
سرویس برتر
صرافی حافظ

Phone: 604.984.4445
Fax:604.984.4448

info@hafezfx.com      www.hafezfx.com
1446 Lonsdale Ave, North Vancouver, BC

صرافی حافظ

نادر انتظامی
604.341.2903

www.naderentezami.com
مشاور خرید و فروش امالک در ونکوور بزرگ

سازمان مهاجرتی ایرانتو 
زیرنظر کارشناس رسمی 

کانون مشاوران مهاجرتی کانادا 

با مدیریت مهران حلوی 

آماده همکاری با شما هموطنان عزیز است.

 Tel: 604.505.1000
mehran@iranto.ca     www.iranto.ca

بیژن احمدیان
وکیل رسمی بریتیش کلمبیا در خدمت شما

- معامالت و نوسازی امالک 
- امور شرکتی و معامالت تجاری

- طالق 
- وصیت نامه

604-674-7755
info@bijan.law

   
   

 با انواع شیرینی های
ایرانی در خدمت شما

Tel: (604) 986-6364
#130 W. 15th St.

N. Vancouver

مشاور امالک (مسکونی ـ تجاری)

Cell: 778-656-1010
mohammad@taherkhani.ca

www.taherkhani.ca

���دس ���د طا�خا�ی

 هرگونه مشاوره در امور امالک

1575 Marine Drive,West Vancouver

shahinshahmirzadi@gmail.com

���� ��� ����

T: 604.780.4050

شهین  شهمیرزادى
 (مشاور امالک)

حقوق مهاجرت (کانادا - آمریکا)

Tel:1-877-400-0453
 info@jahanilaw.com

وکیل رسمی دادگاههای کالیفرنیا و عالی آمریکا 
 (ICCRC) عضو انجمن رسمی مشاورین مهاجرت کانادا

دکتر مسعود جهانی

1508

Financial Ser vices  

 

122 West 15th Street, North Vancouver, BC, V7M 1R5 

Tel: 604-980-9977        Website: www.salamat.ca 

در صفحه ۲۸
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Wills & Estates
& Real Estate:

• وصیت نامه 
• انحصار وراثت

• اسنادرسمی
• امور امالک

• وکالتنامه
• وام و نقل و انتقال مسکن

Immigration:
• ویزای دانشجویی 

• ویزای کار

• اقامت از طریق سرمایه گذاری

• اقامت از طریق پشتیبانی خانواده 

• اقامت از طریق پشتیبانی همسر 

• دعوتنامه

ICBC Claims 
& Personal Injury: 
• تصادفات اتومبیل و آسیب دیدگی 

 ICBC ادعای قانونی علیه •

• مشاوره رایگان 

• دریافت دستمزد به میزان درصد پائین

• زمین خوردگی و آسیب جانی

نغمه هدایت بیگ، وکیل رسمی دادگاه های 
بریتیش کلمبیا 

و مدافع حقوقی شما در موارد زیر:

hedayat law

دفتر حقوقی نغمه هدایت بیگ

برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
Tel: 604-629-6757    700 W16th Ave.Vancouver  BC V5Z 1S7

Naghmeh 
Hedayat-Baig

Barrister and Solicitor

Tel: 604-629-6757

Fax: 604-689-8281

ehedayatlaw@gmail.com

بهترین نرخ بهره برای وام مسکن 

(BMO) با ١١ سال سابقه کاری در بانک مونترال

سپیده گریوز 
متخصص وام  مسکن 

 ٠٠٥٦ - ٩١٦ - ٦٠٤

  وام مسکن برای افرادی که تبعه کانادا هستند

  وام برای مهاجرین تازه وارد به کانادا

  وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

 Sepideh Greaves BMO Mortgage Specialist

Tel: 604 – 916 – 0056         E: sepideh.greaves@bmo.com
Lower Capilano Branch / 1120 Marine Dr. 

North Vancouver, BC. V7P 1S8
Fax: 604 - 986 -1254

فروش ارز با کارت های بانکی شتاب ایران 

danielexchange@yahoo.ca           www.danielexchange.com 
134 - 1153 The High St. Coquitlam, BC V3B 0B7

نیک جو
Mobile: 604.763.1512
Office: 778.285.8840

صرافی دانیال 

ارسال دالر
         به ایران

       و بالعکس
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Life is Complicated but, Real Estate shouldn't be. 

                            For any Real Estate Transaction 

                                         or Appraisal Call Today!

زندگی مشکالت فراوانی دارد. 

لیکن مشکالت خرید و فروش ملک شما با من

E: javadiravani@shaw.ca
w: javadiravani.ca 604 - 726 - 4258

جواد ایروانی یاور شما در امور خرید و فروش امالک

 

 

 

محمد محبوبی
778-895-2511

مشاورفروش و خريد امالک
moe@moerealtor.ca           :ايميل
moerealtor.ca               :وب سايت

 
 

As recognized by the Real Trends Top 250 Report,  2014 - #1 for Size, Volum & Transactions.

 ٩

1408 Marine Drive
West Vancouver, BC

Vancity جنب بانک

Tel: 1-(604) 913-2324
Fax: 1-(604) 913-2320

با بيش از ۱۵ سال سابقه در خدمات ارزى

صرافی دنیا 
 ۶٠۴ - ٢٣٢ - ٩١٣۴

حواله به ایران و بالعکس بدون هیچ گونه هزینه

در  ساله   ۲۸ خانه  این  زمین،  اسکوارفیت  و ۶/۹۹۳  زیربنا  اسکوارفیت   ۲/۷۹۱ بهداشتی،  ۳ سرویس  خوابه،  اتاق   ۵ منزل 
گوشه ای کنار پارک و مسیرهای پیاده روی واقع شده. شما می توانید در Park & Tilford Gardens Mall دوچرخه سواری، 
پیاده روی کنید، در Cloverly Park تنیس بازی کنید، بچه ها را به مدرسه Brooksbank و Sutherland ببرید، با اتومبیل 
آشپزخانه،  است؛ سقف، کف،  بازسازی شده  زیبایی  به  و  نگهداری  به خوبی  منزل  این  بازگردید.   راحت  و  بروید  کار  سر 
اپالینس، آبگرمکن، رنگ، حمام، برقکاری، Sunroof، آالچیق، بالکنی با مسیر صندلی چرخدار، بار همراه سینگ آب، باغ 
سرسبز و گلکاری شده و . . . این منزل شما را به یک محیط خانوادگی و بزرگ با اتاق پذیرایی، اتاق نشیمن و نهارخوری، 
آشپزخانه رو به فضای سرسبز و گلکاری دعوت می کند. و در قسمت پائین دارای یک سوئیت ۲ خوابه + دن و چندین 

پارکینگ هست و مجوز ساخت (Coach House) را نیز دارید.

$1,695,000.00 

1102 Heywood St. North Vancouver, BC. V7L 1H4

www.RealEstatetoBuyandSell.com | emailnataliepog@gmail.com

Free market evalua�on of your property.

PRESIDENT AWARD

2016

PRESIDENT AWARD

2017
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Tel: 604-984-7555               Fax: 604-985-7515               Toll Free: 1-855-942-6766
#300 – 1401 Lonsdale Ave., N Van, BC V7M 2H9 | www.hansonco.ca

با همکاری  و  جیم هانسون (وکیل و موسس دفتر وکالت)  به مدیریت  دفتر وکالت هانسون 

نازنین کهن (وکیل) بزرگترین دفتر وکالت در امور صدمات شخصی و آسیب دیدگی ناشی از 
تصادفات رانندگی در نورت شور است. جیم هانسون در امور حقوقی مربوط به صدمات  شخصی 

را  غرامت  باالترین  موکلین خود  برای  و همواره  دارد  کار  و سابقه  تجربه  از سی سال  بیش 

کسب نموده است. نازنین کهن که وکیلی فعال و صمیمی است با تسلط کامل به زبان های فارسی و 

انگلیسی در احقاق حقوق هموطنان ایرانی و همه فارسی زبانان همیشه اماده خدمتگزاری می باشد.

دفتر  وکالت «هانسون» متخصص در امور 
حقوقی مربوط به انواع صدمات شخصی

برای اطالعات بیشتر و تعیین وقت جهت مشاوره رایگان به زبان فارسی با شماره تلفن های:

 ٦٧٦٦-٩٤٢-٨٥٥-١ و ٧٥٥٥-٩٨٤-٦٠٤ و فکس: ٧٥١٥-٩٨٥-٦٠٤ تماس بگیرید.

 آدرس دفتر حقوقی هانسون: سوئیت ٣٠٠ شماره ١٤٠١ خیابان النزدیل، نورت ونکوور.

 مشاوره به زبان فارسی و انگلیسی رایگان است 

و شما هیچ گونه هزینه ای تا دریافت غرامت پرداخت نخواهید کرد.  

ما همه آنچه را که الزم است انجام می دهیم تا شما به حق قانونی خود برسید.

         Email: tri-citytransla�ons@outlook.com
www.motarjemrasmi.com    www.tricitytransla�ons.com

3 - 86 Moody St. Port Moody, BC. V3H 2P6

سهیل حاتمی (دارالترجمه رسمی ترای سیتی)
Tri-City Translation Services

به  خدمت  برای  ترای سیتی  ناحیه  در  رسمی  ترجمه  دفتر  نخستین 
جهت مجاور  مناطق  و  پورت مودی  پورت کوکیتالم،  کوکیتالم،  ساکنین 

ترجمه کلیه مدارک رسمی و دولتی

 (Certified Translator) مترجم رسمی
عضو رسمی انجمن مترجمین بریتیش کلمبیا 

 ICBC و شورای مترجمین کانادا / مترجم مورد تأیید
با بیش از ٣٠ سال تجربه در زمینه های مالی، حقوقی و مدیریت اداری در آمریکا و کانادا

Certified Member of STIBC

Tel: 604 - 492 - 0666
Cell: 604 - 338 - 7364
Fax: 604 - 402 - 0656

دفتر حقوقی  K & A  با پشتوانه ٢۴ سال خدمت به جامعه ایرانی و برخورداری 
از وکالی خبره، باالترین رقم را در ازای خسارات شما خواهند گرفت. 

جهت اطالعات بیشتر، لطفاً با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 

- تصادفات (ICBC): بعد از هر تصادف و قبل از مراجعه به ICBC مشورت با ما به نفع شماست 

- امور جنائی: قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی و مواد مخدر، درگیری و زدوخورد

- امور مهاجرت

- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 

- اعاده حیثیت و خسارت 

KINMAN & ASSOCIATES BARRISTERS & SOLICITORS- اخراج از کار بدون دلیل کافی 

Trial Lawyers:

• Ian H. Kinman
• David Milburn
• Andrew W. Beesley
• Savina Sohi

فرشاد حسین خانی (مشاور و مترجم)
مشاوره اولیه رایگان

Farshad H. Khani (Manager)
Cell: 604-727-4555

E-mail:farshadx@hotmail.com
E-Mail:farshad@kinmanlaw.ca
ساعات کار: ٩ صبح تا ٩ شب

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056

www.kinmanlaw.ca

«K & A» دفتر حقوقی

Kinman & Associates

Flourish Integrative TCM Clinic

Tel: 604 - 722 - 2060
203 - 1868 Marine Dr., West Vancouver, BC. V7V 1J6 

flourish_integrative_tcmclinic                          :اینستاگرام

   flourishintegrative.janeapp.com

آیا از درد های مزمن، چین و چروک 
صورت، وزن اضافی، ریزش مو، و . . . 

خسته شده اید؟
جوانی و شادابی دوباره را با ما تجربه کنید
با خريد پكيج از ٢٠ ٪  تخفيف ويژه برخوردار شويد.

DDS الکترو ماساژ تخصصی طب سنتی چینی با دستگاه

Tabi Padidar 
Certified Chinese
 Medicine (Tui-Na) 
Massage Therapist 

Maryam Ghasemi
Certified Chinese
 Medicine (Tui-Na) 
Massage Therapist  برای تعیین وقت قبلی لطفا به

وب سایت ما مراجعه کنید:
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ک ایرج بابایی  مشاور امال
   604-626-1033

هاوس،  تاون  خانه،  زمین، 
خرید  پیش  آپارتمان، 

سرمایه گذاری پروژه های  و 

   jaribab@telus.net         www.su�on.com

 Su�on Group
 Westcoast

Realty

 دکتر الدن کرامتی دندانپزشک

 با سال ها تجربه آماده ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی

Suite # 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver, BC
Tel: 604 - 980 - 7474 
Fax: 604 - 980 - 7489 با پارکینگ اختصاصی

ساعات کار: سه شنبه تا جمعه ٩/٣٠ صبح تا ٦ بعدازظهر
شنبه: ٩/٣٠ صبح تا ٥ بعدازظهر 

Tel: 604 - 980 - 7474دوشنبه ها با تعیین وقت قبلی 

خدمات ترجمه البـرز

تلفن: ۲8۶۷ ـ ۹8۳ ـ ۶0۴       موبايل: 5۹۶8 ـ 8۳۹ ـ ۶0۴ 

گلناز علییارزاده، مترجم رسمی دادگاه های بریتیش کلمبیا و کانادا
CITTIC وابسته به شورای مترجمین کانادا STIBC عضو رسمی انجمن مترجمین

اسناد حقوقی• 
پاسپورت• 
ترجمه مدارک تحصیلی• 

سند ازدواج و طالق• 
شناسنامه • 
گواهینامه رانندگی• 

Tel:604-710-9602
Email: info@e-tutorpro.com   |  Website: e-tutorpro.com

دکتر حسن امتیازی عضو هیات علمی آموزش عالی
و تجربه طوالنی تدریس در کانادا، آمریکا و فرانسه

تدریس خصوصی
“One-on one OR Online”

TUTORING Physics, Math, Calculus, 
“College, University, High School”
Regular, IB, AP, Online, SAT, ACT, GRE, MCAT, GMAT

The key to success: Starting Early

آمار پذیرفته شدگان ما در بهترین دانشگاهها گواه آموزش مؤثر و مفید ماست

Tel: ......................................................... 778-300-4414
Info: ...............................................info@shahrgon.com
Ads: ............................................... ads@shahrgon.com
Editorial: .....................................editor@shahrgon.com

Mailling Address: B3-1410 Parkway Blvd.  Dept. 4
Coquitlam, BC V3E 3J7 CANADA

سردبیر:    هادی ابراهیمی رودبارکی

روابط عمومی:  کتی دیلمی

In touch with Iranian diversity

همکاران تحریریه: 
فاطمه اختصاری، عبدالقادر بلوچ، کیان ثابتی، سپیده جدیتی، امید 

فتامتزی،  حسین  رضیئی،  سیدمصطفی  حبیبی نیا، آزاده دواچی، 

احسان عابدی، داود متزآرا، مهین میالنی

  دیدگاه ها و نظرات نویسندگان و مواضع ابراز شده در گفت وگوها در هفته نامه 

کننده ی  منعکس  الزاما  و  آن      هاست  نویسندگان  نظرات  تنها  بی سی،  شهروند 

دیدگاه ها، نظرات و یا مواضع هفته نامه شهروند بی سی نیست.

  شهروند بی سی در ویرایش ادبی و انتشار آثار دریافتی آزاد است.

  شهروند بی سی نسبت به آگهی های چاپ  شده در نشریه هیچگونه مسئولیتی 

را نمی پذیرد.

Facebook:https://www.facebook.com/shahrgon
Google+:https://plus.google.com/  

در شماره                                  می خوانید:1508

بین الملل..................................................... جیمز پالمر ................................................................................................ 8-7 

اقتصاد ......................................................  حسین دوانی ............................................................................................... 8

گزیده خبرهای کانادا .................................................................................................................................................. ۱۰-۱3

خبرهای محلی ونکوور ................................................................................................................................................ ۱۴-۱۵

شعر .......................................................... ساره سکوت ................................................................................................ ۲۲

ادبیات / داستان.......................................... امیررضا بیگدلی ...................................................................................... ۲3-۲۴

گزارش ...................................................... محمدحسن نجمی ....................................................................................... ۲۶

زنان  ...................................................... پروین رحیمی )آنا( ......................................................................................... ۲7

دیدگاه  ................................................... حسن درویش  پور ........................................................................................... ۲8

دانش و فناوری ............................................................................................................................................................. ۲۹

خانه و زندگی
تغذیه و سالمت ............................................................................................................................................................ 3۰

فال ............................................................................................................................................................................. 3۱

جدول عمومی و خانواده ...................................... شماره ی ۱۵۰8  ..................................................................................... 3۲

ورزش ....................................................................................................................................................................33-3۴    

3۵ نیازمندی ها .................................................... اجاره، فروش و . . . ................................................................................ 

3۶ راهنمای مشاغل........................................................................................................................................................... 
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آپارتمان یک اتاق خوابه + دن و انباری، یک 

سرویس بهداشتی، خیلی باز و روشن با المینت 

جدید، شومینه، کانتر تاپ گرانیت، با امکانات 

سالن ورزش، سونا، پارکینگ برای دوچرخه، 

نزدیک به مراکز خرید، رستوران و . . . 

 ٩٩١٧ - ٦٤٩ - ٦٠٤

www.alirahmani.com

2007

چنانچه تصمیم به خرید و یا فروش ملک مسکونی یا تجاری دارید.  برای حصول بهترین نتیجه  با من تماس بگیرید. 

گاهی و پیش خرید آخرین پروژه های ساختمانی در مرکز نورت ونکوور با من تماس بگیرید.  برای آ

مشاور شما در کلیه امور مربوط به خرید و فروش امالک مسکونی و تجاریع�ی ر�ما�ی 

2205 -969 Richards St. Vancouver, BC

$698,800.00NEW

و  پدر  و  چینی  جوانان  میان  تنش 
اندازۀ  به  هیچ وقت  مادرهایشان 
نبوده  تسکین ناپذیر  و  علنی  امروز 
سر  پشت  از  پس  چین،  است. 
در  فرهنگی،  انقالب  دوران  گذشتن 
سرمایه داری  نوعی  تند  سراشیبی 
این  شعارش  که  افتاد  گانگستری 
بود: »بخور تا خورده نشی«. پدر و 
که  تلخی  تجربۀ  با  چینی  مادرهای 
گذاشتند،  سر  پشت  گذار  این  در 
به  فقط  می خواهند  بچه هایشان  از 
پول و امنیِت آینده شان فکر کنند و 
بچه ها  اما  درنیاورند،  »لوس بازی« 

رؤیاهای دیگری در سر می پرورانند.

-------------------------------------------

 ۲۰۰۴ سال  در  پالمر، ایان —  جیمز 
همین که پایم از هواپیما به خاک پکن 
رسید، از من دعوت کردند تا داور یک 
دانش آموزان  میان  انگلیسی  رقابت 
سال باالیی دبیرستان باشم. دو داور 
همکارم جامعه شناس هایی میان سال 
از اساتید دانشگاه تسینگهوآ بودند که 
نگاه بدبینانه شان به دل می نشست. 
به سخنرانی طوالنی شان گوش دادم 
که می گفتند چین فقیر بود اما اکنون 
ثروتمند و قدرتمند است، و بعد به 
یکی از آن ها گفتم این دانش آموزان 
لوس اند. یک خورده   انگار 
هیچی  »آن ها  گفت:  اوقات تلخی  با 
نمی دانند. هیچ فهمی ندارند که مردم 
چطور زندگی می کنند. کل این نسل 
 همین جورند. همه شان نازپروده اند«.
بارها  گذشته،  سال  هشت  در 
که  حرفی  شنیده ام،  را  حرف  همین 
رسانه های چینی هم هرگز از گفتنش 

خسته نمی شوند. این 
جوان ها  روی  راست  و  چپ  از  نگاه 
می بارد. ماه ژانویۀ همین امسال لوو 
یوان، ژنرال میهن پرست و کارشناس 
که  کرد  نکوهش  را  جوان ها  اخبار، 
برازندگی جسمانی و روانی ندارند، و 
اوج  »زنانگی  کرد:  غرولند  به  شروع 
زوال است.  به  رو  مردانگی  و  گرفته 
و  اراده  و  شخصیت  فقدان  این  با 
چگونه  آن ها  جسمانی،  ضعف  این 
را  سنگین  مسئولیت های  می توانند 
ژوکن،  مورانگ  بگیرند؟«  دوش  به 
در  نیز  اجتماعی  منتقد  و  نویسنده 
مجلۀ آمریکایی فارین پالیسی آن ها را 
کوبید: »نسل جوانی که با کوکاکوال و 
همبرگر آن قدر چربی جمع کرده اند که 
در آستانۀ چاقی اند، همۀ حرف های 
رسمی حکومت را باور می کنند؛ حتی 
برخی شان فکر می کنند که مخالفت 
است.  کفرآمیز  حکومْت  نظرات  با 
نمی دهند  به خودشان زحمت  آن ها 

که جزئیات را بررسی کنند«.
نقدها  این  در  حقیقت  از  قدری 
به  من  که  سالی  آن  است.  نهفته 
چین وارد شدم، وقتی به عنوان یک 
معلمی  اجبارِی  تقریباً  دورۀ  خارجی 
دبیر  و  نویسنده  تا  می گذراندم  را 
یک  شدم  مجبور  شوم،  تمام وقت 
دانشجوی ۱۹ ساله را به زور از کالس 
بیرون بکشم چون قشقرق به پا کرد، 
و  می کوبید  کالس  کف  را  پاهایش 
حاضر نمی شد از کالس بیرون برود. 
در عصری که اعتبار حکومتی لگدکوب 
است،  شده  اجتماعی  رسانه های 
ادعای مورانگ که جوان ها ناآگاهانه 
می کنند  باور  را  حکومتی  بیانیه های 

می شود  اما  نیست؛  قابل قبول 
خاستگاه ادعاهای لوو را فهمید. یک 
پدیدۀ طنزآمیز آن است که بچه های 
خپل اند. خیلی  ارتش   افسران 
استعاره های غذایی معنادار هستند؛ 
بدانند  می خواهند  مسن  چینی های 
و  سهل  این قدر  همه چیز  »چرا  که: 
همان  آن هاست،  اختیار  در  آسان 
به  داشتنش  برای  ما  که  چیزهایی 
زحمت می افتادیم؟« هدف اصلی این 
چینی ها  که  آن هایی اند  سرزنش ها 
جوان هایی  »بالینخو«۱ می نامند: 
آمدند،  دنیا  به   ۱۹۸۰ از  پس  که 
جیره بندی  نمی دانند  که  همان ها 
»اصالح  آغاز  از  پس  و  چیست  غذا 
و گشایش« چین بزرگ شدند. اینجا 
حرف  شهرنشین  متوسط  طبقۀ  از 
می زنیم، همان ها که در مقام خریدار 
چینی  رسانه های  بر  مصرف کننده  و 
سلطه دارند. سیالب انتقادهایی که 
به  آنکه  از  بیش  می شود  آن ها  نثار 
نقائص واقعی شان ربط داشته باشد، 
عالمت شکاف گسترده و بی سابقه ای 
و  شهرنشین  جوان  چینی های  بین 

والدین شان است.
دکترای  دانشجوی  جون،  ژانگ 
توصیف  چنین  را  وضعیت  ۲۶ساله، 
شکاف  یک جور  فقط  »قضیه  کرد: 
نسلی نیست؛ بلکه شکاف ارزش ها، 
تحصیالت،  شکاف  ثروت،  شکاف 
اطالعات  شکاف  و  رابطه ها  شکاف 
روزنامه نگار  میلین،  لین  است«. 
گفت:  پوست کنده  و  رُک  ۳۰ساله، 
با  مشترکی  نقطۀ  هیچ  »من 
دربارۀ  نمی توانیم  ما  ندارم.  مادرم 
نمی فهمد  او  بزنیم.  حرف  هیچ چیز 

کنم«. زندگی  می خواهم  چطور   من 
این فاصله مختص چین نیست. اما 
اکثر کشورهای دیگر می توانند مدعی 
در  میان نسلی  تداوم های  که  شوند 
است.  بیشتر  بسیار  اجتماع شان 
در  منچستر  در  نوجوانی ام  تفاوت 
در  والدینم  نوجوانی  با   ۱۹۹۰ دهۀ 
 ،۱۹۶۰ دهۀ  در  سیدنی  و  بریستول 
اندازه  از جهت  از جهت نوع، که  نه 
دهۀ  از  پس  نسل  والدین  اما  بود. 
۱۹۸۰ چین )که خودشان بین ۱۹۵۰ 
تا ۱۹۶۵ به دنیا آمدند( در یک دنیای 
که  شدند  بزرگ  مائویی  و  روستایی 
تفاوتی فاحش با دنیای فرزندانشان 
هر  نوجوانی شان،  دوران  در  دارد. 
تلفن داشت، دانشگاه ها  روستا یک 
بسته بودند و شغل ها از باالی هرم 
حکومت به افراد داده می شد. والدین 
آن  نقش  و  اینترنت  بحث  در  غربی 
در زندگی فرزندانشان دچار آشفتگی 
و سردرگمی می شوند؛ حاال قرارهای 
عاشقانه، زندگی دانشگاهی و انتخاب 
شغل را هم به آن سردرگمی بیافزایید 
به  را  چین  نسلی  معمای  بتوانید  تا 
طور تقریبی بفهمید. والدینی که دهۀ 
سوم زندگی شان را به زحمت کشی در 
گذرانده اند،  دورافتاده  مزرعه های 
بزنند  سروکله  بچه هایی  با  باید 
بازارها،  اساس  بر  را  دنیایشان  که 
تفنّنی  عاشقانۀ  قرارهای  و  آیفون ها 

می سنجند.
آن ها که  به ویژه  چینی های مسن تر، 
از پنجاه یا شصت سالگی گذشته اند، 
شبیه  خودشان  کشور  در  غالباً 
مهاجران اند: همان حس گم گشتگی، 
نرم کردن  دست وپنجه  حس  همان 

که  اجتماعی ای  آداب  و  هنجارها  با 
و همان  نمی فهمند چیست،  درست 
حس چسبیدن به پستوی خودشان. 
از لحاظ رابطه با فرزندانشان، آن ها 
و  هندی  بچه های  والدین  یاد  مرا 
کنارشان  که  می اندازند  بنگالدشی 
تقال  والدین سخت  آن  شدم:  بزرگ 
دربارۀ  را  بچه هایشان  می کردند 
در  که  کنند  نصیحت  انتخاب هایی 
وجود  خودشان  موطن  و  جوانی 
آن همه  علی رغم  ولی  نداشت. 
جغرافیایی  جابجایی  که  ناهمسانی 
دهکدۀ  یک  میان  فاصلۀ  می آفریند، 
منچستر،  شهرِ  حومۀ  با  بنگالدشی 
چین  بین  تفاوت  از  کمتر  اگر 
پکن  و   ۱۹۷۰ دهۀ  در  روستایی 
نیست. آن  از  بیشتر  نباشد،   مدرن 
ثابت  مجموعۀ  یک  اغلب  مهاجران 
می آورند  خود  موطن  از  را  ارزش ها 
یا  دینی  خواه  را،  زندگی شان  تا 
فرهنگی، با آن بگذرانند. اما فرزندان 
چنین  از  چین،  در  فرهنگی  انقالب 
کودکان  آن  بودند.  بی بهره  تداومی 
به  که  شدند  بزرگ  فضایی  در 
 ۱۹۷۰ و   ۱۹۶۰ دهه های  مائوئیسم 
ایمان آورده بود؛ و در آغاز بزرگسالی 
که  اواخر دهۀ ۱۹۷۰ می شنیدند  در 
فرو  کله شان  در  نوجوانی  در  هرچه 
است.  بوده  هولناک  خطایی  رفته، 
به  سوسیالیسم  قطره  چند  سپس 
سبقت گرفتن  اما  دادند،  خوردشان 
حقیقت  از  پرده  ثروتمندشدن  برای 
آن سوسیالیسم برداشت، در نهایت 
هم ذره ای ضدفرهنگ لیبرال در دهۀ 
۱۹۸۰ پیشکششان شد تا اینکه واقعۀ 
میدان تیان آنمن آن را رُبود. در این 

در  که  سنتی  ارزش های  آن  میانه، 
و  »ضدانقالبی«  جوانی شان  دورۀ 
نکوهیده بود، اکنون توسط مقاماْت 
ستوِن  به عنوان  و  خورده  صیقل 
 فقرات جدید جامعه عرضه می شود.
چون  می شوند  نکوهش  جوانان 
مادی گرایند؛  که  می رود  گمان 
از  مجموعه ای  مادی گرایی،  اما 
والدین شان  نزد  که  ارزش هاست 
ریشۀ  یگانه  چون  بود  گران قدرتر 
پول  آن ها  نسِل  برای  امنیت  ثابت 
فانتزی  حداقل  )یا  پول  است.  بوده 
آن( هرگز دست از سرشان برنداشته 
است. ژانگ، همان دانشجوی دکترا، 
به من گفت: »چینی ها عاشق پول اند 
مسن تر  نسل  ندارد«.  تاریخ  چون 
در  را  گانگستری  سرمایه دارِی  که 
سر  از  ثروت  سوی  به  چین  شتاب 
گذرانده اند، نگرشی به گذران زندگی 
دارند که اخالق به طرز غم انگیزی در 
می تواند  همین  که  ندارد؛  جایی  آن 
هوانگ  کند.  شوکه  را  فرزندان شان 
میلیاردر  و  نوبو، شاعر و صخره نورد 
چند  و  پنجاه  اکنون  که  برج ساز 
افرادی  معدود  از  یکی  دارد،  سال 
بوده که در این باره علنی حرف زده 
مجلۀ  با  مصاحبه ای  در  او  است. 
مخروبۀ  »بوم  چینی سایکسین از 
اجتماعی« صحبت کرد. ولی هوانگ 
بستر  در  که  است  نادر  نمونۀ  یک 
بسیاری  است؛  آرمیده  خود  ثروت 
که  نگران اند  اما  والدین  دیگر  از 
به  معاش  امرار  برای  فرزندان شان 

قدر کافی تالش نمی کنند.
که  است  آن  مهاجران  رؤیای 
استاد  یا  وکیل  پزشک،  فرزندانشان 

دوچرخه یا بی ام و؟

بالینخو؛ نسلی که مسئولیت سرش نمی شود
والدین چینی از تنبلی و حرص فرزندان شان ماتم گرفته اند، اما طاقت این نسل از جوانان طاق شده است
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خدمات بیمه و سرمایه گذاری ما شامل: 
بیمه عمر

