذهن هواداران پرسپولیس به جا مانده 

است.
پس از ارطغرل ســاغالم که شروعی 
خوب اما پایانی ناخوشایند در تراکتور 
دومین ســرمربی  دنیزلی  داشــت، 
ترکیه ای تراکتور اســت و اســتقبال 
هــواداران از او بیانگر تکــرار دوران 

محبوبیت تونی الیویرا است.
اینترمیالن  ســرمربی  استراماچونی 
بوده. ســایت فیفا به نقل از وســلی 
اســنایدر در ســتایش استراماچونی 
می نویسد: »او کارگری خستگی ناپذیر 
است که می تواند ساعت ها به چیدمان 
و تاکتیک مناسب بیاندیشد. عالقه ای 
بــه آرایش ثابت نــدارد اما از عناصر 
همیشــگی در تیم هایش بکارگیری 
مهره ای ماهر و هوشــمند، پشــت 

مهاجمان است.«
ایوانکوویچ  برانکو  کالدرون جایگزین 
شده که سه دوره پیاپی با پرسپولیس 
بــه قهرمانی رســیده. تصاحب جام 
چهارم، ماموریت ســخت ســرمربی 

آرژانتینی است.
فوتبالی  »دنبــال  می گوید:  خودش 
هســتیم که همه دوســتش داشته 
باشند. برای پرسپولیس ممکن است 
که کیفیت بازی خود را مقداری باالتر 
ببرد. اطمینان دارم هواداران از اجرای 

من خوشحال خواهند شد.«

خانه برگشته اند.
شهر خودرو )پدیده سابق( مشهد با 
جذب مهدی رحمتی از اســتقالل و 
سروش رفیعی از پرسپولیس توانست 

در بازار نقل و انتقاالت خبرساز شود.
باشگاه تراکتور، رشــید مظاهری را 
جذب کرد تا به بحران دروازه بانی اش 
پایــان دهد. ذوب آهــن هنوز لیگ 
شروع نشــده از جدایی رشید لطمه 
خــورد. آخرین نماینــده باقی مانده 
ایران در لیگ قهرمانان آسیا با دریافت 
گل هایی ناشیانه از االتحاد عربستان، 

از گردونه رقابت ها بیرون افتاد.
اتفــاق بــرای ذوب آهن  مهم ترین 
بازگشت ســربازهایش از تبریز است. 
احســان پهلوان کــه در تراکتور با 
بی اعتنایــی ژرژ لیکنز مواجه شــد. 
مهــدی مهدی پــور و البتــه دانیال 
اســماعیلی فر در دفاع راســت که از 
موفق ترین بازیکنان لیگ هجدهم بود.

ســپاهانی ها شــایان مصلــح را از 
پرسپولیس گرفته اند و با امید نورافکن 
که از اســتقالل به بلژیک بازگشته 
بود هم برای یکســال به طور قرضی 
توافق کردند. گئورگی گولسیانی نیز 
که نمایش خوبی در نساجی داشت به 

اصفهان آمده.
در فهرست فوالد نام موسی کولیبالی 
از بهترین مدافعــان لیگ برتر ایران 

دیده می شود. او با استقالل خوزستان 
در لیــگ برتر به قهرمانی رســید و 
فصل قبل هــم از دالیل اصلی بقای 

مسجدسلیمانی ها در لیگ برتر بود.

هندوانه های دربسته

اغلب بازیکنان جدید خارجی که به 
ایران آمده اند کارنامه درخور اعتنایی 
ندارند. از این دست بازیکنان در بیشتر 
تیم های لیگ هجدهم دیده می شوند.

باشــگاه ها، سابقه  مالی  مشــکالت 
شکایت به فیفا و خاطرات تلخ فوتبال 
ایران از تعلیــق و محرومیت، باعث 
می شــود هواداران با دیده احتیاط به 

این بازیکنان بنگرند.
خبرگزاری ایســنا، ویلیان میمبال را 
»مارادونــای پرو« نامیده و ســایت 
ورزش سه نیز او را دارای سابقه حضور 

در کوپا  آمه ریکا معرفی کرده است.
اما بررســی ها نشــان می دهد خرید 
جدیــد تراکتور فصل قبل را در لیگ 
دسته اول پرو سپری کرده و هرگز در 
تیم ملی پــرو به میدان نرفته. مازوال 
دیگر خرید تراکتور هم از ســری ب 

برزیل به این تیم پیوسته.
جونیور براندائو مهاجم پرسپولیس هم 
از سری ب برزیل آمده است. او فصل 
قبل در جدول ۲۰ تیمی مسابقات که 

غیــر از مثلث جــذاب خارجی بین 
ســه تیم مدعی، گزینه های جذاب 
داخلــی هم حضور دارنــد. همچون 
یحیی گل محمدی در شــهر خودرو 
)پدیده سابق(، جواد نکونام در فوالد، 
امیر قلعه نویی در ســپاهان و علیرضا 

منصوریان در ذوب آهن.

و  ســهمیه  و  قهرمانی  گزینه های 
سقوط

ناگفته پیداست که پرسپولیس مدافع 
جام، اســتقالل که می خواهد طلسم 
۷ ساله را بشکند و تراکتور که قصد 
دارد طلسم تاریخی را بشکند، همراه با 
سپاهان که همیشه مدعی بوده دنبال 

جام قهرمانی اند.
شــهر خودرو که پارســال فوتبالی 
چشم نواز را ارائه کرد و در رده چهارم 
ایســتاد همراه با فــوالد و ذوب آهن 
ضمن تالش برای شکســتن اضالع 
مربع قدرت، چشــم به سهمیه لیگ 

قهرمانان دوخته اند.
دورنمای ســایر تیم ها مانند سایپا، 
صنعت نفت و نســاجی، مبارزه برای 
تصرف جایگاهی امــن در کمرکش 

جدول است.
تیم هایی که از دســته اول می آیند 
به طور ســنتی با خطر بازگشت به 
دسته پایین تر مواجه اند. این موضوع 
امســال درباره شاهین و گل گهر که 
از قضا تیم های پرطرفداری اند، صدق 
می کند؛ خصوصاً شاهین بوشهر که 
از قدیمی ترین تیم های فوتبال ایران 

است.
وضعیت پیکان، نفت مسجدسلیمان، 
ماشین سازی و پارس جم به گونه ای 
است که به ســختی می توان جایی 
باالتر از میانه جدول برایشان متصور 

بود.
برخی از این تیم هــا به دلیل جیب 
خالی شــان در فصل نقل و انتقاالت 
دست به عصا بودند و کمبود بازیکنان 
تعیین کننده، تالش برای بقا در لیگ 

برتر را برایشان سخت تر می کند.
برنامــه هفته اول و دوم اعالم شــده 
و پــس از آن هــم اردوی تیم ملی 
برای مسابقات مقدماتی جام جهانی 

تشکیل می شود.

تراز منفی لژیونرها

وحید امیری و فرشاد احمدزاده پس از 
فقط یک فصل، با کارنامه ای نه چندان 
پربار از لیگ های ترکیه و لهستان به 

ایران برگشتند.
گذشته از خوب یا بد بودن عملکرد، 
رضا شــکاری در حالی بازگشت که 
حتی کارنامه  نداشــت! او در روسیه، 
اغلب اوقاتش را روی سکوهای روبین 
کازان سپری کرد و سرانجام قراردادش 

فسخ شد تا به تراکتور بپیوندد.
محمد نادری و امید نورافکن، توفیقی 
در کورتریک و شــارلروای بلژیک به 
دســت نیاوردند. نادری پس از فصل 
خوبش در پرسپولیس، چند روزی به 
بلژیک رفت تا مجدداً به پرسپولیس 
برگردد. نورافکن هم از اســتقالل به 
بلژیک برگشت تا از آنجا به سپاهان 

بپیوندد.
لیــگ هجدهم بارور نبــود و به طرز 
ناامید کننده ای فقــط دو بازیکن به 
اروپا صادر کرد که از قضا انتقال هر دو 
بازیکن نیز ارتباطی به تیم ملی ایران 

نداشت.
اهلل یــار صیادمنش از اســتقالل به 
فنرباغچــه ترکیه پیوســت. مهرداد 
محمــدی هــم از ســپاهان راهی 
دســپورتیوو آوس پرتغال شــد. او با 
شروعی درخشان، دو گل در دو بازی 

نخست تیمش به ثمر رساند.
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ماه عسل تمام می شود
 ویلموتس در راه کی روش؟

ایران ورزشی- وقتی مارک ویلموتس 
وارد ایران شد، مقایسه اش با کارلوس 
کــی روش اجتناب ناپذیــر بــه نظر 
می رســید و آنچه بیش از همه توجه 
رسانه ها را جلب کرد، خوشرویی اش 
در مقایسه با مربی پرتغالی بود. البته 
کی روش هم در ورود به تهران لبخند 
مشابهی به چهره داشت، ولی با دیدن 
بدقولی هــا و بی نظمی هــا به تدریج 

جایش را به اخم و خشم داد.
از زمــان حضور ویلموتس در فوتبال 
ایران کمتر از یک ســال می گذرد و 
می توان انتظار داشــت که این تغییر 
رویه درباره این مربی بلژیکی هم اتفاق 
بیفتد. مهدی تاج دیروز در مصاحبه 
با سایت فدراســیون فوتبال اعتراف 
کرد که مهم ترین دغدغه اش پرداخت 
دستمزد مربی بلژیکی است و اگر این 
بدقولی طوالنی شود خیلی بعید است 
که ویلموتس هم به این قضیه اعتراض 

نکند.
زمانی که خبر رسید ویلموتس تنها 

سرمربی غایب در قرعه کشی مقدماتی 
جام جهانی در مقر کنفدراسیون فوتبال 
آسیاست، این شایعه شنیده شد که او 
بابت پرداخت نشدن پیش  قراردادش 
ناراحت است، ولی فدراسیون فوتبال 
این موضوع را تکذیب کرد. حاال یک 
ماه مانده به شروع این مسابقات هنوز 
خبری از پرداخت دستمزد ویلموتس 
نیست و انگار قرار است میزان تحمل 

او سنجیده شود.
تاج به مشــکالت تأمیــن ارز برای 
پرداخت دســتمزد ویلموتس اشاره 
کرده، ولی این مشکالت تازه نیست 
و در زمــان اســتخدام این مربی هم 
وجود داشــت. امیدواریم فدراسیون 
که ریسک انتخاب یک مربی اروپایی 
را پذیرفته، هرچه زودتــر بتواند راه 
پرداخت دستمزد او را پیدا کند وگرنه 
بعید نیســت که ویلموتــس هم به 
زودی سرنوشت کی روش را پیدا کند 
و آن مربی خوشرو جایش را به مردی 

عصبی و تندمزاج بدهد.

وعده معاون وزیر:
 احتماال اولین بازی ملی فوتبال
 با تماشاگران زن برگزار می شود

رادیو فــردا- معاون وزیر ورزش ایران 
می گوید شرایط برای حضور زنان در 
استادیوم ها و تماشای بازی های ملی 
فوتبــال »فراهم شــده« و »احتماال 
اولیــن بــازی تیم ملی« بــا حضور 

تماشاگران زن برگزار خواهد شد.
فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، تا نهم 
شهریور ســال جاری به ایران مهلت 
داده اســت که موضوع ورود زنان به 

ورزشگاه ها را حل کند.
محمدرضا داورزنی، معاون وزیر، روز 
چهارشنبه، ۳۰ مرداد، در مصاحبه با 
خبرگزاری ایسنا گفت که در شرایط 
فعلی امکان حضور تماشــاگران زن 
برای تماشــای رقابت های باشگاهی 
داخلی فوتبال »وجود ندارد«.  به گفته 
او، ورزشــگاه آزادی برای حضور زنان 
»از شرایط مناسبی برخوردار است«. 
به گفتــه آقای داورزنــی، ورودی ها، 
ســرویس های  گیت ها،  خروجی ها، 
بهداشــتی و محل های نشستن  در 
ورزشگاه آزادی »به گونه ای است که 
هیچ اختالطی« بیــن زنان و مردان 

وجود نخواهد داشت. 
وی گفت که در دیگر ورزشــگاه های 
ایــران، »ورودی ها و خروجی ها یکی 

است و محل نشستن ها و سرویس های 
بهداشــتی به گونه ای است که برای 

بانوان دردسرساز می شود«.
دو روز پیش از سخنان آقای داورزنی، 
علی ربیعی، ســخنگوی دولت، اعالم 
کرده بــود که »زنــان می توانند در 

دیدارهای ملی حضور پیدا کنند«.
وی درباره الزام فیفا درباره حضور زنان 
در ورزشگاه ها نیز گفته بود: »این الزام 
برای تمام کشورهای عضو فیفا است 
و در حل مسائل اجتماعی و فرهنگی 

باید به برخی نگرانی ها توجه کنیم.«
روز دوشنبه نیز دبیرکل کنفدراسیون 
فوتبال آسیا از مقام های ایران خواسته 
بود که به زنان اجازه دهند مسابقات 
مقدماتی جام جهانــی فوتبال را که 
امسال برگزار خواهد شد، در ورزشگاه 

تماشا کنند.
فوتبــال ۱۷  جهانــی  فدراســیون 
مرداد امســال در پاســخ اختصاصی 
بــه پرســش های رادیوفــردا درباره 
جلوگیری مقام های جمهوری اسالمی 
از حضور زنان در ورزشــگاه ها اعالم 
کرد که »زنان بایــد اجازه حضور در 
همه مسابقات فوتبال ایران را داشته 

باشند«.

نتایج یک تحقیق گسترده دانشگاهی
مسی از رونالدو  بهتر است

در یک بررسی مشخص شد مهاجم 
آرژانتینی اختــالف زیادی با بازیکن 

پرتغالی دارد و از او بهتر است.
به گزارش ایســنا و به نقــل از آس، 
دانشگاه لوون به همراه اسکیاسپورت 
)کمپانی هلنــدی که دربــاره آمار 
در  می کنــد(  تحقیــق  بازیکنــان 
 Vauling Actions برنامه ای به نــام
by Estimating Probabilites بــه 
پیشرفت رسیدند و تمام فعالیت های 
بازیکنان روی زمین را بررسی کردند. 
بر اساس این برنامه تحقیقی به سوال 
همیشگی سال های اخیر پاسخ داده 
شده است: لیونل مسی بهتر است یا 

کریستیانو رونالدو؟
جس دیویس، اســتاد دانشــگاه در 
مصاحبه با روزنامه بلژیکی اســپورزا 
گفت: ارزش یک بازیکن بر اســاس 
گل ها و پاس گل هایش است. با این 
حال یک گل اتفاقی عجیب است و به 
همین خاطر میانگین ۱۶۰۰ عملکرد 
در هر بازی بررسی شده است. مدل ما 
هر فعالیتی را بررسی می کند. پاس ها، 
ضربه ها، دریبل ها و .. و ارزش آن ها را 

محاسبه می کند.
در همه آماری که برنامه آنالیز می کند 
عملکردی که به نفع تیم اســت و در 
نتیجه تاثیر گذار است در نظر گرفته 

می شود.
بر اساس این ارزش ها، دانشگاه تحقیق 
خود را روی آمار رونالدو و مســی از 
فصل ۱۴ - ۲۰۱۳ تــا ۱۸ - ۲۰۱۷ 
انجام داده است. فعالیت های این دو 
بازیکــن در لیگ قهرمانان اروپا، جام 
حذفی و بازی های ملی در نظر گرفته 
نشده است. در این بررسی نشان داده 
می شود مسی چگونه تعیین کننده تر 
است. ارزش مهاجم آرژانتینی ۱.۲۱ 
است. این در حالی است که این رقم 
برای رونالدو به ۰.۶۱ می رســد. تام 
دانشگاه  دانشجوی دکترای  دکراس، 
که در این تحقیق شرکت کرده است، 
گفــت: در نخســتین فصل ها امتیاز 

مســی و رونالدو به یک انــدازه بود. 
سال ۲۰۱۵ مهاجم آرژانتینی از رقیب 

همیشگی اش فاصله گرفت.
او در ادامه افزود: برخی از بازیکنان در 
بازی ها فعالیت هــای زیادی دارند اما 
ارزش شــان باال نیست. در این زمینه 
می توان پل پوگبا را مثال زد. بعضی 
دیگر فرصت کمــی برای ضربه زدن 
به توپ دارند اما تاثیر گذاری شــان 
زیاد اســت. این موضوع در بازیکنانی 
هم چــون هری کین، محمد صالح و 
رونالــدو دیده می شــود. در رابطه با 
مسی مســاله متفاوت است. مهاجم 
آرژانتینی فوق العاده است و آمار خیلی 

خوبی در ارزش فعالیت هایش دارد.
در این بررســی رونالدو با هازارد نیز 
مقایسه شــده است. هافبک بلژیکی 
در این تابســتان چلسی را ترک کرد 
و با رئــال مادرید قرارداد امضا کرد تا 
جای خالی مهاجم پرتغالی را در این 
تیم پر کند. آمار هر دو بازیکن شبیه 
به هم اســت. در فصــل ۱۸- ۲۰۱۷ 
ارزش هازارد ۰.۶۴ بود. هر دو بازیکن 
همکاری یکســانی دارند اما رونالدو 
یک گلزن کالسیک است و ارزشش 
به ضربات خوبی اســت که می زند. 
هازارد بیش تر در جریان بازی است و 
ارزشش در پاس ها، دریبل ها و ضربات 

است.

علی پروین:
پرسپولیس حق منه، سهم منه!

رونالدو: می توانم در پایان این فصل از فوتبال خداحافظی کنم

مهاجم یوونتوس اعالم کرد می تواند 
در پایــان فصــل جدیــد از فوتبال 
خداحافظی کند اما ترجیح می دهد 

تا ۴۰ سالگی به بازی اش ادامه دهد.
به گزارش ایسنا و به نقل از اینفوبائه، 
کریستیانو رونالدو در مصاحبه با شبکه 
TV1 درباره بازنشستگی، زندگی در 
تورین، ارزش بازیکنان و دیگر مسائل 
صحبت کرد. مهاجم یووتوس گفت: 
در این سن )۳۴ سالگی( روش تمرین 
کردنم متفاوت شده است و برخی ها 
از من می پرســند آیا چنین ریسکی 
ارزش دارد. می توانم به دوران فوتبالی 
ام درانتهای فصل پیش رو پایان دهم 
اما می خواهم تا ۴۰ تا ۴۱ سالگی بازی 
کنم. نمی دانم دقیقا چه سالی این کار 
را انجــام خواهم داد. تنها همیشــه 
می گویم می خواهــم از لحظه حال 

لذت ببرم.
در ادامــه مهاجــم پرتغالــی درباره 
پیوستنش به یوونتوس نیز صحبت 
کرد. او پس از ســه قهرمانی در لیگ 
قهرمانان اروپا با رئال مادرید و کسب 
عنوان بهترین گلزن تاریخ باشگاه، تیم 
اسپانیایی را ترک کرد. رونالدو در این 
رابطه اظهار کرد: ماندن در مادرید به 
معنای ماندن در منطقه امن )راحت( 

بود. خیلی همه چیز یکنواخت شده 
بود. مــن به دنبال چالش های جدید 
بودم. مشــکل زیادی برای سازگاری 
در تیم و کشــور جدید نداشتم چون 
زبان ایتالیایی خیلی ســخت نیست. 
هم چنین من اســپانیایی و انگلیسی 
صحبت می کنم و در باشگاه همه به 
این دو زبان حرف می زنند. با این حال 
سخت تر از همه ترک رئال مادرید بود.
رونالدو که اکنون یکی از بهترین های 

جهان است اعالم کرد در کودکی تصور 
نمی کرده است به این جایگاه برسد. 
مهاجم یوونتوس گفت: می دانســتم 
برای حرفه ای شدن استعداد دارم اما 
هرگز فکر نمی کردم برنده توپ طال 
می شوم. زمانی که به منچستریونایتد 
رفتم متوجه شدم یک بازیکن متفاوت 
هستم. بازی کردن در کنار بازیکنان 
بزرگ باعث شد متوجه شوم می توانم 

بهترین بازیکن لیگ برتر شوم.

مهاجــم پرتغالی درباره وضعیت نقل 
و انتقــاالت کنونی اظهــار کرد: در 
فوتبال فعلی محاسبه کردن سخت 
شده است. بیش از همه روی قدرت 
و صنعت فوتبال شراط بندی می شود 
کــه آن متفاوت اســت. هر بازیکنی 
بدون این که کاری کند ۱۰۰ میلیون 
یــورو ارزش دارد. اکنــون در فوتبال 
پول زیادی وجود دارد. یک مدافع یا 
دروازهبان می توانند ۷۰ تا ۸۰ میلیون 
یورو ارزش داشــته باشند. من با این 
موضوع موافق نیستم اما این جهانی 
است که ما در آن زندگی می کنیم و 

باید به آن احترام بگذاریم.
رونالدو در ســال ۲۰۱۸ بــه تجاوز 
جنسی متهم شد اما در نهایت کاترین 
مایورگا شــکایت خود را پس گرفت. 
مهاجم یوونتوس در این رابطه اظهار 
کرد: ســال ۲۰۱۸ سخت ترین سال 
زندگی ام از لحاظ شخصی بود. زمانی 
که مردم به شــرفت شک می کنند 
دردناک است. این موضوع به زندگی ام 
ضربه مــی زد چون خانــواده بزرگی 
دارم. به لطف خدا نشان داده شد که 
بی گناه هستم. شــرایط وحشتناکی 
بود اما کســانی که مرا می شناختند 

می دانستند بی گناهم.

ایران ورزشــی- علی پروین مصاحبه تند و تیزی را با خبرگزاری فارس 
انجام داده که در آن به بهانه حمایت از پرســپولیس به شدت به وزارت 
ورزش و جوانان تاخته و تصمیماتی را که وزارتخانه در قبال پرسپولیس 
و حتی اســتقالل می گیرد یکسره زیر سؤال برده است. پروین با خطاب 
قرار دادن وزیر ورزش و جوانان می گوید: اتفاقاتی از سوی وزارت ورزش و 
جوانان رخ داده که به نظر من برای این است که پرسپولیس و استقالل 
نابود شــوند. آقای سلطانی فر! از زمانی که شــما به وزارت ورزش آمدید 
متأسفانه فقط یک کار برای پرسپولیس و استقالل کردید و آن این بود که 
دائما هیأت مدیره و مدیرعامل این دو باشگاه را تغییر دادید و این مسأله 
نشان می دهد که یک جای کار می لنگد. بهتر است بروید و ایراد کارتان 
را پیدا کنید. به نظر من شــما یا مشاوران خوبی ندارید یا مشاوران شما 

اطالعات غلطی می دهند.
وی با نقد تصمیمــات وزارت ورزش گفت: من فقط یک جمله را درباره 
وزارت ورزش و مدیران آن فهمیده ام و آن این است که با مردم روراست 
نیستند. در این چند سال کدام تصمیم آقایان درست بوده است؟ هر بار 
فردی را از قوطی درآوردند و به عنوان مدیرعامل باشگاه انتخاب کردند. 
باید فردی مثل داورزنی برای پرســپولیس و اســتقالل تصمیم بگیرد؟ 
اگر داورزنی تصمیم  گیرنده اســت، پس سلطانی فر چه کاره است؟ آقای 
سلطانی فر در ۳۶۵ روز سال دنبال فدراسیون هاست و می خواهد مشکالت 
آنها را حل کند و بیشــتر دنبال این است که در این ۳۶۵ روز استیضاح 
نشود! حاال اگر نگران استیضاح شدن هستید پس پرسپولیس و استقالل 

را به هوادارانش بدهید.
پروین دســت آخر نسخه شفابخش خود برای پرسپولیس را رو می کند: 
آقای سلطانی فر! به شما دلســوزانه می گویم که پرسپولیس و استقالل 
متعلق به هواداران و پیشکســوتان هســتند. شــما لیســت استخوان 
خرده کرده ها و پیشکسوتان پرسپولیس و استقالل را روی میز بگذارید و 
می بینید که هر کدام هزار مربی و کارشناس دارند. آنهایی که در این مدت 
برای پرسپولیس و حتی استقالل کارهایی انجام داده اند چه گلی به سر 
این دو باشگاه زدند که ما پیشکسوتان نزدیم؟ در پرسپولیس پیشکسوتانی 
مثل محمود خوردبین، محمد دادکان، حســین کالنی، محمد پنجعلی، 
حمید استیلی و... داریم و در استقالل هم پیشکسوتانی مثل علی جباری، 
حسن روشن، نصراهلل عبداللهی، پرویز مظلومی و ... حضور دارند که اینها 
استخوان خردکرده فوتبال هســتند. از این افراد بهتر چه کسی را برای 

مشورت و مدیریت می خواهید؟
جانمایــه این مصاحبه دقیقاً در همین مطالبه غیرمنطقی نهفته شــده 
و پروین پرســپولیس را ســهم و حق خود می داند. آنچه با شــعارهای 
پوپولیستی و ژست دلسوز و شیفته مآبانه او در تضاد است. به ویژه اینکه 
ما دوران مدیریت و صدارت این دلسوز و شیفته و پیشکسوت را دیده ایم 
و هنــوز فاکتورهای چند ده میلیونی نان خامه ای، چند صد هزار یوروی 
گمشده حق ترانسفر مهدوی کیا و البته داستان برنج های کذایی آقازاده 
را فراموش نکردیم، اتفاقاتــی که البته برگ کوچکی از افتخارات پروین 
در پرسپولیس است! بهتر است پروین به عنوان بزرگ پرسپولیس برای 
همیشه این سهم خواهی را فراموش کرده و اجازه دهد تا برای پرسپولیس 

همان ابرستاره بزرگ باقی بماند.
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»در جستجوی فریده«، 
انتخابی ناشایست برای اسکار؟

»در جستجوی فریده« نماینده ایران در اسکار 2020 است. فیلمی مستند. 
»کودتا« یا »انتخابی غیرشــفاف« صورت گرفته است؟ حرف و حدیث زیاد 
است، اما برخی منتقدان هم فیلم را پسندیده اند و آن را نه »سیاه نمایی« و نه 

»واپس گرا«  می دانند.

دویچــه ولــه- ســعید روســتایی، 
کارگردان فیلم »متری شیش و نیم«، 
این انتخاب »زودهنگام« و اعالم خبر، 
»کمی پس از نیمه شب« را»کودتا« 
خوانده اســت. حامد بهــداد در در 
صفحه اینســتاگرام خود، خواســتار 
»انتشار جزییات و شــرح مذاکرات 
هیأت انتخاب نماینــده ایران« برای 
اسکار شد و نوید محمدزاده با اشاره 
به نداشتن »موفقیت های بین المللی« 
فیلم، این انتخاب را زیر سوال برد، البته 
او بالفاصله از واکنش خود عذرخواهی 

و برای فیلم آرزوی موفقیت کرد.
این هــا برخی از واکنش هاســت به 
انتخــاب نماینــده ایران در اســکار 
۲۰۲۰، یعنی مستند سینمایی »در 
جستجوی فریده«. واکنش  کارگردان 
و دو بازیگر مشهور، تنها گوشه ای از 
برخورد جامعه سینمایی با بازتاب خبر 

انتخاب این فیلم بوده است.
حامــد بهــداد بازیگر فیلــم »قصر 
بازیگر  نوید محمدزاده  شــیرین« و 
»متــری شــیش و نیم« اســت، دو 
فیلمی که گفته می شود جزو سه فیلم 
انتخابی برای نمایندگی ایران در اسکار 
پیش رو بوده اند، فیلم ســوم، مستند 
»در جستجوی فریده« است. انتخاب 
یک فیلم مســتند برای نخستین بار 
و برتــری این فیلم بر دو رقیب دیگر 
حرف و حدیث های فراوانی به دنبال 

داشته است.
مهدی خرمــدل، خبرنگار تابناک در 
توییتر، از پشت پرده جلسه انتخاب 
این فیلم می نویســد و ادعا می کند 

کــه »رأی آوردن »در جســتجوی 
فریده«، در جنــگ رقبا و برای عدم 
انتخاب »قصر شیرین« بوده است«. 
او می نویســد: »چرخش یــک باره 
آراء »متری شــیش و نیم« به سمت 
»در جســتجوی فریده«، برای عدم 
انتخاب قصرشیرین بوده. یعنی ترجیح 
دادنــد هر فیلمی بــرود به جز فیلم 

میرکریمی.«
میرکریمی فیلم »قصر شــیرین« را 

کارگردانی کرده است.

هیئت انتخاب چه می گوید؟

به نوشــته »دنیــای تصویر« هیئت 
انتخاب نماینده امسال ایران در اسکار 
عبارت بودنــد از، فرشــته طائرپور، 
فاطمه معتمدآریا، ابولحسن داوودی، 
تورج منصوری، رســول صدرعاملی، 
امیر اثباتــی، مرتضی رزاق کریمی و 

مهرزاد دانش.
رائد فریدزاده، معاون بین الملل بنیاد 
سینمایی فارابی و دبیر و سخنگوی 
هیئــت انتخــاب، در گفت وگــو با 
»خبرآنالیــن« در مــورد معرفــی 
»زودهنگام« نمانیده ایران در اسکار 
۲۰۲۰ می گوید: »یک سری تغییراتی 
در خود آکادمی اســکار اتفاق افتاده؛ 
کادری که ما همیشه با آنها در تعامل 
بودیم، تغییر کــرده و افراد جدیدی 
آمدند. افرادی که در سال های پیش 
بودند با ما تعامل بهتری داشتند، زمان 
را برای ما تمدید می کردند اما افرادی 
که االن آمدند گفتند زمان را تمدید 

نمی کنیم. در نتیجه باید در یک برهه 
زمانــی خیلی کوتــاه اعضای هیات 
انتخاب معرفی می شدند که با تعامل و 
مساعدت خانه سینما این اتفاق افتاد 
و لیست پیشــنهادی از سوی آنها به 
ما رســید و آنهایی که وقت و فرصت 
داشــتند یا فیلمی نداشــتند که در 
گزینه ها باشــد، دعوت شدند و طی 

چند جلسه به نتیجه رسیدیم.«
دبیر هییت انتخاب در مورد دیژگی ای 
که باعث شــد فیلم »در جستجوی 
فریده« به »متری شــیش و نیم« و 
»قصر شیرین« برتری یابد، به»رشد 
ســینمای مســتند« در ایران اشاره 
می کند و درباره موضــوع این فیلم 
می گوید: » موضوعی که فیلم روی آن 
دست می گذارد، کامال به روز و جهانی 

اســت. بحران هویتی که االن تمام 
دنیا با آن دست به گریبان و نوعی از 
روایت مستند داستان گونه ای که شاید 
مخاطب خاص خودش را بتواند پیدا 
کند و با یک بیان جهانی بتواند در یک 
عرصه بین المللی حضور داشته باشد.«

داستان فیلم چیست؟

فیلم درباره دختری است که در سال 
۱۳۵۵ در حــدود شــش ماهگی در 
حرم امام رضا، امام هشــتم شیعیان، 
در شــهر مشهد، رها می شود و کمی 
بعــد، خانــواده ای هلنــدی او را به 
پس  او  می پذیرنــد.  فرزندخواندگی 
از ســال ها زندگی در هلند تصمیم 
می گیرد در اوایل دهه ۹۰ خورشیدی 

خانــواده خود را پیدا کنــد. در تیزر 
کوتاهی دربــاره فیلم که پیش تر در 
اینترنت پخش شــده بود، »فریده« 
توضیح می دهد که برای این جستجو، 
آگهــی ای در روزنامــه خراســان به 
چاپ رسانده است. ماجرای جستجو 
و درخواســت کمــک »فریــده« از 
خوانندگان بــرای یــاری او در این 
راه، نتیجه می دهد. سه خانواده ادعا 
می کنند خانواده او هستند. قهرمان 
داســتان برای رویارویی با این ســه 
خانواده بــه ایران می آید. مســتند 
»در جســتجوی فریده« روایت سفر 
دختری است در جســتجوی خود، 

هویت و ایران پس از ۴۰ سال.

جستجوی  »در  فیلم  »شــاهکار« 

فریده«

صالح تسبیحی، منتقد، در نوشته ای 
در »اعتمــاد آنالین«، ایــن فیلم را 
»گزارش دردناک یک بحران هویت« 
می داند. این منتقد می نویســد: » از 
آنجایی که داســتان فیلم نخست در 
هلند آغاز شده و خانواده ای که فریده 
را به فرزندی پذیرفته اند، پیشتر نشان 
داده شــده اند، این بازگشت و رسوخ 
به روح ایرانی، ناخواســته مخاطب را 
به مقایســه ای دائم مجبور می کند، 
مقایسه ای بر خالف کلیشه های رایج 
خیر و شربافی برای ایران و بیرون از 
ایران.« تسبیحی، »شاهکار نهایی این 
فیلم« را »در این درک متقابل و عدم 
قضاوت ها« می داند و می نویسد: »این 
که توانسته است دست از سر»کارت 
پستالی« کردن کشورمان بر دارد و نه 
با معماری و طبیعت دلبری کند و نه 
با سیاه نمایی بی جا کاسب جشنواره ها 
شود. موفقیت سازندگان »در جست 
و جوی فریده«، در همین ایســتادن 
کنار  میان خاکستری هاست. همین 
ایستادن ها و جای جیغ و فریاد، آرام 
گریستن ها، آرام خندیدن ها. در این 
که موفق می شود من و توی بیننده 
را به چشــمان فریــده وارد کند و از 

دریچه ی او به جهان بیرونی بنگرد.«

سیاه نمایی  نه  واپسگراســت،  »نه 
می کند«

جواد طوسی منتقد دیگری است که 
زبان به ســتایش این فیلم مستند و 
انتخــاب آن برای نمایندگی ایران در 
اسکار ۲۰۲۰ گشــوده است. طوسی 
در »ایران آنالین« می نویسد: »بدون 
تردیــد، اصالت کار و صداقت در نگاه 
خالق اثر مانع از این خواهد شــد که 
انگ واپس گرایی به آن زده شود. اتفاقاً 
واپسگرایی واقعی راباید در نگرش های 
بی پشتوانه وشبه روشنفکرانه ای دید 
که تعریف غلط و یکسویه از مدرنیته 
ارائه می دهند. اتفاقاً این الگودهی برای 
یک اثر مستند که می خواهد نماینده 
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

شـما خواهد گرفت. 
جهت اطالعات بیشتر، لطفًا با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 

 ICBC بــه  از مراجعــه  از هــر تصــادف و قبــل  بعــد   :)ICBC( تصادفــات -
مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت 

- امــور جنائــی: قتــل، دزدی، رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر، 
و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

Trial Lawyers:
•	 Ian	H.	Kinman
•	 Neil	A.	Mulholland
•	 David	Milburn
•	 Marco	Von	Antal
•	 Claire	Hong

فرشاد	حسین	خانی	)مشاور	و	مترجم(
Farshad H. Khani (Manager)

Cell: 604-727-4555
E-mail:farshadx@hotmail.com
ساعات	کار:	۹	صبح	تا	۹	شب

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056
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دفتر حقوقی »کی ام« ــ مشاوره اولیه رایگان
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سیستم ھای ساختمان و بازرسی 

بازرس فنی ساختمان
Certified Home Inspector CHI(P)

پیش از خرید ملک از وضعیت فنی آن مطلع شوید 

مھندس مھدی صانعی

Architect 
778-708-0520

abchi.bc@gmail.com 
www.abchibc.com

CPBC License # 76927 
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CACB

 ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی 
Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

و منتخب یک جامعه ملتهب وهویت 
باخته باشــد، چیز بدی نیست.»در 
خیلی  نــه  فریده«،  جســت و جوی 
دافعه آمیز با سنت روبه رو می شود و 
نه شیفته اش می شود. می توانیم این 
نگرش واقع بینانه و این حس عمیق 
مردم شناســانه را در قالــب یک اثر 
مســتند به جامعه ومخاطب جهانی 
توصیه کنیــم و الگو قــرار بدهیم. 
ویژگی دیگر این فیلم این اســت که 
انگ همیشگی »سیاه نمایی« به آن 
نمی خورد و ایــن برمی گردد به نگاه 
درست پژوهشی و همدلی و همراهی 
صادقانه با شخصیت محوری)فریده به  
عنوان راوی(؛ بدون اینکه بخواهد به 
اصل و شــیرازه موضوعی که در دل 
آن رئالیسم جا خوش کرده خدشه ای 

وارد کند.«

»انتخابی مهم برای سینمای مستند«

بحث ها بر سر اینکه آیا این انتخاب، 
نمایندگی  برای  گزینه شایســته ای 
سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۰ هست 
یا خیر، ادامه دارد. آزاده موســوی و 
کورش عطایی، ســازندگان این فیلم 
اما از انتخاب خشنودند و در بیانیه ای 
پس از انتشــار خبر انتخاب، »آن را 
انتخابی مهم و تاریخی برای سینمای 
مستند ایران دانسته اند.«  سینمایی 
که به گفته این دو فیلمساز، فعاالن 
آن »سالهاســت به دور از حاشیه ها 
و بــا کمترین امکانات و بیشــترین 
محدودیت ها به تولید آثارشان مشغول  
هســتند و با این وجود همــواره در 
بسیاری از صحنه های جهانی موجب 

سربلندی سینمای ایران شده اند.«

منتظریم!

روزنامه خراسان می نویسد: »مستند 
»در جســتجوی فریده« کــه اکران 
خود را از آبان ۹۷ در گروه هنروتجربه 
آغــاز کرد، ســال گذشــته یکی از 
پرمخاطب تریــن فیلم های این گروه 
بــود. از طرفی منتقــدان نیز فیلم 
را تحســین کردند و در جشــنواره 
سینماحقیقت ســال ۹۶، سه جایزه 
بهترین تدوین، موسیقی و همچنین 
تندیس ویژه دبیر جشنواره را کسب 

کرد.«
باید منتظــر ماند و دید، فرای بحثها 
بر سر این انتخاب، آیا »در جستجوی 
فریده« می تواند در اسکار بدرخشد؟ 
هنردوستان و سینمادوستان منتظرند. 
و بایــد دید آیا تــا آن زمان جزییات 
بیشــتری از نحوه انتخاب این فیلم 
برای راه یابی به مراسم اسکار منتشر 
می شــود؟ انتخابی که هنوز از نگاه 
برخی از خبرنگارن و اعضای جامعه 

سینمایی جای حرف و حدیث دارد.

پیش از تردید
جامعه ســنتی و خفقان زده در ســرکوب آزادی و دمکراسی، با عشق، 
اروتیســم، آزادی تن و آزادی های جنسی نیز بیگانه است. آن چه در این 
عرصه به ادبیات کشیده می شود در واقع شبه آن است. آ نجا که رفتارهای 
جنسی بر آزادی و برابری استوار نباشند و در شمار تابوها باشند، نمی توان از 
عشق سخن گفت. در پی استقرار جمهوری اسالمی، با تسلِط فرهنگ سنتی 
بر آن، ادبیات نیز از شکوفایی الزم بازماند. گسسِت موجود فاجعه ای  را سبب 

شد که ابعاد آن هنوز در کلیت خویش بر ما آشکار نیست.

ادبیات تبعید ایران در سال های اخیر 
تجربه هایی نو از هســتی را در خود 
بازیافته اســت. این ادبیــات در واقع 
زبان گویای ادبیاتی ست که در داخل 
کشور سرکوب می شود. در بخشی از 
این ادبیات صحبت از عشق، درد، رنج 
و زندگی گروهی از شهروندان ایرانی 
منعکس شده اســت که در هراسی 
ُمــدام زندگی می کنند و از هیچ حق 

شهروندی برخوردار نیستند.
دگرباشان جنسی در ایران امروز حق 
حیات ندارند. اگر رفتار و احســاس 
جنسی آنان آشکار گردد، طبق قانون 
به سادگی کشته می شــوند. رژیم و 
چه بسا بسیاری از مردم آنان را بیمار 
می دانند. این افراد از جامعه طرد می 
شوند تا در وحشتی بی پایان مخفیانه 

به زندگی خویش ادامه دهند.
ادبیــات تبعید ایــران در این عرصه 
با همین تولیدات نــه چندان اندک 
خویش آثــاری ارزنده خلــق کرده 
اســت. در کنار صدها داستان و رمان 
از نویســندگان دگرباش، ده ها اثر از 
نویسندگانی که دگرجنسگرا هستند، 
تولید شده است. رمان “پسران عشق” 
اثر قاضی ربیحاوی، رمان “خانه تاریک 
اســت” اثر فرشــته مولوی، داستان 
بلند “مردی در حاشــیه” اثر شهرام 
رحیمیان، داستان “زن و مرد جوان” 
اثر شهال شــفیق، و چندین اثر دیگر 
در این راستا آثاری هستند خواندنی. 
“پیش از تردید” اثر فهیمه فرسایی در 
شمار آخرین آثاری است که در این 
عرصه به زبان فارســی منتشر شده 

است.
ایــن رمــان را می تــوان از جوانب 
مختلف بازنگریســت. من اما در این 
نوشته کوشــیده ام بیشتر به موضوع 

همجنسگرایی در آن بپردازم.
“پیش از تردید”،]۱[ داستان انقالب 
اســت؛ رژیمی می رود و رژیمی دیگر 
حکومت در دست می گیرد. حکومت 
نوبنیاد در استقرار ارزش های خویش 
تیغ از نیام برمی کشــد تا مخالفان را 

سرکوب کند.
پیش از تردید، داســتان گریز است؛ 
گریزی ناگزیر از کشور. اگر بمانی به 
بند و شکنجه گرفتار می آیی و در این 
راه اگر شانس بیاوری و کشته نشوی، 

شاید تا پایان عمر در زندان بمانی.
پیش از تردید، داســتان مرگ است؛ 
مــرِگ مخالفــان رژیم، مــرگ در 
جبهه های جنگ، مرگ در خیابان و 

زندان.
پیش از تردید، داستان مبارزه است؛ 
مبــارزه بــا رژیم، مبارزه بــا مرگ و 

زندگی.
پیش از تردید، داســتان عشق است؛ 
انگار ســامان نمی گیرد.  عشقی که 
داســتان عشــقی ممنوع که امکان 
آشکار شدن ندارد، عشقی که دست 
یافتن بدان، به مشــکل گرفتار آمده 

است؛ عشقی مثلثی.
“باالخره من از این جا می رم”. “این جا” 
ایران است؛ ایراِن پس از انقالب، ایراِن 
درگیر جنگ با عراق. راوی جوانی است 
که می خواهد از کشور بگریزد؛ “من 
نمی خوام گوشِت دم توپ بشم. با این 
جنگی که در کردستان راه انداختن، 
پس فردا به هرکدوم از ما یک تفنگ 
می دن و می گن از میهن اسالمی تون 
دفاع کنین. دشمنا می خوان وطن تون 
رو تکه تکه کنن. جلوشون رو بگیرین. 
خونه و زندگی تون در خطره. من که 
نه خونه دارم و نه زندگی، از چی دفاع 

کنم.”
از گذشته ی راوی همین قدر می دانیم 
که پدرش از مادر جدا شده است. پدر 
کی بود و حال کجاســت، نمی دانیم. 
مادر اما یکی از مخالفان رژیم است؛ 
شــخصی تحِت تعقیب کــه خانه را 
ترک گفتــه و حال متواری اســت. 
به کدام گروه سیاســی گرایش دارد 
و این کــه چرا مخفی شــده، چیزی 
نمی دانیــم. این را امــا می دانیم که 
راوی نــزد مادربــزرگ زندگی کرده 
اســت و مادر بزرگ بــه وقت مرگ، 
تمامی دارایی اش را به حاج مشیری، 
مسئول بسیج کمیته محل، سپرده تا 
هر ماه مقداری از آن را به نفع راوی، 
در اختیار خاله اش بگذارد. این را نیز 
می دانیــم که خاله زمانی همراه مادر 
“انقالبی” بود. بازداشــت می شــود و 
در زندان دوستاِن خویش را لو داده، 
خود خبرچین می شود و سپس آزاد 

می گردد.
خالــه با رنــگ عوض کــردن، حال 
صیغه ی سید اســت و سید پاسدار 

و شــکنجه گری که در زندان به کار 
اشتغال دارد.

حاج مشــیری که وجودش را وقِف 
انقــالب کــرده و به امور مســجد و 
کمیته و بسیج محل می رسد، خانه 
و پول مادربزرگ را باال می کشــد و 
چیزی بــه راوی و خالــه نمی دهد؛ 
“مادربزرگــم قبل از مــرگ مقداری 
پول پیش حاجی مشــیری گذاشته 
بود تا او هر ماه برای نگهداری من به 
خاله ام بدهد. حاجی مشیری و خاله 
دایم سر این پول با هم دعوا داشتند. 
خاله ام می گفت “کم است” و حاجی 
می گفت “زیاد است”. بار آخر حاجی 
آب پاکی روی دســت شهال ریخت و 
گفت کســری خرج هایش را از جای 
دیگر بیاورد. وقتی خاله ام پرسیده بود 
از کجا؟ حاجی جــواب داده بود: برو 

صیغه شو. ثواب هم داره.”

مادربزرگ پیش از مــرگ، به اعتبار 
سنت، دختری هم ســِن راوی را که 
مهتاب نــام دارد، برای نوه ی خویش 
عروس می کنــد. مــادر مهتاب نیز 
هم چون مادر راوی متواری است؛ “…
من یک روز تصادفــی از منور خانم 
شنیدم که مادر او هم مثل مادر من 
فرار کرده. بعضی وقت ها مادربزرگم آه 

می کشید…”
مهتــاب به اتفــاق بــرادرش از مرز 
پاکســتان گریخته، خود را به آلمان 
می رســانند و راوی حال می خواهد 
به او ملحق گــردد. مهتاب و راوی از 
پیش با هم دوست و همبازی بوده اند. 
مهتاب شعر می سراید و مرتب برای 
راوی نامه می نویســد. او در شعرهای 
خویش از عشق می سراید و ستایشگر 

اوست و مشتاِق وصال.
اگرچه وصال به مهتاب به مشــکل 

گرفتار آمده، معشوقی دیگر در کنار 
راوی اســت. جاوید، جوانی که چند 
ســالی بزرگ تر از راوی اســت، یار و 
همدم اوست. آن دو عاشق هم هستند 
و با هم رابطه ی جنســی دارند؛ “اگر 
جاوید امروز صبح به دنبالم راه افتاده 
بود، می توانســتیم بــه کلبه ی”عمو 
تام” برویم و حســابی عشــق کنیم. 
این کلبه را جاوید ســاخته بود. برای 
این که فراموش کنم حاج مشیری با 
کلک خانه ی مادربزرگم را از چنگ ما 
درآورده؛ برای این که دایم تو خیابان ها 
ولو نباشم؛ برای این که فکر آتش زدن 
خانه را از سر به در کنم و پیش خاله ام 
که به سفارش حاجی باوجدان اتاقی 
در هتل مهاجری گرفته بود، برگردم.”
در داســتان، بی آن کــه چیزی گفته 
باشد، درمی یابیم که راوی دوجنسگرا 
اســت. او عشــق به مهتــاب را نفی 
نمی کند. قصد دارد به او ملحق گردد. 
می گوید؛ “هر شب خوابشو می بینم.” 
او جاویــد را نیز در کنــار خود دارد؛ 
“پیرهن چهارخانه ی کهنه و مستعمل 
جاوید را که من از همه ی لباس هایش 
بیشــتر دوست داشــتم، گوشه اتاق 
افتاده بود. وقتی به آن نگاه می کردم، 
به یاد شبی می افتادم که زیر آسمانی 
صاف بــا جاوید خوابیدم. بیشــتر از 
هر چیز نفس های کوتــاه و تند او را 
حس می کردم که پشــِت گردنم را 
قلقلک می داد و مرا به وجد می آورد. 
نمی خواســتم بدانم جاوید با من چه 
کرد. فقط می خواســتم نفس هایش 
تندتر و تحریک کننده تر بشود تا من 
عطر اســفندی را که از جشن منور 
خانم به یادم مانده بود، نفس بکشم 

و لذت ببرم…”
گریز از کشــور تنها در رســیدن به 
مهتــاب خالصــه نمی شــود. راوی 
تــواِن ماندن در این کشــور را ندارد. 
مجبور است نزد خاله و سید زندگی 
کند. ســید نومســلمانی اســت که 
شــکنجه می کند، آدم می کشد، دزد 
و قاچاقچی نیز هســت. او می کوشد 
تا به هر بهانه ای، حتا فرستادن او به 
جبهه،  شــّر راوی را از ســر خویش 
واکند؛ “این خزعبالت چیه که داری 
حفظ می کنی؟ به جاش برو مسجد و 
به انقالب و امام خدمت کن. به حاجی 
مشیری نشــون بده که بچه ی قابل 
هستی! این طوری بیشتر جلو میری.” 
راوی اما دل خــوش به زندگی دارد؛ 
“ولی من نمی خواستم آن طوری جلو 
بروم. فقط می خواســتم هرچه زودتر 
پول جمــع کنم و خــودم را از این 
جهنم دره نجات بدهم. نمی خواستم 
به مسجد حاجی مشیری بی وجدان 

هم پا بگذارم.”
خروج از کشــور اما آســان میّســر 

نمی گردد. 
ادامه در صفحه بعد
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توان مالی نداشــته باشــی، مشکل 
افزون تر می شود. راوی به فکر پس انداز 
است. می کوشد به هر شکلی پولی به 
دست آورد؛ حسن مرادی که آتلیه ی 
عکاسی دارد، وی را راضی می کند تا 
از وی عکس های شهوانی و سکسی 
بگیرد، به این بهانه که با فروش آن ها 
کاسبی کنند. عکس های نیمه لخت و 
هوس انگیــز راوی از طریق مصطفی، 
پسر حاج آقا مشــیری، که پاسدار و 
دوســت راوی اســت، در میان افراد 
بسیج و ســپاه فروخته می شود، اما 
این پولی نیست که بتوان به قاچاقچی 

برای خروج از کشور پرداخت.
کنجکاوی هــای خویــش  در  راوی 
درمی یابد که سید به همراه خاله اش 
به کالهبرداری مشغولند. از خانواده 
زندانیان مخالــِف رژیم به بهانه های 
مختلف پــول می گیرنــد، بی آن که 
کاری برای آنان انجام دهند. راوی فکر 
می کند کــه او نیز می تواند از این راه 
به پولی دست یابد. با گوش سپردن 
به حرف های خاله و ســید و سپس 
سرقت به اصطالح سندهای سید، با 
خانواده های زندانیان تماس می گیرد، 
خود را درگیــِر موضوعی خطرناک 
می کند. در همین رابطه هاســت که 
درمی یابد در زندان زندانیان را شکنجه 
می کنند و به زیر شکنجه می کشند 
و در این میان کســانی چون سید با 
کمک خاله اش خانــواده ی زندانیان 
را می فریبنــد، از آنان پول می گیرند 
و وعــده می دهند تا در آزادی شــان 

بکوشــند. او هم چنین درمی یابد که ادامه از  صفحه قبل
حاجی مشــیری به عنوان مســئول 
بسیج محل شــبکه ای در چپاول و 

غارت اموال مردم سامان داده است.