بیمه وام مسکن

بیمه مسافرتی و روادید ویژه برای والدین

بیمه درمانی و دندانپزشکی شخصی و گروهی 

بیمه از کار افتادگی و بیماری های سخت درمان

پس انداز تحصیلی برای خود و فرزندانتان 

پس انداز بازنشستگی شخصی 

منصور خلیلی
 مشاور امور بیمه
 و �مایه گذاری
با ٣٠ سال تجربه

mansour@muneris.com
www.muneris.com

همراه: 
۷۷۸-۸۹۸-۳۲۰۲

محمدرضا کاردی
مشاور امور بیمه

 و �مایه گذاری
با سالها تجربه

envoierfs@gmail.com
www.envoier.com

همراه:
 ۷۷۸-۳۷۸-۵۶۳۶

…پرداخت حواله های ارزی
(Bank Draft) چک تضمینی…

…حواله های بین بانکی داخل کانادا
RBC EXPRESS…

۶۰۴-۹۸۰-۹۹۷۷

دانشگاه شوند؛ اما خیاالت چینی های 
پرسه  دیگری  جای  در  سرزمین  آن 
کمی  دستمزد  پزشکان  می زنند. 
می کنند  کار  حد  از  بیش  می گیرند، 
و  پرنوسان  پزشکی  نظام  به لطف  و 
ندارند.  هم  محبوبیتی  فسادآلود، 
نظام  بوالهوسی های  قید  در  وکال 
می کند.  تغییر  دائم  که  قضایی اند 
و  است  لب مرزی  اساتید  دستمزد 
برای گذران امور باید بیرون دانشگاه 
چینی  والدین  اولویت  کنند.  کار 
دستاوردهای  یا  حرفه ای  جایگاه  نه 
است،  امنیت  و  پول  بلکه  برجسته، 
چه  فرزندشان  شغل  اینکه  از  فارغ 

باشد.
است  جوان  دانشگاهی  یک  ژانگ 
مرتباً  و  می کند  رشد  سرعت  به  که 
در همایش های دیپلماتیک و امنیتی 
تنها  )او  می کند.  شرکت  سطح باال 
خواست  که  بود  من  هم صحبت 
کنم  استفاده  برایش  مستعار  نام 
گوگل  جست وجوی  به  نسبت  چون 
حساس بود.( گفت: »مادرم اصالً از 
کار من سر در نمی آورد به ویژه چون 
خاصی  مزایای  به اصطالح  من  شغل 
پارسال،  نوی  سال  تعطیالت  ندارد. 
خانه بودم و پسرخاله ام هم پیش ما 
دارویی  شرکت  یک  نمایندۀ  او  بود. 
با  یا  قالبی  داروهای  یعنی  است؛ 
قیمت گزاف را با همدستی پزشکان 
به بیمارستان ها می فروشد و سودش 
دائم  مادرم  و  می کنند.  تقسیم  را 
می گفت: چرا با پسرخاله ات سر کار 
نمی روی، او خیلی پول درمی آورد! او 
می داند شغل پسرخاله ام چیست ولی 

به هیچ وجه آن را غلط نمی داند«.
والدین چینی بی دریغ برای تحصیالت 
برای  اما  می کنند،  فرزندانشان خرج 
مسیرهای میان بُر هم پول می دهند. 
آن  نیست  مقدور  اکثرشان  برای 
کاری را بکنند که خانوادۀ یک آشنای 
بچه شان  وقتی  میلیاردر،  معدن دار 
تسینگهوآ  دانشگاه  وارد  نتوانست 
شود، کردند: آن ها برایش شهروندی 
تا  خریدند  را  دومینیک  جمهوری 
بتواند به عنوان »دانشجوی خارجی« 
اسکناْس  یعنی  شود  تسینگهوآ  وارد 
یگانه شایستگی او بود. اما می توانند 
مثل مادر ژانگ عمل کنند: او هر ترم 
به مدرسان رشوه می داد که دخترش 

را در ردیف جلوی کالس بنشانند تا 
در بین ۵۰ یا ۶۰ دانشجوی دیگر گم 

نشود.
بر  چین  در  می توان  هم  هنوز 
به  خود  حرفۀ  در  شایستگی  اساس 
ثروتمندان  چون  ولی  رسید،  جایی 
را  ترقی  نردبان های  ارتباط دارها  و 
کار  این  می کشند،  بقیه  پای  زیر  از 
مثالً  می شود.  دشوارتر  روزبه روز 
یک  در  شرکت  برای  هنر،  حوزۀ  در 
 ۲۰ حداقل  باید  ملی  رقص  رقابت 
رقم  )این  بدهید.  یوان  هزار   ۳۰ یا 
آن  است،  دالر  هزار   ۵ تا   ۳ تقریباً 
درآمد  متوسط  که  کشوری  در  هم 
است(. دالر   ۵۰۰  شهرنشینان 

گفت:  من  به  ساله   ۲۱ رقاص  یک 
استعداد  اساس  بر  واقعی  »برندۀ 
داوران  به  باید  اما  می شود.  تعیین 
پول بدهید تا در رقابت باشید. برای 
بابایی  به  مجبورند  دختران  همین 
پیدا  جدیدی  بابای  یا  کنند،  تکیه 
از  یکی  موسیقی،  حوزۀ  در  کنند«. 
کنسرواتورهای برتر کشور که زمانی 
محل پرورش استعدادهای عالی بود، 
می کند  ملزم  را  هنرآموزانش  اکنون 
کالس های خصوصی از مدیر بگیرند 
دالر(   ۸۰۰( یوان  هزار  بار ۵  هر  که 
بازی  کثیف  بقیه  اگر  می شود.  تمام 
کنند، حتی درست کارترین والدین هم 
چاره ای دیگر برای آیندۀ فرزندانشان 
خود  آرمان گرایی  از  برخی  و  ندارند، 
سوژن،  هان  می شوند.  پشیمان 
معلم ۵۷ ساله و بازنشستۀ مدرسه، 
طوری  را  بچه هایمان  »ما  گفت: 
جور  دنیا  این  با  که  نکردیم  بزرگ 
یک جور  را،  آرمان هایی  ما  باشد. 
که  آموختیم  آن ها  به  را  معصومیت 
امروز همه  اما  بود.  القا شده  ما  به 
گرفته  یاد  ما  که  چیزهایی اند  دنبال 
نباشیم:  قائل  ارزش  برایشان  بودیم 
ما یاد گرفته بودیم به جامعه خدمت 
به  می گیرند  یاد  آن ها  اکنون  کنیم، 
سواری  جامعه  از  ممکن  طریق  هر 
مخالف  قطب  دقیقاً  این  بگیرند. 
دربارۀ  کسی  ماست.  آموخته های 
نمی زند«. حرف  آزادی  یا   آرمان ها 
مثل همیشۀ تاریخ چین، جذاب ترین 
آینده برای هرکس آن است که یک 
دستمزدها  کند.  پیدا  دولتی  شغل 
یک  حتی  اما  پایین اند،  کاغذ  روی 

سلسله مراتب  در  نیز  غیرمهم  شغل 
و  تضمینی  مزایای  دولتی،  مبسوط 
امنیت شغلی برای تمام عمر دارد که 
به »کاسه برنج آهنین« مشهور است. 
یک شغل میان رده یعنی مجوز اخاذی 
گفت:  من  به  ژانگ  پارتی بازی.  و 
»پسرخاله ام، همان دالل دارو، دست 
چرا  می گوید:  او  برنمی دارد.  از سرم 
شغل دولتی نمی گیری تا به شرکایم 
کارمند  خویشاوندانم  از  یکی  بگویم 
دولت است و هر دو نفرمان بتوانیم 

پول دربیاوریم؟«
پس از شغل دولتی، اشتغال در یکی 
از شرکت های عظیم دولتی مثل غول 
نفتی سینوپک یا »چهار بانک بزرگ« 
شغل های  این  است.  گزینه  بهترین 
بهره مند از حمایت دولتی نیز به تعبیر 
»درون  یعنی  »تیژینی«  چینی ها 
نظام« هستند که همراه شان مزایای 
فراوانی از قبیل تنخواه، بیمۀ تأمین 
اجتماعی قوی و پرداختی های منظم 
به همین  دارند.  مناسب  سطح  در 
شغل ها  این  قیمت  که  است  خاطر 
به  خواه  نقدی،  خواه  باالست:  هم 
»گوانگژی«  چینی ها  روزمرۀ  تعبیر 
و  متقابل  لطف  نفوذ،  همان  که 
فامیل پرستی است. راه یافتن به این 
والدین  حمایت  مستلزم  شغل ها 
از  فهرستی  دسامبر  ماه  در  است. 
نامزدهای یک شغل غیرتخصصی در 
یک شرکت دولتی استانی به وب درز 

کرد که حاوی ذی نفوذترین اقوام هر 
داوطلب بود.

نیستند.  خریدنی  هم  مناصب  همۀ 
سالۀ   ۲۵ پسر  یک  ژیانگ  لی 
خوش تیپ است که فرآیند آزمون و 
متصدی  تا  می کند  طی  را  مصاحبه 
یک شغل دولتی در حکومت مرکزی 
فرآیند  این  »ولی  گفت:  او  شود. 
اعصابم را ُخرد کرده است چون هر 
مرکزی  حکومت  برای  والدینم  دوی 
قانون،  یک  به  بنا  می کنند.  کار 
نمی توانید در همان اداره ای که اقوام 
شوید.  کار  مشغول  دارید،  نزدیک 
مرکزی  حکومت  استخدام  سیستم 
بسیار شفاف تر از حکومت های محلی 
یا شرکت های دولتی است؛ یعنی با 
باز  یا نفوذ نمی توانید راه تان را  پول 

کنید«.
 ۴۰۰ گران قیمت  استیک  حین صرف 
کارش  معایب  و  مزایا  او  یوانی، 
کار  این  »با  داد:  توضیح  برایم  را 
می کند  پیدا  کاهش  خیلی  درآمدم 
یعنی از ۱۰ هزار یوان در شغل فعلی 
کسر  از  پس  یوان  هزار   ۶ شاید  به 
اول،  سال  دو  یکی  برسد.  مالیات 
رقم  آن  درصد  هفتاد  با  آزمایشی 
بیمارستان هایی  اما  است.  دستمزد 
به ویژه  دولت،  کارمندان  برای  که 
شده اند  مشخص  مرکزی،  حکومت 
شغلش  بیمارستان هایند.  بهترین 
امنیت دارد. بیمۀ تأمین اجتماعی اش 

می خواهم  واقعاً  من  و  است.  قوی 
همین  برای  کنم.  خدمت  مردم  به 
همایش  در  استخدام  متقاضی 
مشورتی سیاسی خلق چین ]پارلمان 
هم  چندانی  قدرت  عمالً  که  چین 
دستم  از  والدینم  شدم.  ندارد[ 
فریاد  سرم  آن ها  شدند!  عصبانی 
منصبی  دنبال  چرا  که  می کشیدند 
ندارد«. قدرتی  هیچ  که   رفته ام 
بسیاری از جوانان نسل پس از دهۀ 
۱۹۸۰، مثل لی، برخالف شهرتشان به 
می خواهند  حرص آلود،  مادی گرایی 
به دیگران کمک کنند. میزان خدمات 
است  بی سابقه  داوطلبانه شان 
است،  غرب  از  کمتر  اندکی  گرچه 
کارمندان  یا  کالج ها  دانشجویان  و 
اصلی  بنیان گذاران  یقه سفید  جوان 
سازمان های مردم نهادند. ولی خیریه 
معنای  می تواند  والدین شان  برای 
همان  ژانگ،  باشد.  داشته  منفی 
»همسر  گفت:  دکترا،  دانشجوی 
و  است  مریض  دوستانم  از  یکی 
به  دارند. می خواستم  پول کمی هم 
او ۵۰۰ یوان بدهم که کمکش کنم، 
بودم  او  مالقات  منتظر  وقتی  ولی 
صدای مادرم در گوشم می پیچید که 
کسی  به  هروقت  احمقم.  می گفت 
که  می کنم  احساس  می دهم  پول 
انگار سرم کاله رفته است«. یک نفر 
گفت:  کردم  مصاحبه  او  با  که  دیگر 
داده ام،  پول  بگویم  مامانم  به  »اگر 

هنوز  خودم  چون  می کند  سرزنشم 
حتی یک آپارتمان هم ندارم«.

والدینی که رؤیاهایشان به دست  و 
انگیزۀ  شد،  آب  بر  نقش  تاریخ 
بیشتری دارند تا فرزندانشان را راهی 
در  خودشان  برای  که  کنند  مسیری 
لوو  با  که  بار  اولین  داشتند.  نظر 
به خاطر  کردم،  مالقات  جینگ کینگ 
اعتمادبه نفس و قدری بی توجهی اش 
بزرگ تر  کردم  احساس  مادیات،  به 
از ۲۴ سال باشد که سن واقعی اش 
یک  المنت فرش،  در  ناهار  سر  بود. 
رستوران زنجیره ای گران در شانگهای 
که محبوب شاغالن متخصصی مثل 

اوست، صحبت کردیم.
به من گفت: »مادرم می خواست یک 
دبیرستانی  به  شود.  متخصص  زن 
اعزام  روستا  به  تا  رفت  خارجی زبان 
سیاست های  از  یکی  ]طبق  نشود. 
تا   ۱۹۵۰ دهه های  در  مائوئیستی 
تحصیل کرده«  »جوانان   ،۱۹۷۰
میان  تا  می شدند  اعزام  شهرها  از 
کشاورزان زندگی کنند[. اگر این کار 
می رفت.  ارتش  به  باید  نمی کرد،  را 
بازگشایی  از  پس  توانست  آنجا  از 
دانشگاه ها به دانشگاه برود، و پس 
در  شغلی  نیز  فارغ التحصیلی  از 
سفارت ژاپن گرفت. مدتی بعد، وقتی 
۲۷ ساله بود، در آنجا با پدرم آشنا 
شد. ازدواج کردند چون از پدرم باردار 
این طور  پدرم  حداقل  یا  بود،  شده 

می گوید. الآن جدا شده اند«.
لوو ادامه داد: »مادرم همیشه به من 
می گفت که زندگی اش را خراب کردم. 
به من می گفت هرگز بچه دار نشوم 
می زند.  گند  همه چیز  به  بچه  چون 
مسیر  حاملگی  می گفت  من  به 
می گفت  کرد،  نابود  را  شغلی اش 
تقصیر من بود که زندگی اش متوقف 
شد و گرفتار پدرم شد. از زمانی که 
یادم می آید، همیشه این جور چیزها 
را به من می گفت. مسخره نیست؟« 
خندید، مثل آن هایی که وقتی برایتان 
تعریف می کنند چه دوران هولناکی را 
پشت سر گذاشته اند می خندند. »اما 
در واقع فقط می خواست مْن خود او 

باشم، کسی که او نتوانست بشود. 
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اقتصاد	�

علم اقتصاد علم زندگی مردم است به همین 
علت اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد 
نخست  نکته  است.  اساسی  نکته  دو  بیانگر 
آنکه پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی 
و  بیکاری  تورم،  پول،  حجم  تغییرات  با  که 
تحوالت اقتصادی دارد، دارای اهمیت است. 
رابطه  در  که  آنجایی  از  ثانیاً  بعدی  نکته  و 
به  توجه  با  اقتصادی،  با موضوعات مختلف 
نگرش اقتصاددانان )و نه اقتصاد خوانده های 
وجوددارد ،  متنوعی  پاسخ های  کشور(  رانتی 
بین  در  مشخصی  و  مطلق  جواب  تنها  نه 
وجود  اقتصادی  متخصصین  و  کارشناسان 
ندارد، بلکه این تنوع و جدال بین کارشناسان 
در رابطه با مسایل اقتصادی منجر به نتایج 
کامال متفاوت خواهد شد. در این میان یکی 
پائینی ها  به نفع  دومی  و  باالئی ها  به نفع 
تصور  قابل  دیگری  نتیجه  و  شد  خواهد 
اقتصادی  معضالت  بررسی  بنابراین  نیست . 
از  از شعارهای پرطمطراق صرفاً  فارغ  کشور 

همین دیدگاه قابل بررسی است. 
کاالیی،  پایاپای  مبادله  دوران  از  بعد  پیامد 
دوران اولیه سرمایه داری بود که در آن، فلزات 
قیمتی مثل طال، نقش واسطه مبادله را بازی 
می کردند؛ اما کم کم به دالیل مختلف ازجمله 
سختی حمل ونقل و امنیت، مردم طالهایشان 
را نزد صرافی ها گذاشته و به جای آن طالها، 
را  برگه  این  و  می کردند  دریافت  رسید  برگه 
می بردند  کار  به  مبادالت  در  پول  به عنوان 
)که هنوز هم برخی از اقتصاددانان معتقدند 
اگر پول به همین شکل؛ یعنی به شکل پول 
خصوصی و از سوی نهادهای مختلف عرضه 
در  دولت  امروز  که  را  دیگر مشکالتی  شود، 
عرصه پولی به وجود آورده، نخواهیم داشت(. 
را  این صرافی ها  آرام آرام دولت جای  بعدها 
گرفت و خودش به مردم رسید طالهایشان را 
می داد. این به آن معنی بود که معادل طالیی 
می شد.  چاپ  اسکناس  بود،  خزانه  در  که 
بیش  دریافتند می توانند  تدریج دولت ها  به 
منتشر  اسکناس  دارند،  طال  حجم  آنچه  از 
بنابراین  برنمی خورد؛  هم  کسی  به  و  کنند 
اسکناس  از  درصدی  معادل  بعد،  به  این  از 
خالصه  می کردند.  نگهداری  طال  منتشره، 
بعد از این مدت، چیزهای دیگری نیز به جای 
شدند،  نگهداری  پول  پشتوانه  به عنوان  طال 
از دولت«،  بانک مرکزی  ازجمله »طلب های 
همچنین  و  مرکزی«  بانک  ارزی  »ذخایر 
»طلب های بانک مرکزی از بانک های تجاری 
این  مرکزی«.  بانک  فیزیکی  دارایی های  و 
موارد در واقع همان مواردی هستند که در 
قسمت دارایی های ترازنامه بانک مرکزی دیده 
می شوند. در زبان اقتصاد، به این پول هایی 
که بانک مرکزی از طریق موارد یادشده چاپ و 
تولید کرده، به  دلیل اینکه هنگامی که به بازار 
فزاینده،  ضریب  مکانیسم  با  می شوند  وارد 
چند برابر خودشان را ایجاد می کنند و این امر 
هم به علت وجود مکانیسم حساب های جاری 
و پس انداز است، پول باقدرت می گویند. در 
واقع بانک مرکزی با انتشار اسکناس یا ایجاد 
پول از طرق دیگر، ابتدا سبب به وجودآمدن 
می شود؛  پول  مقداری  به گردش افتادن  و 
پول  از  بخشی  یا سپرده گذاران  مردم  آن گاه 
جدید را به صورت اسکناس نزد خود نگهداری 
بانکی  سپرده  صورت  به  را  آن  بقیه  و  کرده 

به  می گذارند.  سپرده  تجاری  بانک های  نزد 
این ترتیب، به  ازای ایجاد هر پول جدیدی از 
از آن به صورت  بانک مرکزی، بخشی  سوی 
سپرده های بانکی در اختیار بانک های تجاری 
بخشی  نیز  تجاری  بانک های  می گیرد.  قرار 
صورت  به  را  سپرده گذاران  سپرده های  از 
صرف  را  آن  بقیه  و  کرده  نگهداری  ذخیره 
اعطای وام و اعتبار به وام گیرندگان می کنند. 
اعطای وام و اعتبار به معنای ایجاد یک پول 
جدید اعتباری است؛ زیرا عالوه بر آنکه حق 
برداشت برای سپرده گذار اصلی محفوظ است 
را دارد، برای  از سپرده خود  و حق استفاده 
وسیله  یک  اعتبار،  طریق  از  نیز  وام گیرنده 
پرداخت و دادوستد فراهم شده که منشأ آن 
اعطای اعتبار بانک های تجاری است. در واقع 

پول جدید اعتباری به وجود می آید.
به همین علت، همه چالش های فراز واقعی 
افزایش  ارز و سکه و  و فرود ظاهری قیمت 
شدید  کاهش  و  قیمت ها  عمومی  سطح 
جمله  این  در  می توان  را  مردم  خرید  قدرت 
بازار  در  دالر  قیمت  افزایش  کرد:  خالصه 
از این  برای صاحبان ثروت  تحمل پذیر نبود، 
رو، دولت سیاستی اتخاذ کرد که دالر مورد 
تومان   200 چهارهزارو  قیمت  با  را  آنها  نیاز 
به آنها بدهد و باقی مردم هم بدوند دنبال 
دالر ۸000 تا ۱0000 تومانی، دالری که عمال 
به دست نمی آید چون مبادی ورود آن بسته 
از خزانه  نیمی  این سیاست،  با  شده است. 
کشور بین خواص تقسیم شد. به مردم حتی 

یک دالر نرسید.
 

جهش ناگهانی قیمت ارز؟
دولت در سه سال گذشته روزانه به بیش از 
کشور،  سراسر  در  مجوز  دارای  صرافی   ۷00
حدود 20 میلیون دالر ارز نقدی پرداخت کرده 
تا با توزیع بین متقاضیان، نرخ ارز را در بازار 
ثابت نگه دارد. در همان ایام، قیمت دالر در 
صرافی بین 20 تا ۳۵ تومان ارزان تر از نرخ 
صرافی های  همیشه  مثل  بود.  بازار  در  دالر 
را  ارز  بیشترین  که  خصوصی  بانک های 
در  را  مبالغ  این  همه  بودند،  کرده  دریافت 
اختیار مردم قرار نمی دادند، بلکه عمده این 
بانک ها  این  اختیار سهامداران عمده  در  ارز 
به  بود.  گرفته  قرار  آنها  با  مرتبط  خواص  و 
روشی،  چنین  اتخاذ  با  دولت  ساده،  زبان 
خوب  ژن  دارندگان  از  گروهی  به  روز  هر 
دوردور  و  ماشین سواری  هنرشان  همه  که 
بود، روزانه ۵00 میلیون تومان هبه می کرد. 
دکتر  ریاست جمهوری  زمان  از  سیاست  این 
آن،  ثمره  که  شد  آغاز  احمدی نژاد  مهندس 
امثال بابک زنجانی بود که از همین پول های 
یافتند.  دست  عظیم  ثروت  آن  به  هبه شده 
آقای دکتر روحانی بعد  این شیوه در دولت 
از مدتی توقف، دوباره آغاز شد؛ توزیع پول، 
فرزندان  ازجمله  گروهی  بین  رانت  و  ثروت 
برخی وزرا و وکال )اصالح طلب و اصولگرا( که 
موفق شده بودند با نزدیکی به مراکز قدرت، 
دولت  که  حالی  در  بگیرند.  صرافی  مجوز 
می توانست همین مبالغ را از طریق سیستم 
متقاضیان  اطالعات  دقیق  ثبت  با  و  بانکی 
کنترل  را  پول  گردش  جریان  و  کرده  توزیع 
از  ارز خارج  فروش  و  توزیع  دولت  اما  کند، 
سیستم بانکی را ترجیح می دهد؛ برای اینکه 

اوال مقصد پول ها و خریداران واقعی ناشناس 
نماند.  ثانیا سفره ریزه خواران خالی  و  بماند 
مقامات  برخی  کشور،  کل  دادستان  به  قول 
قاچاق  در  وابستگانشان  و  فرزندان  و  کشور 
کاال سهم دارند )خبرگزاری فارس دوشنبه 2۷ 

آذر ۱۳96(.
اتفاقات دی ماه سال گذشته و اعتراضات پس 
از آن، برای اولین بار گروه بزرگی از ثروتمندان 
رانت خواری، صاحب  با  که  کسانی  به ویژه  و 
ثروت های هنگفت و بادآورده شده بودند و آن 
را در معرض خطر می دیدند، به فکر انداخت 
تا بخش مهمی از پول ها را به خارج از کشور 
و ازجمله به ترکیه، گرجستان، امارات، مالزی، 
نتیجه،  در  کنند.  منتقل  و...  کانادا  مالت، 
یافت.  افزایش  به شدت  ارز  تقاضای  میزان 
خارج شدن  به  ترامپ  تهدید  دیگر،  طرف  از 
از برجام و استقرار مجدد تحریم ها، تقاضای 

دریافت ارز را چندین برابر کرد.
ارزی که عرضه می شد بسیار کمتر از تقاضا 
کرد.  پیدا  صعودی  سیر  دالر  قیمت  و  بود 
ارزی  ذخیره  تمام  اگر  که  متوجه شد  دولت 
به  توجه  با  باز  بدهد،  صرافی ها  به  را  خود 
آماده  نجومی  ثروت های  و  نقدینگی  حجم 
جریان  نمی دهد.  را  تقاضا  کفاف  خروج، 
شد.  تعطیل  صرافی ها  به  ارز  واگذاری 
و دالر  ماندند  درها  واقعی پشت  متقاضیان 

روزبه روز گران تر شد.

 جهش در آمار تأسیس شرکت های 
بازرگانی  و  ثبت سفارش

با افزایش سرسام آور قیمت دالر انتقادها از 
دولت باال گرفت و اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهوری، در اقدامی ضربتی همراه 
با مقادیر قابل توجهی بیم و امید، نرخ دالر 
دالر  کرد.  اعالم  تومان   200 چهارهزارو  را 
نیامد  صرافی ها  به  تومانی   200 چهارهزارو 
و  کاال  واردکنندگان  به  کرد  اعالم  دولت  اما 
تک نرخی  قیمت  همان  به  را  دالر  خدمات، 
واگذار می کند. صاحبان ثروت های میلیاردی 
و  افتادند  چاره جویی  فکر  به  بالفاصله 
و  بازرگانی  شرکت های  تأسیس  به  شروع 
شرکت  تأسیس  روند  کردند.  سفارش  ثبت 
و  دولت  رسمی  روزنامه  در  آگهی  انتشار  و 
همچنین ثبت سفارش به طور معمول و در 
می برد  زمان  ماه  شش  حدود  عادی  شرایط 
و جالب است که به محض بازشدن درهای 
خزانه بانک مرکزی در همان روزها این روند 
به یک روز کاهش یافته و با صرف کردن چند 
سکه بیشتر می توان این روند را به نیم ساعت 
هم تقلیل داد. در شش ماه گذشته به این 
ترتیب بیش از 20 میلیارد دالر ارز از خزانه 
بانک مرکزی به متقاضیان واردات بابت ثبت 
سفارش کاالهایی که اساسا با افزایش قیمت 
صوری )Over Invoice( همراه یا تخصیص ارز 
به متقاضیانی که یا هیچ کاالیی وارد نخواهند 
کرد یا اینکه کاالی وارداتی را با احتساب قیمت 
آن به ارز آزاد روانه بازار می کنند، اختصاص 
نه  سیاست  این  انتخاب  درواقع  شد.  داده 
باعث توقف روند گرانی شد و نه تثبیت نرخ 
ارز. فقط گروهی از وابستگان ثروتمند شدند. 
دولت آنان را انتخاب کرد تا کاالها و خدمات 
وارد  تومانی   ۴200 ارز  با  را  مردم  نیاز  مورد 
کرده و با ارز 9000 تومانی بفروشند و یا گروه 

برگزیدگان غارتگران اقتصادی با پیش خرید 
سکه )جوانک داماد وزیر سابق 2۸000 سکه 
و یا جوانک ۳۱ ساله دیگر 2 تن سکه و یا ۵0 
نفر متقاضی ۳۸0هزار سکه( عمال به ثروتی 
بیش از کل درآمد مالیاتی کشور دست یابند. 
موسسات  در  قبال  وجوه  این  عمده  بخش 
مالی – اعتباری و بانک ها با سود 2۵ درصد 
فیل  و همچون  بود  بیشتر محبوس شده  و 
مست پس از خروج از بانک ها ویرانگری در 
دیگر  بار  واقع  در  بوجودآوردند.  را  اقتصاد 
تئوری منحط اقتصادخوانده های وطنی مبنی 
بر آزادسازی بازار با شکست مواجه شد. زیرا 
از آنجا که اساسا  بخش زیادی از سرمایه داری 
ایرانی دالل مسلک است، هیچ گونه مزیتی را 
در جامعه کار و تولید کشور به وجود نیاورد 
مزیت  کشور  مزیت های  تصاحب  با  بلکه 

زندگی مردم را از بین برده اند.

 شرکت های کاغذی جدیدالوالده  و 
صوری ارزخوار

آن هم  که  ارزخوران  ناقص  لیست  افشای 
 ۳۵ مبلغ  که  داد  نشان  بود،  شده  گزینش 
در  که  شده  واگذار  شرکتی  به  یورو  میلیون 
اوایل خرداد سال جاری به ثبت رسیده است. 
این شرکت مدعی است که با این پول موبایل 
قیمت  است.  کرده  وارد   ۱0 آیفون  الکچری 
آن  گویای  موبایل  بازار  در   ۱0 آیفون  امروز 
است که این شرکت گوشی ها را با قیمت دالر 
9000 تومانی به فروش می رساند و از همین 
یک بار واردات مبلغ ۴۵ میلیارد تومان سود 
هزینه ساخت  معادل  این سود  است.  برده 
جاده  کیلومتر   ۱۱0 یا  راه آهن  کیلومتر   ۵0
آسفالت یا دستمزد متوسط ماهانه ۳0 هزار 
آن  از  بعد  واگذاری ها  این گونه  است.  معلم 
انجام شد که دولت اعالم کرد برای کاالهای 
در  ارزان قیمت  ارز  مردم  نیاز  مورد  اساسی 
طور  به  می دهد.  قرار  واردکنندگان  اختیار 
تعمیرات  ارائه دهنده  شرکت  یک  به  نمونه 
موبایل ۱0 میلیون یورو ارز داده شده است. 
ارز واگذارشده به واردکنندگان اتومبیل ده ها 
در  واگذاری ها  این  است.  مبالغ  این  برابر 
ضروری  کاالهای  قیمت  که  است  شرایطی 
در  فروشندگان  و  می یابد  افزایش  روزبه روز 
مقابل اعتراض خریداران قیمت 9هزارتومانی 
این  از  واقع  در  می کنند.  یادآوری  را  دالر 
به  ارزان  قیمت  با  که  میلیارددالری   20
یک  حتی  تاکنون  شده،  واگذار  واردکنندگان 
دالر آن به سفره مردم باز نگشته است. چون 
ندارد.  کاال  فروش  روی  کنترلی  هیچ  دولت 
که  کاالهایی  قیمت  افزایش  به  است  کافی 
مبدأ خارجی دارند در ماه های آتی که اولین 
می گیرد،  صورت  ارزها  این  با  کاالها  عرضه 
سهم  می شود  معلوم  وقت  آن  كنیم.  توجه 
و  گرانی  بار  تحمل  نفتی  دالرهای  از  مردم 
 9000 دالر  قیمت  با  مایحتاج ضروری  خرید 

هزارتومانی است.