کشــف ایــن اطالعــات و آگاهی از 
واقعیت هــا باعث می شــود تا تحت 
تعقیب قــرار گیرد. اگر تا کنون برای 
رسیدن به مهتاب می کوشید، از این 
پس درگریز از بازداشــت و مرگ، راه 
فرار پیش می گیرد و به زاهدان سفر 
می کند تا از اطالعاتی که مهتاب در 
اختیارش گذاشته، خود را به پاکستان 

برساند.
خســته و زخمین، درست آن زمانی 
که فکر می کرد، راه ها یک به یک به 
رویش بسته می شــوند، جاوید را در 
کنار خویش می بیند. جاوید احساس 
کرده بود که خطر بازداشت معشوق 
را تهدید می کند. در جست وجوی او 
برمی آید و در یافتن و رســیدن به او، 
ســرانجام وی را بیمار و زخمین در 

زاهدان می یابد.
در این که؛ آیا آن دو با هم از کشــور 
خارج می شــوند؟ و یــا این که راوی 
بــه تنهایی موفق به گریز از کشــور 
می شود؟ چیزی نمی دانیم. در داستان 
بیش از این نمی خوانیم ولی احساس 
می کنیم که عشــق جاوید به راوی 
باعث شده تا او در پی معشوق خطر 
به جان بخرد و برای یافتن و رسیدن 

به او گام به راه بگذارد.
عنوان رمان در زبان آلمانی بازمی گردد 
به ســخنی از مادربــزرِگ راوی که 
همیشــه به او توصیه می کرد؛ “باید 

مواظب خودت باشــی. آدما بدن. از 
این موجود دو پا هرچی بگی برمی آد. 
حتا به این مرد؛ بابابزرگتم نباید اعتماد 

کنی.”
راوی البته این بد بــودن را در رواج 
بچه بازی در جامعه می بیند و با آگاهی 
بر آن، می کوشد از دام ها بگریزد. عشق 
به جاوید اما ربطی به این رابطه ندارد. 
هر دو آگاه بر رفتار خویش هستند و 

آزادانه آن را برگزیده اند.
عنوان فارســی کتاب اما شــاید در 
تردیدی نهفته باشد که راوی در پایان 
داستان بدان گرفتار آمده است؛ رفتن 

و یا ماندن؟ جاوید و یا مهتاب؟
رابطه ی میان دو مــرد و یا دو زن را، 
خواه بر کششی سکسی استوار باشد 
و چه بر رفتاری سکســی، رابطه ای 
همجنسگرایانه می خوانند. در صحبت 
از همجنسگرایی مراد همانا رابطه ی 
آزاد دو جنس است با هم. رابطه راوی 
با جاوید نیز بر چنین بستری استوار 

است.
از رفتارهای جنســی زنان با هم در 
تاریخ روابط جنســی ما کمتر سخن 
رفته اســت. خالف آن؛ از رفتارها و 
کنش های جنســی مردان نســبت 
به هم فراوان گزارش شــده اســت. 
بچه بازی، شاهدبازی و لواط گری تنها 
نمونه هایی از آن ها هستند. این روابط 
اما بر رابطه ای عاشقانه استوار نیستند. 
گاه کودک آزاری و تجاوز هســتند و 
گاه مــرض. یکی لــذت می برد و آن 
دیگر زجر می کشد، و این چیزی ست 

خالف قوانین مدنی و حقوق بشر.
از عشق به مفهوم مدرن آن و تن های 

آزاد در ادبیات ما کمتر ســخن رفته 
اســت. نباید انتظار داشــت چنین 
موضوعی در ادبیات داخل کشــور به 
زیر تیغ سانسور و خودسانسوری تولید 
گردند. این موضوع در ادبیات تبعید 
اما، به ویژه در سال های اخیر حضوری 
ملموس دارد. رمان “پیش از تردید” 
که ترجمه آن پس از نوزده ســال به 
فارسی منتشر شــده است، در شمار 
نخستین آثاری است از نویسندگان 
ایرانی به زبان غیر فارســی که عشق 
به هم جنس در آن موضوع شده است. 
سال گذشته نیز رمانی به زبان آلمانی 
از محمود فلکی منتشــر شد که در 
آن نیز یکی از شخصیت های داستان 
که شــاعری تبعیدی از ایران است، 
دوجنسگراســت. باید امیدوار بود که 

این اثر نیز به فارسی برگردانده شود.
به نظرم انتشــار هر اثــری با چنین 
موضوعی در فرهنگ ما، نه تنها کمکی 
خواهد بود در شنیدن صداهایی دیگر، 
و شــناخت تن هایی دیگر در ادبیات، 
بل که در عرصه  اجتماعی نیز کمکی 
خواهد بــود در دمکراتیزه کردن یک 

فرهنگ.

پانویس:

]۱[ – فهیمه فرسایی، پیش از تردید، 
نشــر مهری، لندن ۲۰۱۹. این رمان 
با عنوان “از مردها حذر کن پســرم” 
به زبان آلمانی در سال ۱۹۹۸منتشر 
شده است.  “پیش از تردید” برگرداِن 

فارسی آن است.
اسد سیف )رادیو زمانه(

»بچه، شاید«
 نمایشگاه اینتراکتیو عکاس و ویدئوآرتیست ایرانی

 آیا زن ها باید برای همیشه اسیر ویژگی های بیولوژیک خود که یکی از آنها مادر شدن است باشند؟

فــردی  نمایشــگاه  تازه تریــن  در 
الفت منش،  لبخنــد  ومولتی مدیای 
عکاس و ویدئوآرتیســت ایرانی برنده 
جایزه ســاکن لس آنجلس که از روز 
۳۰ ژوییه به صــورت یک چیدمان 
در گالری »میم« این شــهر با عنوان 
»بیبی میبــی« )بچه شــاید( آغاز 
شــد، دیدارکنندگان هنــگام  ورود 
به محــل نمایشــگاه، در مقابل میز 
بزرگی قــرار می گرفتند که روی آن 
شکل  به  پالســتیکی  عروسک های 
نوزاد های سیاهپوست و سفیدپوست 
واقعی از دســت افــرادی در لباس 
پزشک و پرستارهای بخش زایمان، 
به بازدیدکنندگان داده می شد تا در 

طول تماشای نمایشگاه با آنها باشد.
در داخل محوطه نمایشــگاه عالئم 
رانندگــی و راهنمایــی از جملــه 
تابلوهایی شــبیه »ورود ممنوع« به 
چشم می خورد که روی آن نوشته بود: 
»شما کافی هستید«. در انتهای تاالر 
ویدئوی سیاه سفیدی  نمایشگاه هم، 
درحال پخش بود که در آن جمعیتی 
از زنــان و مــردان در »داون تاون« 
لس آنجلس در حالی که کیســه های 
پالستیک شفاف و برون نمایی حاوی 
نوزادهای پالستیکی شــناور در آب 
را به دســت دارنــد، در حال رفت و 
آمدنــد و یا در صف هــای طویلی به 
انتظار ایستاده اند. در میان این جمع، 
گاه زن حامله ای با شــکم مصنوعی 

)پالستیکی( هم دیده می شود.
در سالن گالری، یک گروه موسیقی 
زنده، به صورت فی البداهه، به اجرای 
موســیقی متن  این ویدئوی هنری 
مشــغول بودند. درواقــع هدف این 
بود که جمعیت در همان نخســتین 
لحظــات  ورود به محل نمایشــگاه، 
خود را کامال به صورت فعل و انفعالی 
و هم کنشی با موضوع این نمایشگاه 
فمینیستی مشغول و درگیر احساس 

کند.
آثار لبخند الفت منش که تحصیالت 
خود را در رشته گرافیک در دانشگاه 
آزاد به پایان رسانده و سپس به عنوان 

عکاس و ادیتور با »مجله بین المللی 
عکاســی« همکاری داشته در طول 
سال ها در کشورهای مختلف جهان 

بــه نمایش درآمده  اســت. او اینبار 
بــه کمــک چیدمانــی از بچه های 
پالســتیکی، عکس، صــدا، ویدئو و 

موســیقی، پیچیدگی های شــرایط 
زنان در ســنین مختلف و در جوامع 
گوناگون را در رابطه با مادر شــدن و 

مادر بودن مورد بررسی قرار می دهد 
و از تماشــاگر می پرســد: »آیا زن ها 
باید برای همیشــه اسیر ویژگی های 
بیولوژیک خــود که یکی از آنها مادر 
شدن است باشند؟ آیا یک زن می تواند 
از قید این مسئله به کلی رها شود؟ آیا 
تمرکز بر روی فشارهایی که  زنان از 
نظر قبول بی چون و چرای مادر شدن 
حس می کنند مهمتر از تمرکز بر روی 

بچه دار شدن نیست؟«
لبخند الفت منــش، هنرمندی فعال 
در زمینه های فمینیســتی و حقوق 
بشــری است که چندی پیش جایزه 
دوم عکاسی و ویدئوگرافی دوساالنه ی 
»فوکــوس ایران« را بــه همراه غزل 
ســامیزی، هنرمنــد افغان تبــار، با 
موضوعی در رابطه با شرایط زنان به 

دست آورد.
این هنرمند معتقد است »با گذشت 
ده ها ســال از جنبــش آزادی زنان 
دردهــه ۱۹۶۰ میــالدی، انتظارات 
جامعه از زنــان و اینکه یک زن باید 
نهایتا مادر شدن را انتخاب کند، هنوز 
هم به قوت و قدرت خود باقی است.«

او درباره انگیزه خلــق این پروژه در 
حال تکامــل و دنبالــه دار می گوید: 
»از آنجــا که انگیزه هر حرکت اولیه، 
از درون خود شخص یا فرد هنرمند 
شــروع می شود، باید بگویم خودم به 
عنــوان یک زن مهاجــر و آدمی  که 
همواره از ورود به فرم ها و قالب هایی 
که جامعه می خواسته مرا در آن قرار 
بدهد ممانعت کــرده ام، هرگز هیچ 
چیز را در این رابطه به راحتی قبول 
نکرده ام. همین مسئله بچه دار شدن 
برای من خیلی زیر ســوال بوده و ما 
به خاطر ایرانی بودن سعی می کنیم 
یکســری ســنت ها را هم بی چون و 
چرا رعایت کنیم. مسئله مادر شدن 
چنــان در جامعه جا افتاده که اصوال 

مورد پرســش قرار نمی گیرد. یعنی 
اینقدر برای همه طبیعی است که این 
اتفاق  باید بیفتد که دیگر هیچکس 
به خودش اجازه سؤال کردن در این 

مورد نمی دهد.«
الفــت منش معتقد اســت  لبخند 
این مســئله ای اســت که مرزهای 
جغرافیایی، نژادی، مذهبی و قومیتی 
نمی شناسد: »واقعیت این است که ما 
در هزاره دوم در مهد پیشــرفت های 
تکنولوژیک زندگــی می کنیم و در 
زمانــه ای که یک فرد همجنســگرا 
می تواند یکی از نامزدهای مورد توجه 
در رقابت های ریاست جمهوری ایاالت 
متحده آمریکا باشد. اما با اینهمه این 
باور که زن باید بچه دار بشود و نقش 
مادری را انتخاب کند هنوز با همان 
سماجت گریزناپذیر همیشگی ادامه 
دارد. اگر شــما زن آفریده شــده اید، 
حتی امروز هم به این معنی است که 
باید به دیگــران در مورد انتخابی که 
کرده اید– یعنی مادر شدن یا نشدن– 

توضیح بدهید.«
این هنرمند ادامه می دهد: »من خودم 
به خاطر آسیب های دوران بچگی از 
شــرایط جنگ هشت ســاله ایران و 
عراق،  نخواسته ام بچه دار بشوم. یکبار 
وقتی یکی از اعضای فامیل  از شوهر 
آمریکایی ام پرســید کــه اگر لبخند 
نخواهد بچه دار بشــود آیــا او با زن 
دیگری ازدواج خواهد کرد اول شوکه 
شــدم. اما بعد تصمیم گرفتم از این 
اینتراکتیو  موضوع یک پروژه هنری 
خلق کنم که دیگران هم بتوانند در 
ایــن مورد اظهار نظــر کنند. در این 
مورد که چرا مســئله بچه دار شدن، 
در طول تاریخ بشری همواره یکی از 
شــاخص های کلیدی و از ارزش های 
هویتی یک زن به حســاب می آید؟ 
برای من همیشــه این سئوال مطرح 
بوده است که چرا ما با این مسئله تا 
این حد احساس راحتی می کنیم که 
یک زن باید نهایتا یا بچه دار بشود و 
یا در آینده به شــکلی برنامه ای برای 

بچه دار شدن داشته باشد.«
لبخند الفت منش  ســال گذشــته 
برای پژوهش در اطراف این موضوع 
و تجربــه برخورد مــردم در جوامع 
مختلف با عروســک های پالستیکی 
از لس آنجلــس به ژاپن، انگلســتان، 
قبرس و مراکش ســفر و از راه دور با 
زنان داخل ایران مصاحبه کرده است 
و نتیجه این تجربیات و ارتباط آن با 
احساسات بشری را از دیدگاهی هنری 
در نمایشگاه کنونی به معرض تماشا 
گذاشته اســت: »من  خواسته ام این 
عمیق ترین احساس بشــری– مادر 
بودن– را با همه عشــق و احساسات 
درونی وابسته به آن از طریق استفاده 
از عروسک های پالستیکی شبیه به 
نوزادهای واقعی بــه نمایش بگذارم. 
اما با در نظر گرفتن این واقعیت که: 
امروز وقتی شما یک نفر را به این دنیا 
می آورید، این موجــود را در معرض 

انوع خطرها قرار می دهید.«
این هنرمند معتقد است پروژه »بچه، 
شــاید« تا حدود زیــادی هم تحت 
تاثیر شرایط سیاســی– اجتماعی و 
اقتصــادی جهان امروز بوده اســت: 
»مسائلی مثل بچه های دربند مهاجر 
در شهرهای مرزی مکزیک و آمریکا، 
شرایط وخیم محیط زیست در سطح 
جهان؛ در داخل ایران، مسئله آلودگی 
هوای تهران یا مشــکالت اقتصادی 
موجود در نتیجه تحریم ها. مســئله 
ازدیاد جمعیت در سطح جهان. حتی 
نظرگاه هــای محافظه کارانه ای چون 
طرفداری از حفظ جنین در هر حالت 
و شرایط نیز در شکل گرفتن دیدگاه 

من بی تاثیر نبوده است.«

فیروزه خطیبی )کیهان لندن(
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Azerbaijan Music Festival
Sat.  Aug 24,2019 6.00 PM

 Khadija Ibrahimli

Please be advised that Tickets 
will not be available for purchase at the festival.

Food to purchase at the festival
(cash sales only)

 FREE PARKING 
at 73rd Ave., St.Anthony school

Ticket price $50.00 adults, 
kids up to 11 years $25.00 

To purchase tickets 
 please call 604-537-8472

Scottish Cultural Centre, 
8886 Hudson St.,  Vancouver BC

فستیوال موسیقى آذربایجان
شنبه 24 اگوست ساعت 6 بعدازظهر

رویارویی شاعران فارسی زبان
 آسیای میانه

 در نمایش تازه نیلوفر بیضایی

نیلوفر بیضایی، کارگردان تئاتر به زودی نمایش تازه ای روی صحنه می برد: 
»اگر که عشق گناه است«. نمایشی درباره رویارویی شاعران زن فارسی زبان 
در آسیای میانه با این هدف که از طریق تئاتر به شناخت عمیق تری از شعر 
اجتماعی زنان از رابعه تا ژاله اصفهانی و فروغ فرخزاد دست بیابیم. ترانه و 

موسیقی در این نمایش سهم بسزایی دارد.

رادیو زمانه- شــهریور دو سال قبل 
نیلوفر بیضایی نمایش »در این مکان، 
در این زمان« )بر اساس داستان های 
مهشید امیرشــاهی( را روی صحنه 
برده بود و شــهریور سال گذشته در 
فرانکفورت نمایش گمشدگان درباره 
کشــتار ۶۷ و اعدام زندانیان سیاسی 

را اجرا کرد.
 اکنــون با نردیک شــدن به آخرین 
ماه تابســتان، تمرین نمایش تازه ای 
به کارگردانــی نیلوفــر بیضایی در 
فرانکفورت آغاز شده است. این نمایش 
»اگر که عشق گناه است« نام دارد و 
بابایی، آزاده بهرامی، فرشــته  بهرخ 
ساداتی، ستاره سهیلی، ژاله شعاری، 
هرمیــن عشــقی در آن هنرنمایی 
می کنند. قرار است تازه ترین نمایش 
نیلوفر بیضایی ۲۱ و ۲۲ ســپتامبر و 
۱۰ نوامبر ۲۰۱۹ ســاعت ۸ شب در 
گالوس تئاتر فرانکفورت روی صحنه 

اجرا شود.

تئاتر گالــوس در معرفی نمایش تازه 
نیلوفر بیضایی نوشــته است که در 
این نمایش شــاعران زن فارسی زبان 
از افغانســتان، تاجیکستان و ایران از 
دوره های مختلف بــا یکدیگر روبرو 
می شــوند و اندیشــه ها و آرزوهــا و 
زندگی هایشان را با هم و با ما در میان 

می گذارند. 
در »چهره به چهره در آستانه فصلی 
سرد« نیز نیلوفر بیضایی در یک پرده 
و دو تابلو گوشــه هایی از اندیشه ها و 
زندگی طاهره قره العین و فروغ فرخزاد 
را به نمایــش درمی آورد با این هدف 
که از طریق تئاتر ما را به شــناختی 

عمیق تر از این دو شاعر برساند.
نیلوفر بیضایی درباره نمایش »اگر که 
عشق گناه است« می گوید: »این متن 
را دو سال پیش خانم ژاله مساعد که 
خواهر خانم ژیال مســاعد هستند و 
در ایــران زندگی می کنند و مترجم 
نمایش و نمایشــنامه نویس هستند، 

از طریق ژیال خانم برایم فرســتادند 
و پیغام دادنــد که فکر می کنند که 
من آدم مناســبی بــرای اجرای این 
متن هستم. نام متن ایشان این بود: 
“در ســخن مخفی شدم مانند بو در 
برگ گل، که از شعر زیب النسا شاعر 
سبک هندی دوره صفوی که تخلص 
شعری اش مخفی بود، برگرفته بودند.  
شــاعران زن در این نمایش از رابعه 
گرفته تا مهســتی گنجوی و ملک 
جهان خاتون تا ژالــه قائم مقامی و 
فروغ فرخزاد و شاعران معاصری چون 
ژاله اصفهانی و لیال صراحت روشنی 
و خالده و فــروغ و… در این نمایش 
)بر خالف نمایش چهره به چهره در 
آستانه فصلی سرد که در سال ۲۰۱۲ 

نوشتم و کارگردانی کردم( با هم روبرو 
می شوند و تمام زبان نمایش شعرهای 

آنهاست.«
نیلوفر بیضایــی در ادامه می گوید در 
شعر شاعران یاد شده و در سرگذشت 
آن هــا نمــودی از ناهنجاری هــای 
اجتماعــی و سیاســی را می تــوان 
ســراغ گرفت: »آن ها در شعرشان از 
به عنوان  تلخشــان  سرگذشت های 
یــک زن، از قلمشــان و سانســور 
قلمشــان و حضورشان به عنوان زن، 
از ناهنجاری های اجتماعی و سیاسی  
سخن می گویند و این مجموعه بسیار 
با وضعیــت امروز ما همخوانی دارد و 

انگار بازتاب آن است.«
در اجرای این نمایش ترانه و شــعر 

و آواز ســهم بســزایی دارد. نیلوفر 
بیضایی می گوید: »بسیاری از شعرها 
را تبدیــل به ترانه کردیم و ملودی ها 
را خودمان در طول تمرین ساختیم. 
در عین حال در برخی از صحنه های 
تصویری از موسیقی استفاده کردیم 
که آرمان ســیگارچی ساخته است. 
همچنین در جاهایــی آزاده بهرامی 
که در حقیقت خواننده و نوازنده سه 
تار اســت و در این نمایش به عنوان 
بازیگر نیز حضــور دارد، به طور زنده 
بازیگرانم  اکثر  می نوازد. خوشبختانه 
صداهای خوبی دارند و برخی شــان 
عالوه بر بازیگری خوانندگی نیز می 
کنند و توانســته ایم از صدای آنها که 
خواننده نیستند نیز در حد مورد نیاز 

نمایش )که قرار نیست کنسرت باشد( 
استفاده کنیم.«

نیلوفر بیضایی از سال ۱۹۸۵ در تبعید 
آلمان به ســر می برد. او در رشته های 
ادبیات آلمانی، تئاتر- سینما و تلویزیون 
و تعلیم و تربیت از دانشگاه فرانکفورت 
تحصیل نمود و در سال ۱۹۹۴ گروه 
تئا تر دریچــه را پایه گذاری کرد و به 
نمایش نامه نویسی و کارگردانی تئا تر 
پرداخــت. از مهم ترین مضامین آثار 
نمایشــی او هویت جویی و بیگانگی 
انســان ایرانی، مشکالت اجتماعی و 
خانوادگی زنان در پیش زمینه تبعیض 
جنســیتی و نیز حقــوق اقلیت های 

مذهبی و جنسی است.

»اگر که عشق گناه است« به کارگردانی نیلوفر بیضایی و با هنرنمایی: بهرخ بابایی، آزاده بهرامی، 
فرشته ساداتی، ستاره سهیلی، ژاله شعاری، هرمین عشقی
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
آثار مخرب خواب بیش از حددندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

خواب خوب شبانه برای حفظ سالمت 
مطلوب ضروری است، اما خواب بیش 
از حد با برخی مشکالت پزشکی پیوند 

خورده است.
در شــرایطی که اطمینــان حصول 
اطمینان از خواب کافی اهمیت دارد، 
بایــد از خواب بیش از حد نیز پرهیز 
کرد زیرا می تواند اثر منفی بر سالمت 

انسان داشته باشد.
آگاهی از این که هر شب به چه میزان 
خواب نیاز دارید مــی تواند معیاری 
برای درک بهتر از این که در معرض 
خطر آثار منفی خــواب بیش از حد 

قرار نمی گیرید، فراهم کند.

چه میزان خواب بیش از حد محسوب 
می شود؟

میزان خواب کافی برای حفظ سطوح 
مطلوب سالمت می تواند از فردی به 
فرد دیگر متفاوت باشــد و به عوامل 

مختلفی بستگی دارد.

ژنتیک: ژن های ما در خواب درونی و 
ریتم های شبانه روزی ما نقش دارند 
که دو سیستم خواب بیولوژیکی اصلی 
انسان محسوب می شوند. مطالعات 
نشان داده اند برخی افراد دارای یک 
جهش ژنی هســتند که تنها با چهار 
ساعت خواب نیز احساس رضایت از 
استراحت در آنها شکل می گیرد. این 
ژن نادر است و به ارث می رسد. با این 
وجود، بیشتر افراد حداقل به هفت تا 
هشت ساعت خواب شبانه برای کسب 
احساس آرامش و تجدید انرژی نیاز 

دارند.

سن: کودکان به خواب بیشتری نسبت 
به بزرگساالن نیاز دارند. از سوی دیگر، 
افراد مسن به خواب بیشتری نسبت 

به بزرگساالن جوان نیاز دارند.

ســطح فعالیت: هرچه فرد از سطح 
فعالیت بیشــتری برخوردار باشد، به 
خواب بیشتری نیز نیاز خواهد داشت. 
خواب این فرصت را برای بدن فراهم 
می کند تا رونــد ریکاوری و افزایش 
سطوح انرژی را پس از انجام فعالیت 

بدنی تجربه کند.

سالمت: زمانی که فردی با مشکالت 
سالمت مواجه است، به طور معمول 
به خواب بیشتری نیاز خواهد داشت. 
این درباره بیماری های کوتاه مدت، 
مانند آنفلوآنزا و همچنین شــرایط 
مزمن بلند مدت، مانند دیابت صادق 

است.

تغییرات زندگی: استرس و تغییرات 
زندگی می توانند نیاز یک فرد برای 
خــواب را افزایش داده یــا به خواب 
رفتن را دشــوار سازند. بدون در نظر 
گرفتن این که اســترس و تغییرات 
زندگی مثبت یا منفی هســتند، این 
شــرایط بر خواب یک فرد تاثیرگذار 

خواهد بود.
به طــور کلی، یک فــرد بالغ که به 
طور مداوم ۱۰ ســاعت یا بیشتر در 
شــب می خوابد، احتماال بیش از حد 
می خوابد و باید برای بررسی دقیق تر 

شرایط به پزشک مراجعه کند.

دالیل

هایپرسومنیا: هایپرسومنیا یا پُرخوابی 
اصطالح پزشــکی برای خواب بیش 
از حد و خــواب آلودگی در طول روز 
است. همانند اینسومنیا یا بی خوابی، 
خواب بیش از حد نشــانه ای از بروز 
اختالل در خواب است. هایپرسومنیا 
زمانی تشــخیص داده می شود که 
خواب بیش از حد توضیح مشخصی 

ندارد. 
خواب آلودگی همراه با هایپرسومنیا 
با چــرت زدن بهبود نمی یابد. افزون 
بر این، هایپرسومنیا موجب خوابیدن 
فرد در بازه های زمانی طوالنی هنگام 
شب می شود. همچنین، هایپرسومنیا 
سطوح پایین انرژی، مشکالت حافظه 

و اضطراب را در پی دارد.

نارکولپسی: نارکولپســی یــا حمله 
خواب یک اختالل خواب عصبی است 
که در آن مغز قادر به کنترل چرخه 
های خواب و بیداری نیســت. افراد 
مبتال به نارکولپســی خواب آلودگی 
شــدید طی روز را تجربه می کنند و 
ممکن است حین انجام فعالیت های 
عادی روزانه، مانند رانندگی به خواب 

بروند.

آپنه خواب انســدادی: این اختالل 
خواب موجب توقف تنفس فرد برای 
بازه های زمانی کوتاه می شود. آپنه 
خواب انسدادی می تواند نیاز به خواب 
را افزایش دهد زیرا در چرخه طبیعی 

خواب اختالل ایجاد می کند.

از  یکــی  افســردگی  افســردگی: 
شــایع ترین دالیل خوابیدن بیش از 
حد یک فرد است. افسردگی موجب 
احساس خستگی دائمی و افت سطوح 
انرژی می شود. از این رو، افراد افسرده 

به خواب بیشتر نیاز دارند.

داروها: برخی داروها که برای درمان 
برخی بیماری ها تجویز می شــوند 
ممکن اســت احســاس خستگی و 
خواب آلودگی را در فرد ایجاد کنند. 
از این رو، این افراد به خوابیدن بیشتر 
تمایل دارند که اغلب میزان آن بیش 

از حد در نظر گرفته می شود.

نظر  بــدون در  الکل،  مصرف  الکل: 
گرفتن میــزان آن، می تواند موجب 
اختالالت خواب شود. این شامل آپنه 
خواب و خروپف می شود. همچنین، 
مصــرف الکل مــی توانــد موجب 
اختالالت خواب، به ویژه در الگوهای 
خواب و خواب آلودگی طی روز شود.

 
بیشــتر دالیل خواب بیــش از حد 
موقتی هستند. آنها با برخی تغییرات 
ساده در سبک زندگی از جمله دنبال 
کردن یک رژیم غذایی سالم، فعالیت 
بدنی، دنبال کردن یک برنامه منظم و 
ترک عادات ناسالم برطرف می شوند.

مشکالت سالمت مرتبط

خواب بیش از حد می تواند به اندازه 
خواب ناکافی آســیب رســان باشد. 
خواب بیش از حد می تواند فرد را در 

معرض خطر برخی مشکالت سالمت 
قرار دهد.

از حد  بیش  خــواب  بیماری قلبی: 
می تواند خطر بیماری قلبی را افزایش 
دهد که یکی از دالیل اصلی مرگ و 
میر انسان ها در جهان است. این خطر 
برای زنان بیشــتر از مردان است زیرا 

آنها بیشتر از مردان می خوابند.

اضافه وزن: پژوهش ها نشان داده اند 
افرادی که بیش از حد می خوابند، به 
طور معمول وزن بیشتری دارند. این 
احتمال وجود دارد که وزن بیشتر به 
واسطه خواب بیشتر و فعالیت بدنی 
کمتر شــکل بگیرد زیرا فرد هرچه 
بیشتر بخوابد، تحرک کمتری داشته 

و کالری کمتری می سوزاند.

دیابت: خــواب بیش از حد می تواند 
ســطوح قند خون را افزایش دهد و 
خطر ابتال به دیابت نوع ۲ را افزایش 
دهد. البته، این خطر ممکن اســت 
بیشتر با سبک زندگی کم تحرک و 
اضافه وزن مرتبط باشــد تا هر گونه 
ارتبــاط خاص بین دیابــت و خواب 

بیش از حد.

مشکالت تمرکز: خواب بیش از حد 
می تواند موجب پیری سریع تر مغز 
شود و انجام ساده ترین وظایف روزانه 
را دشوار سازد. این می تواند با تعداد 
دفعات بیدار شــدن از خواب هنگام 
شب مرتبط باشد که ممکن است به 
معنای خــواب ناکافی و عدم تجدید 
قوای مورد نیاز برای احیا و بازسازی 

مغز باشد.

افســردگی: افســردگی و خواب به 
طور معمول با هم مرتبط هســتند. 
افسردگی می تواند موجب خوابیدن 
فرد برای مدت زمانی طوالنی تر شود. 
در عوض، خواب طوالنی تر می تواند 

وضعیت افسرده فرد را حفظ کند.
 

درد: زمانــی که افرادی که مســتعد 
ابتال به ســردرد هستند، بیش از حد 
می خوابند، ســردرد بیشتر را تجربه 
خواهند کرد. پژوهشــگران فکر می 
کنند که خواب موجب تحریک برخی 
از انتقال دهنده های عصبی در مغز 

شده و دلیل این شرایط است.

چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟

هر فردی که به طور مداوم ۱۰ ساعت 
یا بیشتر در شب می خوابد باید برای 
بررسی دقیق شرایط و تشخیص دلیل 
خــواب بیش از حد زیاد به پزشــک 
مراجعــه کند. اگر خواب بیش از حد 
به واسطه نوشــیدن الکل یا مصرف 
برخی داروها شــکل گرفته باشــد، 
کاهش یا پرهیز از آنها ممکن اســت 
به بهبود شرایط کمک کند. البته، اگر 
خــواب بیش از حد از عوارض جانبی 
یک داروی تجویزی است، نباید بدون 
مشــورت با پزشــک مصرف دارو را 
متوقف کرد. اگر در نتیجه یک بیماری 
شــکل گرفته اســت، مدیریت این 
شــرایط و تمرین عادات خواب بهتر 

ممکن است به بهبود آن کمک کند.

باورهای درست و نادرست در مورد پوسیدگی دندان
»بخش دوم«

 پوسیدگی در بین دندان ها، محتمل تر است

درست. هرجایی که باکتری ها بتوانند پنهان شوند و شما 
قادر به دسترسی به آن نقطه با استفاده از مسواک یا نخ 
دندان نباشید، ناحیه ای است که احتمال پوسیدگی در 
آن بیشتر است. به طور مثال شیارهای عمیق در پشت 
دندانهای جلویی مکان های مناســبی برای پوسیدگی 
به شمار می روند. این امر می تواند در بین دندان ها نیز 
اتفاق بیفتد جایی که مسواک قادر به داخل شدن در آن 
مناطق نیست و بسیاری از مردم در مورد استفاده از نخ 
دندان در این مکان ها مشکل دارند. در مورد این قضیه با 
استفاده از یک دهانشویه حاوی فلوراید )دهانشویه ضد 
پوسیدگی( می توانید محافظت بیشتری از دندان های 

خود به عمل آورید.

 شکاف های ریز در بین دندان ها، پوسیدگی را افزایش 
می دهد.

درست. در صورت داشتن شکاف کوچک بر روی دندان 
و عدم توانایی در تمیز کردن آن، به احتمال فراوان دچار 
پوسیدگی خواهید شد. شکاف های بزرگ تر از نظر تمیز 
کردن، آسان تر می باشند. بنابراین تا زمانی که آن ها را 
خالی از باکتری نگه می دارید، این شــکاف های بزرگ 

احتمال کمتری برای بروز پوسیدگی خواهند داشت.

 ترک ها و لب پریدگی های دندان، باعث بروز پوسیدگی 
می شود. 

درســت. اگر این موارد باعث ایجاد مکانی مخفی برای 
باکتری ها شود، جایی که مسواک قادر به تمیز کردن 
آن نیســت، این نواحی مستعد پوســیدگی خواهند 
بود. اســتفاده از دهانشــویه حــاوی فلوراید می تواند 
خطر پوســیدگی را کاهش دهد چرا که به راحتی به 
مکان هایی که مسواک به آن ها دسترسی ندارد، جریان 
پیدا می کند. اخیرا بــه دلیل افزایش دندان قروچه در 
مردم، ترک های بیشــتری در دندان ها ایجاد می شود. 
استرس و نگرانی، باعث می شود تا مردم بیشتر این کار 
را انجام دهند. مدیریت استرس می تواند نقشی کلیدی 

در سالمت دندان ها ایفا نماید.

حساسیت دندان به معنی پوسیدگی در آن است
 

نادرست. حساسیت دندان می تواند به این معنی باشد 
که شــما دارای دندان هایی حســاس هستید یا عقب 
نشینی لثه در شــما رخ داده که نهایتا ریشه دندان را 
در معرض محیط بیرونی قرار می دهد. ممکن اســت 
دندا  نهایتان شکسته باشند یا ترک بر روی آن ها وجود 
داشــته باشــد و یا نیازمند درمان عصب کشی ریشه 
باشید. عوامل بســیار زیادی وجود دارند که می توانند 
باعث ایجاد حساســیت دندانی شوند که یکی از آن ها 

پوسیدگی است.

پوسیدگی ها تنها دلیل برای عصب کشی ریشه است
 

نادرســت. در صورت آســیب دیدن عصب های درون 
دندان ها، نیازمند عصب کشــی ریشــه هستید. عدم 
درمان پوسیدگی دندان می تواند باعث آسیب به عصب 
شود، اما عوامل دیگری نیز در این پدیده دخیل هستند. 
ترک ها، شکستگی ها یا سایر آسیب های دندانی می تواند 
باعث آسیب عصب شود. در بســیاری از موارد دندان 

قروچه و فشــردن دندان ها بر روی هم می تواند باعث 
ایجاد مشــکالت دندانی شود که نهایتا شما را ملزم به 

استفاده از درمان عصب کشی ریشه خواهد کرد.
۱۳- دندان قروچه و فشــردن دندان هــا بر روی هم، 

می تواند منجر به پوسیدگی شود. 
درست. دندان قروچه و فشردن دندان ها بر روی هم یکی 
از مخرب ترین کارهایی است که می توانید با دندان های 
خــود بکنید. با آدامس جویدن معمولی، دندان ها تنها 
برای مدت کوتاه )چند میلی ثانیه( با هم تماس دارند 
و لذا تنش بسیار کمی را تجربه خواهند کرد. اما دندان 
قروچه و فشردن دندان ها بر روی هم فشار بسیار زیادی 
بر دندان هــا برای زمان های طوالنی تــر وارد می کند. 
این امر نهایتا می تواند باعث ایجاد ترک، شکستگی یا 
آسیب جدی به دندان شــما شود. در صورتی که این 
نوع شکســتگی باعث بیرون آمدن عاج تضعیف شده 
دندان شود، پوسیدگی دندان با سرعت بیشتری شکل 
خواهد گرفت. عموما دندان قروچه و فشردن دندان ها بر 
روی هم باعث می شود تا برای بازیابی دندان شکسته از 
روکش استفاده گردد یا عصب کشی ریشه برای درمان 

عصب آسیب دیده به کار می رود.

پوسیدگی های موجود در دندان بچه ها، به هیچ وجه 
نگران کننده نیستند

نادرست. دندان شیری فضای مورد نیاز برای دندانهای 
دائمی را حفظ می کند. در صورتی که پوسیدگی ها در 
دندان بچه، بدون درمان باقی بمانند، می توانند باعث 
ایجاد دردهای جدی و آبســه شــوند. گهگاه عفونت 
می تواند به سایر قسمت های بدن نیز انتقال یابد و در 

برخی از موارد، حتی منجر به مرگ شود.

 مسواک زدن، اســتفاده از نخ دندان و دهان شویه 
بهترین راه برای جلوگیری از پوسیدگی است. 

درســت. قطعا این امر حقیقت دارد. پیشگیری کلید 
حل مشکالت است. باید باکتری ها را از دندان های خود 
بزدایید. دوبار با خمیر دندان حاوی فلوراید دندان های 
خود را مسواک بزنید واز نخ دندان و دهان شویه روزانه 
به طور مرتب اســتفاده کنید. دهان شــویه های ضد 
میکروب، باکتری ها را هدف قرار داده، جرم دندان را کم 
کرده، باعث بهبود تنفس نامناسب و ورم لثه می شوند. 
دهان شــویه های حاوی فلوراید، دندان هــا را در برابر 
پوسیدگی مقاوم تر می کند. در صورتی که باکتری ها به 
طور مرتب و روزانه از تمامی نواحی دندا  نهایتان زدوده 

شوند، دچار پوسیدگی دندان نخواهید شد.
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تغذیه

در مطلبی که در وبالگ دکتر جاش 
اکــس از خالصه کتــاب خانم پالمر 
کیپوال نقل شــده، بخــش مهمی به 
چگونگی پاکسازی محیط زندگی و 
بدن انسان از سمومی اختصاص یافته 
اســت که در شــکل گیری و رشــد 
بیماری های خودایمنی مؤثر تشخیص 

داده شده اند.
عالوه بر سمومی که در محیط وجود 
دارند بسیاری از موادی که در داخل 
بدن ما تولید می شوند درصورتی که از 
تعادل با یکدیگر خارج شوند خاصیت 
مسموم کننده پیدا می کنند. با توجه 
به اهمیت موضوع، فرازهایی از روش 
پیشنهادی خانم پالمر را که از آن به 
استراتژی »پاکسازی ســاده روزانه« 
یاد می کند در اختیار خوانندگان قرار 

می دهیم.
متخصصین معتقدند که ســموم را 
به جای یک روش تهاجمی باید کم کم 
و به تدریج از بدن بیرون راند. پاکسازی 
واقعی سلول ها به زمان نیاز دارد چون 
آن چــه که در طی ســال ها در بدن 
انباشته شده اســت یک شبه از میان 
نمی رود. گرچه داشتن یک رژیم کاماًل 
پاک، استفاده از محصوالت آرایشی و 
بهداشــتی اورگانیــک و زندگی در 
محیط عاری از آالینده ها بطور کامل 
عملی نیست ولی هر مرحله از آن قدم 
بزرگی به سوی سالمتی و رها شدن 
بیماری های  آزاردهنده  نشانه های  از 

خودایمنی است.  

آب و غذای خود را از منابع پاک تهیه 
کنید

 ۷۰٪ از ســموم انباشته شده در بدن 
از راه غــذا، روش پخت وپز، شــرایط 
نگهداری و گرم  کردن دوباره غذا وارد 
بدن می شوند. حداقل گوشت و مرغ را 
از منابع اورگانیک که با علف طبیعی و 
در طبیعت پرورش یافته اند تهیه کنید. 
در خرید میوه و سبزیجات لیست ۱۲ 
ماده غذایی آلوده به سموم شیمیایی 

)۱( را مدنظر داشته باشید.

فیبر بیشتر بخورید

 فیبر نه تنها باکتری های مفید روده را 
تغذیه می کند بلکه کمک می کند که 
مواد زائد به آســانی از بدن دفع شود. 
منابع خوب فیبر عبارتند از دانه های 
اورگانیک تازه آسیاب شده چیا و تخم 
کتان، میوه و سبزیجات و انواع لوبیاها. 
سعی کنید در روز ۴۰-۵۰ گرم فیبر 
بخورید. برای عادت دادن سیســتم 
گــوارش خود از کم شــروع کرده و 

مقدار آن ها به مرور افزایش دهید.
آب فیلترشده بنوشید

 آب شهری حاوی موادی مانند فلوراید، 
کلر، آلومینیم، آرسنیک، سموم دفع 
آفات و حتی بقایای داروهای نسخه  
شده مثل آنتی بیوتیک هاست. حتما 
از یک فیلتر جامد کربن در آشپزخانه 
یا از دســتگاه تصفیه آب کل منزل 
استفاده کنید. سعی کنید که با آب 

فیلترشده دوش بگیرید.

غذا را با حرارت کم تهیه کنید

پخت وپز در حرارت بــاال و به روش 
باربکیو به چربی ها و پروتئین ها آسیب 
می زند. از روش های کم حرارت برای 

پخت غذا اســتفاده کنید و روغن را 
درخاتمه به غذا اضافه کنید.

یا  استیل، چدن  باکیفیت  از ظروف 
ســرامیک برای پخت غذا استفاده 

کنید

 ظروف نچســب مانند تفلون حاوی 
ماده  ای شــیمیایی هســتند که به 
سیستم ایمنی، کبد و تیروئید آسیب 

می رساند.

از ظروف شیشــه ای برای نگهداری 
غذا استفاده کنید

 ظروف پالستیکی بخصوص در هنگام 
گرم شدن ماده  شیمیایی خطرناکی 

در غذای شما آزاد می کنند.

خانه خود را پاکسازی کنید

هوای داخــل خانه معموالً دو تا پنج 
و در مواردی ده ها بار از هوای بیرون 
آلوده تر اســت. تمیز نگهداشتن کف 
خانه از گردوخــاک و کپک یکی از 
بهتریــن راه های کاهش ســموم در 
بدن انسان است. از یک جاروی برقی 
باکیفیت استفاده کنید و مخزن آن را 

همیشه در هوای آزاد تخلیه کنید.

 هوای خانه خود را تصفیه کنید

 برای داشتن هوای تمیز در فضاهایی 
مانند آشپزخانه، اتاق خواب و دفتر کار 

از فیلترهوای )۲( استفاده کنید.

از محصوالت پاک کننده غیرشیمیایی 
استفاده کنید 

پاک کننده هــای خانگــی مؤثــر و 
همه کاره را خود تهیــه کنید. چهار 
قسمت آب، یک قسمت سرکه سفید 
و ده تا بیســت قطره اسانس روغنی 
لیمو، دارچین یا هر چیز دیگر را که 
ترجیح می دهید باهم مخلوط کنید. 
این مایع را بــرای حفظ کیفیت در 

بطری های شیشه ای نگه داری کنید.

محل رشد کپک و قارچ را شناسایی 
و نابود کنید 

یــا  در خانــه ای کــه نشــت آب 
زیرزمیــن مرطــوب داشــته و بوی 
کپک زدگی بدهــد، احتمال آلودگی 

به مایکوتوکسین ها بسیار زیاد است. 
از متخصصین این حوزه بخواهید که 
خانه شــمارا از حیث وجود هرگونه 
قارچ و کپک بررسی و پاکسازی کنند. 
انجام این کار به روش سالم می تواند 
پرهزینه باشد ولی تأثیر آن بر سالمتی 

شما قطعی است.

کفش هایتان را به داخل خانه نیاورید

خانه شما باید از مواد شیمیایی موجود 
در علف کش ها و کودهای شیمیایی، 
پارازیت های  باکتری ها و  گردوخاک، 
ناشــی از فضوالت حیوانات در امان 

بماند.

امواج الکترومغناطیس را در محیط 
زندگی خود به حداقل برسانید

 منابــع علمــی رابطه بیــن امواج 
تلفن های همراه و شــبکه وای فای را 
با بیماری های مزمــن مانند چاقی، 
بیماری قلبی و بیماری التهابی روده 
بــزرگ تائید کرده انــد. تلفن همراه 
و رویتــر وای فای خــود را در مواقع 
غیرضروری بخصوص در هنگام خواب 
خاموش  کنیــد. در هنگام گفتگو با 
تلفن همراه از گوشی استفاده کنید و 
آن ها تا حــد ممکن از بدن خود دور 

نگاه دارید.

کبد و کیسه صفرا

روز خود را بــا آب ولرم و چند قطره 
لیمو شروع کنید. الکل و کافئین را به 
حداقل برسانید، آب بیشتر بخورید و از 
عصاره بدون قند میوه ها و سبزیجات 
اورگانیــک بهره ببرید. مــواد غذایی 
مغذی و اورگانیک مانند ســبزیجات 
بــرگ دار با طعم متمایل به تلخ مثل 
آرگوال، سبزیجات کلمی مانند کیل، 
انواع کلم و بروکلی، مواد غذایی حاوی 
سولفور مانند سیر، پیاز و تخم مرغ و 
غذاهای سرشار از آمینواسیدها مانند 
آب اســتخوان، ژالتیــن و کوالژن، 
گوشــت، مرغ، ماهی، اسفناج و تخم 
کدو به تقویت و پاکسازی کبد کمک 

می کنند.

کلیه ها

از مصرف الکل، کافئین و پروتئین زیاد 
خودداری کنید. نوشیدن آب فراوان 
کلید سالمتی کلیه هاست و گیاهانی 

که رنگ بســیار تیره دارند مثل توت 
سیاه، لبو، سبزیجات دریایی، دانه های 
کنجد و گــردوی ســیاه در تقویت 

سالمتی کلیه ها مؤثر هستند.

کولون )روده بزرگ(

هدف از پاکســازی کولون کمک به 
حرکت مــواد زائد و تخلیه روزانه آن 
اســت. ســه عامل موثر در سالمت 
کولون نوشــیدن آب کافی، خوردن 
فیبر زیاد و تحرک کافی در طول روز 

است.

پوست

هر ورزشــی که باعث تعــرق روزانه 
شما بشود به پاکسازی پوست کمک 
می کند. آب بیشتری بنوشید. چند بار 
در هفته از حمام سونا استفاده کنید 
و برای ممانعت از باز جذب ســموم 

بالفاصله بدن خود را بشوئید.

ریه ها

در اتاق هایی که اوقــات زیادی را در 
آن ها می گذرانید از دســتگاه تصفیه 
هوا استفاده کنید. هم چنین با تمرین 
تنفس آگاهانه نفس خود را به مدت 
بیشتری در سینه نگه دارید. حداقل 
ده تنفس عمیق با نســبت ۲-۴-۱ 
برای ســالمتی ریه های شــما مفید 
است. تمرین کنید که با چهار شماره 
نفس بکشید، با ۱۶ شماره نفس خود 
را نگه دارید و با هشــت شماره بیرون 
بدهید. به طور منظم از سطح متوسط 
تا پیشرفته ورزش کنید؛ و از گیاهان و 
روغن هایی مانند زنجبیل، پونه گیاهی 
و اکالیپتوس که مجاری تنفسی شما 

را پاکسازی می کنند کمک بگیرید.

لنفــاوی و سیســتم  سیســتم 
گلیمفاتیک مغز

بهترین راه پاکسازی سیستم لنفاوی 
پیروی از رژیم های غذایی ضدالتهابی 
مانند پالئو، آبرســانی مداوم به بدن، 
ورزش روزانــه، ماســاژ و اســتفاده 
از حمــام نمک )۳( هســت. فرایند 
پاکســازی مغز نیز که تحت عنوان 
سیستم گلیمفاتیک شناخته می شود 
با خواب کافی و آرام شبانه امکان پذیر 

می گردد.

مواد الزم: 
 

 ۳ پیمانه آرد کامل
یک سوم  پیمانه نشاسته ذرت

یک و یک چهارم  پیمانه پودر قند
یک چهارم پیمانه پوست لیموی رنده شده

۱.۵ پیمانه کره نرم شده
۱ قاشق غذاخوری آب لیموترش

نصف قاشق چایخوری نمک
 نصف قاشق چایخوری وانیل

طرز تهیه:

فر را با دمای ۳۰۰ درجه فارنهایت گرم کنید. کف قالب مستطیلی بزرگی 
یک الیه فویل قرار دهید. روی آن را با روغن چرب کنید و کنار بگذارید.

در یک کاسه متوسط، آرد و نشاسته ذرت را با یکدیگر مخلوط کنید. 
در یک کاسه کوچک، پودر قند و پوست لیموترش را با یکدیگر مخلوط 
کنید. با انگشــت یا قاشق چوبی آنها را هم بزنید تا شکرها کامال سبز یا 
زردرنگ شــوند و کامال عطر لیمو را به خود بگیرند. ســپس آنها را کنار 

بگذارید.
 در یک کاسه بزرگ، کره، آب لیموترش نمک و وانیل را با یکدیگر با هم زن 

برقی مخلوط کنید. سرعت دستگاه باید متوسط باشد.
 مخلوط شکر را به تدریج به مخلوط بیفزایید. آرد را اضافه کنید و تا حد 
امکان با هم زن هم بزنید و ســپس با قاشق چوبی روند مخلوط کردن را 

ادامه دهید.
وقتی خمیر نرم و یکدست شد، آن را به شکل توپ در بیاورید. آن را کف 
قالب فشار دهید تا کامال شکل بگیرد. قالب را در طبقه وسط فر بگذارید 

و به مدت ۴۰ دقیقه بپزید.
 آن را از فر خارج کنید. شــربت غلیظ لیمویــی روی آن بریزید و کنار 
بگذارید تا خنک شود. سپس از قالب خارج کنید و به ۴۸ مربع کوچک 

برش دهید.

 طرز تهیه شربت غلیظ لیمویی:

 ۲.۵ پیمانه شکر
 دو قاشق چایخوری پوست لیموی رنده شده

۳ قاشق غذاخوری آب لیموترش
 یک قاشق غذاخوری شربت 
 نصف قاشق چایخوری وانیل

 آنها را در یک کاسه متوسط همه را با هم مخلوط کنید.

کلوچه لیمو

پاکسازی ساده و روزانه بدن
 از سموم

منبع: نشریه هفته
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د

ا

و

چاشنى ساالد
در توضيح 

كالم

حكومت دكتر مصدق را ساقط كردند 
خيابانهاي تهران از بامداد 27 امرداد تقريبا خلوت شده 
بود و اين، فرصت مناسبي به «كِرمپت روزولت» مأمور انجام 
طرح براندازي داده بود كه با كمك عوامل انگلستان و وابستگان 
داخلي و كساني كه با تغيير حكومت درهاي مقام، قدرت، پول 
و فرصتهاي ديگر را به روي خود باز مي كردند دست به اقدام 
بزند، و اين عوامل از طريق پخش قسمتي از پول نقدي را كه 
دريافت كرده بودند ميان اوباش تهران و گروهي از چاقوكشان 
و باج خورهاي محله بدنام (شهرنو)، آنان را به خيابانها بياورند. 
در اين ميان عده اي از اين افراد و نيز گروهي از نظاميان به خانه 
دكتر مصدق حمله بردند،  سرانجام خانه تصرف و غارت شد و 
با انتقال سرلشكر فضل اهللا زاهديـ  كه او را در يك تانك پنهان 
كرده بودندـ  به باغ بيسيم و نطق او از راديو و پخش نامه نخست 
وزير شدنش، كودتا پيروز شد و .... دكتر مصدق سقوط كرد. 