 ذی نفع اصلی تصمیمات اقتصادی 
دولت  چه کسانی بوده اند؟

سرمایه داری  نظام  در  که  است  آن  واقعیت 
سیاست  هر  خودمانی(،  )الگارشی  خصولتی 
و  گرانی  کنترل  برای  مثال  دولت  که  جدیدی 
اعمال شده، از سه دهه پیش  رهایی مردم 

انحای مختلف به نفع یک دهک خاص   به 
موسوم به ثروت خوران و دارندگان ژن خوب 
این  از  اقتصادی  دهک های  سایر  و  بوده 
شدید  کاهش  و  تیره روزی  جز  سیاست ها 
قدرت خرید نصیبی نبرده اند. درواقع نتیجه 
ارز  قیمت  تک نرخی شدن  سیاست  اعمال 
رفاه حال کسانی است که قصد  برای  صرفا 
دارند ثروت های بادآورده را به خارج منتقل 
کنند یا بازرگانانی که مورد عنایت خاص قرار 
دارند. این افراد چون نگران آینده ثروت خود 
هستند با این سیاست می خواهند اندوخته 
ارزی کشور را بین وابستگان و ریزه خواران 
ترک  به  مجبور  اگر  تا  کنند  تقسیم  خاص 
صندلی فرمانروایی شدند، ریالی برای مردم 
صدها  حضور  ادعا  این  دلیل  نماند.  باقی 
آقازاده و شازده خانم مهاجر و دو پاسپورتی 
و  ایران (  )دشمن فرضی مردم  آمریکا  ساکن 
اروپا می باشد. هستند کسانی در این رابطه با 
نام  محسن و ابوالقاسم و جبار و امیر که نام 
خودرا به مزدک بابک و یا بابک مزدک تغییر 

داده و ادعای مبارزه با فساد را دارند.

بانکی   سونامی  آشکار   شروع 
کاهش نرخ سود بانکی

به  بخش نامه ای  در   96 مردادماه  در  دولت 
بانک ها تکلیف کرد که نرخ سود بانکی برای 
 ۱۵ به  درصد   2۳ از  بلندمدت  سپرده های 
 ۱0 به  کوتاه مدت  سپرده های  سود  و  درصد 
درصد کاهش یابد. ظاهرا هدف واقعی این 
بخش نامه این بود که سپرده های بانک ها با 
تولید واگذار  ارزان تری به جامعه کار و  نرخ 
وابستگان  معمول  طبق  عمل  در  اما  شود، 
بخش نامه  این  بردند.  این سیاست سود  از 
امروز  اقتصادی  مشکالت  گواهی  به  که 
ناسنجیده ترین اقدام دولت بود، عمال کنترل 
از بین  را  بانک ها  »غول نقدینگی« مهار در 
آزادشده  نقدینگی  این  اعظم  بخش  و  برد 
بخش  و  شد  طال  و  سکه  و  ارز  بازار  روانه 
سهام  به ویژه  سهام  بازار  به سوی  آن  دیگر 
شرکت های صادرکننده مواد خام کشور شد و 
در عمل همه بافته های دولت در کنترل تورم 

را نقش برآب کرد. 
طال  بازار  به  نقدینگی  ورود سونامی  از  بعد 
دولت  قیمت ها  سرسام آور  افزایش  و  ارز  و 
سعی کرد که آب رفته را به جوی بازگرداند 
و آن دیو را دوباره در کوزه حبس کند. این 
سپرده های  به  که  کرد  مخیر  را  بانک ها  بار 
کنند.  پرداخت  20درصدی  سود  بلندمدت 
حذف  جدید  بخش نامه  جالب  نکته  اما 
از  تومان  ۱00 میلیون  از  کمتر  سپرده های 
دریافت سود 20درصدی بود. به عبارت دیگر 
دولت با این بخش نامه عمال سود سپرده های 
و فقط  آنها دریغ کرد  از  را  افراد کم بضاعت 
سود  دریافت  مستحق  را  ثروتمندتر  افراد 
نگرش  گویای  که  سیاستی  دانست؛  سپرده 
رانت خواران  به  ویژه  عنایت  و  دولت  خاص 
و علیه طبقات فرودست جامعه بود زیرا از 
اقتصادی بحران  که  پیش  سال  چند  حدود 

غالمحسین دوانی )پژوهش گر مالی – اقتصادی( / عضو انجمن اقتصاددانان حرفه ای بریتیش کلمبیا

ادامه در صفحه ۱۸
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آیا بر اثر تصادف ناشی از اتومبیل آسیب دیده اید؟
قبل از تماس با ICBC یک متخصص را به خدمت بگیرید. 

• بدون دریافت هزینه تا توافق نهایی   
• مشاوره رایگان  

• قرار مالقات در بیمارستان و منزل   
• دریافت دستمزد به میزان درصد پائین 

ICBC افراد متخصص را به خدمت گرفته 
تا علیه ادعای شما به کار بندد، شما نیز 

وکالی متخصص را به خدمت بگیرید 
تا جهت منافع شما اقدام نمایند. 

قوانین ICBC جدیداً عوض شده.  
قبل از هرگونه اقدام جهت تماس با

 ICBC برای تشکیل پرونده 
با ما تماس بگیرید. 

#1900-1177 WEST HASTINGS STREET VANCOUVER BC V6E 2K3

       PHONE: 604 - 718 - 6886              WEBSITE: www.westpointlawgroup.com

Westpoint | LAW GROUP

For English Call Matthew Fahey at 604 - 718 - 6880  
or Email mfahey@westpointlawgroup.com         

Matthew Fahey «ماتیو فهی» تاکنون با موفقیت، مطالبات موکلین خود را در آسیب دیدگی 

ناشی از تصادف رانندگی از قبیل: عضالت، شکستگی استخوان، آسیب های روحی ناشی از تصادف، 

از دست دادن حقوق و کسب و کار دریافت داشته است. ماتیو فهی می تواند  و  فلج، ضربه سر 

برایتان قرار مالقات با متخصصین و همچنین تعیین وقت جهت MRI را تنظیم نماید.
 

دفتر ماتیو فهی به نورت شور بسیار نزدیک است. همچنین خدمات امور مهاجرت نیز ارائه می شود. 

For Farsi Call 
Bahar Afshari at 604 - 561 - 4644

تماس با ما به نفع شماست و شما از تماس با ما پشیمان نخواهید شد. 
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محمد صوفی  
امالک  فروش  و  خرید  بهترین  ارائه  من  تخصص 
مسکونی، تجاری، صنعتی، زمین و همچنین فروش 

به صورت انحصاری می باشد. 
صادق  و  کوشا  تجربه،  با  مطلع،  شخصی  انتخاب 
امر خرید  موضوعی بسیار مهم و تعیین کننده در 
و فروش ملک شماست.  برای انتخابی بهتر بسیار 
را در  بتوانم تجارب خود  بود که  خوشحال خواهم 

اختیارتان قرار دهم.

 تلفن: ٨٠٠٧ - ٧٨٣ - ٦٠٤ 
New Coast Realty

رضا خدابخش 
ک  مشاور امور امال

(مسکونی - تجاری)

Residential,Commercial
& Business

 Cell:    
604 916 7212

rkodabash@gmail.com     
W.RayKodabash.com

برای اطالعات بیشتر 
از لیستینگ ها، لطفا به 

وب سایت من مراجعه کنید.

 • • • Business Listings For Sale • • • 

 • • • Residential Listings For Sale • • • 

2bed+den apartment (1128 sqft)
 with Vaulted Ceiling, and a huge 

private secured Patio (336 sqft)

34 - 3200 Westwood St. Port Coq

$488,000.00
New

Profitable Convenience Store in Dountown Vancouver

Excellent Brewery business with 25 years 
history and 2 licenses (Beer & Wine)

Profitable Security business with 3 vehicles

Ubrew business with potential Microbrewing
 in Surrey (Beer & Wine)

Franchised Print Shop in Coquitlam

Very profitable Toy & Hobby Store in Metrotown Mall - RC World

Coffee shop/ Restaurant & Bar in Vancouver

Convenience business with property in N Van
Donair shop on Granville St, downtown

Donair shop w liquor license in Kitsilano

Shoe Repair Shop in Vancouver (West)

Convenience store in North Vancouver

Smoke shop in a mall- N Coquitlam

Donair shop w Pizza & Persian Kabob in Poco

Lease: Office (650 sqft) Retail / Storge, In N BBY.

$185K

$250K

$148K

$148K

$59,500

$300K

$29K

$198K

$180K

$1050

$299K

$98K

$88K

$799K

$98K

Sold

گزیده خبرهای کانادا 	�

رده بندی شاخص نوآوری جهانی اقتصاد اعالم شد
کانادا در رتبه شانزدهم جای گرفت

به گزارش شهرگان به نقل از رسانه هدهد؛ شاخص نوآوری نقش نوآوری 
را به عنوان محرک رشد اقتصادی و رفاه کشورها مهم و کلیدی می شناسد 
و کشورها را با استفاده از 81 معیار در موضوعات مختلف از جمله آموزش، 
دسترس پذیری و انگیزه بخشی استعدادها و انتقال نیروها بین مرزها و 
بین شهرها رتبه بندی می کند. GII یک مرجع مهم در نوآوری بوده است؛ 
به طوری که تصمیم گیران سیاسی با هدف توسعه عملکرد نوآوری کشورها 

از آن به عنوان یک ابزار استفاده می کنند.
بر همین اساس برای هشتمین سال متوالی سوئیس توانست مقام اول 
را به عنوان نوآورترین اقتصاد جهان در شاخص نوآوری به خود اختصاص 
دهد. پس از سوئیس، هلند، سوئد، انگلیس، سنگاپور، آمریکا، فنالند، 
قرار  رده بندی  این  دهم  تا  دوم  رده های  در  ایرلند  و  آلمان  دانمارک، 

گرفته اند.
چین،  فرانسه،  لوکزامبورگ،  کنگ،  هنگ  ژاپن،  جنوبی،  کره  اسرائیل، 
کانادا، نروژ و استرالیا نیز به ترتیب در رده های بعدی نوآورترین کشورهای 
جهان در شاخص شاخص نوآوری 2018 قرار گرفته اند. چین برای نخستین 
بار موفق شده است در جمع ۲۰ کشور برتر نوآور قرار گیرد که موفقیتی 

برای دولت این کشور محسوب می شود.
فرانسیس گوری- دبیر کل سامان مالکیت فکری- گفت: صعود سریع چین 
در رده بندی نشان دهنده مسیر استراتژیک تعیین شده توسط مقامات 
عالی این کشور برای توسعه ظرفیت های نوآورانه در این کشور و حرکت 

به سمت تغییرات بنیادی در بخش های اقتصادی و صنایع دانش بنیان تر 
برای حفظ مزیت های رقابتی است.

این هشتمین سال متوالی است که سوئیس به عنوان نوآورترین اقتصاد 
جهان در لیست شاخص نوآوری معرفی می شود. این کشور در رده اول 
یا دوم شاخص های این رده بندی چون شاخص های مرتبط با ” آی پی”، 
تولیدات با تکنولوژی باال و متوسط، مخارج تحقیق و توسعه و کیفیت 

دانشگاه های داخلی قرار دارد.
گفتنی است که کشور کانادا در سال 2017 در مقام هجدهم شاخص 
نوآوری جای داشت که توانست در سال 2018 به رتبه شانزدهم دست 

پیدا کند.

کانادا دومین مقصد محبوب مهاجرین ثروتمند از کشور چین است
به گزارش رسانه هدهد به نقل از گلوبال نیوز ، بر اساس یک نظرسنجی 
انجام شده کانادا برای اولین بار تبدیل به دومین مقصد مهاجرین ثروتمند 

از کشور چین بدل شده است.
بر همین اساس ایاالت متحده آمریکا در رتبه اول این نظرسنجی قرار دارد 
اما به طور کلی از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری این 
کشور میزان محبوبیت آمریکا کاهش چشمگیری داشته است و مهاجرین 

ثروتمند چینی این کشور را در اولویت خود قرار نداده اند.
از سوی دیگر کشور کانادا با صعود به رتبه دوم توانسته است سهم زیادی 
از مهاجرین ثروتمند کشور چین را به خود اختصاص دهد و این در حالی 

است که استرالیا در رتبه چهارم این نظر سنجی قرار دارد.
ثروتمند  افراد  بین  امسال  ژوئیه  و  آوریل  ماه های  در  نظر سنجی  این 
چینی با دارایی حدود 2 الی 30 میلیون دالر انجام شده است و از شرکت 
کنندگان در نظر سنجی خواسته شده بود تا برنامه های مهاجرتی خود 

را شرح دهند.
بر تداوم سرمایه گذاری  این گزارش همچنان  همچنین در بخش دیگر 

مردمان چین بر بازار امالک و مستغالت کانادا اشاره دارد.
بانکی که در هفت سال گذشته بی  افزایش نرخ بهره  از  همزمان پس 
سابقه بوده است، پیش بینی می شود کانادا با رشد اقتصادی بیشتری 

نسبت به سالهای گذشته روبرو باشد.
چندی پیش Royal LePage در گزارشی عنوان کرد، با وجود افزایش نرخ 

بهره، قیمت خانه در کانادا همچنان افزایش خواهد یافت.
پنجم  رتبه  در  نیویورک  از  بعد  ونکوور  نظر سنجی شهر  این  اساس  بر 
محبوب ترین شهرها برای مهاجرین ثروتمند چینی تبدیل شده است و 
پس از آن شهر تورنتو از کشور کانادا نیز در رتبه هشتم این جدول قرار 

دارد.

بازرسی قایق های کانادایی توسط 
گشت مرزی آمریکا

به گزارش شهرگان به نقل از رسانه پرشین میرور؛ اختالف نظرهای کوچک 
اواخر سال های ۱۷۰۰  از  که  آمریکا  و  کانادا  بین  در مورد خطوط مرزی 
میالدی جریان داشته، در حال باالگرفتن و تبدیل به تنش هایی میان دو 

کشور است.
به گزارش کنیدین پرس، در دوهفته گذشته، دست کم ۱۰ قایق ماهیگیری 
کانادایی در منطقه New Brunswick  هنگام ماهیگیری، توسط ماموران 

گشت مرزی آمریکا، بازرسی شده اند.
رییس شورای مشورتی ماهیگیری منطقه Laurence Cook ،۳۸  گفته 

wedding Ceremony
604-739-9491
www.aroosy.ca

Dr. Monir Taha
مراسم پیوند همسرى شما را به زبان شیواى فارسى،

 شعر و سخن عاشقانه اجرا مى کند.
  تلفن: 9491 - 739 - 604

عکاسى و زیباترین عکس را هم با خالقیت
 Romin Deravian

از همین شماره تلفن بخواهید و انتخاب کنید
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Realtor, Rental Property Manager 
& Mortgage Broker

 Cell: 778 - 928 - 5557 
Office: 604 - 421 - 1010

خانم سفاری 
مشاور و متخصص در خرید، فروش و اجاره امالک در سراسر استان بی سی• 
مشاور و متخصص وام بانکی در سراسر استان بی سی• 

a.saffari2011@gmail.com
3137 St Johns St. Port Moody, BC 

Tel: 604 - 986 - 4404
maureenk.travel@telus.net

النا  فربهى مدیریت جدید آژانس مسافرتی مورین کی تراول
 با سپاس و قدردانی از همه عزیزانی که تاکنون با ما همراه و از 
با  کماکان  می رسانیم  اطالع  به  وسیله  بدین  کرده اند،  ما حمایت 
اقصا  و  ایران  به  پرواز  برای  نرخ  بهترین  ارائه  با  و  مدیریت جدید 

نقاط جهان، تهیه تورهای مسافرتی، کروز و . . . 
آماده مشاوره و راهنمای شما هموطنان عزیز در آژانس هواپیمایی 

مورین کی می باشیم.

Direct Line: 604 - 710 - 0241 (Elena Farbehi)

# 5-1480 Marine Dr. North Vancouver, BC. V7P 1T6

BC REG NO: 3517, IATA Accredited Agent

گزیده خبرهای کانادا	�

بهانه  به  آمریکایی  ماموران  توسط  کانادایی  قایق های  از  تعدادی  است، 
وجود مهاجران غیر قانونی مورد بازرسی قرار گرفته اند.

وی در مصاحبه ای اعالم کرد: »یک سوء تفاهم کوچک در جایی بوجود 
آمده است. آنها در آبهای بین المللی هستند، بنابراین گشت مرزی نباید 

قایق های کانادایی را متوقف می کرده است«.
جزیره  غرب  کیلومتری جنوب  فاصله ۱۹  در  که   Machias Seal جزیره 
Grand Manan  و شرق Maine قرار دارد، منطقه مورد مناقشه  ای است 
که  جایی  می شود.  شناخته   Gray Zone خاکستری  منطقه  نام  به  که 
ماهیگیران کانادایی و آمریکایی سالیان متمادی در کنار یکدیگر به حرفه 

ماهیگیری می پردازند. 
با این حال، هر دو کشور کانادا و آمریکا در مورد مالکیت قانونی بر روی 

این جزیره و آبهای اطراف آن در دهانه خلیج Fundy ، اختالف دارند.
در طول دهه گذشته، صید سود آور خرچنگ دریایی در این ناحیه افزایش 

یافته است و رقابت بین ماهیگیران دو طرف را شدت بخشیده است.
آقای Stephen Kelly، دیپلمات سابق آمریکایی که در کانادا نیز خدمت 
کارولینای  در  دانشگاه دوک  در  تحقیق  در حال  در حال حاضر  و  کرده 

شمالی است، می گوید هیچ یک از دو کشور قبول ندارند که ناحیه ای به 
نام Grey Zone وجود دارد.

وی می گوید هر دو کشور اقدامات کمی در مورد اثبات ادعای خود انجام 
داده اند.

وی ادامه داده است: »اظهار اینکه ماموران مرزی به  دنبال مهاجران غیر 
قانونی بوده اند، به نظر غیر مناسب می آید.«

وی می گوید:» این امر ممکن است، اما خلیج Maine مسیر اصلی برای 
مهاجران غیر قانونی که میخواهند وارد آمریکا شوند، نیست. برعکس 
اگر این منطقه مسیر عبور مهاجران غیرقانونی باشد، مردم می خواهند 
به طرف دیگر بروند. یعنی آنها سعی می کنند از آمریکا خارج شده و در 

کانادا درخواست پناهندگی کنند«.
 آقای Kelly  افزود که قاچاق مواد مخدر عاقالنه تر به نظر می رسد.

به گفته  Laurence Cook، او هرگز در این منطقه، که عموماً گارد ساحلی 
آمریکا گشت می زنند، ماموران گشت مرزی را ندیده است. وی می گوید 

که نمی داند چطور مقامات آمریکایی به ناگهان قدرت نمایی کرده اند.
وی گفته است: »ناگهان رفتار آمریکایی ها تغییر کرده است وعلت آن 

اتفاقی  چه  که  بپرسیم  آمریکا  مرزی  مقامات  از  باید  نیست.  مشخص 
افتاده است.«

 گشت مرزی آمریکا که زیر مجموعه اداره گمرک و حفاظت از مرزهای 
آمریکا است، هیچ اظهار نظری در این مورد نکرده است و تمام سواالت 
را به وزارت خارجه آمریکا ارجاع داده است که آنها نیز درخواست برای 

مصاحبه در این مورد را بی پاسخ گذاشته اند.
وزارت خارجه کانادا در بیانیه کوتاهی اظهار داشته است تحقیقات در این 

زمینه در حال انجام است و این حادثه در آب های کانادا رخ داده است.
با  رایزنی  حال  در  کانادا  دولت  که  است  گفته  کانادا  دولت  سخنگوی 
مقامات آمریکایی است، ولی به جزئیات پاسخ اتاوا به این مسئله اشاره ای 

نکرده است.
قدم های  ما  مرزی،  مشکل  نهایی  حل  زمان  تا  است:»  کرده  اعالم  وی 
عملی با ایاالت متحده برخواهیم داشت، تا از مدیریت صحیح این ناحیه 
اطمینان حاصل کنیم. کانادا و آمریکا سابقه طوالنی در همکاری با یکدیگر 
تضمین  را  کشور  دو  هر  امنیت  و  منطقه  این  در  ماهیگیری  که  دارند، 

می کند«.

چرا درخواست های ویزای کانادا بیشتر از گذشته رد می شود؟
به گزارش شهرگان به نقل از رسانه پرشین میرور؛ کانادا در سال ۲۰۱۷، 
بیش از یک چهارم از تقاضانامه های ویزای کوتاه مدت برای سفر به این 
کشور را رد کرده است، و در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸ نیز این رقم به 

۳۰ درصد رسیده است.
تعداد  بعد،  به   ۲۰۱۲ سال  از  میل،  اند  گلوب  روزنامه  گزارش  به 
درخواست های ویزاهای کوتاه مدت مانند: توریستی، تحصیلی، کاری، و 
دیدار اقوام و بستگان و تعداد درخواست های رد شده، هر دو افزایش 

قابل توجهی داشته اند.
از اطالعات بدست  بر أساس این گزارش، که روز ۸ ژوئیه، با استفاده 
آمده از وزارت أمور مهاجرت و شهروندی کانادا منتشر شده، بین سال های 
توسط  در هر سال،  بررسی شده  تقاضانامه های  تعداد  تا ۲۰۱۷،   ۲۰۱۲
وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا از ۱.۳ میلیون به ۲.۳ میلیون پرونده 

افزایش یافته است.
در همین مدت، تعداد درخواست های مردود شده به بیش از ۶۰۰٫۰۰۰ در 

سال ۲۰۱۷ رسیده است.
این گزارش می افزاید، آمار رد شدن درخواست های ویزای غیر تحصیلی 
در سال ۲۰۱۲، هجده درصد بوده است که این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۲۶ 

درصد افزایش یافت است.
این اطالعات نشان می دهد که تعداد درخواست های رد شده در مورد 
ویزاهای غیر تحصیلی، در سه ماهه نخست سال جاری به رقم خیره کننده 

۳۰ درصد رسیده است.
آمار رد شدن درخواست های ویزا تحصیلی از این نیز فراتر رفته است، 
به طوریکه از ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۲، به رقم ۳۳ درصد در سال ۲۰۱۷ 

افزایش داشته است.
روزنامه گلوب  اند میل می نویسد که این اطالعات بیانگر این است که 
روی  پیش  موانع  و  می شود،  مشکلتر  روز  به  روز  کانادا  ویزای  دریافت 

متقاضیان در حال بیشتر شدن است.
و  آفریقایی  متقاضیان کشورهای  میان  در  رد شده  درخواست های  آمار 
خاور میانه بیش از دیگران است، به طوریکه ۷۵ درصد  از متقاضیان ویزای 
سال  دو  در  أفغانستان،  و  سوریه،  یمن،  سومالی،  کشورهای  از  کانادا 

گذشته با درخواست ویزایشان موافقت نشده است.
دولت کانادا دارا بودن شرایط زیر  را برای متقاضیان دریافت ویزا الزامی 

می داند:
– داشتن مدرک مسافرتی معتبر، مانند گذرنامه

– داشتن سالمت جسمی
– عدم سوء پیشینه و تخلفات مربوط به امر مهاجرت

– قانع کردن مامور اداره مهاجرت، برای داشتن رابطه قوی با کشور مبداء 
مانند داشتن شغل، مالکیت منزل، دارایی های مالی و خانواده، که باعث 

بازگشت متقاضی به کشور خود پس از دیدار از کانادا بشود.
– قانع کردن مامور اداره مهاجرت که پس از پایان سفر دارنده ویزا، کانادا 

را ترک می کند
و در آخر داشتن پول کافی برای مدت زمان اقامت خود در کانادا

الزم به ذکر است که دارا بودن تمامی این شرایط، منجر به صدور ویزا 
کانادا تصمیم  اداره مهاجرت  مامور  و فقط  نخواهد شد،  برای متقاضی 

گیرنده اصلی در مورد صدور ویزا یا رد کردن درخواست متقاضی است.
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کاهش شدید وام خرید مسکن در کانادا
میرور؛  پرشین  رسانه  از  نقل  به  شهرگان  گزارش  به 
بازار فروش امالک در کانادا، در حال تجربه نرخ های 
بهره باالتری است، و رتبه اعتباری خریداران نیز فاصله 

زیادی با نرخ بهره ندارد.
 Better اینترنتی  نشریه  در  که  گزارشی  براساس 
Dwelling منتشر شده، آمار Bank Of Canada  نشان 
باالیی  رکورد  به  بدهی خانواده ها  میزان  که  می دهد 
نرخ  باالست،  آمار  این  اینکه  علی رغم  است.  رسیده 

رشد بدهی ها، برای خریداران در حال کاهش است.
رشد منفی نشانه دیگری است از اینکه چرخه اعتباری 

خریداران به باالترین حد خود رسیده است.
از  نخست  باید  مهم،  اطالعات  این  بهتر  درک  برای 
شد.  آگاه   )Credit Cicle( یا  اعتباری  چرخه  اصول 
چرخه اعتباری مبحث مفصلی، اما در اینجا به دو اصل 
ابتدایی آن یعنی expansion و contraction   اشاره 

می شود.
یا  رشد  مرحله  که  است  آمده  فوق  گزارش  در 
شد.  خواهد  بازار  توسعه  و  رشد  باعث   expansion
در این مرحله ارزش دارایی ها و سرمایه گذاری ها باال 

می رود. افزایش »ثروت«، از طریق قدرت رتبه اعتباری یا Credit باعث 
تولید پول بیشتر می شود، در این مرحله بانک ها عالقه فراوانی به اعطاء 
وام دارند. متعاقباً در طی مرحله رشد، میزان بدهی ها به سرعت افزایش 

پیدا می کند.
وقتی خرید و فروش در باالترین نقطه قرار دارد، شروع به سقوط می کند، 
و در پی آن اعتبار مالی نیز کاهش می یابد. دارایی ها و سرمایه گذاری ها به 

کندی رشد می کنند و میزان نقدینگی کاهش می یابد.
این امر تاثیر معکوس دارد و بانک ها شرایط وام های خود را سخت می کنند 
و نرخ بهره را افزایش می دهند. دلیل آن این است که جریان نقدینگی کم 

به معنی خطر باالست، و همچنین خطر ورشستگی نیز افزایش می یابد.
نرخ بهره باال باعث از هم گسیختگی چرخه اعتباری شده، همزمان تقاضا 
برای وام بانکی افزایش پیدا می کند. بدهکاران بر روی کاهش بدهی خود 
متمرکز میشوند، و Credit به مرحله Contraction یا کوچک شدن وارد 

می شود.

میزان بدهی مردم کانادا چقدر است؟
مردم کانادا در میزان بدهی خانواده رکورد جدیدی به ثبت رسانده اند. 
میزان کل بدهی به تمام موسسات مالی در پایان ماه می گذشته به رقم 
۲.۱۱۹ تریلیون دالر رسیده است که نسبت به سال گذشته ۴.۴۱ درصد 

افزایش داشته است.
وام های مسکونی ۱.۵ تریلیون دالر از کل بدهی را به خود اختصاص داده 

است.
اعتبار خریداران شامل ۶۰۸ میلیارد دالر دیگر می شود که افزایش ۴.۴۲ 

درصدی را نشان می دهد.
اگر به این ارقام دقت کنید، متوجه می شوید که نرخ رشد به سرعت در 

حال کند شدن است.
در حال حاضر وام های بانکی، در کند ترین سرعت رشد خود از آگوست 

۲۰۰۱ به این سو قرار دارند.
نرخ رشد اعتباری خریداران هم اکنون در سطح آوریل ۲۰۱۷ است.

رکود  هر  از  بعد  و  قبل  رشد،  نرخ  دو  هر  که،  است  داده  نشان  تاریخ 
اقتصادی، همزمان کاهش می یابند.

در این گزارش همچنین اشاره شده مردم کانادا در حال حاضر بدهی های 
خود را به شدت افزایش می دهند، و گرچه رشد منفی چیز خوبی است، 
با این حال، تصحیح و متعادل کردن اقتصادی که بر مبنای اعتبارات به جلو 

می رود، هرگز راه ساده ای نخواهد داشت.
به نظر می رسد در پایان همین ماه Bank Of Canada، برای تصمیم گیری 

در مورد افزایش نرخ بهره، مشکل بغرنجی را پیش رو داشته باشد.

بانک مرکزی کانادا برای چهارمین 
بار دست به افزایش نرخ بهره زد

 

طبق بیانیه رسمی انتشار یافته از سوی بانک مرکزی کانادا برای تصمیم 
نرخ بهره در روز چهارشنبه، 11 ژوئیه 2018 آمده است:

بانک مرکزی کانادا امروز طبق هدف خود، نرخ یک شبه را به 1/2 1 درصد 
افزایش داد. نرخ بانک به ترتیب 3/4 1 درصد و نرخ سپرده 1/4 1 درصد 

است.
طبق گزارش )April Monetary Policy )MPR این بانک انتظار دارد که 
اقتصاد جهانی در سال 2018 در حدود 3/4 3 درصد رشد کند و در سال 

2019، 1/2 1 درصد افزایش یابد.
این بانک هر شش هفته در مورد افزایش نرخ بهره پرایم تصمیم گیری 
میکند. و تاکنون هر بار با 0.25 درصد افزایش مواجه بوده است. تصمیم 

در افزایش نرخ بعدی نیز در ماه سپتامبر اتفاق خواهد افتاد.
دولت کانادا علت اینکار را پیشرفت اقتصاد و کنترل نرخ تورم می داند و 
این افزایش همچنین بر بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود و احتماال باعث 

کاهش قیمت می شود.