پيروزى خيره كننده ارتش ايران بر عثمانى
در جريان جنِگ 3 ســــاله ايــــران و عثمانى ، نوزدهم 
آگوست 1745 (28 اَُمرداد) همزمان دو نبرد سخت در منطقه 
موصل و در قارص شمال شــــرقى تركيه ميان نيروهاى دو 
دولت روى داد كه در هــــر دو نبرد، پيروزى از آن ايران بودـ  
پيروزى قاطع.    نادر دراين نبرد سپاهيان عثمانى را شكست 
داد و در طول 9 روز بعد يگانهــــاى در حال فرار عثمانى را 
متالشى كرد. در اين نبرد بيش از 12 هزار نظامى عثمانى كشته، 
18 هزار تَن ديگر مجروح و بيش از 5 هزار تن نيز اسير شدند. 
نادر دستور درمان نظاميان مجروح عثمانى را داد و گفت كه 
نبايد در جريان درمان، ميان نظامى مجروح عثمانى و نظامى 

مجروح ايران تفاوت باشد.  
فاجعه حريق سينماي ركس آبادان در سال انقالب

28 امرداد 1357 ، در ســــاعات شب سينما ركس شهر 
آبادان آتش گرفت و بيش از نيمي از تماشــــاگران فيلم (طبق 
گزارش هاي روز بعد مطبوعات تهران 400 تا 600 تن) كشته 
شدند. در لحظه وقوع حريق كه «عمدي» تشخيص داده شد 
و بعدا يك توطئه معرفي گرديد، بيش از هفتصد تن در حال 
تماشاي فيلم سينمايي بودند. علت سنگين بودند تلفات، باز 
نشدن درهاي خروجي (در زمان وقوع حريق) اعالم شده بود.   

امپراتوري كه مذاكره با ايران را برجنگ ترجيح داد
اكتاويان امپراتور روم كه در ســــال هاي آخر حكومت 
خود ملقب به اوگوستوس شــــده بود و ارتش او در سال 36 
پيش از ميالد از ايران شكستي سخت خورده بود 19 آگوست 
سال 14 ميالدي درگذشت. اكتاويان در سال 20 پيش از ميالد 
به جاي جنگي ديگر با دولت وقت ايران وارد مذاكره شــــد تا 
پرچم ها، نشــــان هاي نظامي و عالئم ويژه اي را كه رومي ها 
در ســــه جنگ پيش از آن ازدست داده بودند پس بگيرد كه به 

اين هدف رسيد .  

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

حزب دموكرات غير قانوني اعالم شد
شوراي انقالب اسالمي ايران، در نشست امروز 
خود حزب دموكرات كردستان را غيرقانوني اعالم 

كرد. 
در اعالميه اي كه در اين زمينه صادر شده آمده 

است: 
نظر به اينكه فرقه دموكرات سابق كه در تاريخ 
25 مردادماه 1324 تشـــكيل يافته بود مجددا بعد از 
پيروزي انقالب اسالمي ايران به نام حزب دموكرات 
كردستان فعاليت خود را با حمايت خارجي و عوامل 
ضدانقالب عليه حكومت جمهوري اسالمي ايران 
آغاز و به قصد جدا كردن قسمتي از قلمرو و حاكميت 
ملي و اســـالمي ايران و لطمه وارد آوردن به تماميت 
استقالل كشور قيام و اقدام كرده است و فعاليت در 
آن حزب و هرگونه وابســـتگي به آن عالوه بر اتهام، 
مباشرت و اعمال فوق يك اقدام ضد انقالبي و دشمني 
آشكار با جمهوري اســـالمي ايران و جرم است و 
مرتكب بر طبق موازين شـــرعي و مقررات جاريه 

مملكت تعقيب مجازات مي شود. 
3 هزار مهاجم به شهر پاوه تارومار شدند

سرانجام پس از چند روز درگيري مسلحانه، در 
پاوه كه توجه تمام مردم را بدان نقطه جلب كرده بود، 
در پي صدور فرمان امام خميني، نيروهاي انتظامي و 
پاسداران، موفق به سركوبي مهاجمان شدند و پس از 
اتمام مهلت دولت، مهاجمان بسوي مرز عقب نشيني 
كردند و ارتش و پاسداران، در منطقه مستقر شدند. 

استاندار كرمانشاهان سپس به شرح چگونگي 
اعزام نيروهاي كمكي پرداخت و گفت: نيروي سه 

هزار نفري ضد انقالب پراكنده شده اند. 
زيرا در صبح امروز، به طور مرتب هليكوپترهاي 
حامل نيروهاي كمكيـ  آذوقهـ  آب و مهمات به منطقه 
برده اند و از آنسور مجروحان به كرمانشاه مي آوردند.

غسل شهادت پرسنل ژاندارمري
ژاندارمري جمهوري اســـالمي ايران ديروز با 
صدور اطالعيه اي مراتب آمادگي جانبازي و تداكاري 
پرسنل خود را در اجراي فرامين رهبر انقالب اسالمي 
ايران، امام خميني اعالم داشت: در اطالعيه  ژاندارمري 
جمهوري اسالمي ايران با اشاره به حوادث اخير پاوه 

آمده است: 
پرسنل ژاندارمري محل، با اين كه 50 نفر بيشتر 
نبودند در مقابل ضد انقالبيون تا آخرين لحظه ايستادگي 
نمودند و ديروز نيز با اين كه مهمات پرسنل درگير، 
تمام شده بود. چند نفر از درجه داران با انجام غسل 
شهادت، براي ساير برادران درگير و محاصره شده با 

هليكوپتر مهمات و وسايل ضروري رسانيده اند. 
اسامي 4 خلبان شهيد واقعه پاوه اعالم شد

«سرهنگ سعدي نام» فرمانده هوانيروز صبح 
ديروز به خبرنگار خبرگزاري پارس در كرمانشـــاه 
گفت: از پريشـــب تا ســـاعت 9 بامداد ديروز هيچ 
هليكوپتري به پاوه پرواز نكرد. زيرا فرودگاه هلي كوپتر 

شهر به سختي آسيب ديده است. 
فرمانـــده هوانيروز ضمن ضمـــن تأكيد بر 
شجاعت خلبانان و اعزام پاسدار به منطقه جنگ زده 
پاوه، اسامي خلبانان شهيد را ستوان دوم محمدرضا 
 وجداني جوزم و ستواندوم جعفر مهدوي ملك كاليي

 اعالم كرد. 
از سوي ديگر سرتيپ خلبان صباحت فرمانده 
پايگاه هوايي «حر» همدان ديروز در تماس تلفني با 
خبرگزاري پارس گفت كه احتماال دو نفر از خلبانان 
جت به اسامي سرگرد خلبان محمد نوژه و ستوانيكم 
خلبان عبداهللا بشيري موسوي در جريان وقايع پاوه به 

شهادت  رسيده اند. 
يك بيمارستان صحرايي در منطقه پاوه مستقر شد

سخنگوي جمعيت شيروخورشيد سرخ ايران 
اعالم كرد: به دنبال حوادث اخير پاوه از سوي شير و 
خورشيد دو جراح به وسيله هواپيما به پاوه اعزام شدند 
و ديروز نيز يك بيمارستان صحرايي 50 تختخوابي، 
همراه با پزشـــك، پرستار، امدادگر، كادر فني، چهار 
دستگاه آمبوالنس مجهز و چند متخصص بيهوشي 
و مقداري كافي و همچنين چادر، پتو، لوازم امدادي، 
تانكر آب، دســـتگاه مولد برق، بي سيم سيار و مواد 

غذايي، به منطقه فرستاده شد. 

تمامي مطالـب از روزنامه اطالعـات روز يكشـنبه 28 مردادماه 1358 
(برابر با 25 رمضان 1399، 19 اوت 1979) نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 
قاب امروز

حرم مطهر اميرالمؤمنين (ع) در نجف اشرف در شب عيد غدير خم

اى تيغ كجت قبله نماى دل ما
سرپنجه تو گره گشاى دل ما

تو شير حقى، دست حقى، مرد حقى
اى نام بلندت آشناى دل ما
حميد سبزوارى

پند بزرگان
آدمى ساخته  افكار خويش است فردا همان خواهد 

شد كه امروز مى انديشيده است. 
مترلينگ
اگر دريچه هاى ادراك را شسته بودند، انسان همه  چيز 

را همان گونه كه هست مى ديد: بى انتها. 
بليك

 سرايه
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چاشنى ساالد
در توضيح 

كالم

حكومت دكتر مصدق را ساقط كردند 
خيابانهاي تهران از بامداد 27 امرداد تقريبا خلوت شده 
بود و اين، فرصت مناسبي به «كِرمپت روزولت» مأمور انجام 
طرح براندازي داده بود كه با كمك عوامل انگلستان و وابستگان 
داخلي و كساني كه با تغيير حكومت درهاي مقام، قدرت، پول 
و فرصتهاي ديگر را به روي خود باز مي كردند دست به اقدام 
بزند، و اين عوامل از طريق پخش قسمتي از پول نقدي را كه 
دريافت كرده بودند ميان اوباش تهران و گروهي از چاقوكشان 
و باج خورهاي محله بدنام (شهرنو)، آنان را به خيابانها بياورند. 
در اين ميان عده اي از اين افراد و نيز گروهي از نظاميان به خانه 
دكتر مصدق حمله بردند،  سرانجام خانه تصرف و غارت شد و 
با انتقال سرلشكر فضل اهللا زاهديـ  كه او را در يك تانك پنهان 
كرده بودندـ  به باغ بيسيم و نطق او از راديو و پخش نامه نخست 
وزير شدنش، كودتا پيروز شد و .... دكتر مصدق سقوط كرد. 

پيروزى خيره كننده ارتش ايران بر عثمانى
در جريان جنِگ 3 ســــاله ايــــران و عثمانى ، نوزدهم 
آگوست 1745 (28 اَُمرداد) همزمان دو نبرد سخت در منطقه 
موصل و در قارص شمال شــــرقى تركيه ميان نيروهاى دو 
دولت روى داد كه در هــــر دو نبرد، پيروزى از آن ايران بودـ  
پيروزى قاطع.    نادر دراين نبرد سپاهيان عثمانى را شكست 
داد و در طول 9 روز بعد يگانهــــاى در حال فرار عثمانى را 
متالشى كرد. در اين نبرد بيش از 12 هزار نظامى عثمانى كشته، 
18 هزار تَن ديگر مجروح و بيش از 5 هزار تن نيز اسير شدند. 
نادر دستور درمان نظاميان مجروح عثمانى را داد و گفت كه 
نبايد در جريان درمان، ميان نظامى مجروح عثمانى و نظامى 

مجروح ايران تفاوت باشد.  
فاجعه حريق سينماي ركس آبادان در سال انقالب

28 امرداد 1357 ، در ســــاعات شب سينما ركس شهر 
آبادان آتش گرفت و بيش از نيمي از تماشــــاگران فيلم (طبق 
گزارش هاي روز بعد مطبوعات تهران 400 تا 600 تن) كشته 
شدند. در لحظه وقوع حريق كه «عمدي» تشخيص داده شد 
و بعدا يك توطئه معرفي گرديد، بيش از هفتصد تن در حال 
تماشاي فيلم سينمايي بودند. علت سنگين بودند تلفات، باز 
نشدن درهاي خروجي (در زمان وقوع حريق) اعالم شده بود.   

امپراتوري كه مذاكره با ايران را برجنگ ترجيح داد
اكتاويان امپراتور روم كه در ســــال هاي آخر حكومت 
خود ملقب به اوگوستوس شــــده بود و ارتش او در سال 36 
پيش از ميالد از ايران شكستي سخت خورده بود 19 آگوست 
سال 14 ميالدي درگذشت. اكتاويان در سال 20 پيش از ميالد 
به جاي جنگي ديگر با دولت وقت ايران وارد مذاكره شــــد تا 
پرچم ها، نشــــان هاي نظامي و عالئم ويژه اي را كه رومي ها 
در ســــه جنگ پيش از آن ازدست داده بودند پس بگيرد كه به 

اين هدف رسيد .  

امروز در تاريخ
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حزب دموكرات غير قانوني اعالم شد
شوراي انقالب اسالمي ايران، در نشست امروز 
خود حزب دموكرات كردستان را غيرقانوني اعالم 

كرد. 
در اعالميه اي كه در اين زمينه صادر شده آمده 

است: 
نظر به اينكه فرقه دموكرات سابق كه در تاريخ 
25 مردادماه 1324 تشـــكيل يافته بود مجددا بعد از 
پيروزي انقالب اسالمي ايران به نام حزب دموكرات 
كردستان فعاليت خود را با حمايت خارجي و عوامل 
ضدانقالب عليه حكومت جمهوري اسالمي ايران 
آغاز و به قصد جدا كردن قسمتي از قلمرو و حاكميت 
ملي و اســـالمي ايران و لطمه وارد آوردن به تماميت 
استقالل كشور قيام و اقدام كرده است و فعاليت در 
آن حزب و هرگونه وابســـتگي به آن عالوه بر اتهام، 
مباشرت و اعمال فوق يك اقدام ضد انقالبي و دشمني 
آشكار با جمهوري اســـالمي ايران و جرم است و 
مرتكب بر طبق موازين شـــرعي و مقررات جاريه 

مملكت تعقيب مجازات مي شود. 
3 هزار مهاجم به شهر پاوه تارومار شدند

سرانجام پس از چند روز درگيري مسلحانه، در 
پاوه كه توجه تمام مردم را بدان نقطه جلب كرده بود، 
در پي صدور فرمان امام خميني، نيروهاي انتظامي و 
پاسداران، موفق به سركوبي مهاجمان شدند و پس از 
اتمام مهلت دولت، مهاجمان بسوي مرز عقب نشيني 
كردند و ارتش و پاسداران، در منطقه مستقر شدند. 

استاندار كرمانشاهان سپس به شرح چگونگي 
اعزام نيروهاي كمكي پرداخت و گفت: نيروي سه 

هزار نفري ضد انقالب پراكنده شده اند. 
زيرا در صبح امروز، به طور مرتب هليكوپترهاي 
حامل نيروهاي كمكيـ  آذوقهـ  آب و مهمات به منطقه 
برده اند و از آنسور مجروحان به كرمانشاه مي آوردند.

غسل شهادت پرسنل ژاندارمري
ژاندارمري جمهوري اســـالمي ايران ديروز با 
صدور اطالعيه اي مراتب آمادگي جانبازي و تداكاري 
پرسنل خود را در اجراي فرامين رهبر انقالب اسالمي 
ايران، امام خميني اعالم داشت: در اطالعيه  ژاندارمري 
جمهوري اسالمي ايران با اشاره به حوادث اخير پاوه 

آمده است: 
پرسنل ژاندارمري محل، با اين كه 50 نفر بيشتر 
نبودند در مقابل ضد انقالبيون تا آخرين لحظه ايستادگي 
نمودند و ديروز نيز با اين كه مهمات پرسنل درگير، 
تمام شده بود. چند نفر از درجه داران با انجام غسل 
شهادت، براي ساير برادران درگير و محاصره شده با 

هليكوپتر مهمات و وسايل ضروري رسانيده اند. 
اسامي 4 خلبان شهيد واقعه پاوه اعالم شد

«سرهنگ سعدي نام» فرمانده هوانيروز صبح 
ديروز به خبرنگار خبرگزاري پارس در كرمانشـــاه 
گفت: از پريشـــب تا ســـاعت 9 بامداد ديروز هيچ 
هليكوپتري به پاوه پرواز نكرد. زيرا فرودگاه هلي كوپتر 

شهر به سختي آسيب ديده است. 
فرمانـــده هوانيروز ضمن ضمـــن تأكيد بر 
شجاعت خلبانان و اعزام پاسدار به منطقه جنگ زده 
پاوه، اسامي خلبانان شهيد را ستوان دوم محمدرضا 
 وجداني جوزم و ستواندوم جعفر مهدوي ملك كاليي

 اعالم كرد. 
از سوي ديگر سرتيپ خلبان صباحت فرمانده 
پايگاه هوايي «حر» همدان ديروز در تماس تلفني با 
خبرگزاري پارس گفت كه احتماال دو نفر از خلبانان 
جت به اسامي سرگرد خلبان محمد نوژه و ستوانيكم 
خلبان عبداهللا بشيري موسوي در جريان وقايع پاوه به 

شهادت  رسيده اند. 
يك بيمارستان صحرايي در منطقه پاوه مستقر شد

سخنگوي جمعيت شيروخورشيد سرخ ايران 
اعالم كرد: به دنبال حوادث اخير پاوه از سوي شير و 
خورشيد دو جراح به وسيله هواپيما به پاوه اعزام شدند 
و ديروز نيز يك بيمارستان صحرايي 50 تختخوابي، 
همراه با پزشـــك، پرستار، امدادگر، كادر فني، چهار 
دستگاه آمبوالنس مجهز و چند متخصص بيهوشي 
و مقداري كافي و همچنين چادر، پتو، لوازم امدادي، 
تانكر آب، دســـتگاه مولد برق، بي سيم سيار و مواد 

غذايي، به منطقه فرستاده شد. 

تمامي مطالـب از روزنامه اطالعـات روز يكشـنبه 28 مردادماه 1358 
(برابر با 25 رمضان 1399، 19 اوت 1979) نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 
قاب امروز

حرم مطهر اميرالمؤمنين (ع) در نجف اشرف در شب عيد غدير خم

اى تيغ كجت قبله نماى دل ما
سرپنجه تو گره گشاى دل ما

تو شير حقى، دست حقى، مرد حقى
اى نام بلندت آشناى دل ما
حميد سبزوارى

پند بزرگان
آدمى ساخته  افكار خويش است فردا همان خواهد 

شد كه امروز مى انديشيده است. 
مترلينگ
اگر دريچه هاى ادراك را شسته بودند، انسان همه  چيز 

را همان گونه كه هست مى ديد: بى انتها. 
بليك

 سرايه

جدول سودوکو

فروردین : احساسات شما در حال حاضر قوی تر هستند. به شما توصیه می شود 
که احتیاط کرده و هوشیار باشید؛ برای اینکه شما قادر هستید با توجه به توانایی 
ذهنی خود یک تصویر زیبا را کامالً بدون عیب و نقص تجسم کنید. هم اکنون 
شما به سمت نیازهای عمقی و اساسی خود پیش می روید. باید این حرکت را 

کندتر کنید.

اردیبهشت  :وابستگی هایتان شما را به سمت ارتباط برقرار کردن با فرد دیگری 
می کشاند، اما ممکن است شما مطمئن نباشید که چگونه می توانید به این رابطه 
ادامه دهید. طبیعتاً شما درحالی که به جلو می روید مصمم هستید که این رابطه 
را کامل کنید، اما حاال بیشتر دودل شده اید. عجیب اینکه نیازی نیست روشی را 

برگزینید که با آنچه قبالً انجام داده اید متفاوت باشد. 

خرداد :  شــما باید انتخابی را انجام دهید اما در این انتخاب مردد هســتید و 
نمی دانید که کدام انتخاب از ســایر انتخاب ها متمایز است، کمی صبر داشته 
باشید راه حل و انتخاب درست به زودی نمایان خواهد شد . هیجانات و روحیات 
فعال شما به تازگی فروکش کرده است،  اما باید به این قسمت از احساسات و 

فکر خود بیش تر اهمیت بدهید.

تیر:  افکار بزرگی که طی این چند هفته گذشــته داشــته اید، اکنون واقعی تر 
می شوند. این مثل برنامه ای می ماند که فکر می کردید در آینده ای دور تحقق پیدا 
می کند اما االن به آن نزدیکتر شده اید . هنوز خیلی کار دارید تا به آرزوهایتان 
برســید بنابراین وقت را تلف نکنید تا بتوانید به زودی موفقیت خود را جشن 

بگیرید.

مرداد : با وجود اینکه شما تصمیم گرفته  اید کارهای نیمه کاره زیادی را تمام 
کنید، اما اگر نتوانستید تمام انتظارات خود را برآورده کنید، آرامش خود را حفظ 
کنید. الزم است بعضی از فعالیتهای خود نه تنها فعالتیهای کاری، بلکه برخی از 

کارهای تکراری روزانه تان را کمتر کرده و وقت خالی داشته باشید.

شهریور : شــما این روزها اعتماد به نفس زیادی یپد کرده اید و این موضوع 
همان قدر که می تواند خوب باشد می تواند شما به دردسر نیز بیندازد. یکی از 
بزرگترین تواناییهای شما این است که می توانید قبل از دست به عمل زدن تا 
رســیدن به موقعیت درست صبر کنید اما  وسوسه شده اید که کاری جدید را 

شروع کنید فرامش نکنید که کمی احتیاط هم شرط عقل خواهد بود.

مهر :  ممکن است شما به خاطر اینکه چیز مهمی را از دست داده اید، احساس 
خوبی نداشته باشید. هنوز هم نظریه کند و کاو کردن یک مشکل برای فهمیدن 
اینکه چه کاری الزم اســت انجام شــود، خوب است. شما باید جنبه خوب هر 
چیزی را تشخیص بدهید. اما اگر اشتباهی رخ داد اگر همین االن با آن موضوع 

برخورد کنید.

آبان : در حال حاضر شــما از زندگی خود راضی هســتید، ولی هنوز آمادگی 
رویارویی با هر چیزی را ندارید. حتی ممکن اســت شــما برخی از برنامه های 
شــخصی مهمتان را برای اینکه زمان خالی بیشــتری داشته باشید به تعویق 
بیندازید. نگران تغییراتی که به وجود آمده نباشید برای اینکه تقدیر اینگونه بوده 

است و همه چیز به موقع خودش درست می شود.

آذر : شــما اکنون دوست دارید کمی در محیط های هیجان انگیز قرار بگیرید. 
خوشبختانه ذهن شما بیشــتر تجربی عمل کرده است و شما همیشه از سیر 
و ســفر کردن در سرزمین رویاها لذت برده اید. اما نباید زیاد هم ریسک بکنید، 
رویاهای شما تحقق نمی یابند، مگر اینکه شما اطمینان حاصل کنید مسیری که 

در پیش گرفته اید واقعاً همان چیزی است که می خواسته اید.

دی :  اینگونه به نظر می رســد که شما با رفتاری حرفه ای در حال پرداختن به 
مسائل هســتید، اما روش ارتباط برقرار کردن شما روشی توأم با تظاهر است. 
مادامی که دیگران فکر کنند شما خیلی گرفتار هستید، ترجیح می دهند شما را 
تنها بگذارند. اما آنقدر هم که به نظر می رسد درگیر نیستید. لزومی ندارد دور و 

بر خودتان مرزهایی غیر الزم را به وجود آورید.

بهمن : فکر کردن به اینکه می توانید قدرت کنترل را از دســت بدهید شما را 
ناراحت می کند. نگرانی شما عالمت خطر است، زیرا حتی اگر فکر کنید که همه 
کارها را درســت انجام داده اید، می توانید ناخواسته زندگی تان را پیچیده کنید. 
مسأله اصلی برای شما نوع کاری که انجام می دهید نیست، بلکه بیشتر مربوط به 

شور و هیجانی است که در حین انجام این کار دارید. 

اسفند : شاید بهتــر باشد وقتی که فرصتهای زیادی پیش روی شما قرار دارد 
بیشتر از مواقعی که این گونه نیست نگران شوید. شاید وقتی که همه چیز خوب 
پیش می رود نســبت به مواقعی که این گونه نیست، راحت تر بتوان ناامیدی را 

تحمل کرد. ولی هنوز باال بردن توقعات می تواند باعث ناراحتی شود. 
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روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

اسامی برندگان جدول شماره 3686
  1- فريبا يادآوري-بناب

2- مهدي آقاجاني-اصفهان
3- عبدالمجيد كعب-شوشتر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــاب هندـ  ادامه  ــاـ  رهبر انق 1- رتبه ه
ــاري معروف در آمريكا  دهنده 2ـ  آبش
ــفيد 3ـ  رود آرامـ  ماه  ـ پارچه پنبه اي س
محبتـ   اندازه گرمي يا سردي يك جسم 
ــيـ  از نام هاي  ــكلي هندس يا چيزيـ  ش
ــي 4ـ  ايالتي در هندـ  كارگرـ   ــور فلك ص
حشره عسل ساز 5ـ  داد و فريادـ  جانبـ  
رقصيدنـ  دلير، بخشنده 6ـ زمين آذري 
ــوند  ــرد خانهـ  علم رازيـ  پيش ـ گرداگ
نفي و سلب 7ـ  شامه نوازـ  گروه ورزشي 
ـ مركز ايتالياـ  شهري در فرانسهـ  حرف 
ــان آب ورزـ   ــده 8ـ  از ماكي ــت كن پوس
ــتر  ــانـ  محل زانو زدن ش ــع گي از تواب
ــق، ياورـ   ــيـ  مواف ــتني ورزش 9ـ  شكس
دستور و توصيه براي امري 10ـ  واحدي 
ــار 11ـ   در وزنـ  آرايش صورتـ  افس
ــاـ  چهرهـ  اثر  ــي در اروپ ــدكـ  درياي ان
ــتا 12ـ مردودـ  ديدن  چربيـ  عدد روس
ــتيـ  عدد  ــه كردنـ  فرمان كش و انديش
ــريفـ  نوعي بيماري تنفسي  ماه 13ـ  ش
ــهري در  ـ هرگز نهـ  تكيه كردن 14ـ  ش
ــاختماني  ــاورـ  از مصالح س فارسـ  مش
15ـ  از خواهران برونتهـ  واحد سنجش 
ــيوخـ  نيكو،  ــرعت هواييـ  مجلس ش س
پسنديدهـ  سست و تنبل 16ـ  درختي با 
ــي گرانبهاـ  نوگرا 17ـ  پدر حضرت  چوب
ــزرگ فرنگيـ   ــف )ع(ـ  مجلل و ب يوس

كيسه بزرگ

 عمودی:
ــروع كارـ  نازكـ  فقر، بي چيزي 2ـ  1ـ  اول چيزي، ش
ــبيده به  ــهور آمريكاـ  جانوري دريايي چس ــدر مش بن
زمين 3ـ  اشاره به دورـ  از پرندگانـ  چرخ نخ ريسيـ  
صومعهـ  سفيد 4ـ  شاه لنگـ  گرامي داشتنـ   خيزران 
5ـ  برادر امام باقر)ع(ـ  زندهـ  پول كاناداـ  تخم شويد 
6ـ مخفف اگرـ  متضاد گرماـ  زهره، ناهيدـ  علف هرزه 
7ـ از حروف اضافه تركيـ  فلز چهرهـ  زهرـ  خراش يا 
ــكاف باريك روي چيزيـ  حيوان باوفا 8ـ  كشوري  ش
ــواب 9ـ از قهرمانان  ــومـ  بهار خ ــيـ  جمع مرس عرب
ــهور وزنه برداري ايرانـ  شهري در استان همدان  مش
ـ هنر هفتم 10ـ  دستگاه تنفسي آبزيانـ  برعكسـ  به 
ــرات گزنده  دنيا آوردن 11ـ  طايه دار اعدادـ  از حش
ـ تصديق روسيـ  شهري در آلمانـ  قرمز به انگليسي 
12ـ  راه كوتاهـ  سخن چينيـ  نقشه و تصوير افقي زمين 
ــاختمانـ  خانه طبقه پايين كشتي 13ـ  برجستهـ   يا س

حرف )ا،س( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3686 

ــيـ  جاي پردرختـ  از دانه هاي  ــر در دهان ماه پيامب
ــيهـ  عبادت غيرواجبـ  درام  روغني 14ـ  كناره، حاش
نويس شهير نروژي خالق اثر دشمن مردم 15ـ  شالوده 
ــاح انفجاريـ  تخم مرغـ  ظلمـ  عامت بيماري  ـ س
ــت جذر و كعب 17ـ  با حرمتـ   ــاـ  عام 16ـ  دايره ه

ناز و غمزهـ  آدمي، بشر
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پیامك نمایند، یک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هیداتو  نیز 1 نفر به قید قرعه انتخاب 
و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نیست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای ای�ن صفح�ه پیش�نهاد و ی�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك نمایند.
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اسامی برندگان جدول شماره 3686
  1- فريبا يادآوري-بناب

2- مهدي آقاجاني-اصفهان
3- عبدالمجيد كعب-شوشتر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــاب هندـ  ادامه  ــاـ  رهبر انق 1- رتبه ه
ــاري معروف در آمريكا  دهنده 2ـ  آبش
ــفيد 3ـ  رود آرامـ  ماه  ـ پارچه پنبه اي س
محبتـ   اندازه گرمي يا سردي يك جسم 
ــيـ  از نام هاي  ــكلي هندس يا چيزيـ  ش
ــي 4ـ  ايالتي در هندـ  كارگرـ   ــور فلك ص
حشره عسل ساز 5ـ  داد و فريادـ  جانبـ  
رقصيدنـ  دلير، بخشنده 6ـ زمين آذري 
ــوند  ــرد خانهـ  علم رازيـ  پيش ـ گرداگ
نفي و سلب 7ـ  شامه نوازـ  گروه ورزشي 
ـ مركز ايتالياـ  شهري در فرانسهـ  حرف 
ــان آب ورزـ   ــده 8ـ  از ماكي ــت كن پوس
ــتر  ــانـ  محل زانو زدن ش ــع گي از تواب
ــق، ياورـ   ــيـ  مواف ــتني ورزش 9ـ  شكس
دستور و توصيه براي امري 10ـ  واحدي 
ــار 11ـ   در وزنـ  آرايش صورتـ  افس
ــاـ  چهرهـ  اثر  ــي در اروپ ــدكـ  درياي ان
ــتا 12ـ مردودـ  ديدن  چربيـ  عدد روس
ــتيـ  عدد  ــه كردنـ  فرمان كش و انديش
ــريفـ  نوعي بيماري تنفسي  ماه 13ـ  ش
ــهري در  ـ هرگز نهـ  تكيه كردن 14ـ  ش
ــاختماني  ــاورـ  از مصالح س فارسـ  مش
15ـ  از خواهران برونتهـ  واحد سنجش 
ــيوخـ  نيكو،  ــرعت هواييـ  مجلس ش س
پسنديدهـ  سست و تنبل 16ـ  درختي با 
ــي گرانبهاـ  نوگرا 17ـ  پدر حضرت  چوب
ــزرگ فرنگيـ   ــف )ع(ـ  مجلل و ب يوس

كيسه بزرگ

 عمودی:
ــروع كارـ  نازكـ  فقر، بي چيزي 2ـ  1ـ  اول چيزي، ش
ــبيده به  ــهور آمريكاـ  جانوري دريايي چس ــدر مش بن
زمين 3ـ  اشاره به دورـ  از پرندگانـ  چرخ نخ ريسيـ  
صومعهـ  سفيد 4ـ  شاه لنگـ  گرامي داشتنـ   خيزران 
5ـ  برادر امام باقر)ع(ـ  زندهـ  پول كاناداـ  تخم شويد 
6ـ مخفف اگرـ  متضاد گرماـ  زهره، ناهيدـ  علف هرزه 
7ـ از حروف اضافه تركيـ  فلز چهرهـ  زهرـ  خراش يا 
ــكاف باريك روي چيزيـ  حيوان باوفا 8ـ  كشوري  ش
ــواب 9ـ از قهرمانان  ــومـ  بهار خ ــيـ  جمع مرس عرب
ــهور وزنه برداري ايرانـ  شهري در استان همدان  مش
ـ هنر هفتم 10ـ  دستگاه تنفسي آبزيانـ  برعكسـ  به 
ــرات گزنده  دنيا آوردن 11ـ  طايه دار اعدادـ  از حش
ـ تصديق روسيـ  شهري در آلمانـ  قرمز به انگليسي 
12ـ  راه كوتاهـ  سخن چينيـ  نقشه و تصوير افقي زمين 
ــاختمانـ  خانه طبقه پايين كشتي 13ـ  برجستهـ   يا س

حرف )ا،س( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3686 

ــيـ  جاي پردرختـ  از دانه هاي  ــر در دهان ماه پيامب
ــيهـ  عبادت غيرواجبـ  درام  روغني 14ـ  كناره، حاش
نويس شهير نروژي خالق اثر دشمن مردم 15ـ  شالوده 
ــاح انفجاريـ  تخم مرغـ  ظلمـ  عامت بيماري  ـ س
ــت جذر و كعب 17ـ  با حرمتـ   ــاـ  عام 16ـ  دايره ه

ناز و غمزهـ  آدمي، بشر
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ــيـ  جاي پردرختـ  از دانه هاي  ــر در دهان ماه پيامب
ــيهـ  عبادت غيرواجبـ  درام  روغني 14ـ  كناره، حاش
نويس شهير نروژي خالق اثر دشمن مردم 15ـ  شالوده 
ــاح انفجاريـ  تخم مرغـ  ظلمـ  عامت بيماري  ـ س
ــت جذر و كعب 17ـ  با حرمتـ   ــاـ  عام 16ـ  دايره ه

ناز و غمزهـ  آدمي، بشر
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اسامی برندگان جدول شماره 3686
  1- فريبا يادآوري-بناب

2- مهدي آقاجاني-اصفهان
3- عبدالمجيد كعب-شوشتر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــاب هندـ  ادامه  ــاـ  رهبر انق 1- رتبه ه
ــاري معروف در آمريكا  دهنده 2ـ  آبش
ــفيد 3ـ  رود آرامـ  ماه  ـ پارچه پنبه اي س
محبتـ   اندازه گرمي يا سردي يك جسم 
ــيـ  از نام هاي  ــكلي هندس يا چيزيـ  ش
ــي 4ـ  ايالتي در هندـ  كارگرـ   ــور فلك ص
حشره عسل ساز 5ـ  داد و فريادـ  جانبـ  
رقصيدنـ  دلير، بخشنده 6ـ زمين آذري 
ــوند  ــرد خانهـ  علم رازيـ  پيش ـ گرداگ
نفي و سلب 7ـ  شامه نوازـ  گروه ورزشي 
ـ مركز ايتالياـ  شهري در فرانسهـ  حرف 
ــان آب ورزـ   ــده 8ـ  از ماكي ــت كن پوس
ــتر  ــانـ  محل زانو زدن ش ــع گي از تواب
ــق، ياورـ   ــيـ  مواف ــتني ورزش 9ـ  شكس
دستور و توصيه براي امري 10ـ  واحدي 
ــار 11ـ   در وزنـ  آرايش صورتـ  افس
ــاـ  چهرهـ  اثر  ــي در اروپ ــدكـ  درياي ان
ــتا 12ـ مردودـ  ديدن  چربيـ  عدد روس
ــتيـ  عدد  ــه كردنـ  فرمان كش و انديش
ــريفـ  نوعي بيماري تنفسي  ماه 13ـ  ش
ــهري در  ـ هرگز نهـ  تكيه كردن 14ـ  ش
ــاختماني  ــاورـ  از مصالح س فارسـ  مش
15ـ  از خواهران برونتهـ  واحد سنجش 
ــيوخـ  نيكو،  ــرعت هواييـ  مجلس ش س
پسنديدهـ  سست و تنبل 16ـ  درختي با 
ــي گرانبهاـ  نوگرا 17ـ  پدر حضرت  چوب
ــزرگ فرنگيـ   ــف )ع(ـ  مجلل و ب يوس

كيسه بزرگ

 عمودی:
ــروع كارـ  نازكـ  فقر، بي چيزي 2ـ  1ـ  اول چيزي، ش
ــبيده به  ــهور آمريكاـ  جانوري دريايي چس ــدر مش بن
زمين 3ـ  اشاره به دورـ  از پرندگانـ  چرخ نخ ريسيـ  
صومعهـ  سفيد 4ـ  شاه لنگـ  گرامي داشتنـ   خيزران 
5ـ  برادر امام باقر)ع(ـ  زندهـ  پول كاناداـ  تخم شويد 
6ـ مخفف اگرـ  متضاد گرماـ  زهره، ناهيدـ  علف هرزه 
7ـ از حروف اضافه تركيـ  فلز چهرهـ  زهرـ  خراش يا 
ــكاف باريك روي چيزيـ  حيوان باوفا 8ـ  كشوري  ش
ــواب 9ـ از قهرمانان  ــومـ  بهار خ ــيـ  جمع مرس عرب
ــهور وزنه برداري ايرانـ  شهري در استان همدان  مش
ـ هنر هفتم 10ـ  دستگاه تنفسي آبزيانـ  برعكسـ  به 
ــرات گزنده  دنيا آوردن 11ـ  طايه دار اعدادـ  از حش
ـ تصديق روسيـ  شهري در آلمانـ  قرمز به انگليسي 
12ـ  راه كوتاهـ  سخن چينيـ  نقشه و تصوير افقي زمين 
ــاختمانـ  خانه طبقه پايين كشتي 13ـ  برجستهـ   يا س

حرف )ا،س( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3686 

ــيـ  جاي پردرختـ  از دانه هاي  ــر در دهان ماه پيامب
ــيهـ  عبادت غيرواجبـ  درام  روغني 14ـ  كناره، حاش
نويس شهير نروژي خالق اثر دشمن مردم 15ـ  شالوده 
ــاح انفجاريـ  تخم مرغـ  ظلمـ  عامت بيماري  ـ س
ــت جذر و كعب 17ـ  با حرمتـ   ــاـ  عام 16ـ  دايره ه
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پیامك نمایند، یک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هیداتو  نیز 1 نفر به قید قرعه انتخاب 
و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نیست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای ای�ن صفح�ه پیش�نهاد و ی�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك نمایند.
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ــق، ياورـ   ــيـ  مواف ــتني ورزش 9ـ  شكس
دستور و توصيه براي امري 10ـ  واحدي 
ــار 11ـ   در وزنـ  آرايش صورتـ  افس
ــاـ  چهرهـ  اثر  ــي در اروپ ــدكـ  درياي ان
ــتا 12ـ مردودـ  ديدن  چربيـ  عدد روس
ــتيـ  عدد  ــه كردنـ  فرمان كش و انديش
ــريفـ  نوعي بيماري تنفسي  ماه 13ـ  ش
ــهري در  ـ هرگز نهـ  تكيه كردن 14ـ  ش
ــاختماني  ــاورـ  از مصالح س فارسـ  مش
15ـ  از خواهران برونتهـ  واحد سنجش 
ــيوخـ  نيكو،  ــرعت هواييـ  مجلس ش س
پسنديدهـ  سست و تنبل 16ـ  درختي با 
ــي گرانبهاـ  نوگرا 17ـ  پدر حضرت  چوب
ــزرگ فرنگيـ   ــف )ع(ـ  مجلل و ب يوس

كيسه بزرگ

 عمودی:
ــروع كارـ  نازكـ  فقر، بي چيزي 2ـ  1ـ  اول چيزي، ش
ــبيده به  ــهور آمريكاـ  جانوري دريايي چس ــدر مش بن
زمين 3ـ  اشاره به دورـ  از پرندگانـ  چرخ نخ ريسيـ  
صومعهـ  سفيد 4ـ  شاه لنگـ  گرامي داشتنـ   خيزران 
5ـ  برادر امام باقر)ع(ـ  زندهـ  پول كاناداـ  تخم شويد 
6ـ مخفف اگرـ  متضاد گرماـ  زهره، ناهيدـ  علف هرزه 
7ـ از حروف اضافه تركيـ  فلز چهرهـ  زهرـ  خراش يا 
ــكاف باريك روي چيزيـ  حيوان باوفا 8ـ  كشوري  ش
ــواب 9ـ از قهرمانان  ــومـ  بهار خ ــيـ  جمع مرس عرب
ــهور وزنه برداري ايرانـ  شهري در استان همدان  مش
ـ هنر هفتم 10ـ  دستگاه تنفسي آبزيانـ  برعكسـ  به 
ــرات گزنده  دنيا آوردن 11ـ  طايه دار اعدادـ  از حش
ـ تصديق روسيـ  شهري در آلمانـ  قرمز به انگليسي 
12ـ  راه كوتاهـ  سخن چينيـ  نقشه و تصوير افقي زمين 
ــاختمانـ  خانه طبقه پايين كشتي 13ـ  برجستهـ   يا س

حرف )ا،س( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3686 

ــيـ  جاي پردرختـ  از دانه هاي  ــر در دهان ماه پيامب
ــيهـ  عبادت غيرواجبـ  درام  روغني 14ـ  كناره، حاش
نويس شهير نروژي خالق اثر دشمن مردم 15ـ  شالوده 
ــاح انفجاريـ  تخم مرغـ  ظلمـ  عامت بيماري  ـ س
ــت جذر و كعب 17ـ  با حرمتـ   ــاـ  عام 16ـ  دايره ه

ناز و غمزهـ  آدمي، بشر
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اسامی برندگان جدول شماره 3686
  1- فريبا يادآوري-بناب

2- مهدي آقاجاني-اصفهان
3- عبدالمجيد كعب-شوشتر

BAZKHOO @ yahoo.com
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ــي 4ـ  ايالتي در هندـ  كارگرـ   ــور فلك ص
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روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!
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ـ مركز ايتالياـ  شهري در فرانسهـ  حرف 
ــان آب ورزـ   ــده 8ـ  از ماكي ــت كن پوس
ــتر  ــانـ  محل زانو زدن ش ــع گي از تواب
ــق، ياورـ   ــيـ  مواف ــتني ورزش 9ـ  شكس
دستور و توصيه براي امري 10ـ  واحدي 
ــار 11ـ   در وزنـ  آرايش صورتـ  افس
ــاـ  چهرهـ  اثر  ــي در اروپ ــدكـ  درياي ان
ــتا 12ـ مردودـ  ديدن  چربيـ  عدد روس
ــتيـ  عدد  ــه كردنـ  فرمان كش و انديش
ــريفـ  نوعي بيماري تنفسي  ماه 13ـ  ش
ــهري در  ـ هرگز نهـ  تكيه كردن 14ـ  ش
ــاختماني  ــاورـ  از مصالح س فارسـ  مش
15ـ  از خواهران برونتهـ  واحد سنجش 
ــيوخـ  نيكو،  ــرعت هواييـ  مجلس ش س
پسنديدهـ  سست و تنبل 16ـ  درختي با 
ــي گرانبهاـ  نوگرا 17ـ  پدر حضرت  چوب
ــزرگ فرنگيـ   ــف )ع(ـ  مجلل و ب يوس

كيسه بزرگ

 عمودی:
ــروع كارـ  نازكـ  فقر، بي چيزي 2ـ  1ـ  اول چيزي، ش
ــبيده به  ــهور آمريكاـ  جانوري دريايي چس ــدر مش بن
زمين 3ـ  اشاره به دورـ  از پرندگانـ  چرخ نخ ريسيـ  
صومعهـ  سفيد 4ـ  شاه لنگـ  گرامي داشتنـ   خيزران 
5ـ  برادر امام باقر)ع(ـ  زندهـ  پول كاناداـ  تخم شويد 
6ـ مخفف اگرـ  متضاد گرماـ  زهره، ناهيدـ  علف هرزه 
7ـ از حروف اضافه تركيـ  فلز چهرهـ  زهرـ  خراش يا 
ــكاف باريك روي چيزيـ  حيوان باوفا 8ـ  كشوري  ش
ــواب 9ـ از قهرمانان  ــومـ  بهار خ ــيـ  جمع مرس عرب
ــهور وزنه برداري ايرانـ  شهري در استان همدان  مش
ـ هنر هفتم 10ـ  دستگاه تنفسي آبزيانـ  برعكسـ  به 
ــرات گزنده  دنيا آوردن 11ـ  طايه دار اعدادـ  از حش
ـ تصديق روسيـ  شهري در آلمانـ  قرمز به انگليسي 
12ـ  راه كوتاهـ  سخن چينيـ  نقشه و تصوير افقي زمين 
ــاختمانـ  خانه طبقه پايين كشتي 13ـ  برجستهـ   يا س

حرف )ا،س( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3686 

ــيـ  جاي پردرختـ  از دانه هاي  ــر در دهان ماه پيامب
ــيهـ  عبادت غيرواجبـ  درام  روغني 14ـ  كناره، حاش
نويس شهير نروژي خالق اثر دشمن مردم 15ـ  شالوده 
ــاح انفجاريـ  تخم مرغـ  ظلمـ  عامت بيماري  ـ س
ــت جذر و كعب 17ـ  با حرمتـ   ــاـ  عام 16ـ  دايره ه

ناز و غمزهـ  آدمي، بشر
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پیامك نمایند، یک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هیداتو  نیز 1 نفر به قید قرعه انتخاب 
و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نیست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای ای�ن صفح�ه پیش�نهاد و ی�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك نمایند.
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اسامی برندگان جدول شماره 3686
  1- فريبا يادآوري-بناب

2- مهدي آقاجاني-اصفهان
3- عبدالمجيد كعب-شوشتر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــاب هندـ  ادامه  ــاـ  رهبر انق 1- رتبه ه
ــاري معروف در آمريكا  دهنده 2ـ  آبش
ــفيد 3ـ  رود آرامـ  ماه  ـ پارچه پنبه اي س
محبتـ   اندازه گرمي يا سردي يك جسم 
ــيـ  از نام هاي  ــكلي هندس يا چيزيـ  ش
ــي 4ـ  ايالتي در هندـ  كارگرـ   ــور فلك ص
حشره عسل ساز 5ـ  داد و فريادـ  جانبـ  
رقصيدنـ  دلير، بخشنده 6ـ زمين آذري 
ــوند  ــرد خانهـ  علم رازيـ  پيش ـ گرداگ
نفي و سلب 7ـ  شامه نوازـ  گروه ورزشي 
ـ مركز ايتالياـ  شهري در فرانسهـ  حرف 
ــان آب ورزـ   ــده 8ـ  از ماكي ــت كن پوس
ــتر  ــانـ  محل زانو زدن ش ــع گي از تواب
ــق، ياورـ   ــيـ  مواف ــتني ورزش 9ـ  شكس
دستور و توصيه براي امري 10ـ  واحدي 
ــار 11ـ   در وزنـ  آرايش صورتـ  افس
ــاـ  چهرهـ  اثر  ــي در اروپ ــدكـ  درياي ان
ــتا 12ـ مردودـ  ديدن  چربيـ  عدد روس
ــتيـ  عدد  ــه كردنـ  فرمان كش و انديش
ــريفـ  نوعي بيماري تنفسي  ماه 13ـ  ش
ــهري در  ـ هرگز نهـ  تكيه كردن 14ـ  ش
ــاختماني  ــاورـ  از مصالح س فارسـ  مش
15ـ  از خواهران برونتهـ  واحد سنجش 
ــيوخـ  نيكو،  ــرعت هواييـ  مجلس ش س
پسنديدهـ  سست و تنبل 16ـ  درختي با 
ــي گرانبهاـ  نوگرا 17ـ  پدر حضرت  چوب
ــزرگ فرنگيـ   ــف )ع(ـ  مجلل و ب يوس

كيسه بزرگ

 عمودی:
ــروع كارـ  نازكـ  فقر، بي چيزي 2ـ  1ـ  اول چيزي، ش
ــبيده به  ــهور آمريكاـ  جانوري دريايي چس ــدر مش بن
زمين 3ـ  اشاره به دورـ  از پرندگانـ  چرخ نخ ريسيـ  
صومعهـ  سفيد 4ـ  شاه لنگـ  گرامي داشتنـ   خيزران 
5ـ  برادر امام باقر)ع(ـ  زندهـ  پول كاناداـ  تخم شويد 
6ـ مخفف اگرـ  متضاد گرماـ  زهره، ناهيدـ  علف هرزه 
7ـ از حروف اضافه تركيـ  فلز چهرهـ  زهرـ  خراش يا 
ــكاف باريك روي چيزيـ  حيوان باوفا 8ـ  كشوري  ش
ــواب 9ـ از قهرمانان  ــومـ  بهار خ ــيـ  جمع مرس عرب
ــهور وزنه برداري ايرانـ  شهري در استان همدان  مش
ـ هنر هفتم 10ـ  دستگاه تنفسي آبزيانـ  برعكسـ  به 
ــرات گزنده  دنيا آوردن 11ـ  طايه دار اعدادـ  از حش
ـ تصديق روسيـ  شهري در آلمانـ  قرمز به انگليسي 
12ـ  راه كوتاهـ  سخن چينيـ  نقشه و تصوير افقي زمين 
ــاختمانـ  خانه طبقه پايين كشتي 13ـ  برجستهـ   يا س

حرف )ا،س( چه تعداد است؟
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3686 

ــيـ  جاي پردرختـ  از دانه هاي  ــر در دهان ماه پيامب
ــيهـ  عبادت غيرواجبـ  درام  روغني 14ـ  كناره، حاش
نويس شهير نروژي خالق اثر دشمن مردم 15ـ  شالوده 
ــاح انفجاريـ  تخم مرغـ  ظلمـ  عامت بيماري  ـ س
ــت جذر و كعب 17ـ  با حرمتـ   ــاـ  عام 16ـ  دايره ه
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BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــاب هندـ  ادامه  ــاـ  رهبر انق 1- رتبه ه
ــاري معروف در آمريكا  دهنده 2ـ  آبش
ــفيد 3ـ  رود آرامـ  ماه  ـ پارچه پنبه اي س
محبتـ   اندازه گرمي يا سردي يك جسم 
ــيـ  از نام هاي  ــكلي هندس يا چيزيـ  ش
ــي 4ـ  ايالتي در هندـ  كارگرـ   ــور فلك ص
حشره عسل ساز 5ـ  داد و فريادـ  جانبـ  
رقصيدنـ  دلير، بخشنده 6ـ زمين آذري 
ــوند  ــرد خانهـ  علم رازيـ  پيش ـ گرداگ
نفي و سلب 7ـ  شامه نوازـ  گروه ورزشي 
ـ مركز ايتالياـ  شهري در فرانسهـ  حرف 
ــان آب ورزـ   ــده 8ـ  از ماكي ــت كن پوس
ــتر  ــانـ  محل زانو زدن ش ــع گي از تواب
ــق، ياورـ   ــيـ  مواف ــتني ورزش 9ـ  شكس
دستور و توصيه براي امري 10ـ  واحدي 
ــار 11ـ   در وزنـ  آرايش صورتـ  افس
ــاـ  چهرهـ  اثر  ــي در اروپ ــدكـ  درياي ان
ــتا 12ـ مردودـ  ديدن  چربيـ  عدد روس
ــتيـ  عدد  ــه كردنـ  فرمان كش و انديش
ــريفـ  نوعي بيماري تنفسي  ماه 13ـ  ش
ــهري در  ـ هرگز نهـ  تكيه كردن 14ـ  ش
ــاختماني  ــاورـ  از مصالح س فارسـ  مش
15ـ  از خواهران برونتهـ  واحد سنجش 
ــيوخـ  نيكو،  ــرعت هواييـ  مجلس ش س
پسنديدهـ  سست و تنبل 16ـ  درختي با 
ــي گرانبهاـ  نوگرا 17ـ  پدر حضرت  چوب
ــزرگ فرنگيـ   ــف )ع(ـ  مجلل و ب يوس

كيسه بزرگ

 عمودی:
ــروع كارـ  نازكـ  فقر، بي چيزي 2ـ  1ـ  اول چيزي، ش
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ــكاف باريك روي چيزيـ  حيوان باوفا 8ـ  كشوري  ش
ــواب 9ـ از قهرمانان  ــومـ  بهار خ ــيـ  جمع مرس عرب
ــهور وزنه برداري ايرانـ  شهري در استان همدان  مش
ـ هنر هفتم 10ـ  دستگاه تنفسي آبزيانـ  برعكسـ  به 
ــرات گزنده  دنيا آوردن 11ـ  طايه دار اعدادـ  از حش
ـ تصديق روسيـ  شهري در آلمانـ  قرمز به انگليسي 
12ـ  راه كوتاهـ  سخن چينيـ  نقشه و تصوير افقي زمين 
ــاختمانـ  خانه طبقه پايين كشتي 13ـ  برجستهـ   يا س

حرف )ا،س( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3686 

ــيـ  جاي پردرختـ  از دانه هاي  ــر در دهان ماه پيامب
ــيهـ  عبادت غيرواجبـ  درام  روغني 14ـ  كناره، حاش
نويس شهير نروژي خالق اثر دشمن مردم 15ـ  شالوده 
ــاح انفجاريـ  تخم مرغـ  ظلمـ  عامت بيماري  ـ س
ــت جذر و كعب 17ـ  با حرمتـ   ــاـ  عام 16ـ  دايره ه

ناز و غمزهـ  آدمي، بشر
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اسامی برندگان جدول شماره 3686
  1- فريبا يادآوري-بناب

2- مهدي آقاجاني-اصفهان
3- عبدالمجيد كعب-شوشتر

BAZKHOO @ yahoo.com
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ـ تصديق روسيـ  شهري در آلمانـ  قرمز به انگليسي 
12ـ  راه كوتاهـ  سخن چينيـ  نقشه و تصوير افقي زمين 
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برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد
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Licensedتعمیرات لوازم خانگی (امین)

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-773-0096 * تعویض روکش مبل و صندلی

* تعمیر انواع لوازم چوبی 

منزل از قبیل کابینت، میز و... 