پس از گرمای بی سابقه در استان 
کبک و قربانی گرفتن 54 نفر، 

سرانجام هوا خنک شد
به گزارش شهرگان به نقل از رسانه هدهد؛ سرانجام هوا خنک شد، اما 
استان کبک 54 قربانی گرفت و آسیب ناشی از گرمای بی سابقه چند روز 
گذشته باور نکردنی بود. تعداد مرگ و میر ناشی از موج گرما در کبک به 

54 نفر رسید!
این تلفات مشابه با تلفات ناشی از طوفان زمستان 1998 بود که مناطقی 
از کبک را فلج کرد. در چند روز گذشته 28 نفر فقط در مونترال جان خود 

را از دست دادند.
بقیه تلفات در مناطق زیر بود:

   Eastern Townships , Mauricie, Montérégie , Quebec City/
Chaudiére-Appalaches, Lanaudiére , Laurentians  and Laval .

موج گرما در کبک یکی از مرگبارترین بالیای طبیعی در تاریخ کانادا بود، 
درجه حرارت باال، و نه یک زلزله، سونامی و یا طوفان، 50 نفر را کشته 

است. این باور نکردنی است!
هنوز  که  دلیل  این  به  یابد  افزایش  است  ممکن  جاری  تلفات  شمار 
نیروهای کمکی پلیس در حال بررسی  محله ها و مناطق اقامتی آسیب 
پذیر هستند. این نشان می دهد که مونترالی ها همیشه باید به خاطر 
داشته باشند که در صورت گرم شدن هوا از حال آشنایان سالخورده و 

همسایگان خود در موارد گرمای شدید باخبر باشند.
بنا به گزارش رسانه هدهد کانادا به نقل مونترال گزت دکتر دیوید کایزر، 
متخصص بخش بهداشت عمومی توضیح می دهدکه علت مرگ میتواند 

موارد متعددی باشد.
 او می گویید عالئم سکته مغزی قبل از مرگ یا افزایش شدید دمای بدن 
دو مورد از این علل می باشد که زیاد رایج نیست و فقط دو مورد از 28 

مورد مرگ را در هفته گذشته بوده است.
کایزر تصریح کرد که اکثر مرگ و میرها، مواردی است که فردی از یک 

وضعیت اساسی مانند دیابت، در محیط گرم در خانه می میرد. او گفت 
که هیچ یک از 28 مورد مرگ در بیمارستان ها یا مراکز درمانی  رخ نداده 

است.
او  ادامه داد که افرادی که به علت گرما جان خود را از دست داده اند به 
روش های مختلفی شناسایی شده اند. برخی از مرگ ها به سرعت اطالع 
داده شده است، در حالی که برخی  طول می کشدتا کسی باخبر شود  

مانند مواردی که در آن فرد به طور اجتماعی ایزوله است.
اداره هواشناسی کانادا اعالم کرده بود که روز جمعه انتظار می رود دما 
تا 13 درجه سانتیگراد کاهش یابد. ولی امکان افزایش تعداد مرگ و میر 
وجود دارد به این دلیل که تمام مناطق مونترال یا استان کبک به طور 

کامل بررسی نشده است.

چرا هوای گرم استان کبک 54 نفر قربانی گرفت؟
آیا با بیماری های هایپرترمی و درمان آنها آشنایی دارید؟

در روزهای گذشته موج گرمای بی سابقه سراسر استان کبک را فرا گرفت، 
به شکلی که دمای هوا به همراه رطوبت در برخی ساعات به 45 درجه 
سانتیگراد میرسید و همین امر موجب ایجاد بحران در بین مردم شد. 
لوازم خنک کننده  با حجوم به فروشگاه ها تمامی  به شکلی که مردم 
لوازم  تمامی  ای  و بطور غیر منتظره  را خریداری کردند  آن فروشگاهها 
الکترونیکی خنک کننده در استان کبک نایاب شد. موج گرما به  حدی بود 

که در مجموع 54 نفر در استان کبک جان خود را از دست دادند.
اما مسئله مهم شناخت علت این مرگ و میرها است با توجه به باالرفتن 
و  عالیم  چنانچه  تابستان،  فصل  در  باال  رطوبت  همراه  به  گرما  میزان 
نشانه های گرمازدگی را بشناسیم می توانیم از بروز آن در خود و اطرافیان 

جلوگیری کنیم.
پر از نم و دم شدن هوا بهمراه دمای باال یا   همان پدیده شرجی پدیده ای 

است جوی در استان کبک و در تابستان های گرم رخ میدهد.
مردم ساکن در استان  درگیر با این پدیده باید بدن خود را با این شرایط 
آب و هوایی تطبیق دهند تا دچار مشکالت بدنی نشوند. در زمان بروز 
این پدیده گرمای هوا غیر قابل تحمل می شود چرا که بدن آب خود را با 
تعریق از دست می دهد و به همین دلیل اگر پس از تعریق نتواند دمای 

بدن را تعدیل کند، گرما دوچندان می شود.

رطوبت هوا و آلرژی
رطوبت به طور مستقیم بر مقدار آلرژن ها )مواد حساسیت زا( موثر است. 
رطوبت زیاد باعث افزایش گردوغبار و قارچ ها می شود و در نتیجه باعث 

ابتال به آلرژی می شود.

رطوبت هوا و درد مفاصل
هنگامی که رطوبت هوا زیاد شود، برخی افراد دچار سردرد و حتی درد 
به  نسبت  که  می باشند  گیرنده هایی  دارای  مفاصل  می گردند.  مفاصل 

تغییرات رطوبت و درد حساس هستند.
پوست، به طور مداوم رطوبت خود را از دست می دهد )با تبخیر عرق(. 
مقدار از دست دادن رطوبت پوست، برابر مقدار بخار آب موجود در هوا 

است.

بدن چگونه سرد می شود؟
هنگامی که دمای محیط نزدیک به دمای بدن گردد، بدن با اعمال یک 
کردن،  عرق  شامل  تغییرات  این  می کند.  خنک  را  خود  تغییرات،  سری 
تغییر سرعت گردش خون و افزایش تعداد تنفس برای خنک نگه داشتن 

بدن است.

خطرات رطوبت زیاد هوا
 هر چه قدر رطوبت هوا زیاد شود، به    همان نسبت بدن کار بیشتری 
برای خنک کردن خود انجام می دهد. هنگامی که تعریق برای خنک کردن 
بدن کافی نباشد و دمای بدن باال برود، موجب می شود که آب و مواد 
شیمیایی مورد نیاز بدن از دست بروند و عدم تعادل مواد شیمیایی در 

بدن رخ دهد.

راهکارهای مقابله با رطوبت شدید هوا
نوشیدن مقدار زیادی آب

خنک کردن بدن
آرامش

حفظ رطوبت کافی در خانه
دوری از هوای گرم

دم کرده گیاهی مخصوصا بابونه، باعث شل شدن عضالت و کاهش درد 
می شود.
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دوش آب گرم بگیرید.
منبع  موز  کنید.  استفاده  منیزیوم  و  پتاسیم  کلسیم،  حاوی  غذاهای  از 

خوبی از پتاسیم است.
ماساژ نیز باعث سهولت جریان خون می شود و گرفتگی عضالت و درد را 

کاهش می دهد.
کاهش قدرت بدنی و خستگی، گرفتگی عضالت، غش کردن و سنکوپ و 
گرمازدگی از دیگر مشکالتی هستند که در زمان افزایش میزان رطوبت هوا 

برای شهروندان به وجود می آیند.

دوچندان شدن مشکالت بیماران تنفسی در هوای شرجی
در همین رابطه یکی از پزشکان می گوید: سوخت و ساز مواد قندی و مواد 
چربی در بدن، گرما تولید می کند که این گرما باید از بدن خارج شود در 
غیر این صورت دمای بدن باال رفته، تب و مشکالت دیگر ایجاد می شود. 
یکی از راه های دفع گرمای بدن تعریق است. وقتی دمای بدن باال می رود، 
مایعی در سطح پوست جمع شده که در اثر تبخیر آن بدن خنک می شود 
اما هنگامی که غلظت بخار آب هوای محیط باال باشد، این تعریق در 
پوست با مشکل مواجه شده و گرما براحتی از بدن خارج نمی شود، به 

همین دلیل راه دیگری برای پایین آوردن دمای خود پیدا می کند.
راه دیگر برای خنک شدن بدن Convection یا تشعشع گرمایی است. 

الزمه این روش دفع گرما، این است که دمای هوای محیط کمتر از دمای 
بدن یعنی 37 درجه سانتی گراد باشد تا تبادل حرارتی میان بدن و محیط 
بیرون انجام شود. به دلیل همین دمای پایین هوا است که شرجی بودن 
در بعضی مناطق مشکل زا نیست. چرا که دمای بدن از طریق تشعشع 

پایین آمده و شرایط قابل تحمل می شود.
در صورتی که دمای هوای محیط گرم و شرجی باشد، فرآیندهای تشعشعی 
و تبخیری کاهش دمای بدن، دچار اختالل شده و بدن از طریق تنفس با 
تجمع حرارت خود مقابله می کند که این عمل فعالیت عضالنی را باال برده 
و گرمای بیشتری تولید می کند. به همین دلیل است که افراد در هوای 

شرجی دچار تنگی نفس می شوند.
اگر فرد دچار مشکالتی مانند آسم، برونشیت مزمن، کم خونی، بیماری های 
قلبی و سایر مشکالت تنفسی باشد با بروز هوای گرم و شرجی و افزایش 

کارکرد سیستم تنفسی، مشکالت دوچندان می شود.
افرادی که دچار مشکالت تنفسی هستند باید از قرارگیری در هوای گرم 
و شرجی اجتناب کنند و تا حد امکان در مقابل کولر و هوای خنک باقی 

بمانند؛ البته این توصیه ای پیشگیرانه است و نه درمانی.
تهیه و تنظیم: مریم چارکی 

– منبع: مونترال گزت

پرواز ونکوور به تورنتو: نهمین خط پرواز سودآور در دنیا
به گزارش شهرگان به نقل از سایت ایرانیان کانادا؛ طبق گزارش شرکت 
المللی  بین  بین فرودگاه  OAG، خطوط هواپیمایی  انگلیسی  هواپیمایی 
ونکوور )YVR( و فرودگاه بین المللی پیرسون تورنتو )YYZ( ساالنه 552 

میلیون دالر درآمد دارند.
در این فرودگاه ها روزانه 17 پرواز مستقیم انجام می شود، که به طور 
کلی شامل 48,253 ساعت پروازی و 11,445 دالر سود در هر ساعت می 
شود. در فرودگاه بین المللی ونکوور  پروازها از ساعت 6:30 صبح آغاز 
شده و تا نیمه شب ادامه دارند. در فرودگاه بین المللی پیرسون نیز از 

ساعت 7 صبح تا 1نیمه شب تقریبا هر یک ساعت یک پرواز هست.
هواپیماهایی که در پرواز مستقیم بین این دو فرودگاه استفاده می شوند 

 787 بوئینگ  و   ،777 بوئینگ   ،A320 ایرباس   ،A321 ایرباس  شامل 
میشود. البته نباید از پرواز های شرکت WestJet غافل شد. از زمانی که 
این شرکت همکاری خود را با شرکت Air Canada آغازکرده، روزانه 28 

پرواز مستقیم بین ونکوور و تورنتو انجام می شود.
به  آنجلس  لس  المللی  بین  فرودگاه  بین  پروازهای  متحده  ایاالت  در 
فرودگاه بین المللی جان اف کندی در رتبه پنجم، و پروازهای فرودگاه 
بین المللی سن فرانسیسکو به فرودگاه بین المللی نیوآرک در رتبه ششم 

قرار دارند.
تنها خط هوایی که توانسته در این رتبه بندی مرز 1میلیارد دالر را بشکند، 
شرکت هواپیمایی British Airway با سرویس هوایی بین فرودگاه بین 

المللی هیثرو لندن و فرودگاه بین المللی جان افکندی است.
شرکت OAG این رتبه بندی را بر اساس برنامه های پروازی و داده های 

ترافیکی بین آوریل 2017 و مارس 2018 انجام داده است.

لذت تماشای فیلمهای 2.99 دالری در سینماهای 
Cineplex از دست ندهید

به گزارش شهرگان به نقل از سایت ایرانیان کانادا؛ تقریبا با تعطیل شدن 
برخی مدارس در تابستان، شرکت Cineplex با پخش فیلمهای خانوادگی 
از  ماه  این چند  در  آماده سرگرم کردن کودکان شما  قیمتی مناسب  با 

تعطیالت میباشد.
خانواده ها میتوانند هر چهارشنبه در ماه جوالی و آگوست از تماشای 
سری فیلم های Family Favourites ارائه شده توسط شرکت سینمایی 

Cineplex با قیمت $2.99 لذت ببرند.
در سراسر کانادا، سینماها در ساعت 11 صبح میزبان تماشاگران با پخش 
و    Wonder ،Show Dogs ،E.T ،Despicable Me3 فیلم هایی چون

Justice League با قیمت بلیط 2.99 دالر میباشند.
بلیطها صرف  فروش  از  حاصله  درامد  از  بخشی  که   است  ذکر  شایان 

موسسه  We Charity میشود.

همچنین افرادی که عضو SCENE هستند میتوانند از 
 Cinplex تخفیفات استفاده کنند و برای خرید بلیطهای

Tuesday اقدام کنند.
سالن های مختلف پخش فیلم ها 2.99 دالری

Montreal
Cinéma Cineplex Odeon Brossard et VIP
Cinéma Cineplex Kirkland
Cinéma Starcité Gatineau
Cinéma Cineplex Laval

Toronto
Cineplex Cinemas Fairview Mall
Cineplex Odeon Eglinton Town Centre Cinemas
Cineplex Cinemas Empress Walk
Cineplex Cinemas Yonge-Eglinton and VIP
Cineplex Cinemas Yorkdale
  
Calgary
Cineplex Odeon Crowfoot Crossing Cinemas
Cineplex Odeon Sunridge Spectrum Cinemas
Scotiabank Theatre Chinook

Metro Vancouver
Cineplex Cinemas Metropolis
Cineplex Cinemas Coquitlam and VIP
Cineplex Odeon Meadowtown Cinemas
SilverCity Riverport Cinemas
Cineplex Cinemas Strawberry Hill
Cineplex Odeon International Village Cinemas 

ترجمه محبوبه هاشمی

تماس پسر 12 ساله با پلیس کانادا 
والدینش  که  ساالدی  به خاطر 

مجبور به خوردن آن می کنند
 

به گزارش شهرگان به نقل از سایت ایرانیان کانادا؛ دقایقی قبل از ساعت 
10 شب سه شنبه پلیس کانادا )RCMP( تماسی از پسربچه ای دریافت 
کرد که می گفت یکی از والدینش ساالدی که او دوست ندارد را درست 

کرده است.
پیش از اینکه پلیس سر برسد، این نوجوان دوباره با پلیس تماس گرفته 
حضور  خواستار  آید  می  بدش  ساالد  از  چقدر  اینکه  یادآوری  ضمن  و 
هرچه سریعتر پلیس شد. افسر پلیس از این موقعیت برای صحبت با 
این نوجوان، نه فقط در مورد ساالد بلکه در مورد اهمیت تماس با 911 

استفاده کرد.
طبق اعالم پلیس نوا اسکوشیا هر روزه افراد بسیاری به اشتباه و برای 
موارد غیر ضروری با 911 تماس می گیرند. پلیس افزود جریمه 697.50 
دالری در انتظار افرادی است که مزاحم 911 شوند، البته این جریمه شامل 

حال کودکان نمی شود.
همچنین پلیس اعالم کرد تنها بچه ها نیستند که تماس های غیر ضروری 
پیدا  نظیر  برای مشکالتی  نیز  بزرگساالن  اوقات  گاهی  بلکه  گیرند،  می 
نکردن کنترل تلویزیون، سرپیچی فرزند از رفتن به آرایشگاه و عدم وجود 

گوشت کافی در کباب ترکی،  با 911 تماس میگیرند.
دعوا  یا  تصادف  اثر  بر  فردی  زندگی  که  در صورتی  افزود  پلیس  رئیس 
در خطر بود و یا راننده ای مجروح پشت فرمان اتومبیل بود جزء موارد 

اورژانسی محسوب می شود و حتما باید با 911 تماس گرفته شود.

شهرزاد رفعتی، کارآفرین نمونه کانادا

به گزارش شهرگان به نقل از سایت ایرانیان کانادا؛ شهرزاد رفعتی پایه 
گذار و مدیر عامل سرویس پخش آنالین )BroadbandTV )BBTV موفق 

به دریافت عنوان کارآفرین نمونه کانادا در سال 2015 شد.
وی همچنین افتخارات متعددی از جمله یکی از 20 بانوی قدرتمند در 
 37 رتبه  و  ریپورت در سال 2016،  از هالیوود  به نقل  تلویزیون جهانی 
بین 100 خالق برتر سال 2011 از مجله فست کمپانی را از آن خود کرده 
است. او متولد تهران است و در سال 2000 به ونکوور مهاجرت کرد. وی 
تحصیالت دانشگاهی را در رشته علوم رایانه در دانشگاه بریتیش کلمبیا 
گذراند، و در سال 2005 شرکت BBTV را بنیان نهاد. این شرکت به هراس 
شرکت های بزرگ از نقض قانون کپی رایت در اینترنت خاتمه داد. فناوری 
شرکت BBTV بدین گونه است که محتوای مشمول کپی رایت را در هر 
فضایی که امکان آپلود داشته باشد تشخیص می دهد، پس از شناسایی 
فیلم ها آن ها را به یک آگهی متصل می کند و درآمد حاصل از آگهی را با 
تولید کننده واقعی ویدئو کلیپ تقسیم میکند. به این ترتیب طی دو سال 
هزاران ویدئوی بازی های بسکتبال که قانونا تحت مالکیت NBA بودند، 

شناسایی شدند.
شرکت BBTV با رشد 219 درصدی و 310 میلیون بیننده در سراسر جهان 
در سال 2015، عنوان کارآفرین نمونه کانادا را برای مدیر عامل خود به 
ارمغان آورد. در حال حاضر این شرکت بیش از 400 کارمند و 78 هزار 
ویدئو آپلود شده دارد. مقر اصلی این شرکت در ونکوور است ولی شعبه 

هایی در نیویورک، ژاپن، برزیل، هند و فرانسه نیز دارد.
ترجمه الهه بیات
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رخدادهای محلی ونکوور )اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی(	�

اطالعیه
کادمی فرهنگی موالنا آ

مجمع پر مهر ما با گفت و شنود آزاد پیرامون 

مباحث معنوی حضور شما را گرامی میدارد

راه کارهای حیات معنوی و سلوک عرفانی، رویکرد 

وجودی به آموزه های دینی

تفسیر انفسی آیات قرآن کریم، روان شناسی نفس 

و مباحث اخالق کاربردی

محقق و مدرس متون عرفانی استاد کوهپایه

زمان جمعه 1۳ جوالی 2018

مکان: سالن سخنرانی آکادمی فرهنگی موالنا واقع 

در خیابان هاربرساید درایو، نورت ونکوور

Unit 104 - 850 Harbourside Dr. 
North Vancouver, BC. V7P 0A3
پاسخ به سئواالت: ۸۲۲۲ - ۳۲۰ - ۷۷۸ 

اطالعیه
بنیاد کانادا و ایران برگزارمی کند

ازکلیه اعضا وعالقمندان وهم وطنان عزیزدعوت به 
مشارکت می گردد.

موضوع: آموزش رقص توسط
AMED Dance Academy 

 به رهبری پونه علیزاده 
زمان : یکشنبه 22 جوالی ازساعت 2:۳0

مکان : شماره 1۴۵ خیابان یکم غربی نورت 
ونکوور، کامیونیتی سنتر جان بریت ویت

ورودی: برای اعضا ۳ دالر
 و غیرعضو۵ دالرخواهد بود

یادآوری: بنیاد کانادا و ایران دراین برنامه برای 

هموطنانی که درحادثه اخیردچار آتش سوزی 
شده اند اقدام به جمع آوری کمکهای

شما هم وطنان عزیز می نماید، خواهشمندیم مثل 
همیشه یاریتان را از ما دریغ نکنید.
برای کسب اطالعات بیشتر با تلفن 

 info@cif-bc.com 60۴8001977 و یا ایمیل
تماس حاصل نمایید.

اطالعیه
نورت شور مالتی کالچرال سوسایتی برگزار میکند:
اطالعات مفید درباره سیستم بیمه در بی سی 
این جلسه برای آشنایی مهاجران با جزییات 

سیستم خدمات درمانی در کانادا روز سه شنبه 
۲4 ماه جوالی ساعت 1.۳۰ تا ۳.۳۰ بعد ازظهر 

برگزار میشود و حاوی مطالب زیر میباشد:
- چه کسانی واجد شرایط بیمه هستند

- نحوه ثبت نام و موارد پوشش خدمات پزشکی
- میزان حق بیمه و شرایط معافیت از آن

- تخفیف دارویی یا فارما کر / نحوه ثبت نام
-  میزان تخفیف دارویی / فرمهای مربوطه

- آشنایی با برنامه تخفیف حق بیمه / نحوه ثبت نام
و  فرزندان  تکمیلی  بیمه  برنامه  با  آشنایی   -

بزرگساالن
- ادرسها و شماره های پزشکی مورد نیاز 

- پرسش و پاسخ
بدلیل محدود بودن ظرفیت برنامه ، لطفا ثبت نام 

فرمایید. 
شماره تماس: ۲9۳1–9۸۸-6۰4   داخلی ۲6۳  

شادی اشتری  
محل برگزاری: واحد ۲۰۷ شماره 1۲۳ خیابان 

15 شرقی نورت ونکوور 
این برنامه از سوی دولت تامین مالی شده و رایگان 

می باشد

اطالعیه
نورت شور مالتی کالچرال سوسایتی برگزار میکند:

اطالعات مربوط به مزایای خانواده در بی سی

این جلسه برای اشنایی مهاجران با جزییات مزایای 

موجود در کانادا برای خانواده هایی که فرزند زیر 

18 سال دارند روزپنجشنبه ۲6 ماه جوالی 

ساعت 1.۳۰ تا ۳.۳۰ بعد ازظهر برگزار میشود و 

حاوی مطالب زیر میباشد:

- مزایای حق اوالد و مالیات

 )Canada Child Tax Benefit, GST/ HST( 

مهد  در  فرزند  نام  ثبت  یارانه  از  استفاده  شرایط   -

کودک

  نحوه ثبت نام / فرمهای مربوطه / مدارک مورد نیاز

                         )Child care Subsidy(

- شرایط استفاده از کمک اجاره

 نحوه ثبت نام / فرمهای مربوطه / مدارک مورد نیاز

 )Rental Assistance Program(

- آدرسها و شماره های مورد نیاز 

- پرسش و پاسخ 

بدلیل محدود بودن ظرفیت برنامه  ، لطفا ثبت نام 

فرمایید. 

شماره تماس: ۲9۳1-9۸۸-6۰4 داخلی ۲6۳  

شادی اشتری 

محل برگزاری: واحد ۲۰۷ شماره 1۲۳ خیابان 

15 شرقی نورت ونکوور 

این برنامه از سوی دولت تامین مالی شده و 

رایگان می باشد

اطالعیه
بنیاد کانادا و ایران برگزار می کند 

بزم شعر و ادب در برنامه »دیدار« 
اجرا توسط خانم زهره انصاری با همراهی 

ایرج سرشار و خانم فرهنگ مهر
از کلیه اعضا و عالقمندان و هموطنان عزیز 

دعوت به مشارکت می گردد. 
زمان: یکشنبه ۲9 جوالی ۲۰1۸

از ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر
مکان : شماره 145خیابان یکم غربی نورت 

ونکوور، کامیونیتی سنترجان برایت ویت
ورودی: برای اعضا ۳ دالر و غیر عضو ۵ دالر 

خواهد بود.
 به دلیل محدودیت جا از کلیه عالقمندان به 

شرکت در این برنامه تقاضا می گردد جهت رزرو 
و دریافت اطالعات بیشتر با تلفن و یا ایمیل زیر 

تماس حاصل نمایید.
 تلفن 6۰4۸۰۰19۷۷ 

info@cif-bc.com ایمیل

اطالعیه
انجمن ایرانیان برنابی

اجتماعی  فرهنگی،  جلسات  می رساند  آگاهی  به 
مقاله،  شامل:  برنابی  ایرانیان  انجمن  تفریحی  و 
کر،  موسیقی  ترانه خوانی،  آهنگ،  همراه  شعر 

شاهنامه خوانی با ضرب و . . .  می باشد.
هر هفته روزهای  شنبه،  ازساعت ۳ تا 5
ساختمان سینیور سنتر  /جنب کتابخانه

شمال لوهید مال، خیابان کامرون، 
شماره 95۲۳ 

تلفن: 44۲۲ - ۷۷9 - 6۰4 

روابط عمومی انجمن

14

مهد کودک حمیرا 
از کودکان شما در محیطی گرم و خانوادگی نگهداری می کند.

در این مهد کودک تالش ما این است که در محیطی دلپذیر کودکان • 
شما را آهسته و تدریجی با ریاضیات و الفباء انگلیسی برای برنامه های 

پیش دبستانی و دبستان آماده کنیم.

زبان رایج در این مهد کودک فارسی و انگلیسی است و کودکان در • 
زمان آموختن شعرها با انگلیسی حرفه ای آموزش داده خواهند شد.

محیط مهد کودک و اسباب بازی ها طوری طراحی و انتخاب شده اند که • 
عالوه بر بازی به آموزش آنها نیز کمک کند.

 برای بازدید از مهد کودک مقدم شما و کودک تان را گرامی می داریم.• 

این مهد کودک گروهی، پنج روز در هفته از ساعت ۷ صبح تا 6  عصر • 
خدمات خود را ارائه می دهد.

شماره 1508 - جمعه 22 ریت 1397
سال 25 / 

V
ol. 25 / N

o. 1508 - Friday, July 13, 2018

fax: 778 - 373 - 1902

contact@accountech.ca

لطفاً برای قرار مالقات تماس ب�یرید

Salman Bazogh CPA, CMA

خدمات حسابداری و مالیات�

شعبه کوکیتالم:

Unit 18 
1161 The High Street

Coquitlam, BC V3B 7W3

Tel:604-245-2200

شعبه نورت ونکوور:

Unit 317 
2030 Marine Dr. 

North Vancouver, BC. V7P 1V7

Tel: 604-944-9292                  

   Accountec Business Services

• خدمات حسابداری

• مالیات اشخاص و شرکتها   

• حسابداری حقوق و دستمزد

• حسابداری مدیریت و مشاوره امور شرکتها

• Accounting
• Tax
• Payroll
• Consulting
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رخدادهای محلی ونکوور )اجتماعیـ  سیاسیـ  فرهنگی(	�

اطالعیه
ساکسسکوکیتالمبرگزارمیکند:

 برنامه پیوند جوانان به بازار کار 

آموزش مهارت ها برای سنین ۱۵ تا ۲۹ سال

واجدین شرایط باید: 

اقامت 	  یا  و  شیپی(  )سیتی زن  شهروندی  دارای 

دایم کانادا، شخص مورد حمایت دولت کانادا 

و 	  پورت کوکیتالم  )کوکیتالم،  ترای سیتی  ساکن 

یا پورت مودی(، سوری، برنابی و ونکوور باشند. 

بیکار و یا دارای کار کمتر از ۲۰ ساعت در هفته 	 

و به صورت تمام وقت جویای کار بوده باشند. 

بین سنین ۱۵ تا ۲۹ سال باشید	 

نداشتن شرایط حقوق بیمه بیکاری	 

دانش آموز تمام وقت نبوده و یا حضور کمتر از ده 	 

ساعت در هفته در مدرسه

آنچه که در این برنامه عرضه می شود: 

و 	  کار  جستجوی  گروهی  کار  هفته  چهار 

مهارت های زندگی 

آمادگی برای اشتغال و گواهی آموزش کوتاه مدت 	 

شامل 	  که  کار  جستجوی  پشتیبانی  هفته  ده 

تجربه کاری با امکان دستیابی به یارانه تکمیلی 

حرفه  پیشکسوتان  از  راهنمایی  اخذ  و  دستمزد 

مربوطه / لطفا جهت اطالعات و ثبت نام با شماره 

تلفن و یا ایمیل زیر تماس بگیرید: 

تلفن: ۶۰۰۷ - ۴۶۸ - ۶۰۴ 

youthemploymentconnect@success.bc.ca

2138 - 1163 Pinetree Way, Coquitlam, BC

اطالعیه
دعوتبههمکاریبرایبرگزاریمراسم

یادمانجانباختگان
مراسم  برگزاری  کمیته  گذشته،  سالیان  همچون 
در  سوسیالیسم  و  آزادی  راه  جانباختگان  یادمان 
می باشد.  سپتامبر  ماه  در  ای  برنامه  تدارک  صدد 
دهها  راه  و  یاد  گرامیداشت  هدف  با  که  مراسمی 
هزار جانباخته در طول چهار دهه حیات جنایت بار 
 - تابستان ۶۰ و ۶۷  بویژه در   - جمهوری اسالمی 
دفاع  و شکنجه،  اعدام  مجازاِت  نوع  هر  محکومیِت 
و  زندانیان سیاسی  و شرط همه  قید  بی  آزادی  از 
عقیدتی و نیز حمایت از مبارزات مردم ایران برای 
به زیر کشیدن کلیت رژیم اسالمی برگزار می گردد.

ما از زندانیان سیاسی سابق، خانواده های عزیز اعدام 
شدگان و هنرمندان مختلف دعوت می کنیم که به 
پربار کردن این مراسم یاری رسانند. ما همچنین از 

کمک های مالی مردمی استقبال می کنیم.
شماره تلفن تماس: 8986 - 727 - 604

کمیته برگزاری مراسم یادمان جانباختگان راه 
آزادی و سوسیالیسم - ونکوور )کانادا(

اطالعیه
ونکوورمدیتیشن

راه پیدا کردن حقیقت وجود / التیام ذهنی و جسمی
 رهایی از افکار بی شمار، عادتها و احساسات 

سرپوش گذاشته مانند غم، نگرانی، خشم، تنفر، 
ترس، کم خودبینی، غرور بدست آوردن آرامش 
ذهنی، شادی و تندرستی، کشف استعدادهای 

درونی، اعتماد به نفس و موفقیت
 ونکوور مدیتیشن یک مکان بسیار زیبا و آرامش 

بخش می باشد. ۷ روز هفته باز است. 