* دوخت انواع پرده

و نصب آن

604-506-3839
»مهدی«

www.satinstitch.ca

نقاشی و تعمیرات 
ساختمان

»با قیمت نازل«
604-771-1762

»هدایت« 

اگر جویای کمک، کارگر، 
کارمند و ... هستید؛  

 آیا وسایل خانه برای فروش 
دارید؟ 

آگهی خود را 
در صفحه پر تردد 

نیازمندی های پیوند 
درج کنید. 

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

شانس اول را  
به هموطنان خود  

بدهید

نــیازمــندیهـا

تافل
انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، 

ایتالیایی و فارسی
604-441-7464
778-881-4139

www.paivand.comروزنامه پیوند را  آنالین بخوانید!

کالس نقاشی

زیر نظر:   
مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

Arman’s Construction Ltd.
بازسازى و تعمیرات ساختمان

حمام و آشپزخانه
نقاشى ساختمان

نصب انواع کفپوش
سرامیک، کاشى، لمینیت

و کلیه امور بازسازى

604-773-6374

جای شما  در این صفحه 
خالی است!

3 هفته آگهی 
 در نیازمندی های پیوند

  فقط 20 دالر

شرکت ساختمانى هـــما
ارائه دهنده کلیه خدمات ساختمانى:

مسکونى کردن بیس منت
نصب و تعمیرات کابینت آشپزخانه و حمام

نصب انواع لمینیت و کفپوش
نصب وتعمیرات دك و فنس

604-362-1242 ارزیابی رایگان
www.homarenocorp.com

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

604-833-2869

Sea Shell Alteration

کوتاه کردن شلوار 
از 4,99 دالر

849 West 15th St. (Fell Ave.) 
North Vancouver

604-773-9454   &   604-770-4020

تـدریـس خصـوصــــى
شیمی، ریاضی

توسط: فریده رحمتى
با 20 سال تجربه آموزشى در کانادا

604-949-0201
604-700-5615

فروش

3 هفته آگهی در نیازمندی های پیوند  فقط 20 دالر 

3 هفته آگهی  در 
نیازمندی های پیوند

  فقط 20 دالر

جای شما  در این صفحه  
خالی است!

۱۴۴۰ انجام کلیه کارهای
باغبانی، فنس کشی، دیوارکشی،

 شستشوی داخل و خارج منازل و نقاشی ساختمان
۲۳۶-۸۳۸-۲۶۷۱

سپهر

Flat Iron......................$20   
Brushing......................$20

مانیکور و الك ژل فقط 25 دالر
Manicure & Shellac

کوتاه کردن (خانم ها) .......... 15 دالر
رنگ ریشه ......................... 35 دالر
هایالیت .............................. 60 دالر

کوتاه کردن و رنگ ریشه 45 دالر
بند و ابرو 20 دالر

Natural Hair Treatment...................$15
Natural Face Treatment...................$15

604-219-6202 «نورت ونکوور»

روزنامه پیوند را  آنالین بخوانید!

استخدام
وست ونکوور،

اتاقی درطبقه همکف
 یک ساختمان اداری جهت

 کارهای دفتری موجود می باشد.
۶۰۴-۸۳۹-۰۲۴۴ ۱۴۴۰

------------------------------

استخدام
 به تعدادی نقاشی ساختمان

 نیازمندیم
778-223-6410

اجاره

نوسازی
 و تعمیرات ساختمان

مسکونی و تجاری
LICENSE دارای

با قیمت مناسب
 سام ۲۳۶-۸۱۸-۸۹۱۹ 
جمال ۲۳۶-۸۶۳-۶۸۶۷

۱۴۳۸

به  یک نفر جهت دلیوری
 و کار در یک پیتزایی در نورت ونکوور 

نیازمندیم.
۶۰۴-۳۰۶-۲۱۳۴ ۱۴۳۹ 

------------------------------

آرایشگاهی در نورت ونکوور واقع 
در لین ولی به همکاری خانم     
Estheticianخانم باتجربه به صورت 
تمام وقت و آرایشگر به صورت نیمه 

وقت نیازمند است.
همچنین صندلی و اتاق مجزا برای کار 

لیزر برای اجاره موجود می باشد.
۶۰۴-۳۱۷-۵۲۷۷ ۱۴۳۹ 

------------------------------

فروش لوازم منزل »نو«
ست کامل مبلمان، اتاق خواب

و .... به فروش می رسد.
۷۷۸-۳۲۲-۹۴۴۸ ۱۴۳۹ 

------------------------------

BACK 
TO 

SCHOOL

Since 2002موسسه آموزشى کپیالنو

جبران عقب افتادگى
 در انتهاى سال تحصیلى 

امکان پذیر نمى باشد.

از هم اکنون به فکرتقویت 
پایه درسى دانش آموزان باشید

Private Lessons 
for Elementary & High School

Math, English, Scince, .....

#106-2419 Bellevue Avenue, West Vancouver

604-839-0244  &   604-281-0244

Receptionist required
 for a very busy law office. 

Duties include answering telephone calls, 
file management and performing a variety of 

administrative and clerical tasks. 
Multitasking is essential for this position. 

Starting at 3 days per week with potential for 
full time position. Farsi speaking required. 

Please fax resumes to 604-596-8800
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آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا (پوست و لیزر)    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

پرسپولیس              604-644-8960
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو (بهزاد)              604-351-4280
سیامک صالحى       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلى            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو (منطقه تراى سیتى)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتى)       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دى              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتى (آواز)  604-913-3486
باله ملى پارس         778-709-3432
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   604-464-4701
محمد (تنبور)           778-891-1541
على حق بین (پیانو، ارگ) 604-649-9744
دکتر منشورى (پیانو، ارگ) 604-990-9903
نیما قائمى (سنتور، دف)    604-771-6565
مهردخت مهیج (سه تار) 604-377-0870
سیمین ایران منش (نقاشى) 778-238-2142
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) 778-388-2498

اشرف آبادى (تار، سه تار) 604-375-1272
محمد خرازى (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتى (آواز)  778-919-1672
انوشیروان (تار و سه تار) 604-760-2937
مهتاب حقیقى (پیانو، آواز) 604-365-4714

سروش شاه محمد (ویلن) 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکى سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444(Frontech) مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
واى.جى الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نورى (انواع بیمه)     604-838-3513

ترجمه
حسین عندلیب (رسمى)  604-868-9800
حمید دادیزاده (رسمى) 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدى          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشى          604-715-5267
سوسن (ترجمه شفاهى)   604-307-8654
ایزدنگهدار (کوکیتالم)   604-990-3000
آرش اندرودى (رسمى) 604-365-6952
حاتمى (رسمى-کوکیتالم)      604-338-7364
فراستى (خلیلیان)    604-839-9938
باوند زنجانى           604-990-7209

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-0096
حسن منوچهرى        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دى جى            604-987-9855
سیامک (شعبده باز)  778-558-7080
یونیورسال دى جى   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکى                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ادونسد                   604-971-6575
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
منصور خرسندى      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکارى (مهرداد)   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation (کیوان)
پویان                     778-322-0845 
کامى                      778-385-7059

   604-781-7778 Home Floor Decor
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیرى           604-552-8884
الدن کرامتى            604-980-7474
توران ایزدى یار       604-734-2114

رادیو

فارسى زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیساى مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتى کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایى بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگى آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشى حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشى و گرمایش  604-537-8312
لوله کشى (نوید)     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060

lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا (تاروت) فقط خانم ها     604-983-9178
سارا (تاروت)           778-881-3999
پورى فقط خانم ها           604-988-2913
مریم گیسا (تلفنى)   778-998-1059

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبى             778-558-8272
فرشته رحیمى         778-893-2275
مهرناز کاووسى      604-779-4146
على فراستى           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمى      604-783-6097
آکادین (ناصر وحیدى)  604-980-2015

حسابدارى صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدى       604-990-8292
حسابدارى عزیزى  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بى سى       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بى سى         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایى         604-876-1312
الهام معظمى         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان (فوتبال)        604-318-5090
هاکز (فوتبال)          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

على باطنى- باکاد    604-986-5554
داود قوامى              604-569-2080
فرشته رحیمى         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایى            604-356-6032
باوند زنجانى           604-990-7209

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانى  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوى            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیرى          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك
آلتامونت (وست ونکوور)    604-922-3435
Durant (کوکیتالم)      604-724-6555
---------------------------
آرزو                     604-787-9314 

Paulin Johnson Preschool
  Full Day Program (وست ونکوور) پیش دبستانى

Cypress Park Preschool 
Full Day Program (وست ونکوور) چهار ساعته

تدریس خصوصی-تقویتی
مهندس ابریشمى    604-724-4592
امتیازى  604-710-9602 دکتر حسن 
(ریاضى)  778-895-5040 عرفان  مهندس 
(ریاضى، شیمى) 604-949-0201 رحمتى  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزى      604-727-4883
بیولوژى) 778-862-4035 (شیمى،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک)     (ریاضى،  ُدر  مهدى 
778-227-8771 علیرضاعشقى(ریاضى) 
دروس)    604-816-8360 (کلیه   Elite
604-727-5960 شیمى)   ) لطفى زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک)  (ریاضى،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-817-9933
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل
آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربرى پروژه (آرمین)   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصى          604-518-0078
سعید فاضلى پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعى     778-708-0520

کتایون روحانى        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسى       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستى (گواهى امضا)   604-839-9938

آموزشگاه دروس
کپیالنو (ابتدایى، دبیرستان) 604-281-0244

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  (Apple ،نرم افزار) سبز

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

مشاور استخدام
فرید غروى زاد        778-713-2494

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام على (ع) 604-715-7712
على فراستى           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

وکالت   دادگستری ایران
جعفر مصطفى          604-364-6830

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعمیرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر 604-761-7745
«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان هاى مسکونى و تجارى

« با ضمانت»

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس
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آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا (پوست و لیزر)    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416
کاملیا لیزر                604-561-4885

آموزش رانندگی

پرسپولیس              604-644-8960
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو (بهزاد)              604-351-4280
سیامک صالحى       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلى            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو (منطقه تراى سیتى)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتى)       604-961-6016

Zula.ca/farsi                         شایان
604-857-3070  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

ادونسد تراول          604-904-4422
ضیا آرمین               778-836-3583
آژانس دى              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750

آموزش هنر

پرویز نزاکتى (آواز)  604-913-3486
باله ملى پارس         778-709-3432
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   604-464-4701
محمد (تنبور)           778-891-1541
على حق بین (پیانو، ارگ) 604-649-9744
دکتر منشورى (پیانو، ارگ) 604-990-9903
نیما قائمى (سنتور، دف)    604-771-6565
مهردخت مهیج (سه تار) 604-377-0870
سیمین ایران منش (نقاشى) 778-238-2142
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) 778-388-2498

اشرف آبادى (تار، سه تار) 604-375-1272
محمد خرازى (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتى (آواز)  778-919-1672
انوشیروان (تار و سه تار) 604-760-2937
مهتاب حقیقى (پیانو، آواز) 604-365-4714

سروش شاه محمد (ویلن) 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکى سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444(Frontech) مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
واى.جى الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نورى (انواع بیمه)     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب (رسمى)  604-868-9800
حمید دادیزاده (رسمى) 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدى          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشى          604-715-5267
سوسن (ترجمه شفاهى)   604-307-8654
ایزدنگهدار (کوکیتالم)   604-990-3000
آرش اندرودى (رسمى) 604-365-6952
حاتمى (رسمى-کوکیتالم)      604-338-7364
فراستى (خلیلیان)    604-839-9938

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-0096
حسن منوچهرى        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دى جى            604-987-9855
سیامک (شعبده باز)  604-931-3220
یونیورسال دى جى   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکى                   778-389-7615

خدمات ساختمانی

منصور خرسندى      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکارى (مهرداد)   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation (کیوان)
پویان                     778-322-0845 
کامى                      778-385-7059

   604-781-7778 Home Floor Decor

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک
رضا حصیرى           604-552-8884
الدن کرامتى            604-980-7474

رادیو

صداى بهایى ونکوور    778-809-1200
فارسى زبان ونکوور    778-709-9191

رستوران

کازبا                       604-980-7373
خلیج فارس            604-971-5113

سازمان های اجتماعی

کلیساى فارسى زبان 604-904-8883
کلیساى مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتى کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایى بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگى آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشى حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشى و گرمایش  604-537-8312
لوله کشى (نوید)     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268
 امیدحیدرى                778-954-9344

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060

lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا (تاروت) فقط خانم ها     604-983-9178
سارا (تاروت)           778-881-3999
پورى فقط خانم ها           604-988-2913
مریم گیسا (تلفنى)   778-998-1059

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبى             778-558-8272
فرشته رحیمى         778-893-2275
شیدا عقدا               604-721-8545
على فراستى           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمى      604-783-6097
آکادین (ناصر وحیدى)  604-980-2015

حسابدارى صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدى       604-990-8292
حسابدارى عزیزى  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر

شیرین مشیر فاطمى   778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بى سى       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بى سى         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایى         604-876-1312
میترا امین زاده          604-614-4444
سودى موسوى        604-722-6565
بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان (فوتبال)        604-318-5090
هاکز (فوتبال)          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

على باطنى- باکاد    604-986-5554
داود قوامى              604-569-2080
فرشته رحیمى         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
شهرزاد فرزین        604-499-2530
Canpars مهتاب عطار   778-400-8787
ایرج رضایى           604-356-6032

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانى  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوى            604-620-9598

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیرى          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك
آلتامونت (وست ونکوور)    604-922-3435
Durant (کوکیتالم)      604-724-6555
---------------------------
آرزو                     604-787-9314 

Paulin Johnson Preschool
  Full Day Program (وست ونکوور) پیش دبستانى

Cypress Park Preschool 
Full Day Program (وست ونکوور) چهار ساعته

تدریس خصوصی-تقویتی
مهندس ابریشمى    604-724-4592
امتیازى  604-710-9602 دکتر حسن 
معصومى (انگلیسى)     778-340-6247
(ریاضى)  778-895-5040 عرفان  مهندس 
(ریاضى، شیمى) 604-949-0201 رحمتى  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزى      604-727-4883
بیولوژى) 778-862-4035 (شیمى،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک)     (ریاضى،  ُدر  مهدى 
778-227-8771 علیرضاعشقى(ریاضى) 
دروس)    604-816-8360 (کلیه   Elite
604-727-5960 شیمى)   ) لطفى زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک)  (ریاضى،  بیات  دکتر 
مهندس سعیدى (ریاضى، فیزیک) 604-862-7120

پرده و کرکره

اکسپرس                604-816-3535

امور اجاره مسکن
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل
آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربرى پروژه (آرمین)   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان
امیر اخالصى          604-518-0078
سعید فاضلى پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303

کتایون روحانى        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسى       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستى (گواهى امضا)   604-839-9938

آموزشگاه دروس
کپیالنو (ابتدایى، دبیرستان) 604-281-0244

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  (Apple ،نرم افزار) سبز
تعمیرات ( امیدحیدرى)  778-954-9344

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

مشاور استخدام
فرید غروى زاد        778-713-2494

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام على (ع) 604-715-7712
على فراستى           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

وکالت   دادگستری ایران
جعفر مصطفى          604-364-6830

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعمیرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر 604-761-7745
«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان هاى مسکونى و تجارى

« با ضمانت»
604-839-9938  

مشاور امالك و عضو رسمی 
نظام مهندسی ایران و آمریکا

 

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى 
با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

Realtor

داراى مجوز گواهیامضاءرسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامههایonline سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

Home Office

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  ۵ تا 6 بعدازظهر 

 در کتابخانه  میپل ریج 
برای اطالعات بیشتربا خانم اعظم  تماس بگیرید. 

 akaveh9@hotmail.com    604-944-9677

شرکت  ساختمانی
Home Floor Decor

 نوسازی ساختمان
 انواع کفپوش

(چوب،لمینیت،موکت،کاشی،...)
ساخت و نصب کابینت

 نقاشی ساختمان
انواع پرده 604.781.7778

License, Warranty,
Insurance and WCB

همین حاال  تماس بگیرید

مسکونی کردن زیرزمین
درای وال

 لوله کشی و برق
نوسازی حمام وآشپزخانه

(امین)
www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)937-0122

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا

GARDEN ART & LANDSCAPING

کلیه خدمات فضاى سبز و محوطه سازى

«بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت»

604-992-1821
hbhgardening@gmail.com

کاشت، هرس، چمن زنى،
 قطع درختان،  اصالح فضاى سبز،

 پاور واش، تمیز کردن گاترها و محوطه، 
فنس و دیوارکشى،  پیاده روسازى، محوطه سازى

حمید

«طراحى، اجرا، نگهدارى»

 

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  ۵ تا 6 بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  604-۹44-۹677

 akaveh9@hotmail.com  
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بانوی صخره ها
 داوینچی چه پیامی را 

در این اثر پنهان کرده است؟

وجــود درخــت نخلــی در نمایی 
کوهستانی دلیلی شد تا کلی گروویر، 
نویســنده و منتقد هنری بخواهد با 
پیگیری برخی سرنخ ها از اسرار یک 

شاهکار قرن پانزدهم پرده بردارد.
اســرارآمیز بودن بعضی از نقاشی ها 
با معروفیتشــان برابری می کند. نگاه 
کــردن به آن ها مثل شــیرجه زدن 
در دریایی عمیق و تیره اســت. اصال 
نمی شود گفت که چشمانتان ممکن 
است چه مرواریدی بیابد - چه کلیدی 
ممکن اســت پیدا کند که گنجینه 

اسرار را بگشاید.
بانوی صخره هــا )باکره صخره ها( اثر 
لئوناردو داوینچی را در نظر بگیرید. ما 
در این تابلو، مسیح نوزاد را می بینیم 
که دارد در دل کوهستان با یوحنای 
نوزاد بازی می کند. یا شاید بهتر باشد 
هر دو نســخه این اثر را که داوینچی 
بین ســال های ۱۴۸۳ و ۱۵۰۸ خلق 
کــرد در نظر بگیرید: یکی از آن ها به 
دیواری در موزه لوور آویخته شــده 
است )به نظر کارشناسان این نسخه 
قدیمی تر این اثر است و در ۱۴۸۶ به 
اتمام رســیده است( و نسخه دوم که 
بعدا کشیده شد و در گالری ملی لندن 
است )اثری که در ۱۴۹۵ شروع شد و 

۱۳ سال بعد به پایان رسید(.
در هر دو نســخه ایــن تابلو چیزی 
کوچــک و جزئی که ســابقا نادیده 
گرفته شده در برابر چشمان ما مخفی 
شده است که وقتی دیده شود کل این 
صحنه را به چیزی به مراتب پیچیده تر 
و جنجالی تر از تصویر مغاره ای مقدس 
با حضور نگهبان گونه مریم و یوریل، 

فرشته مقرب، بدل می کند.
ما بعد از مشــاهده آن با بیانیه هایی 
براندازانه طرف می شــویم که عقاید 
کلیسا درباره خلقت جهان را به چالش 
می کشند. نه، اشــاره من به انگشت 
خنجرگونه یوریل در نسخه موزه لوور 
)که در نســخه جدیدتر حذف شده 
است( نیســت که به یکی از عناصر 
شکل دهنده داستان رمز داوینچی دن 

براون تبدیل شد.
عنصری که موضوع سخن من است 
در هیچ تئــوری توطئه ای نقش ایفا 
نمی کند، و به خوبی برای همه قابل 
رویت اســت. این عنصــر، با تفاوتی 
جزئــی، در هر دو نســخه این اثر و 
درست باالی دست راست مریم دیده 
می شود: درخت نخل ظاهرا معصومی 
که برگ های کشــیده اش )در نسخه 
موزه لــوور خیلی واضح اســت( به 
گونه ای چیده شده اند که گویی قرار 
است خیلی دقیق خطوط صدف یک 
گوش ماهی باز شده را منعکس کنند.

برای این که به خوبی با شگفت آوری 
و برانگیزندگی این نماد پیچیده آشنا 
شــویم - نخلی کوهستانی به عنوان 
بدلی برای صدف گوش ماهی - باید 
ابتدا داســتانی را که پشت این نگاه 
داوینچی نهفته است بررسی کنیم؛ 
داســتانی کــه خود مملــو از نوعی 
شاعرانگی است. با این که جنس و فام 
رنگ این دو نسخه با یکدیگر تفاوت 
دارد، بنیاد ترکیب بندی هر دو یکسان 

است.
این آثار که فرورفتگی کوهستانی سرد 
و مرطوبی را به نمایش می کشند، هیچ 

ارتباطی با روایت های انجیلی ندارند.
موضوع آن ها عقیــده جعلی رایجی 
اســت که تصور می کرد مســیح و 

یوحنا اتفاقی و هنگامی که در نوزادی 
بودند از کشــتار بی گناهــان )اعدام 
تمامی کودکان پسر ساکن بیت لحم 
و اطرافش به دســتور هــرود( فرار 
می کردند یکدیگر را دیده بودند، آن 
هم ده ها ســال پیش از آن که یوحنا 
مسیح بزرگسال را غسل تعمید دهد.

چهار شــخصیت این آثار - مسیح، 
یوحنا، مریم و یوریل - که چیدمانی 
هرمی دارند کنار صخره های خیسی 
دور یکدیگر نشســته اند، و توســط 

برکه ای ساکن جدا شده اند.
راستش بعید است که وقتی انجمن 
اخوت لقاح پاک شهر میالن در ۱۴۸۳ 
تابلویی برای محراب خود به داوینچی 
سفارش می داد، انتظار صحنه ای پر از 
صخره را کشــیده باشد. انتظار آن ها 
صحنه ای بود که مادر و فرزند از میان 
چندین و چند فرشته عروج کنند و بر 
تخت بنشینند، اما داوینچی در اعماق 
تصورات خود غاری ناراحت و بدهیبت 

یافته است.
پشــت صحنه کهن این تابلوها چنان 
منکوب کننده است که بیننده شاید 
به خطا تصور کند که با اثری مربوط 
به ســاختار تخته سنگ های باستانی 
روبه رو اســت، و نه ورود مســیح به 

دنیایی پرمخاطره و بقاء در آن.
چیز دیگری که باعث تعجب ناظران 
شــده اســت، عدم گنجاندن نمادی 
آشــکار برای دکترینی است که این 
انجمن اخوت نام خود را از آن به عاریه 
گرفته است - یعنی اعتقاد به این که 
لقاح مریم هم، مثل مسیح، امری پاک 

و مطهر و عاری از گناه بوده است.
امروز کمتر مورخ هنری پیدا می شود 
کــه معتقد نباشــد کــه داوینچی 
برای کشــیدن این تابلوها از خاطره 
گشــت وگذاری که طی آن از »میان 
صخره هایی تیره و تار« عبور کرده بود 

الهام گرفته است.
بنا بــه گفتــه داوینچــی »ه دهانه 
غار بزرگی رســیدم و بــرای مدتی 
شــگفت زده در برابر آن ایستادم. خم 
و راســت شــدم تا بلکه از محتویات 
آن مطلع شوم، ولی تاریکی غار مانع 
می شد. ناگهان دو حس متضاد در من 
بــروز کرد، ترس و هــوس - ترس از 
غاری تاریک و تهدیدآمیز، هوس برای 

کشف چیزهای خیره کننده در آن.«
کنجکاوی داوینچی که برای ورود به 
غار تحریک شــده بود خیلی سریع 
نتیجه داد. او با فســیل یک نهنگ و 
تعداد زیادی صدف باســتانی روبه رو 
شد و شیارهای هندسی جذاب آن ها 

را به خاطره دفترچه های خود سپرد.
در ســال های آتی، حضــور بهت آور 
دیگــر  و  مرجــان  »گوش ماهــی، 
موجودات دریایــی« روی »قله های 
بلند کوهستان«، در فاصله ای دور از 
دریا، مایه آزردگی خاطر این هنرمند 
می شد. توضیح پذیرفته شده عالمان 
حــوزوی درباره جابه جا شــدن این 
گوش ماهی ها توســط سیلی عظیم، 
همان طور که در عهد عتیق توصیف 
شده است، برای داوینچی قابل قبول 
نبود. این موجــودات به آن جا پرتاب 

نشده بودند. آن جا زاده شده بودند.
بــاور داوینچــی، آن گونــه کــه از 
یادداشــت هایش مشخص است، این 
بود که صدف ها نشــان می دهند که 
قله هــای کوهســتان روزگاری کف 
دریاها بوده انــد. و نتیجتا کره زمین 

بســیار کهن تر از آن است که کلیسا 
حاضر است بپذیرد، و ظاهر هم آن نه 
توسط دستان نرم خداوند و در چند 
روز، بلکه توسط تحوالت و لرزه های 

خشن و ناگهانی شکل گرفته است.