 دوشنبه تا شنبه از ۱0 صبح تا ۱0 شب و 
یکشنبه  از ۱0 صبح تا ۵ عصر.  

هیچ محدودیتی در میزان مدیتیشن وجود ندارد.  
متد مدیتیشن ما بسیار ساده و علمی می باشد که 
در۳۵۰ شعبه در سراسر دنیا، مدارس و سازمانهای 

متعدد تدریس می شود
برای سمینار رایگان۳۰ دقیقه ای با شماره

 زیر تماس بگیرید.
تلفن: ۱670 - 77۳ - 604 /   سارا صادقی

اطالعیه
بنیادکاناداوایران

برگزاری جشن اعطای کمک هزینه تحصیلی 

به دانشجویان منتخب

ازخانواده ها، بســتگان و دوستان منتخبین دریافت 

کمک هزینه تحصیلی وعالقمندان به شرکت دراین 

برنامه دعوت بعمــل می آید.  پذیرایی این برنامه به 

صورت "پات الک" انجــام می گردد لذا ازخانواده ها 

تقاضــا دارد غذای مختصــر )Finger Food( برای 

شرکردن با دیگران همراه داشته باشند.

ورود برای همگان رایگان است

زمان: یکشنبه ۱9 آگوست  20۱8 

ساعت ۳ الی 6 بعدازظهر

مکان: شماره: شماره ۱4۵خیابان یکم غربی 

نورت ونکوور، کامیونیتی سنتر

جان بریت ویت

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 

۱977 - 800 - 604  و یا ایمیل

 info@cif-bc.com  تماس حاصل نمایید.

اطالعیه
خیریهپردیس

میز گرد ماهیانه )گفت وکو( 
چشم انداز این برنامه ها، تمرین کفت وگو ی سالم 

برای تبادل اندیشه ها و استحکام ارتباطات است
بخش اول: اصول کفت وکو )خانم آذر صیا منش(

بخش دوم : کفت وشنود شرکت کنندگان 
زمان : ساعت شش ونیم جمعه بیست وهفتم 

جوالی 
 مکان : سالن ۲۰۳ واقع در کاپیالنو مال در نورت 

ونکوور 
ورود برای همه آزاد ورایکانست 

خیریه پردیس ) ۶۰۴۹۸۰۴۶۷۸ (

اطالعیه
سازمانساکسسدرونکوور

آیا به دنبال کار می گردید؟

ما می توانیم به شما کمک کنیم

اگر شما یا کسی که شما می شناسید برای پیدا 

کردن شغل با مشکل روبرو هستید.  مشکالتی 

از قبیل تازه وارد بودن، نداشتن تجربه کانادایی 

در سازمان  ما  رزومه خود،  در  فاصله  داشتن  یا 

خدمات مهاجرین استان بریتیش کلمبیا به رایگان 

به شما در پیدا کردن مسیر انتخاب شغل کمک 

می کنیم.  لطفا برای اطالعات بیشتر با شماره

 زیر تماس بگیرید. 

نگین: 2۱2۳ - 684 - 604 

• مناسبترین قیمت به ایران و سایر نقاط دنیا 

• بهترین قیمت برای اروپا، خاورمیانه، آسیا و استرلیا 

• ارسال حواله بلیت به تهران و شهرستان ها 

• فروش بلیت کلیه شرکت های هواپیمایی 

• تورهای تفریحی، پروازهای داخلی کانادا و آمریکا 

216 - 1500 Marine Dr., 
2nd Floor North Vancouver, 
BC V7P 1T7

Atlas Tour & Travel آژانس مسافرتی اطلس

Tel: 604 - 982 - 1116
Fax: 604 - 982 - 1470

VanCan Electric Ltd. 
Email:majid@vancanelectric.com

خدمات برق  (مسکونی و تجاری)

Tel: 778 - 987 - 0859
www.vancanelectric.com
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ــه جامعــه فارســی  ــه ب ــا ۲۶ ســال خدمــت صادقان احســان ب

ــای شــما در  ــه نیازه ــن کلی ــرای تأمی ــزرگ ب ــوور ب ــان ونک زب

ــد. ــاده می باش ــالک آم ــور ام ام

 Ehsan Vejdani

احسانوجدانی

۶٠۴-٩-٩٨٨۵٧١

604-988-9571                 
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In touch with Iranian diversity

دوچرخهیابیامو؟

»ادامه ی صفحه ۷«
برای  شود،  پزشک  می خواست  او 
پزشک  من  می خواهد  واقعاً  همین 
بشوم. یادم هست سرش داد می زدم 
که: من آنی نیستم که تو می خواهی 

باشم، هیچ وقت هم نخواهم شد«.
برابر  در  مقاومت  برای  تالش  ولی 
از  والدین، سخت است.  فرمایشات 
طنز روزگار، یکی از معدود ایده های 
سال های  تمام  در  که  پابرجایی 
آشوب چین دوام آورده است، دِین 
است  والدین  به  فرزندان  سنگین 
آشکارتر  کنفوسیوس  فلسفۀ  در  که 
است  شده  بیان  دیگر  هرجای  از 
اما با هزاران جملۀ قصار و داستان 
اخالقی نیز به بچه ها تلقین می شود. 
والدین،  »احترام  معروف،  قول  به 
یک  است«.  فضایل  همۀ  ریشۀ 
حکمت دیگر می آموزد که: »دوست 
والدینت  را  آنچه  باش  داشته 
به  بگذار  احترام  دارند،  دوست 
دارند«.  را  احترامش  والدینت  آنچه 
دختران  دوش  روی  به ویژه  بار  این 
دستورالعمل  یک  می کند.  سنگینی 
از  یکی  که  مرسوم  اخالقی 
کنفوسیوسی  ملی گرای  سازمان های 
کرد، می گفت  در سال ۱۹۳۵ صادر 
دِین  و  فرزندی  نقص  »زنان  که 
هدف  لذا  دارند؛  مادرزادی  اخالقی 
 زندگی شان تسویۀ آن بدهی است«.
قدرنشناس  فرزند  که  ماری  نیش 
ارزشمند  فرهنگی  هیچ  در  می زند 
سخت  مدرن  غرب  در  اما  نیست؛ 
یک  رییس  که  شد  متصور  بتوان 
به  چون  شود  اخبار  تیتر  کالج 
پاهای  تا  است  برگشته  دهکده اش 
دانش آموزان  یا  بشوید،  را  مادرش 
والدین شان  از  تشکر  برای  زانو زدن 
هم  قانون  حتی  کنند.  تمرین  را 
میان  وظیفه شناسی  این  حامی 
مددکار  اگر  چنانکه  نسل هاست 
والدین سالخورده تان نباشید ممکن 
است به زندان بیفتید؛ اما اجرای این 
قوانین  از  دسته  آن  اکثر  مثل  نیز، 
حکومت  نفع  به  مستقیماً  که  چین 
اصالً  که  است  نادر  آن قدر  نیستند، 
تالش  یک بار  حتی  نمی شود.  دیده 
سالخورده  والدین  از  دیدار  تا  شد 

الزامی شود.
هرگز  کنفوسیوسی  آرمان های  این 
زبان  نبوده اند.  واقعیت  با  متناظر 
برای  اصطالح هایی  هم  چینی 
مثالً  دارد:  والدین  به  بی احترامی 

آدم دورو کسی است که »والدینش 
مراسم  برایشان  و  کرده  فراموش  را 
در  و  می گیرد«.  پیمان  و  پُر  تدفین 
واقع هم تَرک یا بی توجهی به پیران 
همسایگی  در  است.  رایج  بسیار 
که  جنوبی،  کرۀ  در  یعنی  چین، 
کنفوسیوسی  فرهنگ  قدیمی ترین 
الینقطع دنیا را دارد، پیرها فقیرترند، 
احتمال آنکه کار کنند بیشتر است، 
برابر  احتمال خودکشی شان چهار  و 
جوان های کره ای است که خودشان 
در میان جوانان دنیا بسیار مستعد 
خودکشی  نرخ  خودکشی اند. 
اندکی  با  چین  در  سالخوردگان 
فاصله کمتر از کره است و طی دهۀ 
گذشته سه برابر شده است. ولی هم 
نظریه های  چین،  در  هم  و  کره  در 
از  نافرمانی  که  می گویند  اخالقی 

والدین بدترین گناه ممکن است.
اقتدار والدین روی فرزندان اغلب با 
یکی  می شود.  اِعمال  تکه چوب  یک 
حوالۀ  که  مرسومی  نفرین های  از 
این  می شود  کم سن وسال  کودکان 
است: »اینقدر می زنمت تا بمیری!« 
غرب  در  »ببرمادر«۲ شاید  مفهوم 
جنجالی به پا کرده باشد که عاملش 
نبرد  چوا سرود  ایمی  مشهور  کتاب 
ببرمادر۳ )۲۰۱۱( است. اما در مقابل، 
عموم رسانه های چینی از ژیائو بایو 
معروف به »گرگ پدر« تجلیل کردند: 
کتابی  گوانگژو  اهل  کاسب کار  این 
وارد  تا  بزنیدشان  عنوان این قدر  با 
بشوند۴ )۲۰۱۱(  پکینگ  دانشگاه 
فضای  به  متکبرانه  آن  در  و  نوشت 
سادیستی و دیکتاتوری ای که بر چهار 
فرزندش تحمیل کرده بود، مباهات 
بهانه ای  هر  به  اینکه  جمله  از  کرد. 
آن ها را می زد و نمی گذاشت با کسی 
بازی کنند. در یک  یا  دوست شوند 
ژانگ  پکن،  در  فرانسوی  رستوران 
به  که  دکترایی  دانشجوی  )همان 
سرعت رشد می کند( ساق پاهایش را 
نشانم داد که از زیر جوراب شلواری 
جای سفید زخم رویشان معلوم بود. 
که  است  مادرم  کار  »این ها  گفت: 
وقتی بچه بودم با چوب مرا می زد«.

فشار  هم  جمعیت شناختی  عوامل 
در  کرده اند.  وخیم تر  را  خانواده 
روی  والدین  انتظارات  بار  گذشته، 
تقسیم  خواهر  و  برادر  چند  دوش 
سیاست  به واسطۀ  امروزه  می شد. 
تک فرزندی، نسل متولد پس از ۱۹۸۰ 
در ته هرمی قرار گرفته اند که ناگهان 

وارونه شده است. بدترین ضربه را 
طبقه متوسط شهرنشین خورده که 
زندگی اش قدری حاشیۀ رونق دارد. 
خانواده  تنظیم  شهرها،  حاشیۀ  در 
چنانکه  بود،  ول  و  ُشل  یک مقدار 
دو  یا  یک  بیست وچندساله ها  اکثر 
ثروتمندان  و  دارند،  برادر  و  خواهر 
هم از پس جریمۀ آوردن بچۀ دوم یا 
سوم برمی آمدند، گرچه فاصلۀ سنی 
این بچه ها گاهی بسیار زیاد است. 
جوان،  یقه سفید  کارمندان  نزد  اما 
والدین  جفت  دو  بار  باید  زوج  هر 
و  پدربزرگ ها  به عالوۀ  را  سالخورده 
دوش  به  جان سختی  مادربزرگ های 
بکشد که هنوز عمرشان به دنیاست. 
و چون تأمین اجتماعی هم اگر باشد 
برای  والدین  ندارد،  ثباتی  چندان 
به  دوران سالخوردگی چشم  امنیت 

فرزندانشان دارند.
واضح ترین  که  نیست  تعجب  جای 
ملک  خرید  وضعیت،  این  جلوۀ 
یک  برای  فقط  ملک  خرید  است. 
اما  است،  صرفه  به  مقرون  اقلیت 
صاحب ملک  جوانی  در  اقلیت  این 
می شوند )متوسط سنشان ۲۷ ساله 
روستایی  مهاجر  کارگران  است(. 
را  چین  جدید  مجتمع های  که 
ساخته اند هرگز از پس هزینۀ زندگی 
دست سازشان  ساختمان های  در 
برنمی آیند و نخواهند آمد، اما اکثر 
کارمندان یقه سفیدی که می شناسم، 
که  دارند  شخصی  آپارتمان  پکن  در 
معموالً هزینه ای بین ۱ تا ۳ میلیون 
یوان دارد و ملک شان را با درآمدهای 
 ماهیانه بین ۵ تا ۱۰ هزار خریده اند.
پول این امالک را والدینی می دهند 
را  پس اندازهایشان  تمام  اغلب  که 
سایر  دوستان،  از  قرض  با  همراه 
بانک های  حتی  گاهی  و  بستگان 
فرزندشان  ملک  در  غیرقانونی 
فرآیند  این  می کنند.  سرمایه گذاری 
مالی  بحران  از  پس  تجمیع سرمایه 
بازار  چون  گرفت  اوج   ۲۰۰۸ سال 
سهام سقوط کرد اما امالک همچنان 
پررونق ماندند. وسواس صاحب ملک 
شدن یقۀ هر دو نسل را گرفته است: 
ازدواج برای طبقه متوسط شهرنشین 
یک  آنکه  مگر  است  غیرممکن  عمالً 
زوج  برای  جدیدی  آپارتمان  خانواده 

فراهم کند.
کتاب فروشی  یک  در  دوستی  با 
می گشتیم. به ردیف کتاب هایی اشاره 
کرد که جوانان را نصیحت می کنند و 
گفت: »این ها را ببین! همه شان یک 
 ۲۷ در  کن،  ازدواج  می گویند:  چیز 
سالگی آپارتمانی گیر بیاور، زندگی ات 
را سر و سامان بده، بچه دار بشو. این 

تله را والدینمان چیده اند تا آن کاری 
را بکنیم که آن ها می خواهند«. چن 
چنچن، یکی از همکاران خردمندم در 
روزنامه، این قدرها هم توهم توطئه 
نداشت: »ما به والدین مان نزدیک و 
را  ما  ملک  چون  می شویم  نزدیک تر 
نتیجه  در  و  است،  زده  گره  هم  به 
در  می شویم.  محافظه کارتر  هم  ما 
ایستادن  ابتدا فکر می کردیم هزینۀ 
ولی  بدهیم.  را  ارزش هایمان  پای 
بود  والدینمان  با  بعد فهمیدیم حق 
و قاعدۀ کار همان کاسه برنج آهنین 
]که ۲۴ ساله  است. در سال ۲۰۰۸ 
بودم[ والدینم به من فشار می آوردند 
مقاومت  و  بخرم  آپارتمانی  پکن  در 
تسلیم   ۲۰۱۰ سال  در  اما  می کردم 
به وقت  را  آن  که  خوشحالم  و  شد، 
خریدم. ما الآن می دانیم که مهم ترین 
چیز پول است«. مضمون حرف های 
تاکسی  رانندۀ  جونچنگ،  لیو 
سال   ۶۰ اکنون  که  بازنشسته ای 
به سمت  دارد، همین حس حرکت 
مشابهت است: »انگار بچه هایمان، 
برای  زیادی  امیدهای  ما،  خود  مثل 
جامعه داشتند اما جامعه کاری کرد 
به سرعت  دیدگاه هایشان  آن  که 

عوض شد؛ یعنی از دست رفت«.
به  می تواند  والدین  انتظارات  اما 
رابطه ها هم فشار بیاورد. لوو، همان 
»دوستی  گفت:  متخصص،  جوان 
که  دارم  خودم  سال  و  همسن 
آپارتمانش  پیش پرداخت  والدینش 
نوامبر  از  مادرش  ولی  دادند.  را 
بماند.  دارد  قصد  و  بوده  او  پیش 
خانه اش هم یک آپارتمان تک خوابه 
فرزندان  برای  خانه  خرید  است«. 
بلکه  نیست،  سرمایه گذاری  صرفاً 
آن  والدین، تضمین  نظر  در  حداقل 
در  را  سالخوردگی  دوران  که  است 
گذراند.  خواهند  بچه هایشان  خانۀ 
روزی روزگاری این انتظار یک هنجار 
اجتماعی بود که خانوارهای بزرگ و 
تحققش  هم  گروهی  خانواده های 
افزایش  با  اما  می کرد؛  تسهیل  را 
تنها زندگی  تعداد سالخوردگانی که 
می کنند، پیوند مالی با ملک فرزندان 
در  بیشتری  فشار  اهرم  می تواند 

اختیارشان بگذارد.
بازی  الینفک  جزء  یک  آپارتمان ها 
به ویژه  هستند،  هم  زوج یابی 
سوم  دهۀ  نیمۀ  که  آن هایی  برای 
طبقۀ  نزد  هستند.  زندگی شان 
انتظار  داماد  والدین  از  متوسط، 
زوج  زندگی  برای  آپارتمانی  می رود 
پیش تر  که  اگر  کنند،  فراهم  جدید 
چنین نکرده باشند. مثل بسیاری از 
بیشتر  که  یک بار  نه  اجاره نشین ها، 

برایم پیش آمده است قرارداد اجاره ام 
تمدید نشود چون پسر صاحب خانه ام 
معین  عروسی اش  برای  تاریخی 
گفت:  مین،  دوستم،  است.  کرده 
ساخت وساز  پسرها بانک  به  »ما 
برایشان  باید  چون  چین می گوییم 
دخترها بانک  به  و  بسازید،  خانه 
چون  چین می گوییم  بازرگانی 
بفروشید«. را  آن ها   می توانید 
اظهار  شاهد  اغلب  رسانه ها  در 
عشق  تجاری  ماهیت  از  تأسف 
جوانان هستیم. یک مصداق آن در 
سال ۲۰۱۰ برای یک شرکت کننده در 
مسابقۀ تلویزیونی زوج یابی به نام ما 
نوو پیش آمد: خواستگار بیکار از او 
پرسید آیا حاضر است سوار دوچرخۀ 
»ترجیح  داد:  جواب  نوو  بشود؟  او 
کنم  گریه  بی.ام.و  یک  در  می دهم 
بله،  بخندم«.  دوچرخه  یک  روی  تا 
آن هایی  و جواهرِ  از طال  پر  تصاویر 
پولدار می روند در  که دنبال همسر 
وب سایت های زوج یابی و وبالگ های 
ناخوشایند  پرافاده،  و  الف زن 
والدین  که  معیارهایی  اما  است. 
یا  می گویند،  ازدواج  واسطه های  به 
تعطیالت آخرهفته روی پالکاردهایی 
دست  پارک ها  در  و  می نویسند 
می گیرند تا زوج مناسبی برای فرزند 
مجردشان پیدا کنند، همین قدر حول 
است. آپارتمان  و  خانه   دستمزد، 
دیگرم  دوست  یک  عشقی  زندگی 
انگلیسی سالی استفاده  از اسم  که 
و  تجاری  واقعیت های  می کند، 
امروزی  زوج یابی  عرصۀ  طبقاتی 
از  بسیاری  مثل  می دهد.  نشان  را 
داستان  چین،  در  رایج  داستان های 
عشق او هم انگار یکی از قصه های 
دهۀ  مارکسیست های  تربیتی 
خوش  پایان  بدون  اما  بود،   ۱۹۳۰
رهایی یافته  زن  که  قصه ها  آن  رایج 
می پیوست.  کمونیست  حزب  به 
پسر  یک  با  دانشگاه  در  سالی 
که  می کرد  معاشرت  روستایی 
حقیقتاً  و  بود  دانشجویان  نمایندۀ 
باور  این  داشت.  باور  کمونیسم  به 
غصه  با  سالی  بود.  نادر  اتفاقی  او 
گفت: »او خیلی صادق بود. حتی از 
اتاق شورای دانشجویان برای کارهای 

شخصی اش مداد برنمی داشت«.
ولی آن پسر نمی توانست معیارهای 
را  خانواده اش  و  سالی  نظر  مد 
دوست پسری  سالی  کند.  برآورده 
می خواست که بتواند برایش تلفن و 
کیف هایی را بخرد که دوست داشت؛ 
والدینش هم پسری از یک خانوادۀ 
ثروتمند یا رابطه دار می خواستند که 
شغلی  وارد  بتواند  دانشگاه  از  پس 

بعد  اندکی  سالی  شود.  تضمینی 
به  و  کرد،  قطع  او  با  را  رابطه اش 
لطف دماغ جدیدی که پول عملش را 
مادرش داده بود، یک پسر ثروتمند 

را در دانشگاه تور کرد.
رابطه شان  از  که  سال  چند  ولی 
عوض  جاها  فهمید  سالی  گذشت، 
به  را  او  دوست پسرش  شده اند. 
بعد  اما  کرد  معرفی  والدینش 
رُک  او  آورد.  ناخوشایند  خبری 
»من  گفت:  سالی  به  راست  و 
نمی توانم با تو ازدواج کنم. والدینم 
طبقۀ  از  دختری  با  دارند  انتظار 
پسر  اما  کنم«.  ازدواج  خودمان 
میل  کمال  با  که  داد  دلداری  او  به 
حاضر است او را به عنوان معشوقه 
هم  مالتی میلیونرش  پدر  و  بگیرد، 
برای  الزم  پول  است  کرده  قبول 
بگذارد. کنار  را  سالی  زندگی   تأمین 
این  خالص،  اقتصادی  منظر  از 
در  سالی  اما  بود.  معقول  معامله 
می خواست  راحتی،  و  امنیت  کنار 
به جای یک معاملۀ اقتصادی عریان، 
در  هم  رمانتیک  توهم  یک  حداقل 
رابطه اش باشد. برای همین رابطه را 
قطع کرد و دوباره شروع به گشتن 
کرد. او با غصه گفت: »اما راستش 
’فکر  گفت:  من  به  مادرم  بگویم.  را 
پسری  چنین  می توانی  دوباره  نکن 
باکره  دیگر  چون  بیاوری،  گیر  را 
نیستی.‘ من خودم را فروختم بی آنکه 
بگیرم«. کمال  و  تمام  را   عوضش 
زنان موضع مبهمی  ازدواج،  بازار  در 
و  تک فرزندی  سیاست  دارند. 
موجب  گزینشی  سقط جنین های 
در  که  شد  جنسیتی  عدم توازن 
نسبت  نواحی  برخی  در  آن  نتیجۀ 
 ۱۰۰ به   ۱۲۰ دختران  به  پسران 
اما  است.  زنان  نفع  به  این  و  است 
سدّ  با  است  ممکن  سالگی   ۲۷ در 
مواجه  ترشیده«  »دختر  برچسب 
را  قراردادی  مانعِ  این  که  شوند، 
می کند. تحکیم  هم  قبل   نسل 
چین«  تمام  زنان  »فدراسیون  حتی 
فمینیست  است  قرار  که  )سازمانی 
عهدۀ  بر  عمدتاً  اداره اش  و  باشد 
است(  سال   ۵۰ باالی  زن  مقامات 
منتشر  وب سایتش  روی  مقاالتی 
چه  می دهد  هشدار  که  می کند 
خطرات اجتماعی و سرنوشت شومی 
به  که  است  مجردی  زن  انتظار  در 
۲۸ سالگی رسیده باشد. یک دوست 
۲۵ ساله ام که کالفه شده می گوید: 

»مادرم دائم با من تماس 
فقط  می گوید  و  می گیرد 
چند سال وقت دارم کسی 

را پیدا کنم.

بینالملل	�
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اقتصاد و زندگی	�

HOMER DENTAL CENTRE

«ما به شما لبخند زیبایى را مى دهیم که همیشه مى خواستید»

مشاوره رایگان

کتاب خواىن 
��فل کتا��واىن «گنج حضور» ون�وور

برای اطالعات بیشتر از زمان و مکان این جلسات لطفا با شماره زیر تماس بگیرید. 

تلفن: ۸۸۶۸ - ۸۸۲ - ۷۷۸ 

حمید محمدی  
مشاور امالک )مسکونی - تجاری(

با سالها تجربه نوسازی، سرمایه گذاری در ونکوور بزرگ

پیش خرید آپارتمان و تهیه وام 

تلفن: ۸۹۱۶ - ۸۸۰ - ۶۰۴

تعمیر کامپیوتر توسط امید حیدری

تلفن: ٢٤٤٥ - ٨٣٦ - 77٨ 

 OS نصب
۵٠ دالر

نصب آپ، درایور

و تعویض قطعات

فقط ١٠ دالر

با ١٠ سال سابقه کار

آن  از  یکی  می خواهد  هم  طبعاً 
را  حوصله سربَر  بدبخت های 
با  می کند  سعی  که  کنم  انتخاب 

هم جفتمان کند«.
همین که آن حلقۀ عروسی خواستنی 
سر جایش بنشیند، فشار والدین به 
سمت تولید نوه می رود. یک فلوچارت 
جدید  سال  در  که  بدبینانه  بسیار 
و  تقاضاها  رگبار  شد،  منتشر  چینی 
انتقادهای خویشاوندان از جوان هایی 
را نشان می داد که برای تعطیالت به 
با  چرا  مجردی،  اگر  می رفتند.  خانه 
کسی قرار نداری؟ اگر قرار داری، چرا 
ازدواج نکرده ای؟ اگر ازدواج کرده ای، 
داری،  بچه  اگر  و  نداری؟  بچه  چرا 
جنگولک بازی  برایمان  بچه ات  چرا 
ولی  شویم؟  سرگرم  که  درنمی آورد 
هم  همسر  خانوادۀ  بیاید،  که  بچه 
و  بچه  والدین،  چون  و  می آیند، 
یک  در  مادربزرگ ها  و  پدربزرگ ها 
چپانده  هم  کنار  تک خوابه  آپارتمان 
 شده اند، اصطکاک ها بیشتر می شود.
انتظاراتی که چینی ها از ازدواج دارند، 
غالباً در رسانه ها برچسب »سنتی« 
یک  انتظارات  این  اما  می خورد؛ 
در  امنیت  رؤیای  از  شله قلمکار  آش 
دوران پس از مائو با تجمالت رمانس 
لباس  الماس،  )حلقۀ  غربی  تجاری 
واکنش  در  است.  سفید(  عروسی 
والدین  و  جامعه  سقلمه های  به 
اولویت  را  مادی  دلواپسی های  که 
چینی  جوان های  از  برخی  می دهند، 
»ازدواج  ساخته اند:  تازه  عبارت  یک 
فقط  عروسی  معنای  به  عریان« 
حلقه،  خانه،  بدون  عشق،  سر  از 
مراسم یا خودرو. اصل این ایده نوید 
)حتی  آدم ها  اما  می دهد،  رمانس 
به شدّت  آن نظراِت  جوانان( دربارۀ 
در  نظرسنجی  یک  دارند.  متنوعی 
سال ۲۰۱۰ در وب سایت سوهو نشان 
ایده  این  با  جوان  زنان  اکثر  که  داد 
با  مردان  نظرشان  به  و  مخالفند، 
مسئولیت هایشان  زیر  از  کار  این 
مردان  اکثر  می کنند.  خالی  شانه 

بودند،  ایده  این  حامی  جوان 
است. مطلب  گویای  خود   که 
کنار گذاشتن همۀ عُرف ها، جسارت 
جوان  همان  لوو،  می طلبد.  خاصی 
وارد  که  نمی دید  نیازی  متخصص، 
و  شود؛  معاشرت  و  زوج یابی  بازی 
نسبتاً  خارجی  یک  با  آن،  به جای 
می کند.  زندگی  سی وچندساله  فقیر 
»مادرم دیگر در این باره به من نق 
نمی زند، ولی می دانم ترجیح می داد 
متعارف  مردان  همان  از  یکی  دنبال 
شغل  و  آپارتمان  که  بروم  چینی 
نیست  مشکلی  می گوید  پدرم  دارد. 
است،  انگلیسی  دوست پسرم  چون 
نه یانکی یا ژاپنی. اما من دیده ام که 
ازدواج والدینم چقدر فالکت بار بود، 
برای همین دربارۀ همۀ مردان بدبینم. 
خیال خانواده داشتن را از سرم بیرون 
کرده ام. من توان آن را ندارم که مایۀ 
شادی یک بچه بشوم. حتی توانش را 
برای خودم هم ندارم. و نمی خواهم 
مجبور باشم که دائم فکر کنم چند 
بگذارم«. بعدم  نسل  برای   خانه 
رابطۀ میان نسل متولد پس از ۱۹۸۰ 
یا  خانه  شغل،  )سر  والدین شان  با 
ازدواج( پُر از تلخی است، اما عجیب 
پدربزرگ ها/ از  آن ها  فاصلۀ  آنکه 
مادربزرگ هایشان بسیار کمتر است. 
لین میلین گفت: »مادربزرگم آرزویم 
جدی  را  شدن  روزنامه نگار  برای 
می گیرد. و او اولین کسی بود که به 
بودم،  خردسال  خیلی  وقتی  از  من، 
با  من  اشتراکات  داد.  یاد  انگلیسی 
است«. مادرم  از  بیشتر  بسیار   او 
در  »مادربزرگم  داد:  ادامه  لین 
شد،  بزرگ   ۱۹۴۰ و   ۱۹۳۰ دهه های 
به  نزدیک تر  بسیار  چین  که  زمانی 
به  نگاه من  برای همین  و  بود،  دنیا 
امور مختلف را می فهمید«. طنین این 
حس وحال را زیاد شنیده ام، که فقط 
هم به خاطر عالقۀ رایج بین جدّ و نوه 
نیست. نگاه جهان شهری و پتانسیل 
آن ایامی که چین هنوز دروازه هایش 
نسل ها  بین  فاصلۀ  بود،  نبسته  را 

آن، میل  تبع  به  و  زده است؛  پُل  را 
حرف  به  پدربزرگ ها  و  مادربزرگ ها 
است. پررنگ  قدیم هم  ایام  از   زدن 
اذیت ها  و  آزار  که  گفت  برایم  ژانگ 
او  و  کرد،  دیوانه  را  پدربزرگش 
چهار  تا  کرد  ترک  را  مادربزرگش 
بچه را دست تنها بزرگ کند. لوو، آن 
کرد  تعریف  برایم  متخصص،  جوان 
کارخانه  یک  رییس  »مادربزرگم  که: 
انقالب فرهنگی  از  برای همین  بود؛ 
که  اینجاست  جالب  دید.  آسیب 
پدربزرگم بچۀ یک ماّلک بود. او زمان 
بچگی اش روی دوش یک خدمت کار 
سوار می شد تا به مدرسه برود. بعداً 
یک افسر میان رده در ارتش شد، ولی 
وقتی جماعت آمدند که مادربزرگم را 
ببرند، پدربزرگم هم میان شان قاطی 
و  کشیدند  را  مادربزرگم  آن ها  شد. 
»آغل«  یک  در  سال  چند  و  بُردند 
فی البداهه  انقالبیون  که  ]زندانی 
شد«. زندانی  بودند[   ساخته 
وقتی  مادرت  »پس  پرسیدم: 
که  دید  بود  ساله  شش  یا  پنج 
و  بُردند  و  کشیدند  را  مادرش 
زد؟« پشت پا  او  به   شوهرش 
پدربزرگم  بود.  این طور  کنم  »فکر 
آن ها  شد.  غیب  سال  چند  تا 
بزرگ تر  خواهر  و  بودند  بچه  سه 
مراقبت  همه شان  از  باید 
بود«. ساله   ۱۴ مادرم   می کرد. 

این حرف ها را مادر لوو نزده است؛ 
هم نسالنش،  اکثر  مثل  او،  چون 
کشید  کودکی  در  که  رنجی  دربارۀ 
سکوت کرده است. در زمان انقالب 
ناپاک  خون  که  کسی  فرهنگی، 
روشنفکران یا ماّلک ها در رگ هایش 
جریان داشت، در حیاط مدرسه اذیت 
می خورد،  کتک  بی دلیل  می شد، 
جیرۀ کمتری می گرفت، و درهای هر 
فرصتی به رویش بسته می شد. ولی 
در چین، لو دادن والدین به مقامات 
افسون گر  شوروی  اندازۀ  به  هرگز 
پیرامون  فرقه ای  شوروی،  در  نشد: 
موروزوف  پالویک  شهید  دانش آموز 

به خاطر  می گفتند  که  گرفت  شکل 
توسط  در سال ۱۹۳۲  پدرش  تقبیح 
در  اما  رسید.  قتل  به  خانواده اش 
یک  می افتاد.  اتفاق  این  هم  چین 
آشنای چینی من که اکنون پنجاه و 
گفت  برایم  یک بار  دارد،  سال  چند 
تا  بکُشد  را  برادرش  شد  مجبور  که 
لو ندهد والدینش کتاب های ممنوعه 
مورد  اگر  حتی  فرزندان،  دارند. 
می گرفتند،  قرار  دیگران  نکوهش 
مجبور بودند اعتراض نامه ای را امضا 
آورده  دنیا  به  مرا  او  »گرچه  کنند: 
و  ضدانقالبی  یک  است،  مادرم  و 
میلیون  ده ها  است«.  من  دشمن 
نفر شاهد آزار، تحقیر، ضرب وشتم، 
بودند. والدین شان  قتل  یا   زندان 
می خواهد  که  جوانی  همان  لی، 
نسبت  به  شود،  دولتی  مقامی 
زدم  حرف  آن ها  با  که  کسانی  دیگر 
با  سالم تر  و  نزدیک تر  رابطه ای 
تالش  علت،  یک  داشت.  والدینش 
در  »آن ها  بود:  آن ها  درک  برای  او 
سختی  بودند،  که  من  سال  و  سن 
کردند  تالش  آن ها سخت  کشیدند. 
محترم  برایم  ]بعداً[  که  کسی شوند 
واقعاً  خانوادۀ  یک  از  مادرم  باشند. 
معمولی است، یک خانوادۀ کارگری، 
تا  جنگید  سخت  هم  همین  برای 
فکر  مادربزرگم  و  برود.  دانشگاه  به 
او  نیست.  پدرم  هم شأن  او  می کرد 
به  و  کرد  عوض  را  نامش  اینکه  با 
شمال کشور رفت تا از آزارهای دوران 
انقالب فرهنگی در امان بماند، نگاه 
خانواده ای  فرزند  داشت.  طبقاتی 
اعضای  همۀ  و  بود  روشنفکر 
خانواده اش در شانگهای بودند. وقتی 
هیچ  کند،  پیدا  را  آن ها  تا  برگشت 
درگذشته  همه  نبود؛  آن ها  از  ردّی 
خواهران،  برادران،  والدین،  بودند: 
برادرزاده ها«. و   خواهرزاده ها 
به  کودک آزاری  ماجرای  بدترین 
خانم  از  شنیدم،  که  والدینی  دست 
را  نامش  کرد  تقاضا  که  بود  جوانی 
لیلی  اسمش  کنیم  فرض  نیاورم. 

با  موفق،  باهوش،  دختری  است، 
رابطه  در  که  لطیف ظاهری؛  زیبایی 
و  تحقیر  مورد  مُدام  مادرش  با 
توهین قرار می گرفت )مادرش به او 
می گفت(.  احمق  و  تنبل  بی ریخت، 
اوج ماجرا در واقعه ای در ۲۴ سالگی 
طوالنی  نامه ای  در  مادرش  بود.  او 
فرزندخواندۀ  که  نوشت  لیلی  به 
مختلفش  نقص های  که  آن هاست، 
ثابت می کنند فرزند مادرش نیست، 
مادرش  که  بوده  آن  دلیل  همین  و 
نخواهد داشت.  و  نداشته  دوستش 
پدرش  به  اشک بار  چشمان  با  لیلی 
زنگ زد و پرسید چرا هیچ وقت چیزی 
سردرگم  پدرش  است.  نگفته  او  به 
جواب داد: »چی داری می گی؟ وقتی 
بودم«. اونجا  من  اومدی  دنیا   به 
باالخره مادر لیلی نصفه نیمه اعتراف 
کرد که آن نامه دروغ بوده است، و 
تلخی  و  نفرت  سر  از  را  داستان  آن 
تردید  بذر  اما  است.  کرده  جعل 
کاشته شده بود. لیلی پیش خودش 
سندی  متقاعدکننده ترین  کرد  فکر 
که نسب واقعی اش را ثابت می کند، 
موهای مجعد اوست: موهایش را از 
بُرده بود، و مادرش  مادرش به ارث 
به  بیوه ای  از   ۱۹۶۰ دهۀ  اوایل  در 
دنیا آمده بود که مدتی کوتاه با یک 
کمونیست ایتالیایی معاشرت داشت 
 که در طلب فرصت به چین آمده بود.
بچۀ  یک  مادرت  »پس  گفتم: 
نیمه خارجی و نامشروع بود، آن هم 
در میانۀ زمانی که دربه در دنبال شکار 
می گشتند.  خارجی  چیزهای  همۀ 
که  نمی گنجد  هم  مخیله ام  در 
است«. داشته  سختی  دوران   چه 
لیلی گفت: »شاید. هرگز درباره اش 

حرف نزده ایم«.

پی نوشت ها:

نوشته  پالمر  جیمز  را  مطلب  این   •
 ،۲۰۱۳ مارس   ۷ تاریخ  در  و  است 
عنوان »The balinghou« در  با 

است  شده  وب سایت ایان منتشر 
 ۱۶ تاریخ  وب سایت ترجمان در  و 
عنوان »بالینخو؛  با  را  آن  تیر ۱۳۹۷ 
سرش  مسئولیت  که  نسلی 
محمد  ترجمۀ  نمی شود« و 
است. کرده  منتشر   معماریان 

 )James Palmer( پالمر  جیمز   ••
نویسنده و ویراستار بریتانیایی است 
می کند. مرگ  زندگی  پکن  در  که 
چین  تولد  و  تانگشان  زلزلۀ  مائو: 
 The Death of Mao: The( جدید
 Tangshan Earthquake and the
Birth of the New China( و باروِن 
سفیدِ خون آلود: داستان شگفت انگیز 
خان  آخرین  که  روس  نجیب زاده ای 
 The Extraordinary( شد مغول 
 Story of the Russian Nobleman
 Who Became the Last Khan
کتاب های  از   )of Mongolia
این  از  اوست. ترجمان پیش 
مطلب »چابودو! کار را راه بنداز« را 
از جیمز پالمر منتشر کرده است. او 
مدرنیتۀ  مسئلۀ  به  نوشتار  این  در 
پرداخته  استادکاری  معضل  و  چینی 

است.

Balinghou ]۱[ 
]Tiger Mother ]۲: مادری 

سخت گیر که به فرزندش فشار 
می آورد تا در تحصیالت دانشگاهی 

 موفق شود ]مترجم[.
 Battle Hymn of the Tiger ]۳[

  Mother 
 Beat Them into ]۴[

Peking University
منبع: ترجمان

http://tarjomaan.com/ 
/۹۰۴۶/neveshtar
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اقتصاد و زندگی	�

کالس های آموزش موسیقی

تلفن: ٩٧٠٩ - ۶١٨ - ۶٠۴

حسین زلیخاپور 

با ٣٢ سال تجربه آموزش در 

پیانو، آکوردئون، سلفژ

 و آهنگ سازی

کانون ترجمه ی پارسی 
(فارسی- انگلیسی)

ترجمه ی هر گونه متن حقوقی، بازرگانی، پزشکی، آموزشی، ادبی و جز آن

 persianlanguagecenter@gmail.com   
www.persiantranslationcenter.com

Persian: Ours to Cherish!

تلفن: ۴٠٨٧-٣٨٨-٧٧٨       تلفن:  ١۴۴٧-٧٧١-۶٠۴

 چالش قیمت ارز و پیش فروش سکه چه بود؟ 

»ادامه ی صفحه ۸«
را  خانوارها  شالوده  قبلی  پاکدست  دولت 
علت  به  خانوارها  بسیاری  پاشید،  هم  در 
را  خود  دارایی های  و  مسکن  بی کاری، 
دولت  کارمندان  که  وجوهی  فروخته یا 
یا  بازنشستگی دریافت می کنند  در هنگام 
پول های اندکی که برخی افراد برای دوران 
تحصیل فرزندانشان پس انداز کرده بودند، 
آن معیشت  از سود  تا  بانک ها سپرده  به 
که  کنند  تأمین  را   خود  فرزندان  یا  خود 
مردم  از  را  اندک  این حق  دولت  سیاست 
نیازمند گرفت در حالی که ۱۱۰ هزار میلیارد 
توان معوقات بانکی در دست فقط ۱۰۸ نفر 
است )روزنامه »شرق« دهم دی ماه ۱۳۹۵( 
و هیچ اقدام جدی ای هم برای بازپس گیری 
مردم  سپرده های  همانا  که  معوقات  این 
هستند، انجام نشده است؟! به قول آقای 
محبی نیا، نماینده شجاع مجلس، »حداقل 
دولت،  تا  گرفته  رهبر  از  است  سال   ۲۰
و  می کنند  صحبت  نهادها  و  نمایندگان 
جلسه می گذارند و گفته می شود بزرگ ترین 
تهدید مملکت قاچاق است پس چرا هرروز 
با  می گوییم  دروغ  می شود؟  بدتر  وضع 
قاچاقچی  ما  خود  کرده ایم؟  مبارزه  قاچاق 
هستیم«. حال با این اوصاف به کجای این 

شب تیره عبای ژنده ام را بیاویزم!
دولت  یک  از  چیزی  هر  از  بیش  آنچه 
عدالت  برقراری  می رود،  انتظار  پاسخ گو 
است. رعایت عدالت بین آحاد و گروه های 
مشروعیت  ضروری  شرط  جامعه  مختلف 
با  رانتیر  دولت های  اما  است.  دولتی  هر 
)به طور  امتیاز  و  رانت  تخصیص  برقراری 
مثال ادعای ترخیص ۴۰۰۰ اتومبیل لوکس 
به  و...(  سفارش  ثبت  سیستم  هک  با 
و  فقر  ملی کردن  خود،  وابستگان  گروه 

خانوارها  بنیاد  جامعه،  به  نابرابری  توزیع 
که  شده  ثابت  امروزه  داده اند.  باد  بر  را 
اخیر  سال های  سیاست های  همه  نتیجه 
پاکدست  دولت  سیاست های  به ویژه 
طبقه  محو  جهت  در  فعلی  دولت  و  قبلی 
آنها به طبقات فرودست  راندن  متوسط و 
سوی  از  عموما  مردم  مطالبات  زیرا  بوده 
اما  می شود.  نمایندگی  و  بیان  طبقه  این 
نتیجه اینگونه سیاست ها منجر به خیزش 
از  نه  که  خواهد شد  کوری  و شورش های 
تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. بررسی 
از  که  میدهد  نشان  فعلی  بحران  منطقی 
نطر سیاسی- اجتماعی فساد نهادینه شده و 
از نظر اقتصادی عوامل تشدید بحران فعلی 
بی رویه  افزایش  نقدینگی،  گردش  سرعت 
پایه پولی و حجم عظیم نقدینگی می باشد. 
منظور از سرعت گردش پول تعداد دفعاتی 
است که به وسیله یک واحد پولی در زمان 
محدود و مشخص، اعمال گوناگون انجام 
اسکناس  یک  گردش  اگر  مثال  می گیرد. 
۱۰۰۰ریالی در طول سال دو بار باشد، قدرت 
در  ریال   ۲۰۰۰ معادل  اسکناس  این  خرید 
سال است و اگر این گردش پنج بار باشد، 
برای  است.  ریال   ۵۰۰۰ آن  خرید  قدرت 
به مثابه یک  ایران  کنیم  آسان سازی فرض 
این  در  است.  دونفره  با جمعیت  کشوری 
نفر  و  دارد  برنج  کیلو  نفر  هزار  یک  کشور 
چنین  در  دارد،  پول  تومان  هزار  هم  دوم 
تومان  یک  برنج  کیلو  هر  قیمت  حالتی 
فرضی  کشور  این  در  اگر  اما  بود،  خواهد 
بار در سال بچرخد، در سال ۲۰۰۰  پول دو 
کیلو برنج فروخته می شود و چنانچه در این 
داشته  وجود  برنج  کیلو   ۱۰۰۰ کشور همان 
تومان  هزار  همان  نیز  پول  حجم  و  باشد 
در سال  بار  چهار  پول  گردش  ولی سرعت 

برنج  کیلو   ۴۰۰۰ کشور  این  مردم  باشد، 
می خرند. این به آن معنی است با وجودی 
که نه حجم پول تغییری کرده و نه مقدار 
برنج، ولی چون تقاضا برای خرید برنج دو 
برابر و در نتیجه قیمت هر کیلو برنج نیز دو 
برابر شده است، یعنی سرعت گردش پول 
در کشور قیمت همه کاال ها را به هم ریخته 
و از این رهگذر دارندگان کاالها ثروت غارتی 
حاصل  سود  این  چون  می زنند  جیب  به 
هجوم  نیست.  اقتصادی  عادله  مبادالت 
در  آن  افسار  که  لجام گسیخته  نقدینگی 
دست نهادهای اقتصادی خاص و اشخاص 
وابسته به آنهاست، به بازار ارز بنیاد ارزی 
کشور و ورود آن به بازار سکه خزانه ملت را 
نشانه رفته است؟! و این امری است که هر 

آدم نسبتا عاقلی به آن اذعان دارد.
 به همین علت افزایش و کاهش سرعت 
و  افزایش  نقش  دقیقا همان  پول  گردش 
در  می کند.  ایفا  را  جریان  در  پول  کاهش 
تعداد  متوسط  پول،  گردش  سرعت  واقع 
کشور  پول  موجودی  که  است  دفعاتی 
تولید  ساالنه  جریان  خرید  برای  سال،  در 
می شود.  هزینه  معامالت  سایر  و   )GNP(
قابل  زیر  فرمول  از  پول  گردش  سرعت 

محاسبه است:
خصوصی(/)تولید  بخش  )نقدینگی 
سرعت  جاری(=  قیمت  به  ملی  ناخالص 

گردش پول
بیان کننده آن است که هرقدر  این فرمول 
حجم نقدینگی بیشتر شود یا هرقدر ارزش 
کمتر  تولیدی  خدمات  و  کاال  کل  مجموع 
خواهد  کاهش  پول  گردش  سرعت  شود، 
گردش  سرعت  کاهش  عبارتی  به  یافت 
پول توجیه کننده رکورد در تولید یا افزایش 
حجم نقدینگی است. باید توجه داشت که 
سرعت گردش پول در شرایطی که انتظارات 
تورمی در جامعه وجود نداشته باشد، پایدار 
و در شرایط تورمی معموال سرعت گردش 

پول افزایش می یابد. این توضیح نشانگر 
در  نقدینگی  گردش  سرعت  که  است  آن 
سنوات  از  بیش  بسیار  گذشته  یک ساله 
قبل شده به طوری که بهمن نقدینگی را در 

زمستان بدون برف به وجود آورد.

سرعت گردش پول به پنج عامل زیر بستگی 
دارد:

دفعات  تعداد  هرقدر  معامالت:  تواتر   -۱
شود،  زیادتر  پرداخت ها  و  دریافت ها 

سرعت گردش پول بیشتر است.
و  داخلی  تجارت  اگر  دادوستد:  حجم   -۲
یابد، الجرم  افزایش  كشور  یك  بین المللی 
در  و  رفت  باال خواهد  نیز  معامالت  مقدار 
نتیجه سرعت گردش پول افزایش خواهد 

یافت.
۳- شرایط اقتصادی: در دوران رونق سرعت 
و  ركود  دوران  در  و  افزایش  پول  گردش 
كسادی سرعت گردش پول كاهش می یابد.
۴- ارزش پول: در شرایط تورمی ارزش پول 
تنزل می یابد در نتیجه مردم مایل نیستند 
ترجیح  و  دارند  نگه  خودشان  نزد  را  پول 
به  را  آن  پول  دریافت  به محض  می دهند 
این وضعیت  در  بنابراین  برسانند؛  مصرف 
و  می یابد  افزایش  پول  گردش  سرعت 
برعكس در شرایط ركودی با افزایش ارزش 
پول و حفظ و ذخیره پول توسط مردم و 
معامالت،  سرعت  حجم  كاهش  بالطبع 

گردش پول كاهش می یابد.
گردش  سرعت  اعتباری:  سیاست های   -۵
پول همراه با تسهیل شرایط اعطای وام و 
اعتبار بیشتر می شود و با تحدید و كنترل 

آن كاهش می یابد.
پایه پولی نسبت میان اسکناس عرضه شده 
از سوی بانک مرکزی و مجموع دارایی های 
اسکناس  پشتوانه  به عنوان  که  بانک  این 

)قابل قبول باشد( است. 

به طوری که هرچه این نسبت بزرگ تر باشد، 
بیشتر  تورم  آن  به تبع  و  نقدینگی  میزان 
است. به عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت 

نشان دهنده پایین بودن ارزش پول است.
همان  که  پولی  پایه  منابع  درحال حاضر 
عبارت اند  است،  مرکزی  بانک  دارایی های 
بانک  از  دولت  استقراض  ارزی،  ذخایر  از 
اعطایی  تسهیالت  دارایی ها،  مرکزی، سایر 
پولی  پایه  و مصارف  تجاری  بانک های  به 
شامل  است  پولی  بدهی های  همان  که 
نسبت ذخایر قانونی، ذخایر اضافی بانک ها 
و  اسکناس  نسبت  و  مرکزی  بانک  نزد 

مسکوکات در دست مردم است.
حساب  اجمالی  بررسی  و  توضیح  این  با 
سرمایه در سال ۱۳۹6 بانک مرکزی می توان 
دریافت تراز خالص حساب سرمایه در سال 
مذکور منفی ۱۹ میلیارد دالر بوده است یا 
به تعبیری چنانچه رشد ۲۲ میلیارد دالری 
ذخایر ارزی بانک ها را در نظر بگیریم، عمال 
رقمی حدود ۴۱ میلیارد دالر ارز در سال ۱۳۹6 

از کشور خارج شده است.
در  که  کشور  پولی  پایه   دیگر  طرف  از 
هزارمیلیارد   ۹۷/۵ معادل   ۹۱ سال  پایان 
به ۲۴۵   ۱۳۹6 سال  پایان  در  بوده،  تومان 
هزارمیلیارد تومان یعنی حدود ۲۵۰ درصد 
افزایش رسید که در مقایسه با نقدینگی ای 
 6/۴6۰ معادل   ۱۳۹۱ سال  ابتدای  در  که 
 ۱۳۹6 سال  پایان  در  و  هزارمیلیارد تومان 
از هزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان  به بیش 
) بیش از رقم تولید ناخالص داخلی( ۳۲۵ 
میزان  از  فارغ  که  رسیده  افزایش  درصد 
رشد این دو شاخص پولی، رشد تقریبا ۳/۳ 
 ۱/6 نسبت  همچنین  و  نقدینگی  برابری 
به  توجه  با  پولی  پایه  به  نقدینگی  برابری 
رشد نازل رشد دارایی های واقعی بانک ها 

و مؤسسه های مالی فاجعه  بار بوده است.
افزایش  این  که  است  معنی  آن  به  این 
بدهی  و  تعهدات  فزونی  از  ناشی  رشد 
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اقتصاد و زندگی	�

بانک ها به دارایی هایشان بوده  که در دفاتر 
مؤسسه های مالی ثبت شده و از افزایش 
دارایی های سمی بانک های ایرانی حکایت 
موارد  از  بسیاری  در  متأسفانه  که  دارد 
و  موهوم  سودهای  شناسایی  موجبات 
تقسیم این سودهای واهی بین سهام داران 
بانک ها نیز شده است. به گفته  کارشناسان 
مالی، بدون شک تنگنای بانکی کشور، یکی 
بانکی  نظام  شکست   کامل  نمونه های  از 
نیز  است که در سایر نظام های پولی دنیا 
و  پیش بینی  اگرچه  است.  شده  تجربه 
دارایی  بدهی-  شکاف  میزان  از  برآوردها 
اطالعات  داشتن  بدون  کشور  بانکی  نظام 
اما  باشد،  همراه  خطا  با  می تواند  دقیق 
این  گفت  می توان  باال  اطمینان  در سطح 
حجم  کل  از  باالیی  نسبتا  درصد  شکاف 
بزرگ  شکاف  این  است.  کشور  نقدینگی 
بانکی  مجموعه  زیان های  نشان دهنده  که 
کشورست، در نظام بانکی جهان بی سابقه 

است.
بر مبنای آمارهای اعالم شده از سوی مدیر 
ماه های  در  مرکزی  بانک  نشر  و  ریالی  کل 
در  روز  هفت  در  گذشته  سال  پایانی 
حدود یک میلیون قطعه سکه با سر رسید 
یک ماهه پیش فروش شده  است. به عبارت 
دیگر در این بازه به  طور میانگین روزانه ۱۴۲ 
هزار سکه با سررسید یک ماهه پیش فروش 

شده  است. 
افزون بر این در بازه زمانی بین ۲۰ فروردین 
قطعه  هزار   ۶۷ روزانه  اردیبهشت  دوم  تا 
سکه با سررسید سه ماهه پیش فروش شده 
طرح  در  مرکزی  بانک  به این ترتیب   است. 
پیش فروش سکه خود توانسته  است ۱/۶ 
سکه  فروش  محل  از  تومان  میلیارد  هزار 
میلیارد  هزار  و ۱/۲۳  با سررسید یک ماهه 
تومان از محل پیش فروش سکه با سررسید 

سه ماهه جذب کند.
طرح  در  مرکزی  بانک  محاسبات  این  با 

حدود  در  خود  پیش فروش 
تومان  میلیارد  ۲/۸هزار 
از  درصد   ۰/۲ با  معادل 
نقدینگی را جذب کرده  است. 
البته شاید مقایسه این رقم 
سرگردان  نقدینگی  میزان  با 
پول  شکل  به  )نقدینگی 
کوتاه مدت(  سپرده های  یا 
از نتایج طرح  تصویر بهتری 
بر  دهد.  ارائه  مرکزی  بانک 
مبنای آخرین آمارهای بانک 
مرکزی در پایان سال گذشته 
شهروندان در حدود ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومان در نظام بانکی 
کرده  سپرده گذاری  کشور 
بانک  به این ترتیب   بودند. 
مرکزی در طرح پیش فروش 
در  است  توانسته  خود 
حدود دو درصد از نقدینگی 
نقدینگی  به  تبدیل  شدنی 
کوتاه مدت  در  سرگردان 
طال  گرم  هر  کند.  جذب  را 
بازارهای  در  در حال حاضر 
حدود  در  قیمتی  با  جهانی 
۴۲/۴ دالر به فروش می رسد. 

اگر با توجه به نرخ دالر ۴۲۰۰ تومان این رقم 
را به ریال تبدیل کنیم، در این صورت قیمت 
هر گرم طال برای بانک مرکزی در حدود ۱۷۸ 
هزار تومان خواهد بود. در نتیجه اگر فرض 
کنیم که این امکان برای بانک مرکزی وجود 
دالر  به  را  جذب شده  نقدینگی  که  داشت 
)۴۲۰۰ تومانی( تبدیل کند، در این صورت 
با ارز حاصل می توانست در حدود ۱۵/۷ ُتن 
طال در بازارهای جهانی خریداری و چنانچه 
بتواند  مرکزی  بانک  دیگری  فرض  در 
نقدینگی حاصل را با نرخ غیر رسمی بازار در 
روزهای آتی به دالر با قیمت ۵۵۰۰ تومان 
را صرف خرید طال کند،  رقم  این  تبدیل و 

عمال قادر به تأمین ۱۲ ُتن طال خواهد شد؟!
الزم به یادآوری است که وزن هر سکه تمام 
بهار آزادی در حدود هشت گرم و ۱۳۳ سوت 
البته به علت خاصیت شکل پذیری  است. 
آلیاژ  صورت  به   طال  سکه  خالص،  طالی 
ضرب می شود و عالوه بر طال، سایر فلزات 
نیز مانند مس در ترکیب آن دیده می شوند. 
اگر این میزان ناخالصی را از وزن هر سکه 
در  چیزی  سکه  هر  ازای  به  بگذاریم،  کنار 
شد.  خواهد  مصرف  طال  گرم   ۷.۳ حدود 
در نتیجه عمل به تعهدات بانک مرکزی در 
نیازمند  سکه  یک ماهه  پیش فروش  قبال 
با  سکه  موضوع  در  و  ُتن   ۷/۳ حدود 
پیش فروش سه ماهه در حدود ۵/۸ ُتن طال 

نیاز خواهد بود. به این ترتیب در مجموع با 
سه  از  کمتر  سررسید  با  سکه  پیش فروش 
ذخایر  از  تن   ۱۳/۱ آب شدن  به  منجر  ماه 
مبنای  بر  شد.  خواهد  مرکزی  بانک  طالی 
مالحظه  با  انجام شده  پیش تر  محاسبات 
بانک مرکزی در  بازار  ارز در  نرخ غیر رسمی 
سکه  ُتن   ۱۲ ارزش  با  معادل  خود  معامله 
نقدینگی دریافت کرده  است. این در حالی 
به  عمل  برای  باید  مرکزی  بانک  که  است 
تعهدات خود در زمینه نقدینگی جذب شده 
۱۳/۱ ُتن طال ذوب کند. به عبارت دیگر این 
دادوستد معادل آن است که بانک مرکزی 
را  خود  ارزی  ذخایر  از  ُتن  یک  حدود  در 
خرید و فروش  نرخ  بین  شکاف  خاطر  به 

و  مصوب  نرخ  با  ارز  محدود 
نرخ غیررسمی بازار را از دست 
به افزایش  توجه  با  که  داده 
فوق العاده نرخ دالر در ماه های 
بعد پیش فروش سکه، بانک 
خوش خیالی  بابت  مرکزی، 
هندوستان،  از  طال  دریافت 
ایران  نفتی  مطالبات  بابت 
عمال بخش بیشتری از ذخایر 
رانت خواران  به  را  خود  طالی 
باندهای  همانا  یا  سکه ای 
نازلتر  بسیار  قیمتی  به  فساد 
کرده  واگذار  واقعی  قیمت  از 

است.  

چه باید کرد؟

دولت  پاک سازی  بدون شک 
کارآمدی  و  ناسالم  عناصر  از 
و  شایسته ساالری  با  دولت 
بانکی مهم ترین  جراحی نظام 
اولویت برخورد با بحران فعلی 
جراحی  جز  راهکاری  است. 
هزینه  پذیرش  و  بانکی  نظام 
آن با تمهیداتی مانند پرداخت 
سپرده ها تا مبلغی خاص و پرداخت نکردن 
چندین  تاکنون  که  میلیاردی  سپرده های 
گرفته  اند،  نجومی  سپرده های  آن  برابر 
نیست؟! که صد البته صاحبان این سپرده ها 
را به کار خواهند  همه توان و تالش خود 
گرفت تا کشور را به فالکت برسانند که در 
مردم  مشارکت  و  مردم  بر  تکیه  مهم  این 
اعمال  و  کشور  بازسازی  سیاست های  در 
همچنین  و  آورده ای«  کجا  »از  سیاست 
اخذ مالیات بر درآمدهای بادآورده می تواند 

ضامن موفقیت باشد.
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پــروژه هانتــر توســط  اینترگلــف مهمتریــن تحــوالت اجتماعــی در 
نــورت شــور اســت. لیــن کریــک بــه عنــوان یکــی از ۴ مرکــز شــهر 
جدیــد از ســوی شــهرداری منطقــه نــورت ونکــوور در برنامــه 

رســمی جامعــه تعییــن شــده اســت.

تعــدادی از جدیدتریــن مکمل هــای موجــود در منطقــه بــرای 
فــوران رشــد آن عبارتنــد از:

- مرکــز خــرده فروشــی جدیــد: مرکــز شــهر جدیــد بــا یــک خیابــان 
و  جدیــد  فروشــی  خــرده  فضــای   ۱۲۰،۰۰۰ همچنیــن  خریــد. 
بــرای جــذب شــرکت ها در راه  ۵۰،۰۰۰ فضــای اداری جدیــد 

انــدازی فروشــگاه در مرکــز شــهر لیــن تــاون وجــود دارد.
- فضاهــای ســبز بهتــر: فضاهــای ســبز پیشــرفته بــرای اســتفاده 
ــا  عمومــی، مثــل بهبودبخشــی پارک هــای ســیلن و بریجمــن، ب
یــک گــذرگاه جدیــد خیابــان هانتــر و لیــن کریــک، اتصــال بیــن 

دو پــارک.
- ۲۷۰۰۰ اســکوارفیت، مرکــز اجتماعــی چندســطحی ســاخته 

شــده توســط  اینترگلــف
یــک   Lower Lynn ناحیــه  ترانزیــت:  ســرویس  بهتریــن   -
ناحیــه توســعه بــرای حمــل و نقــل عمومــی مــداوم اســت و بــا 
پیشــرفت های بیشــتری در زمینه س شــلوغی تبادل و تعویض 
اتوبوس هــا، و بهبــود گزینه هــای حمــل و نقــل و زیرســاخت ها 
ماننــد توســعه جدیــد خیابــان شــرقی Keith Road، بــه هــر 
جایــی کــه نیــاز داریــد برویــد، بــرای شــما کارآمدتــر از همیشــه 

خواهــد بــود.