فسیل ها و گیاهان

یادداشــت های داوینچی به ما نشان 
می دهد که پیش از آغاز خلق نسخه 
اول این اثر در ۱۴۸۳ معمای حضور 
بی ربط صدف ها در کوهستان هنوز در 

ذهنش تازه بود. او با یادآوری اتفاقی 
که یک سال قبل از آن، هنگامی که 
داشت مجسمه نافرجام دوک میالن 
را طراحــی می کرد افتــاده بود، در 
»وقتی  می نویسد:  یادداشــت هایش 
داشتم مجسمه میالن را می ساختم، 
عده ای کشاورز کیســه بزرگی پر از 
صدف برای من آوردند؛ این صدف ها 
در کوهستان های پارما و پیاچنزا یافته 
شده بود و در بینشان نمونه های واقعا 

تازه و سالمی پیدا می شد.«
این حقیقت که داوینچی درست در 

زمانی که داشــت بانوی صخره ها را 
در ذهن خود تجســم می کرد درگیر 
معمای صدف های کوهســتانی هم 
بود، برای تفسیر ما از این آثار حیاتی 
است. عالقه او به جابه جایی صدف ها 
به ما کمک می کند تا درک دقیقتری 
از روند فکری او که به خلق آن نخل 

صدف گونه منجر شد داشته باشیم.
داوینچی ید طوالیی در اســتفاده از 
گیاهان نمادین در کارهایش داشته؛ 
برای مثال، مسیح برای تقدیس یوحنا 
دســتش را بلند کرده است و زیر آن 
گل پامچالی دیده می شود که قطعا 
معنی  معاصر  شــخصیت های  برای 
مشخصی داشــته است: نمادی برای 
بی گناهی مســیح. برای درخت نخل 
هم می توان تعبیری دم دستی جست 
و آن را به برگ هــای نخلی ربط داد 
که هنگام ورود مسیح به بیت المقدس 

پیش پایش انداخته شد.
روش کار داوینچــی معمولــی نبود. 
کافی اســت به دفترچه های او نگاه 
کنید تا ببینیــد که چگونه عکس ها 
بی دردسر تغییر شــکل می دهند - 
مثل مارپیچ های صدف ملوانکی که 
به آرایش موهای زنی تبدیل می شود. 
با این حساب او خیلی راحت متوجه 
به  شــباهت برگ های درخت نخل 
گوش ماهی  داخلی صــدف  خطوط 
شده بود - نمادی که نه تنها با مریم 
ارتباط دارد، بلکه مشخصا به دکترین 

لقاح مطهر او اشاره می کند.
پیرو دال فرانچســکا، یکی از نقاشان 
زبردســت هم دوره داوینچی که ده 
ســال پیــش از آغاز نقاشــی بانوی 
صخره ها اعدام شد، تابلویی دارد که 
به خوبی بیانگر رابطه دیرینه مریم با 
گوش ماهی اســت. در این نقاشی که 
به »بانوی بررا« معروف است، محرابی 
پشــت ســر مریم دیده می شود که 
گنبدی صدف شکل دارد که مرواریدی 
از آن آویزان اســت. مجموعه این دو 

»نسخه اولیه« بانوی صخره ها در موزه لوور نگهداری می شود

عنصر نمادین به این معنی است که 
باروری مریم به اندازه شــکل گیری 
مرواریدها معجزه آمیز اســت. در آن 
زمان تصور می شد که مروارید از قطره 
شبنمی بســیار خالص و طی روندی 

خارق العاده به وجود می آید.
اگر بپذیریم کــه درخت نخل نوعی 
نماد جایگزین برای گوش ماهی های 
مرواریدساز است، شــاید این سوال 
پیش بیاید که با این حساب مروارید 

بانوی صخره ها کجاست؟
داوینچی ۲۰ عدد مروارید در این تابلو 
به جا گذاشــته است. دقیقا در وسط 
هر دو تابلو گل سینه براقی هست که 
خرقه مریم را سر جایش نگه داشته 
است. وسط این گل سینه عقیقی دیده 
می شــود که توسط ۲۰ عدد مروارید 
درخشان احاطه شــده است. اگر در 
عمدی بودن ارتباط این مرواریدها با 
نخــل صدف گونه ای که با دهان باز و 
در فاصله ای کم دیده می شــود شک 
دارید، کافی اســت لبه کشیده خرقه 
مریم را دنبال کنیــد تا از مجموعه 

مروارید به کف گوش ماهی برسید.
شاید داوینچی بر ســر دستمزدش 
با انجمن اخوت به توافق نرســید و 
برای همین نســخه اولی این تابلو را 
به قیمتی بیشــتر به شخص دیگری 
فروخت. با این حال، وقتی می خواست 
نسخه دوم این اثر را خلق کند، تمامی 
گیاهان موجود در نســخه لوور را با 
گیاهی دیگــر جایگزین کرد، جز آن 

درخت نخل.
با این کــه برگ های نخل ســاده تر 
شــده اند، شباهتشــان به شیارهای 
مفصل گوش ماهی بیشتر شده است. 
از طــرف دیگر مجهز کــردن یوحنا 
بــه یک صلیب )به عقیــده برخی از 
ناظــران ممکن اســت کار هنرمند 
دیگری باشــد( باعث افزایش وجهه 
درخت نخل در تابلو موجود در گالری 
لندن شده است. برخورد این صلیب 
کج با درخت نخــل و تکیه ظاهری 
به آن، نوعی پیش پرده برای نمایش 
وحشــتناک میخ کردن دستان خود 

مسیح به صلیب است.
اما این مسائل چه تاثیری بر خوانش ما 
از این دو شاهکار هنری می گذارد. این 
ادعا که داوینچی در کشیدن نمادهای 
پیچیده و مبهم با معانی متفاوت بسیار 

توانا بود اصال حرف جدیدی نیست.
اما ترکیب درخت نخل و گوش ماهی 
در غاری کوهســتانی از نظر مذهبی 
کاری بس خطرناکتر از جا زدن یک 
صدف ملوانــک به عنوان مدل مویی 
استادانه اســت. در آن زمان این ادعا 
که گوش ماهی های موجود در مناطق 
کوهســتانی مدرکی دال بر ناحق و 
خرافی بودن آموزه های کلیسا درباره 
خلقت کره زمین است به معنی ارتداد 
شخص قلمداد می شــد، و داوینچی 
بــا گنجاندن چنین نشــانه هایی در 
نقاشی هایش قطعا خود و کارهایش 
را در معرض اتهام الحاد قرار می داد. 
وقتی برنارد پلیسی، مخترع فرانسوی، 
یک قرن بعد نظرات مشابهی مطرح 

کرد، به شدت محکوم شد.
عزم داوینچی برای خلق چنین نماد 
ویرانگــری - آن هم نه یک بار، بلکه 
دو بار - بیانگر این واقعیت اســت که 
شهادت دادن درباره حقیقت کفرآمیز 
طبیعــت، هــر چند نامحســوس و 
مخفیانه، برای او بسیار مهم بوده است. 
حضور بی سروصدای این درخت نخل 
در حاشیه تاریک این تابلوها، عنصری 
که به راحتی نادیده گرفته می شود، 
این شاهکارها را به تامالتی ویرانگر بر 
تکامل زمین شناختی این کره خاکی 
تبدیل می کند - مخمصه ای ســرد 
و منجمد که همگی مــا در آن گیر 
کرده ایم و در انتظار معجزه ای روح افزا 

فرومانده ایم.

داوینچی به »نسخه دوم« این اثر هاله های نور اضافه کرد و برای یوحنا یک 
صلیب کشید
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اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي و اجتماعي و فرهنگی

باشگاه ایرانیان

با یک دنیا مسرت و شادی به عرض هموطنان عزیز ایرانی 
مقیم ونکوور میرساند به علت امکانات بهتر و وسعت جا، باشگاه 
سالمندان ایرانی واقع در ونکوور پذیرای عضو جدید می باشد. 
لطفا برای جزئیات بیشتر با شماره تلفن ۶۰۴-۶۰۰-۸۳۰۸ 

تماس حاصل فرمائید.

آموزش رایگان زبان انگلیسی

در شهر برنابی منطقه لوهیدمال
چنانچه می خواهید پیشرفت خود را در مکالمه زبان انگلیسی 

افزایش داده و بیشتر با اصطالحات مفید و کاربردی زبان 
انگلیسی آشنا شوید، در کالس های رایگانی که با معلمین 
باتجربه، هرچهارشنبه از ساعت ۷ تا ۹:۳۰ شب در محیطی 

دوستانه برگزار می شود، شرکت فرمائید.
Cameron Recreation Complex - Willow Room

9523 Cameron Street, Burnaby

انجمن ایرانیان برنابی 

جلسات فرهنگی انجمن ایرانیان برنابی شامل مقاله، شعرهمراه 
با آهنگ موسیقی کر، ترانه خوانی ؛ حافظ خوانی، شاهنامه 

خونی  همراه با ضرب ،.... میباشد.
زمان:شنبه ها از ساعت ۲:۳۰  بعدازظهر     

آدرس:شمال لوهید مال، خیابان کمرون، سینیورسنتر، 
جنب کتابخانه،  شماره۹۵۲۴ 

تلفن: ۶۰۴-۷۷۹-۴۴۲۲

محفل مثنوی خوانی گنج حضور ونکوور

برای کسب اطالع از زمان و مکان جلسات لطفا با شماره 
۸۸۶۸-۸۸۲-۷۷۸ از طریق »واتس اپ« تماس حاصل فرمایید.

S.U.C.C.E.S.S.

» خدمات مشاوره خانواده  برای فارسی زبانان «
سرویسی جدید برای خانواده های فارسی زبان

برای اطالعات بیشتر و تعیین وقت مالقات لطفا با 
آذین کالنتری مشاور خانواده و نوجوانان  تماس حاصل 

نمایید: ) داخلی  ۱(۶۱۰۰- ۶۰۴-۴۶۸
Azin.kalantari@success.bc.ca

مدیتیشن و یوگای طبیعی

التیام ذهن و جسم . رسیدن به حقیقت وجود
رهایی ازافکار بی شمار، احساسات سرپوش گذاشته

 )غم، خشم،  نگرانی، ...( وعادتها. بدست آوردن آرامش ذهنی، 
شادی و تندرستی؛ کشف استعدادها

بامتدی بسیار ساده و جهانی که در ۳۵۰ شعبه در دنیا، مدارس 
و دانشگاههای متعددی تدریس می شود

Vancouver Meditation
7363 Elwell street, Burnaby

meditationvancouver.org 
جلسات نامحدود مدیتیشن، ۷ روز هفته، دوشنبه تا شنبه
 از ۱۰ صبح تا ۱۰ شب، یکشنبه از ۱۰ صبح تا ۵ عصر
برای سمینار رایگان لطفا با سارا صادقی تماس بگیرید

 ۶۰۴-۷۷۳-۱۶۷۰

دانشنامه ایرانیکا
را فراموش نکنیم

www.iranica.com

کتابچه شهروندی کانادا 

باوند زنجانی

یادمان3۱مین سالگرد فاجعه ملی  کشتار زندانیان 
سیاسی در سال ۱367

به مناسبت بزرگداشت تمامی جانباختگان چهار دهه و 
بویژه کشتار زندانیان سیاسی  در ۳۱ مین سالگرد تابستان 

۱۳۶۷)فاجعه ملی(، حزب چپ ایران )فدائیان خلق( – واحد 
ونکوور  و حزب توده ایران – واحد ونکوورمراسم زیر را برگزار 
می کنند:  سخنرانی رفیق محمد امیدوار سخنگوی کمیته 

مرکزی وعضو هیئت سیاسی حزب توده ایران،
پرسش و پاسخ، سرود، شعر،و خاطره.

تاریخ: شنبه ۲۴ آگوست ساعت: ۱۸ تا ۲۱
محل: کامیونیتی سنتر جان بریت ویت واقع در شماره 

۱۴۵خیابان اول غربی، نورت ونکوور

سازمان غیرانتفاعی
 خدمات جامعه چند فرهنگی ریچموند 

اگر دارای پی آر وعالقمند به شرکت در کارگاه های رایگان 
انگلیسی، کامپیوتر و شبکه ارتباطی فارسی زبانان 

هستید یا در امور اشتغال و استقرار پس از مهاجرت نیاز به 
مشاوره رایگان دارید، می توانید هرچه زودتر با 

مشاور فارسی زبان این مرکز آقای علیرضا در ساعات اداری از 
چهارشنبه تا شنبه تماس بگیرید.

alireza@rmcs.bc.ca                                                        
604-279-7160, ext.7271

* حلقه مکالمه انگلیسی برای افراد دارای پی آر، 
چهارشنبه ۲۸ آگوست،  ۱۰ صبح تا ۱۲
* گروه شبکه ارتباطی فارسی زبانان،

چهارشنبه ۲۸ آگوست، ۲ تا ۴ بعد از ظهر
* گروه حمایتی چند فرهنگی بانوان، 

چهارشنبه ۲۸ آگوست، ۱۲ ظهر تا ۴ بعد از ظهر
* سلسه کارگاه آموزش رهبری به نوجوانان ۱۳ تا۱۹ ساله،

 ۲۱ جون تا ۱۳ سپتامبر، ۴ تا ۶ عصر

  نردبان آسمان     

کوششهایی درجهت خواندن وفهم قرآن درجهان معاصر
حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان

صحت این حس بجویید از طبیب 
صحت آن حس بجویید از حببیب

زمان:روزهای جمعه از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ 
مکان:کتابخانه نورث ونکور واقع در النزدیل ۱۴ غربی

برای اطالعات بیشتر با تلفن ۶۰۴۶۱۶۵۴۷۵ تماس بگیرید

4) What did the Aboriginal peoples living in the 
coastal regions depend on for survival?
A. fishing and hunting
B. buffalo meat and skins
C. farming
D. pine trees and beavers 

A جواب درست

5) From whom are the Métis descended?
A. First Nations women and First Nations men
B. European women and First Nations men
C. First Nations women and Inuit men
D. First Nations women and European men 

D جواب درست

6)  Aboriginal peoples of Canada are working to 
be self-governed.
A. True
B. False 

A جواب درست

7) Why are the Aboriginal peoples of Canada 
working to be self-governed?
A. to get more money
B. to fight the government
C. to regain control over decisions that affect 
their lives
D. to own more land 

C جواب درست

8)  In what industry did the Métis first work with 
European settlers?
A. fur trade
B. seal trade
C. caribou trade
D. whale oil trade 

A جواب درست

9) What is a "reservation" in the context of 
Aboriginal issues?
A. a confirmation of a hotel or plane flight
B. land set aside for Aboriginal peoples
C. a treaty
D. land which is reserved for non-Aboriginal 
peoples 

B جواب درست

10)  Which group of Aboriginal peoples makes 
up most of the population of Nunavut?
A. First Nations
B. Inuit
C. Metis
D. French

C جواب درست

هویت کانادایی ها 

اولین گروه ساکن کانادا بومیان بودند که بین ۱۰۰۰۰ تا 
۲۱۰۰۰ ســال قبل از میالد مسیح  از طریق پل زمینی 
 Bering( مابین قاره آمریکا و قاره آسیا که بدان برین پلین
Plain( میگویند از آسیای شرقی به غرب آمریکای شمالی 
مهاجرت کردندو بتدریج در تمــام نقاط  کانادا و آمریکا 
پراکنده شــده و در دهکده های کوچک آغاز به زندگی 

کردند.  دومین گروه اروپایی ها بودند.

2( اروپائی ها )فرانسوی ها و انگلیسی ها(
 

اولین کســانیکه به ســرزمین کانادا وارد شدند کاشفان 
دریانورد کشــورهای اروپایی بودند. حاکمان کشورهای 
اروپایی عمدتا فرانســوی ها، انگلیسی ها و اسپانیایی ها 
دریانوردان خود را حمایت میکردند تا راه جدیدی را بین 
اقیانوس آتالنتیک و اقیانوس آرام )پاسیفیک( پیدا کنند. 
این کاشفان بعضا زمین های تازه کشف کرده خود را از ان 
کشوری که هزینه سفر آنها را پرداخته کرده بود میکردند. 

و بتدریج شمال قاره آمریکا را مستعمره خود کردند.
در حدود ۱۰۰۰ سال پیش اولین اروپایی های که ازطریق 
دریا وارد کانادا شدند مهاجران ساکن گرینلند و ایسلند یا 

نورســی ها )The Norse( بودند و در حوالی نبوفاندلند 
در دهکده های کوچک شــروع به سکنی گزیدند. هنوز 
هــم آثاری از این مهاجران در ســرزمین های آتالنتیک 
 l’Anse aux( کانــادا یافت می شــود. آنیس او میــدوز

Meadows( از جمله این آثار باستانی است.
براساس توافق تاریخنگاران اولین کاشفی که به سرزمینی 
که االن کانادا نامیده می شــود آمد شــخصی بنام جان 
کابــوت )John Cabot(  بود و براســاس نامه هایی که 
موجود اســت جان کابوت از طرف پادشــاه هنری هفتم 
انگلستان مامور کشف قاره دیگر باشد. جان کابوت اولین 
اروپایی است که تصور می شود وارد سرزمین کانادا شده 
است. جان کابوت که اصال ایتالیایی اصل بود در ۲۴ جون 
۱۴۹۷ در قســمت آتالنتیک کانادا وارد شد.جان  کابوت 
مجموعا ۲ سفر اکتشافی به کانادا کرد. جان کابوت اولین 

کسی بود که نقشه شرق کانادا را ترسیم کرد.
اگر چه جان کابوت سرزمین کانادا از آن سرزمین کشور 
انگلستان محسوب میکرد ولی انگلیسی ها دنبال اینکه در 
سرزمین کانادا مراکز قدرت و سکونت ایجاد کنند نبودند.  
 Giovanni“  اولین کاشــف فرانســوی جیواتی د ورازانو
da Verrazzano”  که ایتالیایی اصل بود توسط پادشاه 
فرانس اول در ســال ۱۵۲۴ مامور کشف سرزمین های 
جدیــد در اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام شــد. جیوانی 
مناطقی را در بین نیوفاندلند و فوریدا کشــف کرد. ولی 
 Jacques( برای اولین بار کاشــف فرانسوی ژاک کارتیر
Cartier(  بود که در ســال ۱۵۳۵ صلیبی را در گاســپه 
پنینسواال )Gaspe Peninsula( نصب کرد و سرزمین 
کانادا را جزو مســتعمره پادشاه فرانس اول فرانسه اعالم 
کرد.  ژاک کارتیر در طی یک از سفرهایش در داخل کانادا  
به گفتگوی دو زندانی  اسیر سرخپوست کانادایی را گوش 
میکرد که بیشتر لغت »کاناتا« )Kanata(  را در صحبت 
هایشان بکار میبردند وی از مترجم خواست که معنی کاناتا 
یعنی چست؟ به او گفتند که منظورشان دهکده خودشان 
است. این باعث شــد که ژاک کارتیر لغت کانادا را برای 
سرزمین های که به مستعمره در اورده بود انتخاب بکند و 
نام کانادا از تابستان ۱۵۳۶ در نقشه های بین المللی کانادا 
ظاهر شود. بین سالهای ۱۵۰۰ میالدی تا ۱۷۰۰ میالدی 
بتدریج انگلیسی ها و اسکاتلندی ها و فرانسوی ها از قاره 
اروپا به کانادا مهاجرت کردند و در نواخی اقیانوس اطلس 

سکنی کرده و آغاز به زندگی جدید خود کردند.
زندگــی در ســرزمین جدید راحت نبــود و جنگ های 
متعددی بین ساکنان بومی با هم و اروپایی ها باهم و گاه 
بین ساکنان بومی و اروپایی وقوع پیوستند. فرانسوی هایی 
که در مناطق آتالنتیک ساکن شــده بودند و از ترکیب 
ازدواج بیــن اروپایی ها و گاه مردم محلی بودند آکیدین 
“Acadian”  نامیده می شوند به کشاورزی و ماهیگیری 

پرداختند. 
در واقع اکیدین ها نوادگان فرانسویانی هستند که از سال 
۱۶۰۴ به بعد در مناطقی که امروزه به استان های مریتایم 
)Maritime( مشــهورند زندگی میکنند. متاسفانه بین 
سالهای ۱۷۵۵ تا ۱۷۶۳ در جنگ بین فرانسه و انگلستان، 
بیش از دو ســوم اکیدین ها از سرزمینشان بیرون رانده 
شــدند.  هزاران اکادین  دستگیر و به مناطق دیگر رانده 
 Great( شــدند این واقع بسیار مهم به  شورش بزرگ  یا
Upheaval(   مشهور است. با شکست دادن فرانسوی ها 
انگلیسی ها ۱۲۰۰۰ آکادین را از نیوفالند بیرون کردند و 
بیــش از ۶۰۰۰ خانه های آن را از بین بردند. عالوه براین 
اجازه ندادند که فرانســوی ها به کشورشان برگردند در 
عوض از آنها خواسته شده بود که بدون قید شرط مراتب 
وفاداری خود را به پادشاه انگلیس اعالم کنند. با وجود این 
همه بیعدالتی اکیدین کم کم به زندگی خودشان برگشتند 
و به زندگی خود ادامه دادند و فرهنگ و ســنت شــان را 

حفظ کردند.
بین ســال های ۱۵۰۰ تــا ۱۹۰۰ در طول ۴۰۰ ســال 
بتدریج فرانسوی ها، انگلیسی ها، اسکاتلندیها و سایر مردم 
کشورهای دیگر ازجمله آلمانی ها، ایتالیایی ها، ایرلندی 
ها به کانادا مهاجرت کردند. مهاجرت بیشتر آلمانی ها و 
ایتالیایی و ایرلندی های ساکن کانادا در طریق فرار آنها از 

جنگ های داخلی آمریکا صورت گرفته است.

ادامه در شماره آینده

کانون همکاری های اجتماعی ایرانیان

آزادی بیان  و حد و مرزهای آن 
در جلسه مذکور در مورد آزادی بیان و حد و مرزهای آن در 
جامعه کانادا بحث خواهد شد.  سخنرانان جلسه  چند تن از 
قضات عالیرتبه، انجمن آزادیهای مدنی بی سی و وکالیی از 

جامعه ایرانی خواهند بود. 
 شنبه ۳۱ اگوست ساعت ۵-۷ بعد از ظهر

نورت ونکوور، سیلور هاربر سنتر، 
No.144, 22nd St. East, North Vancouver

 لطفا برای رزرو جا، اطالعات بیشتر یا پشتیبانی این جلسه با 
ایمیل یا شماره زیر تماس بگیرید

 nv.civicic@gmail.com  604 788 7766
www.civicic.ca 

Face book: Civic Iranian Canadians

سالمت مغز

* آگاهی ازبیماری آلزایمر و سایر انواع دمانس
* تفاوت اختالل حافظه در اثر کهولت با اختالل حافظه

 در اثر بیماری * واقعیتها و شایعات در مورد بیماری آلزایمر
* مرور آخرین تحقیقات در مورد راهکارهای کاهش خطر ابتال

سخنران: دکترمرجانه امیر شیبانی      
پزشک عمومی  مشاور در انجمن آلزایمر بریتیش کلمبیا

 دوشنبه ۲۶ اگوست  ساعت ۶
مکان : سالن ۲۰۳ واقع در کاپیالنو مال نورت ونکوور

ورود برای همه آزاد ورایگان است  
  برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۶۰۴-۷۱۹-۱۰۸۴

تماس حاصل نمایید.

هویت در هجرت و سالمت روان
 

* بحران هویت به چه معناست؟
*چالش های مهاجرت کدام است؟

* سازگاری سالم چگونه شکل میگیرد؟
سخنران: دکتر مسعود عارف نظری   

 روان شناس بالینی  متخصص در رشد فردی
چهارشنبه ۲۸ اگوست ساعت ۶

مکان : سالن ۲۰۳ واقع در کاپیالنو مال نورت ونکوور
 ورود  برای همه آزاد و رایگان است 

  برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۶۰۴-۷۱۹-۱۰۸۴
تماس حاصل نمایید.

کانون اندیشه

» کارگاه های آموزشی شهروندی« را برگزار میکند
بمنظور جلب مشارکت و حضور فعال و آگاهانه شهروندان  

ایرانی، کانادائی  در عرصه های  فرهنگی،  سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی در کانادا ، سلسله کارگاه های آموزشی شهروندی  

ترتیب داده شده است. اولین قسمت با  موضوع: 
 آشنائی با  قانون اساسی  و  قوای سه گانه  کانادا

سخنران:  دکتر امیر حسن قاسمی نژاد
  از ساعت ۱۸ الی ۲۰ جمعه  ۳۰ اگوست در
 سالن ۲۰۳ کاپیالنو مال          
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام هاى بانکى، دعوت نامه، گواهى امضا 

و برابرى با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
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Email: 2500202@gmail.com
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202
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Towing
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AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1438

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقى  هما یحیوى

«مشاوره با تعیین وقت قبلى»

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوى خانوادگى (طالق)
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسایل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 «افشین»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پیاده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراکز تجارى و ادارى

با 20 سال سابقه

604-842-2326 «رامین»

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمى :  کلیه مدارك حقوقى، سجلى، تحصیلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتارى پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهى امضاء، برابرى با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

از مجموعه 
 کارهای خط نقاشی

 رامین مهجوری
 دیدن کنید

www.raminmahjouri.com

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

BC License #77777

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابى و تبلیغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com
براى لیست امالك موجود براى اجاره به وب سایت مراجعه کنید


	Paivand 1438 (pages 1-29)
	Paivand 1438 (pages 30-48)