نــه تنهــا شــیوه زندگــی ای   Hunter Lynn Creek زندگــی در 
را کــه آرزو داشــتید ایجــاد مــی کنــد، بلکــه آن را بــه صرفــه 
خریــداران  می نمایــد.  تبدیــل  هــم  نکردنــی  بــاور  جویی هــای 
مــی تواننــد ۳۰۰،۰۰۰ دالر بــرای خانه هــای یــک خوابــه و بیــش 
بــا  مقایســه  در  خوابــه،   ۲ خانه هــای  در  دالر   ۳۵۰،۰۰۰ از 

آپارتمانهــا در ونکــوور* ذخیــره کننــد. خانه هــای هانتــر بهتریــن 
ارزش در متــرو ونکــوور را، ۱ خوابــه از ۵۰۹،۹۰۰$ و خانه هــای 

۲ خوابــه تنهــا از  ۸۲۷،۹۰۰$ تضمیــن می کنــد.

بــا تراکــم بیشــتر، مرکــز خــرده فروشــی جدیــد، وضعیــت وســیله 
نقلیــه عمومــی بــه مراتــب بهبــود یافتــه، محلــه مرکــز شــهر 
Lower Lynn دارای پتانســیل باالیــی بــرای ســال های پیــش 
رو اســت. تجزیــه و تحلیــل اخیــر از منطقــه، فــوری نشــان مــی 
دهــد کــه خانه هــای خریــداری شــده در چنــد ســال گذشــته، 
در اوایــل ســال جــاری بــه طــور متوســط بــا افزایــش ارزش ٪۶۰ 
فروختــه شــده   اســت. ایــن منطقــه بــا افزایــش ارزش افــزوده، 
بــا خانه هایــی کــه در ســال ۲۰۱۴ بــه ارزش ۶۵۰ دالر در هــر 
اســکوارفیت خریــداری شــده بــود اینــک بــا بــاال رفتــن ارزش آن 
بــه قیمــت ۱۰۵۵ دالر در هــر اســکوارفیت بــه فــروش می رســد.

البتــه، ســرمایه گــذاری هوشــمندانه، باعــث می شــود کــه نــه 
تنهــا شــما از پــس انــداز اســتفاده می کنیــد، بلکــه مــی توانیــد 
ایــن ســرمایه گــذاری  بــا  مطمئــن شــوید کــه درآمــد خــود را 

می دهیــد. افزایــش 

نــرخ اجــاره در نــورت شــور در منطقــه لیــن کریــک بــه واقــع 
در مقایســه بــا دهکــده المپیــک باالتــر اســت. نــه تنهــا نــرخ 
خانه هــای خالــی در تمــام زمــان هــا کــم و ۰٫۶٪ اســت، بلکــه 
بــه ایــن معنــی اســت کــه تقاضــای اجــاره هــا بــاال هســتند. شــما 
بــا داشــتن یــک مســتاجر در امــوال ســرمایه گــذاری خــود بــه 
راحتــی مــی توانیــد از پرداخــت مالیــات خانــه ی خالــی جلوگیــری 

کنیــد.

بــازده مــورد انتظــار ســرمایه گــذاری در ۱ خوابــه در هانتــر قویــاً 
۵٫۴٪ اســت کــه براســاس نــرخ اجــاره بهــای میانگیــن ۳٫۹۰ 

 / تــا ۴٫۳۳ دالر  حــد  باالتریــن  بــه  (امــا  اســکوارفیت   / دالر 
اســکوارفیت) اســت. و وام مســکن ثابــت بــرای مــدت ۵ ســال 
بــا نــرخ ۳٫۵٪ بــرای بیــش از ۳۰ ســال اســت. ایــن بــدان معنــی 
اســت کــه یــک خانــه ۶۰۰ اســکوارفیتی، ماهانــه مبلــغ نزدیــک 

بــه ۲۳۴۰ دالر درآمــد از اجــاره نصیب تــان می کنــد.

چــرا مرکــز شــهر Lower Lynn بــرای رشــد انفجــاری ســرمایه 
بــا  ایــن مقایســه  اینکــه  بــرای  قــرار مــی گیــرد؟  مــورد توجــه 
رشــد انفجــاری در Yaletown،Mount Pleasant  و دهکــده 
المپیــک دیــده مــی شــود. این هــا همــه مناطــق صنعتــی پیشــین 
بــوده و اکنــون همــه بــه جوامــع پــر جنــب و جــوش کــه در ســطح 

بیــن المللــی شــناخته مــی شــوند، تبدیــل شــده انــد.

 Low اکنــون ســؤال ایــن اســت، آیــا چنیــن تحــول بزرگــی در
Lynn امــکان پذیــر اســت؟ بلــه - بــا حمایــت از برنامــه رســمی 
توســعه  گــروه  بنیانگــذاران  چشــم گیر  تالش هــای  و  شــهر 
Intergulf، کــه بخشــی از تیــم اصلــی بــود کــه منجــر بــه تحــول 
ویســتلر در ۲۰ ســال گذشــته شــد و باعث به رســمیت شــناخته 
شــدن موقعییــت  بین المللــی آن و امــالک و مســتغالت منطقــه 
شــد. از زمــان تاســیس گــروه توســعه Intergulf، ایــن تیــم در 
زمینــه ســاخت و ســاز جامعــه محلــی بیــش از ۳۰ ســال تجربــه 

کســب کــرده اســت.

سلب ادعا این آگهی
و   Q۱ اصلــی جدیــد منبــع  گــزارش ســه ماهــه  اســاس  بــر   *
شــهر،  مرکــز  در  بتنــی  هــای  آپارتمــان  بــرای   SF/$ میانگیــن 

ونکــوور.  شــرق  و  غــرب  بخــش 

پروژه هانتر توسط گروه توسعه گر  اینترگلف؛
 ارزشمند ترین توسعه سرمایه گذاری در منطقه مترو ونکوور

مهمانی تابستانی محله
شــنبه ۲۱ جــوالی، ۱۲ ظهــر تــا ۴ بعدازظهــر

ایستگاه های غذا، آبجو محلی Bridge Brewing و تفریحات خانوادگی

بــه اضافــه - پیشــنهاد اختصاصــی بــه شــرکت کننــدگان: تنهــا بــه مــدت محــدود 
کنیــد.  هــزاران دالر صرفه جویــی 

منــازل یــک تــا ســه خوابه و تاون هاوس 
URBAN CREEK SIDE

۹۵ واحد مســکونی در ماه نخســت به فروش رســید

شیوه زندگی سالم منازل بتونی مجهز به سیستم تهویه مطبوع  ۲۰۰۰اسکوارفیت امکانات رفاهی خصوصی

در فاصله چند دقیقه ای از پل Phibbs Exchange, Second Narrows و دان تاون ونکوور

۱ خوابه ۲ خوابه
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پــروژه هانتــر توســط  اینترگلــف مهمتریــن تحــوالت اجتماعــی در 
نــورت شــور اســت. لیــن کریــک بــه عنــوان یکــی از ۴ مرکــز شــهر 
جدیــد از ســوی شــهرداری منطقــه نــورت ونکــوور در برنامــه 

رســمی جامعــه تعییــن شــده اســت.

تعــدادی از جدیدتریــن مکمل هــای موجــود در منطقــه بــرای 
فــوران رشــد آن عبارتنــد از:

- مرکــز خــرده فروشــی جدیــد: مرکــز شــهر جدیــد بــا یــک خیابــان 
و  جدیــد  فروشــی  خــرده  فضــای   ۱۲۰،۰۰۰ همچنیــن  خریــد. 
بــرای جــذب شــرکت ها در راه  ۵۰،۰۰۰ فضــای اداری جدیــد 

انــدازی فروشــگاه در مرکــز شــهر لیــن تــاون وجــود دارد.
- فضاهــای ســبز بهتــر: فضاهــای ســبز پیشــرفته بــرای اســتفاده 
ــا  عمومــی، مثــل بهبودبخشــی پارک هــای ســیلن و بریجمــن، ب
یــک گــذرگاه جدیــد خیابــان هانتــر و لیــن کریــک، اتصــال بیــن 

دو پــارک.
- ۲۷۰۰۰ اســکوارفیت، مرکــز اجتماعــی چندســطحی ســاخته 

شــده توســط  اینترگلــف
یــک   Lower Lynn ناحیــه  ترانزیــت:  ســرویس  بهتریــن   -
ناحیــه توســعه بــرای حمــل و نقــل عمومــی مــداوم اســت و بــا 
پیشــرفت های بیشــتری در زمینه س شــلوغی تبادل و تعویض 
اتوبوس هــا، و بهبــود گزینه هــای حمــل و نقــل و زیرســاخت ها 
ماننــد توســعه جدیــد خیابــان شــرقی Keith Road، بــه هــر 
جایــی کــه نیــاز داریــد برویــد، بــرای شــما کارآمدتــر از همیشــه 

خواهــد بــود.

نــه تنهــا شــیوه زندگــی ای   Hunter Lynn Creek زندگــی در 
را کــه آرزو داشــتید ایجــاد مــی کنــد، بلکــه آن را بــه صرفــه 
خریــداران  می نمایــد.  تبدیــل  هــم  نکردنــی  بــاور  جویی هــای 
مــی تواننــد ۳۰۰،۰۰۰ دالر بــرای خانه هــای یــک خوابــه و بیــش 
بــا  مقایســه  در  خوابــه،   ۲ خانه هــای  در  دالر   ۳۵۰،۰۰۰ از 

آپارتمانهــا در ونکــوور* ذخیــره کننــد. خانه هــای هانتــر بهتریــن 
ارزش در متــرو ونکــوور را، ۱ خوابــه از ۵۰۹،۹۰۰$ و خانه هــای 

۲ خوابــه تنهــا از  ۸۲۷،۹۰۰$ تضمیــن می کنــد.

بــا تراکــم بیشــتر، مرکــز خــرده فروشــی جدیــد، وضعیــت وســیله 
نقلیــه عمومــی بــه مراتــب بهبــود یافتــه، محلــه مرکــز شــهر 
Lower Lynn دارای پتانســیل باالیــی بــرای ســال های پیــش 
رو اســت. تجزیــه و تحلیــل اخیــر از منطقــه، فــوری نشــان مــی 
دهــد کــه خانه هــای خریــداری شــده در چنــد ســال گذشــته، 
در اوایــل ســال جــاری بــه طــور متوســط بــا افزایــش ارزش ٪۶۰ 
فروختــه شــده   اســت. ایــن منطقــه بــا افزایــش ارزش افــزوده، 
بــا خانه هایــی کــه در ســال ۲۰۱۴ بــه ارزش ۶۵۰ دالر در هــر 
اســکوارفیت خریــداری شــده بــود اینــک بــا بــاال رفتــن ارزش آن 
بــه قیمــت ۱۰۵۵ دالر در هــر اســکوارفیت بــه فــروش می رســد.

البتــه، ســرمایه گــذاری هوشــمندانه، باعــث می شــود کــه نــه 
تنهــا شــما از پــس انــداز اســتفاده می کنیــد، بلکــه مــی توانیــد 
ایــن ســرمایه گــذاری  بــا  مطمئــن شــوید کــه درآمــد خــود را 

می دهیــد. افزایــش 

نــرخ اجــاره در نــورت شــور در منطقــه لیــن کریــک بــه واقــع 
در مقایســه بــا دهکــده المپیــک باالتــر اســت. نــه تنهــا نــرخ 
خانه هــای خالــی در تمــام زمــان هــا کــم و ۰٫۶٪ اســت، بلکــه 
بــه ایــن معنــی اســت کــه تقاضــای اجــاره هــا بــاال هســتند. شــما 
بــا داشــتن یــک مســتاجر در امــوال ســرمایه گــذاری خــود بــه 
راحتــی مــی توانیــد از پرداخــت مالیــات خانــه ی خالــی جلوگیــری 

کنیــد.

بــازده مــورد انتظــار ســرمایه گــذاری در ۱ خوابــه در هانتــر قویــاً 
۵٫۴٪ اســت کــه براســاس نــرخ اجــاره بهــای میانگیــن ۳٫۹۰ 

 / تــا ۴٫۳۳ دالر  حــد  باالتریــن  بــه  (امــا  اســکوارفیت   / دالر 
اســکوارفیت) اســت. و وام مســکن ثابــت بــرای مــدت ۵ ســال 
بــا نــرخ ۳٫۵٪ بــرای بیــش از ۳۰ ســال اســت. ایــن بــدان معنــی 
اســت کــه یــک خانــه ۶۰۰ اســکوارفیتی، ماهانــه مبلــغ نزدیــک 

بــه ۲۳۴۰ دالر درآمــد از اجــاره نصیب تــان می کنــد.

چــرا مرکــز شــهر Lower Lynn بــرای رشــد انفجــاری ســرمایه 
بــا  ایــن مقایســه  اینکــه  بــرای  قــرار مــی گیــرد؟  مــورد توجــه 
رشــد انفجــاری در Yaletown،Mount Pleasant  و دهکــده 
المپیــک دیــده مــی شــود. این هــا همــه مناطــق صنعتــی پیشــین 
بــوده و اکنــون همــه بــه جوامــع پــر جنــب و جــوش کــه در ســطح 

بیــن المللــی شــناخته مــی شــوند، تبدیــل شــده انــد.

 Low اکنــون ســؤال ایــن اســت، آیــا چنیــن تحــول بزرگــی در
Lynn امــکان پذیــر اســت؟ بلــه - بــا حمایــت از برنامــه رســمی 
توســعه  گــروه  بنیانگــذاران  چشــم گیر  تالش هــای  و  شــهر 
Intergulf، کــه بخشــی از تیــم اصلــی بــود کــه منجــر بــه تحــول 
ویســتلر در ۲۰ ســال گذشــته شــد و باعث به رســمیت شــناخته 
شــدن موقعییــت  بین المللــی آن و امــالک و مســتغالت منطقــه 
شــد. از زمــان تاســیس گــروه توســعه Intergulf، ایــن تیــم در 
زمینــه ســاخت و ســاز جامعــه محلــی بیــش از ۳۰ ســال تجربــه 

کســب کــرده اســت.

سلب ادعا این آگهی
و   Q۱ اصلــی جدیــد منبــع  گــزارش ســه ماهــه  اســاس  بــر   *
شــهر،  مرکــز  در  بتنــی  هــای  آپارتمــان  بــرای   SF/$ میانگیــن 

ونکــوور.  شــرق  و  غــرب  بخــش 

پروژه هانتر توسط گروه توسعه گر  اینترگلف؛
 ارزشمند ترین توسعه سرمایه گذاری در منطقه مترو ونکوور

مهمانی تابستانی محله
شــنبه ۲۱ جــوالی، ۱۲ ظهــر تــا ۴ بعدازظهــر

ایستگاه های غذا، آبجو محلی Bridge Brewing و تفریحات خانوادگی

بــه اضافــه - پیشــنهاد اختصاصــی بــه شــرکت کننــدگان: تنهــا بــه مــدت محــدود 
کنیــد.  هــزاران دالر صرفه جویــی 

منــازل یــک تــا ســه خوابه و تاون هاوس 
URBAN CREEK SIDE

۹۵ واحد مســکونی در ماه نخســت به فروش رســید

شیوه زندگی سالم منازل بتونی مجهز به سیستم تهویه مطبوع  ۲۰۰۰اسکوارفیت امکانات رفاهی خصوصی

در فاصله چند دقیقه ای از پل Phibbs Exchange, Second Narrows و دان تاون ونکوور

۱ خوابه ۲ خوابه
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دو شعر از او:

-1
دستهای باال کشیدهء صبح از پنجره

حنجرهء مشبک حرفهای گفته نگفته و
 تصویر معکوس عشق روی شبکیهء خونین

پاهـای دراز کابوسـها، بیـرون زده از چشـمها ، کـش آمـده روی 
تخت و

میخکهای تخمدان ریخته بر خمیازهء میز و خرده کاغذهایش
)بله! پرده های کشیده فحشم داده اند و به چیزیم نیست(

چه چشمهای قشنگ پشت پرده ای عروسک باغت شدند
چه چشمهای ریخته ای در برگهای دفترم 

چه چشمهای قشنگی عشق
چه چشمهای به دری ، دربدری
و روی سینهء تخته می نویسم

در... 
بیا خیاِل تختم را آسوده کن مرد

 بختم از تختم مدتهاست  که رفته
بیا خیالم را تخت کن که بخوابیم و

 تخت بیمارستان از خرابی حال بیفتد بیرون از خیال
پـرده  بیـرون  لـذت کـه  اتـاق، مثـل  از  بیـرون  نـور کـه   )مثـل 
معـذب بـود، در عذابـم و پـرده هـای کشـیده فحشـم داده انـد 

و چیزیـم نیسـت(
شب دست نور خسته می شود و

بـر تحشـیهء شـعرهای  پاییـن  پنجـره  از حاشـیهء  افتـد   مـی 
محشـور شـده ام در تکـه تکـه تکـه، کـِف دهـان میـز

شـب که از تصویر مجازی تو برشـبکیهء خونین بر نمی گردد 
بـه خواب،

چشمهای ورم کرده ام
 زیـر پاهـای پیـر کابوسـها و سـاقهای الغـر انـدوه هـای روی هم 

افتـاده در گـور دسـت جمعـِی آگاهی ام
آگاهم

محکومم و عدالتت این است  : تا سکوت..
ساکت..

بیا، کنار دیوارم!
بیا کنارِ سینهء دیوارم 

بگذار و خالصم کن
کنارم بکش و

دهان بگذار در دهانم    صدایم را بگیر و
 بین انگشتهایت، کنار لبت بگیرانم

بیا کنار دیوارم و ماشه، سیِب آدمِ گلویت، زیر جمجمه ام ، 
-بچکان و خالص کن-

خالص کن که پشت پرده دارم خالصه می شوم در کابوس و 
دارم از پرده بیرون می افتم به تاریکی و 

تاریک تر از رازهای مگو دارم به گفتن می افتم
بیـرون  لـذت  مثـل  ام،  جمجمـه  اتـاِق  از  بیـرون  نـورِ  )مثـل   
پرده هـای فاصلـه، شـب پـره ای زخمـی از چراغـم و از پـرده رد 

نمـی شـوم ، پـر ریختـه ام و چیزیـم نیسـت(
پرده های پارهء ستارم زیر انگشتان

فواصل دلنشیِن تو را از دست دادم 
همیشـه عزیـزِ از دسـت دادهء مـن بـودی و چیـزی بـرای دادن 

نداشـتم زیر انگشـتهایت
جان 

قبل از تو از جنونم سر رفته بود و
مجنون ات بودم و 

چیزی برای نواختن نداشتم و
نوایی از من افتاده بود بیرون

)پرده های افتاده فحشم داده اند و چیزیم نیست(
...

-کبوتری از انگشتانم پریده است

-2

چمدانت سی کیلو و یک دل
دلت را بگذاری بر جاده و بروی

پاهایت را
در ظـرف  بگـذاری  و  آوری  در  مـچ  مـچ   ، مـچ  از  دانـه،  دانـه 

فـرودگاه در  پالسـتیکی 
و پشت سرت پر باشد از مسافران عجول

و جلوی سرت پر باشد از مسافرانی که از عجله ایستاده اند
پاهایـت -بـرای امنیـت مسـافران- جلـوی چشـمانت برونـد زیـر 

اشعه
جلویت راه بروند و 

بروند
سـر سـنگینت را با عجله جدا کنی هن هن کنان بیندازی در 

ظرف پالستیکی روی تسمه نقاله
و وجـه تسـمیه اش ایـن باشـد کـه چیزهـای زیـادِ تـا شـده ای را 

حمـل مـی کند
سر سنگینت بغلتد توی ظرف و برود

پشت سرت پر باشد از مسافر
در سرت پر باشد از مسافر

زیر سرِ بلند شده ات پر باشد از سفر
و عریان ،عریان، عریان 

دست وا کنی به دو طرف 
و زخمهایت را از دروازه بگذرانی 

زخمهایت را بگذاری پشت ویترین 
و مامـور دیـدن زخمهایـت نگاهـت کنـد و یک چشـمِک چندش 

آور بزنـد کـه یعنـی بعله..
دست واکنی به دو طرف و دروازه را بگذرانی 

بگذری و پاهایت را لنگه لنگه بچسبانی بر مچ هایت
سرت را به پشت بچسبانی بر عریانت

و پشت سرت پر باشد از مسافر
یکی بگوید یا حق 

یکی بگوید اناالحق 
یکـی بگویـد حـِق ناحـق شـده ام کیلویـی صـد و پنجـاه هـزار 

تومـان و آتـش زدم بـه مالـم بـدو بـدو حراجـش کـردم
و بگویی الحق که حق همین رفتن بود 

رفتن به حق و رفتن به ناحق...
پس

به کشورِ پسرتان خوش آمدید خانم!
خوِش نیامده ات را برداری و بزنی بیرون

و بگویی الحق که حق همین رفتن بود
حق از حلقوم روزِ نیامده بزند بیرون 

حق از حلقوم زورِ آمده بزند بیرون
و پشـت سـرت پـر باشـد از دهـان مسـافرها کـه واه واه دیـدی 

حـق بـه حقـدار رسـید؟
دارِ دراز روز را برداری و بزنی بیرون

از بیرون بزنی بیرون 
از بیرون ِحق بزنی بیرون

از بیروِن ناحق بزنی بیرون
چیزهای بیرون زده ات را بچپانی در چمدان و بزنی بیرون 

چمدانت سی کیلو و یک دل
دل ات را بگذاری بر جاده و 

بروی

ــران اســت.  ــد ســال 1363 خورشــیدی در ای ســاره ســکوت متول
و  ــر  کامپیوت رشــته  در  ــران  ای در  دانشــگاهی اش  ــالت  تحصی
اتمــام  ــش- ن ــل مهاجرت ی ــه دل مهندســی شــیمی پتروشــیمی- ب
ــادا تحصیالتش  ــس از مهاجــرت، در شــهر تورنتوی کان ــد. پ مان
را در دو رشــته دســتیاری دندانپزشــکی و رشــته علوم زیســت- 
پزشــکی ادامــه داد. نوشــتن شــعر را از دوران کودکــی شــروع 
ــه همــکاری یکــی از دوســتانش ، گــروه  کــرد و از ســال 2012 ب
دانشــجویی کالچرال ایونتز را در دانشــگاه یورک شــهر تورنتو 
ــه مــدت دو ســال شــب شــعر ها ،  ــن گــروه ب تشــکیل داد کــه ای
ــان فارســی  ــه زب ــی متعــدد ب کارگاه شــعر و نشســت هــای ادب
ــن گــروه تحت  ــی، ای ــن دانشــگاه برگــزار کــرد. بعــد از مدت در ای
عنوان جدید “کانون شعر تورنتو” با گروهی از دیگر داوطلبان 
ــون  ــه فعالیتهــای کان ــت خــود را از ســر گرفــت. از جمل ی فعال
ــوان به فلش ماب هــای کمپین کتابخوانی  ــو می ت ت شــعر تورن
ــو و در شــهر  ت ــرگان تورن ی ــو )در جشــنواره ت ت ــون شــعر تورن کان
ــه کــودکان در جشــنواره  ــاب کــودک ب ســن دیگــو( ،اهــدای کت
ــاب  کت برنامــه   ، متعــدد  شــعرهای  شــب  برگــزاری  ــرگان،  ی ت
ــن نمایشــگاه  ــن و همچنی میهمــان ، برنامــه همکالســی آنالی
 ســه روزه کتاب کانون شــعر تورنتو در ســال 2015 اشــاره کرد.
ا نام “چهارده معصومه”  در سال 1394 اولین مجموعه شعرش ب
ــا توجــه به  ــن منتشــر شــد کــه ب ی ــق نشــر گــردون در برل از طری
ــاب خوبی در  ازت ــاب ب ــه این کت ــن ب دسترســی محــدود مخاطبی
ایران و افغانستان داشت. از جمله فعالیتهای دیگر او می توان 
ــس ویدیو، تدریس خصوصی زبان عربی و  ــه ترجمه و زیرنوی ب
انگلیسی در ایران ، همکاری با موسسهء حمایت از پناهندگان 
ــوان مترجم همزمان و دیگر فعالیتهای فرهنگی اشــاره  ــه عن ب
کرد.او همچنین در شهرهای متعددی در کانادا و آمریکا شعر 
صحنه اجرا کرده است. اشعار اجرایی او در شهرهای مختلف 
ــد.  ــرو شــده ان ــا اســتقبال گســترده ای روب ــکا ب ــادا و آمری کان
 گوشــه هــای از برخــی اجراهای او را مــی توانید آنالین ببینید.
و  دارد  ســکونت  ــکا  آمری و  ــادا  کان کشــور  دو  در  ــون  اکن هــم 
دانشــجوی آنالین واحدهای مختلف ادبیات فارسی و فلسفه 
ــق دانشــگاه هــای معتبر جهــان و به صورت  اســت،  کــه از طری

انالین ارائه می گردند. 
ــه  ــات مجل ی ادب ــون مســئول صفحــه  اکن  ســاره ســکوت هــم 
شــهرگان و کانون شــعر تورنتوست. از جمله فعالیتهای دیگر 
ــو، تدریس خصوصی  ــه ترجمــه و زیرنویس ویدی ــوان ب او مــی ت
زبان عربی و انگلیسی در ایران ، همکاری با موسسه حمایت 
ــو ، ترجمه  ت ــوان مترجــم همزمان در تورن ــه عن ــدگان ب از پناهن
ــرای  گــروه فمنیســم روزمــره و دیگــر فعالیتهــای  ــه ب ان داوطلب
ــرد. در حــال حاضر در کشــور آمریکا  ــام ب ــه ن ان فرهنگــی داوطب
ــف ادبیات  ــن واحدهــای مختل ســکونت دارد و دانشــجوی آنالی
ــر  ب ــق دانشــگاه هــای معت فارســی و فلســفه اســت کــه از طری
جهان، به صورت انالین، ارائه می گردند. ســاره ســکوت عالوه 
بر همکاری با ســایت شــهرگان، مســئول بخش صفحه شــعر 
ــز از اعضــای  ی ــاب هفته نامــه شــهروند بی ســی و ن و معرفــی کت

تحریریه مجلهء پیوند ایرانیان است.
ــف در  ــا، ســایتها و مجــالت مختل  اشــعار متعــددی در کتابه
ــادا، آمریکا ، افغانســتان، تاجیکســتان  ــران ، کان کشــورهای ای
ا پایان ســال 1397 کتاب دوم او  و ..از او منتشــر شــده اســت. ت
ــا” از طریق نشــر هشــت منتشــر خواهد شــد.  ــر درخته “پیامب
ســومین مجموعه شــعر او نیز از طریق نشــر داســتان منتشر 
خواهد شد.او همچنین چند کتاب شعر و داستان کودکان در 
مرحله ویرایش دارد و نیز در حال بازنویسی و ویرایش اولین 
کتاب داســتانش به نام “جِن قنات حاج شــمس” اســت که بر 

اساس روایتهای محلی نوشته شده است. 
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ادبیات - داستان	�

بیگدلی، امیررضا )تهران 16 تیر1349(
   - 

را در مدرســه  ابتدایــی  ایرانــی. تحصیــات  داســتان نویس 
پیشــاهنگ شــماره 3 در تهران شــروع کرد و پس از انقاب  
به همراه خانواده به کرج مهاجرت و در دانشگاه آزاد واحد 
کــرج در رشــته زبــان و ادبیات فارســی تا ســطح کارشناســی 
تحصیل نمود )فارغ التحصیل 1377(. او فعالیتهای ادبی و 
داستان نویسی خود را از دوران دانشگاه شروع کرد. اولین 
داستان بیگدلی به نام باتاق در سال 1375 در شماره دو و 
سه نشریه علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
آزاد واحد کرج به چاپ رســید. و پس از آن نیز داســتانها و 
مقاالتــش در نشــریاتی چــون عصر پنجشــنبه، پیام شــمال، 
نافــه، ایران جوان، شــوکران، زنــده رود، تجربه، کرگدن و... 
بــه چــاپ رســیده. او  همچنیــن دورة اســتاندارد مدیریــت 
پروژه)پــی ام بــی او کــی( را در ســازمان مدیریــت ضنعتــی 
گذرانــد و دورهء یــک ســالهء ام بــی ای بــا گرایش اســتراتژی 
را -که تقریبا معادل با کارشناسی ارشد است- بین سالهای 
1389 تا 1391 در موسســه آموزش عالی ماهان پشــت ســر 
گذاشــت. با این حال همواره دغدغه اصلی او نوشــتن بوده 
اســت. او که داســتان نویســی را خود آموخته بود در ســال 
1381 موفق شــد در اولین دوره جایزه ادبی صادق هدایت، 
تندیــس صــادق هدایــت را برای داســتان »حاال مگر چه می 
شــود؟« دریافت کند. همچنین در ســال 1383 لوح تقدیر 
دومیــن دوره جایــزه ادبی اصفهــان را  برای یکی از مجموعه 
داســتانهای خــود بــه نــام »آن مــرد در بــاران آمــد« دریافت 
کرد. او در سال 1394 نیز، در بخش ادبی جشنواره تیرگان 
تورنتو 2015، موفق شــد برای داســتان کوتاه »ســفته باز«  

لوح تقدیر رتبه دوم را دریافت کند.
آثار:

درســال  كناراســكله«  »چندعكــس  داســتان  مجموعــه 
1378نشر ماریه

در  آمــد«  بــاران  در  مــرد  »آن  کوتــاه  داســتان  مجموعــه 
سال1382 نشر قصه

مجموعه داستان کوتاه »آدمها و دودكشها« در سال 1388 
نشر ثالث

گزیــده داســتان کوتــاه »باز هم پیش من بیاییــد« گزیده از 
سه كتاب اول در سال 1393توسط نشر افكار منتشر شده.
مجموعــه داســتان کوتــاه »اگر جنگی هم نباشــد« در ســال 

1394 نشر الكترونیكی نوگام، لندن 2016 
مجموعــه داســتان کوتــاه»دو کلمــه مثل آدم حــرف بزنیم« 

1397 الکترونیکی 
چه کسی پشت مرا میخارد؟)ساز و کار یک زندگی شایسته 

و بایسته(، در حوزه مدیریت و موفقیت زندگی

جوایز:
در ســال 1381 در اولیــن دوره جایــزه ادبــی صــادق هدایــت 
تندیــس صــادق هدایــت بــرای داســتان »حــاال مگــر چه می 

شود« از مجموعه »آن مرد در باران آمد«
در سال 1383 لوح تقدیر دومین دوره جایزه ادبی اصفهان 

برای كتاب »آن مرد در باران آمد«
در ســال 1394 لــوح تقدیــر بــرای كســب رتبــه دوم داســتان 
كوتــاه در بخــش ادبی جشــنواره تیــرگان تورنتــو 2015 برای 

داستان »سفته باز«
 

سفته باز داستان کوتاه:

را  شــلوارم  زیــپ  تمام می شــود،  كــه  كارم 
روبــه روی  بیرون  می آیــم.  و  باال می كشــم 
روشویی یك میز گذاشته اند برای نمونه ها. 
قوطــی را روی آن می گــذارم و وارد ســالن 
می شــوم. ســالن شــلوغ اســت. یــك مشــت 
آدم مریــض دفترچه به-دســت منتظرنــد تــا 
بــه  نگاهــی  خوانده شــود.  شماره هایشــان 
رســید آزمایــش می انــدازم و از آزمایشــگاه 
می زنــم بیــرون. بایــد ســه روز دیگــر بــرای 

گرفتن جواب به اینجا بیایم. 
می نشــینم  تاكســی  تــوی  كــه  همیــن 
پیامك هــا  روشــن می كنم.  را  گوشــی ام 
طا آنایــن،  از  می رســند؛  پشت ســر هم 
مثقال و دوقرون دات كام: طا كشــیده باال. 
ســبزه میدان.  كاســب های  بــه  زنگ می زنــم 
می گویندكــه بخاطر دالر اســت. زنگ می زنم 
كــه  می گوینــد  منوچهــری.  بچه هــای  بــه 
قیمــت جهــش داشــته. می گوینــد كه عجب 
عصرپنجشــنبه ای شده-اســت. كســی دلش 
نمی آیــد تعطیــل كنــد. قیمــت دالر از امروز 
صبــح برگشــته رو بــه بــاال و حســابی پــرزور 
اســت. تلفنــی یك بســته می خــرم. دل توی 
دلــم نیســت كــه بــروم ســر منوچهــری؛ امــا 
نمی توانم؛ قرار اســت برویم خانة »ســودی 
جــون«. او هــم كمتــر از طــا نیســت؛ امــا 
پیامــك  ســمانه  گاوش.  شــوهر  آن  بــدون 
فرســتاده كــه »كجایــی؟« جــواب می دهــم 
كــه »در راهــم«. دوبــاره می پرســد: »چطور 
بود؟« تازه همین الآن آزمایش داده ام؛ اما 

می دانم چطور بود. 
صدباری هست كه این آزمایش را داده ام. از همان روز اول تا همین امروز؛ 
از ایــن آزمایشــگاه بــه آن آزمایشــگاه؛ از این درمانگاه بــه آن درمانگاه؛ از این 
دكتــر بــه آن یكــی دکتــر؛ دار و ندارم را یا ریخته ام تــوی قوطی های بی رنگ و 
رنگارنــِگ ســفید و صورتــی و آبــی یــا ریخته ام توی جیب ایــن دكترهای مرد و 
نامرد. سمانه دوباره پیامك می-فرستد كه »یك راست بیا خانه ببینم چه کار 

کردی.« 
راســتش هیــچ  کاری نکــرده ام. یعنــی نمی توانــم بکنم. نطفه هایــم به دردخور 
نیســتند؛ هــم تعدادشــان كــم اســت هــم تنبــل هســتند. بــا آنهــا نمی شــود 
كاری كــرد. امــا از طرفــی هــم، چندان حســاب کتابی نــدارد. بعضی هــا با بدتر 
از این هــا هــم بچه ســاخته اند. ایــن را همین دكترها می گوینــد. همین ها که 

دلشان نمی آید ما را به امان خدا رها كنند. 
البتــه خودمــان هــم مرض داریم. با اینكه می دانیم اجاقمان كور اســت، برای 
پیداكردن دكتر این در آن در می-زنیم تا آدرســی بگیریم و برویم خدمتشــان. 
آنهــا هــم خدمــت ما می رســند. اول دســت مالی می كنند و بعد ماســت مالی. 
چندتــا آزمایــش می نویســند. وقتــی جــواب آزمایش هــا را می بینند از ســابقة 
درمانمــان  می پرســند. بعــد ســرتكان می دهنــد و بــا چنــد های هــای و كمــی 
كــم كاری همكارهــای قبلی شــان  از  از دســت رفتن فرصــت،  بــرای  افســوس  
گایــه می كننــد. گوز-پیــچ  كــه می شــویم یك راســت می روند ســر اصل مطلب 
و دســت به كار می شــوند. وقتی كارشــان تمام می شــود تازه می-فهمند كه كار 
از كار گذشته اســت. بایــد زودتــر در فكــر ایــن می بودیــم. از آن زمــان بــه بعد 
ماست مالی را شروع می كنند. این است كه دماغ سوخته می شویم و بی خیال 
قضیه؛ اما مدتی كه می گذرد باز جای خالی بچه خودش را نشان می-دهد و 

روز از نو و روزی از نو. 
گوشــی ام زنــگ می خــورد. خــود ســمانه اســت. می گویــد: »برایــت پیامــك 

فرستادم.«
می گویم: »ندیدمش.«

می گوید: »بیا ببینم چه كار باید بكنیم.« و خداحافظ.
معلــوم اســت چــه كار باید بكنیم. ســرمان را بیندازیم پاییــن و به كارهایمان 
برســیم. دكترها می گویند: »حســاب كتاب درســتی ندارد.« و ما تا می توانیم 
باید از سروکول هم باال برویم؛ این  را از یک دکتر پیرخرفت شنیدم؛ آن هم 
درســت وقتی كه برای اولین بار به آزمایشــگاه رفته بودم تا جواب آزمایشــم را 

بگیرم. 

دکتــر آزمایشــگاه بــود و اگــر بیمــاری 
را می دیــد بــا او چنــد كلمــه ای دربــارة 
جــواب آزمایشــش حرف مــی زد. كنــار 
»پــس  گفــت:  رســیدم  كــه  میــزش 
شــمایید؟« بــا ایــن »پس شــمایید؟« 
گفتنــش حســابی مــرا ترســانده بود و 
بــا اینكه هنوز نمی دانســتم جریان از 
چه قرار اســت، احســاس شــرمندگی 
كرده بــودم كــه مــن، خــودم هســتم. 
برگــة آزمایــش را امضاءكــرد و كمــی 
بــه  آن خیره مانــد. وقتــی ســرش را به 
این ســو و آن ســو تكان داد، من دیگر 
سرم را انداختم پایین تا اینكه گفت: 
»خوب نیســت.« برای لحظه ای سرم 
را بلندكــردم و دوباره پایین  انداختم. 
اول پرسید چند سال است كه ازدواج 
سن وســالمان  از  بعــد،  كرده ایــم؛ 
خیالــم  مكث كــرد.  كمــی  پرســید. 
تمــام  حرف هایــش  كــه  شــد  راحــت 
شده اســت. امــا تا ســرم را بــاال  گرفتم 
و نگاهش كــردم دوبــاره شــروع كــرد 
بــه شــرمنده كردن؛ آن هــم بــا صدای 
کلفتی که داشت؛ از نزدیكی  کردنمان 
پرســید، كــه هــر شــب اســت یــا یــك 
شــب در میان و یا هفته ای یك شــب 
و یــا اینكــه پشت به پشــت می خوابیــم 
و یــا ســرو تــه، و ِهرت ِهــرت خندیــد. 
پیرمرد خرفت خجالت هم نمی كشید 
بــا آن سن وســالش. اگر كــس دیگری 
آنجــا نبــود  چنان كاری با او می كردم 
تــا بفهمــد ایــن ســمبه چقــدر پــرزور اســت. همین طــور خیــره بــه مــن ماند تا 
جوابی بگیرد. حرفی برای گفتن نداشــتم. احســاس كردم تمام آدم هایی كه 
در آزمایشــگاه نشســته اند فهمیدنــد كــه مــن چند مــرده حّاجــم. برگــة جواب 
آزمایش را به ســمتم درازكرد و از من خواســت آن را به دكترم نشــان بدهم و 
اضافه كرد: »یك شب درمیان یا دوشب درمیان«. برگه را گرفتم و سربه زیر از 

آزمایشگاه زدم بیرون. 
به خانه كه می رسم سمانه تازه از زیر دوش بیرون   آمده . روی تخت نشسته 
و دارد خودش را خشــك می كند. رو به پنجره اســت. كمی ســرش را به عقب 
برمی گردانــد تــا چشــمش به من بیفتد. می خنــدد و می گوید: »چطور بود؟« 
و دوبــاره از مــن رومی گردانــد. همیشــه لبخنــد دارد. بــا كاه حولــه ســرش را 

خشك می كند. 
می گویم: »زیاد بود.«

دوباره سرش را به عقب برمی گرداند. این بار خودش را هم كمی می چرخاند. 
انگشت شصت و اشاره ام را باز می كنم و می گویم: »این هوا.«  

باز می خندد. »پس خوب بود.«
»خوب خوب.«

بلند می شود و رو به  من می ایستد. بند حوله اش باز می شود. می گوید: »دو 
شب شد یا سه شب؟«

چیزی نمی گویم.
یكی از پاهایش را می گذارد روی تخت و شروع می كند به خشك كردن آن.

 می گوید: »این قرص های آخری معرکه است.«
چیزی نمی گویم؛ فقط نگاهش می كنم.

باز می گوید: »سه شب می شود.«
حســاب دســتش اســت. این بار كه به من خیره می شــود می پرســد: »به چه 

نگاه می كنی؟« و باز می خندد. 
بــه او نگاه می كنــم كــه حــاال آن یكــی پایــش را گذاشــته روی تخــت و دارد 

خشك می كند. 
می گوید: »چه شــده؟« و می خواهد زود بروم حمام و خودم را برای 
رفتن به خانة خواهرش آماده كنم. همین »سودی جون« را می گوید. 
روزهای اولی كه تازه فهمیده بودم نمی توانیم بچه دار بشویم خجالت 
می كشــیدم و از ایــن وآن پنهانــش می-كــردم؛ امــا حــاال نــه. حــاال كــه 
می دانــم صددرصــد بچــه دار نمی شــویم و بچه دار نشــدن مان نَقل هر 
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مجلس و محفل خانوادگی شده اســت 
هیــچ ناراحــت نیســتم. دســت كم مــن 
بــا آن كنــار آمــده ام. امــا ســمانه بچــه 
دوســت دارد و دلــش می خواهــد مــادر 
ماننــد  دارد  دوســت  هــم  او  بشــود. 
همیــن خواهــر بزرگــش دوســه تا بچــة 
قدونیم قد داشته باشد و با آنها سرگرم 
شــود. خواهــرش ســودابه چنــد بچــه 
درنطفــه  هــم  چندتــا  و  به دنیــاآورده 
خفه كــرده. ســمانه می گویــد: »ســودی 

آب هم بخورد باردار می شود.« 
راستش ســودابه ای كه من می شناسم 
آدم از كنارش ردشــود باردار می شــود، 
چه برســد به خوردن آب یا چیز دیگر. 
اما ســمانه اگر صبح تا شــب غصه هم 
بخورد باز فایده ای ندارد؛ چون تقصیر 
مــن اســت؛ تقصیــر مــن. بــرای همیــن 
از مــن خواســته تــا بــرای دوا و درمــان 
بــا او همراهی كنــم و هــر چــه می گویــد 
را  كار  همیــن  هــم  مــن  انجام بدهــم. 
می كنــم. هــر چــه بگوید می كنــم و هر 
جــا كه بخواهد مــی روم. گاهی در این 
راه بــه بیراهــه هم رفته ام. یك  روز كه 
از آزمایشــگاه به خانه برگشــتم، وقتی 
ســمانه از مــن پرســید كه بــرای بیرون 
فكــر  بــه چــه كســی  نمونــه  كشــاندن 
بــه  زده ام  چه قــدر  فهمیــدم  می كنــم، 
خاكــی. حســابی خشــكم زد. هیچ وقت 
فكــر نمی كــردم كــه بایــد جــواب ایــن 

كارهایم را پس بدهم. 
گفت: »باید خیلی طبیعی باشد.«

داشــتم.  را  نگرانــی  همیــن  هــم  مــن 
گفتــم: »بــه خــودم و خــودت.« ولــی 

این طور نبود.
وقتــی در ایــن آزمایشــگاه یــا آن یكــی، 
می خواستم این قوطی های  رنگارنگ را 
پركنم، به آدم های زیادی -فكرکرده ام. 
زن هــای زیــادی آمده انــد و رفته اند. با 
خود ســمانه شروع شد؛ اما كم كم پای 
زن هــای دیگــری بــه میان كشیده شــد. 

اولین كسی كه پایش باز شد معلم كالس اول ابتدایی ام بود. موهای فر 
و قد کشــیده و بلندی داشــت. کفش پاشــنه بلند هم پامی كرد. بعد از او 
نوبت زن های دیگر شد. دور یا نزدیك، فرقی نمی کرد. سایه ای كم رنگ از 
هركدامشان برای لحظه ای كوتاه یا بلند می آمد و می رفت و جای خودش 
را بــه كَــس دیگــری مــی داد تــا اینکــه كم كم همــة آنها جای خودشــان را به 

زنی دادند كه هم لوند است هم بانمك. همین خواهرزنم را می گویم.
یك روز برایم پیامك فرستاد: »اگر می خواهید در بازار سهام خرید  كنید، 
یادتان باشــد ســهام لبــاس زیر زنانه نخرید چــون به راحتی پایین می آید.« 
پیامــك به جایــی بــود. می دانســت خرید و فروش ســهام می كنــم. من هم 
فوری برایش فرســتادم:  »اما جنس مردانه این طور نیســت؛ به راحتی باال 
می رود.« جوابش آمد كه » خریدارم. چه كار كنم؟« دیگر كارش را كرده 
بود. پایش به میان كشیده شــده بود. دیگر فقط من بودم و ســودی جون؛ 

یك آتش پارة درست و حسابی. 
از حمــام كــه بیــرون می آیم چشــمم می افتد به ســمانه كه هنــوز روبه روی 
آینــه ایســتاده و بــرای رفتــن بــه خانــة خواهــرش آماده می شــود. مــی روم 
كنــارش و در آینــه نگاهش می كنــم. دارد بــا ابروهایــش وَرمــی رود. برایــم 
لبخند  می زند و می پرســد: »زیاد بود؟« خوشــحال اســت. زبانش را روی 
لب هایش بازی می دهد. دستم را روی شانه اش می گذارم. از كارش دست 
می کشــد و همان طور که در آینه به من خیره  اســت ســرش را روی دســتم 

خم  می كند. این عادت همیشگی اش است. 
می گوید: »اگر بچه به دنیا می آمد راحت می شدیم.«

لب ورمی چینم و شانه باال می اندازم. 
می گوید: »همة حواسمان به بچه است.«
راست می گوید؛ آن هم بچه ای که نیست. 

دســتم را از روی شــانه اش پس می كشــم و شــروع می کنم به خشــک کردن 
خودم. می روم كنار پنجره و به بیرون نگاه  می كنم. 

سمانه می گوید: »امشب چه می پوشی؟«
از پنجره كه رو برمی گردانم، سرگرم آرایشش شده است. 

می گویم: »پیراهن یقه دار قرمز با شلوار جین مشكی.«
می گوید: »آقای گاوباز، می خواهی به جنگ گاو بروی؟«

می خنــدم. می گویــم: »شــاید.« شــانه بــاال می انــدازم و بــه آن یكــی اتــاق 
می روم تا لباس بپوشم.

راستش من گاوباز نیستم؛ سفته بازم. هرچند در کارم گاهی گاوبازی هم 
درمی آورم؛ اما كارم سفته بازی ســت. خریدوفروش می كنم. دالل نیســتم. 
اول می خرم، بعد می فروشم؛ آن هم نه هر چیز؛ فقط طال و ارز و سهام. 
صبــح می خــرم، عصر می فروشــم. امــروز می خرم، فردا می فروشــم. گاهی 
هــم بیشــتر نگه مــی دارم. گاهــی هم کنار می ایســتم و فقط تماشــا می كنم 

تا وقتش برســد. وقتش زمانی ســت كه بازار حســابی بكشــد پایین. وقتی 
کشــید پایین من كارم را شــروع می کنم. هر چه پرزورتر بهتر. تا می توانم 
می خــرم و صبــر می کنــم تــا قیمت هــا برود بــاال. البه الی همیــن باالوپایین 

شدن هاست که حظش را می برم. پایین می خرم و باال می فروشم. 
اما اگر ســمانه گاوباز صدایم می كند برای این اســت كه با شــوهر سودابه 
كَل كَل دارم. شــوهرش مثــل گاو اســت. حیــف از ایــن لعبتــی كــه گیــر او 
افتــاده. كَل كَل كردنــم بــه خاطــر ســودابه نیســت. او كــه كوفتــش بشــود؛ 
امــا از خــودش خوشــم نمی آیــد؛ وگرنــه من و ســودابه ســر و ســرّی با هم 
نداریــم؛ فقــط شوخی ســت. از آن پیامك هــا هم هیچ حرفــی نزدیم. اما از 
آن روز خواســته یا ناخواســته خودش را چسبانده اســت به من؛ چه وقتی 
در منوچهری دالر خرید و فروش می-کنم و چه وقتی در ســبزه میدان پی 
سكه می گردم و چه وقتی در این و آن آزمایشگاه نمونه بیرون می کشم، 
او را همیشــه كنــار خــودم می بینــم. می خواهــم نشــانش بدهــم چه طور و 
چه وقت باید شــروع  كرد و چه طور و چه وقت باید کنار كشــید؛ همان طور 
كه به این دكتر و یا آن یكی باید نشــان بدهم این دم  و دســتگاه در چه 

حالی ست. 
اما اینجا ســمانه هم بی تقصیر نیســت. خودش خواســته كه همراهی اش 
كنــم؛ مــن هــم تــا تهش رفتــم؛ حاال هم هر كجا كــه او بگوید می روم و هر 
كاری كه او بخواهد می كنم. دیگر آن تازه داماد خجالتی نیستم؛ كهنه كار 
شــده ام. بــا نســخه یــا بدون نســخه بــه آزمایشــگاه مــی روم و ســرم را باال 
گرفته، به هر كســی كه پشــت پیشــخوان پذیرش ایستاده باشــد می گویم 
كــه آمــده ام تــا آزمایش نطفه بدهم. یك قوطی خالــی می گیرم، کمی بعد 
پركــرده، پســش می دهــم؛ بعــد بــا جــواب همــان آزمایش پیش ایــن یا آن 
دكتر می روم و قبل از آنکه بخواهد چیزی بگوید شلوارم را پایین كشیده، 
هــر چــه را بخواهــد نشــانش می دهــم و می گویــم کــه بچــه دار نمی شــوم. 
همین طور زل می زنم به چشم هایش و برایم فرقی ندارد كه او مرد باشد 
یا زن، پیر باشد یا جوان. سمانه بچه می خواهد و بچه هم دردسر دارد و 
دردســرهایش خیلی پیش از آن-كه نطفه اش بخواهد  بسته شــود، شــروع 

می شود. 
آماده كه می شویم از خانه می زنیم بیرون. بعدازظهرهای پنجشنبه تهران 
غلغلــه می شــود و تــا خانــة خواهر ســمانه گاهی یكی دو ســاعت هم طول 
می كشــد. به چراغ قرمز كه نزدیك می شــوم سرعتم را كم می كنم. سمانه 

می-پرسد: »چند روز دیگر جواب آزمایش را می گیری؟«
می گویم: »سه روز.«

كمــی خوشــحال می شــود. هنــوز امیدوار اســت. از اولین ســالی كــه دوا و 
درمــان را شــروع كردیم تــا امســال ده دوازده ســالی می گذرد. هــر جا دكتر 
خوبــی بــوده رفته ایــم ســراغش و هر چــه گفتــه گوش داده ایــم و هــر بالیی 
ســرمان آورده خــم بــه ابــرو نیاورده ایــم؛ امــا فایــده ای نداشــته. از دســت 

هیچ كدامشان كاری برنیامده است. 
نــه آن قالب هــای یخی كه ســه ماه، 
دم ودســتگاهم  روی  دوبــار  روزی 
و  بكنــد  توانســته  كاری  گذاشــته ام 
نــه عمــل جراحــی و قیچــی و چاقــو. 
نطفه-های من خیلی كم هســتند و 
همین ها هم یا درب وداغان هستند 
یا كج وكوله، و اگر چند نطفة سالم 
بســیار  پیدا شــود  البه الیشــان  هــم 
تنبل هستند؛ نه تنها جهش ندارند 
بلكه نمی توانند تكانی به خودشــان 
بدهنــد تــا بــه یــك تخمكــی چیــزی 
برســند؛ همیــن. امــا ســمانه این بار 
امید به خدا بسته است. قرص هایی 
كه دكتر جدیدمان داده هم معجزه 
می-کنــد؛ هــم میــل همخوابگــی را 
زیــاد می كنــد هم زمانــش را. همین 
باعــث می شــود تعداد زیــادی نطفه 
بریــزد بیــرون. اما مــن نمی دانم این 
نطفه هــای لش تنبلی که قراراســت 
از ایــن قوطــی بــه یــک قوطــی دیگــر 
ریخته شــوند و از آنجا هم با ســرنگ 
تــوی شــكم ســمانه فرستاده شــوند، 
بــه  چه طــور می تواننــد خودشــان را 
یك تخمك برســانند. تازه به تخمك 
هم رســیدند، مگر حال بچه ساختن 
برایشــان می مانــد؟ حــاال بچه ای هم 
ساخته شــد، آخــر ایــن بچه چــه گُهی 

خواهدشد؟ 
چهــارراه را كــه ردمی كنــم یكی  دو تا 

پیامك می رسد.
 ســمانه می گویــد: »برایــت پیامــك 

آمد.« 
ســمانه  رانندگی ســت.  بــه  حواســم 

می گوید: »تو فكری؟«  
می گویم كه نه. گوشی ام را برمی دارم 
و پیامك هــا را می خوانــم. بــاز هــم از 
طال آنالین، مثقال و دوقرون دات كام 
اســت. دالر همان طــور بــاال مــی رود 
و طــال را هــم بــا خــودش می كشــد. 
عجب شب جمعه ای ســت امشــب. دلم می خواهد بروم ســرمنوچهری؛ اما 
نمی توانم. داریم می رویم خانة »سودی جون«. چشم به راه است. وقتی 
كه با او روبه رو می شوم دست الی موهایش برده، آنها را پریشان می کند 
و همان طــور كه پیــش می آید دكمه های پیراهنش را یكی یكی باز-می كند. 
از كنارم رد می شــود و به اتاق خواب می رود. اتاق نیمه  تاریك اســت؛ مثل 
پاســاژ منوچهــری. مــن در گوشــه ای روی چهارپایــه ای نشســته ام. در یــك 
دستم دالر است و در دست دیگر سکه. بازار خراب است. باید بنشینم و 
نگاه كنم تا حسابی بكشد پایین. آن وقت است كه دست به كار می شوم. 

سمانه می گوید: »چی نوشته بود؟«
می گویم: »از بازار بود.«

می گوید: »بازار چطور است؟«
راســتش بازار طال و ارز خوب اســت؛ اما بازار ســهام نه. مدتی ســت شــل 
كــرده. بــرای خریدوفــروش خوب نیســت. قیمت ها حســابی ریخته پایین. 
بایــد كشــید كنــار و تماشــا  كــرد؛ مــن هم همیــن كار را كــرده ام. فقط نگاه 
می كنــم. روبه پاییــن اســت. داد خیلی هــا درآمده؛ امــا كهنه كارها می دانند 
كــه بهتریــن وقت اســت برای نگاه كــردن. آن قدر صبر می-كنند تا حســابی 
بكشــد پاییــن. مــن كهنه كار نیســتم؛ اما اهل زدوبندم. از روی دســت آنها 

كار می كنم؛ برای همین می-دانم كه چه وقت چه كاری بكنم.  
سمانه می گوید: »چرا نمی روی؟«

كمی تند می كنم.
می گویــم: »قیمــت كــه پاییــن بیایــد بایــد نــگاه كنــی. آن قــدر نــگاه كنــی تا 
حســابی بكشــد پاییــن. وقتــی بخواهــد برگــردد خــودش چــراغ می زند. آن 
وقــت بایــد پــا پیــش بگــذاری و یك کلــه پیش بروی. تــا می توانــی بگیری و 
بگیری و همین طور نگه داری تا قیمتش برســد به ســقف؛ انگار دیگر جان 
نــدارد کــه باالتــر بــرود. آنجــا كه رســید باز خــودش چراغ می زند. حســش 
می كنی. باید هر چه در دستت داری بفروشی و بكشی بیرون و یک نفس 
راحــت بكشــی و همین طــور چشــم به راه بمانی تــا دوباره چــراغ بزند؛ مثل 

همان چراغی كه داریم نزدیكش می شویم.«
قرمــز  شــماره های  اشــاره  می كنم.  چهــارراه  ســر  قرمــز  چــراغ  بــه  دور  از 
یكی یكی كم می شــود. ســرعت ماشــین را كم می كنم و همین طور آرام آرام 
و شماره به شــماره پیــش مــی روم تــا نیــازی بــه ایســتادن نباشــد. ایــن کار 
همیشــگی ام اســت. وقتی ســرچهارراه برسم چراغ سبز شده و راه باز. آن 

وقت می توانم تخت گاز بروم.
دی ماه نود و یک

کسب رتبه دوم بخش داستان کوتاه در جشنواره تیرگان تورنتو در سال 2105
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در قســمت "معرفــی کتاب/معرفــی نویســنده" در مجلــهء شــهرگان،  
می کوشیم  آثاری از نویسندگان ایرانی و غیر ایرانی را معرفی کنیم. از 
آن جهت که قصد این بخش نقد این آثار نیســت، در کنار بخشــهایی 
از ایــن آثــار، نقــد و نظرات دیگر خوانندگان این آثار را در اختیار شــما 
قــرار مــی دهیــم.  همچنیــن در این بخــش فرصتی بــرای خوانندگان و 
دوســت داران ایــن آثــار یــا نویســندگان فراهــم آورده ایم تا بخشــی از 

کتاب معرفی شده  را با صدای خود مولف بشنوند. 

ساره سکوت

التحصیــل  فــارغ   ، ملکوتــی  بی تــا  تهــران،   ۱۳۵۲ متولــد 
رشــته ی تئا تــر )نمایشــنامه نویســی( دانشــکده ی هنــر و 
ایــران  مطبوعــات  اســت.  تهــران  آزاد  دانشــگاه  معمــاری 
بــه عنــوان منتقــد تئا تــر از ســال ۱۳۷۶ تــا ۱۳۸۴ فعالیــت 
کــرده و از ســال ۱۳۷۶ نوشــتن شــعر و داســتان کوتــاه را 
به صورت جدی آغاز کرده اســت.  داســتان ها و شــعر های 
او در مطبوعــات و رســانه های ایــران و خــارج از ایــران بــه 
چاپ رســیده اســت و برخی از اشــعار و داســتان های او به 
 زبان های انگلیســی، فرانسه و اسپانیایی ترجمه شده اند.
او از ســال ۱۳۸۴ بــه آمریــکا مهاجــرت کــرده اســت و پــس 
از مهاجــرت چندیــن کتــاب از جملــه شــناخته شــده تریــن 

کتابش، مای نیم ایز لیال، را منتشر کرده است. 

 آثار:
مجموعه شعر »مسیح و زمزمه های دختر شاهنامه« نشر 

خورشید سواران ۱۳۷۸
مجموعــه داســتان کوتــاه »تابوت خالی« نشــر کتاب آوند 

۱۳۸۲
تالیــف و گــردآوری »اســطوره ی مهــر« زندگــی و فیلم هــای 

»سوسن تسلیمی« نشر ثالث ۱۳۸۴
مجموعه داســتان »فرشــتگان، پشــت صحنه« نشــر افکار 

 ۱۳۸۹
رمان »مای نیم ایز لیال« نشر ناکجا ۲0۱۳

مجموعــه داســتان »ســیب ترش باران شــور« نشــر نوگام 
۲0۱۷

مجموعه شــعر »پله های لرزان یوســف آباد« نشــر نصیرا 
۲0۱۸

بیتاملکوتیدربارهکتاباخیرشمیگوید:
"بیشــتر کســانی کــه مــرا مــی شناســند، مــرا بــه عنــوان 
داســتان کوتاه نویس می شناســند، شــاید به خاطر انتشار 
ســه مجموعــه داســتان کوتــاه در ایــن ســالها و یا شــاید به 
خاطــر اینکــه داســتان نویس بهتــری بــوده ام. اما حقیقت 
اینســت کــه مــن با شــعر، عاشــق نوشــتن شــدم و اصال با 
شــعر شــروع کــردم و اولیــن کتابی کــه در زندگیم منتشــر 
کردم، مجموعه شــعر کوچک و الغری بود در دهه هفتاد 
که بیشــتر شــبیه نســخه افســتی کتابهای ممنوع ســالهای 
دور بــود تــا کتابــی کــه از ارشــاد مجــوز گرفتــه و طی مدت 
کوتاهــی هــر چه بود فروش رفت به دانه ای صد تومان... 

حاال این هفتمی اســت؛ و دومین مجموعه شــعرم. شــعرهایی که بعد 
از مهاجرت نوشــتم. اصال مهاجرت مرا دوباره به ســوی شــعر کشــاند، 
چون لحظاتی در زندگی یک انســان مهاجر اســت که تنها در شــعر می 
نشــیند و بس. حاال بعد از ۸ ســال )آخرین کتابی که در ایران منتشــر 
کــردم، ســال ۸۹ بــود( بــا "پلــه های لرزان یوســف آباد" برگشــته ام به 
تهران. به محله های کودکی و نوجوانی ام. به خیابان هایی با هزاران 
خاطــره خــوش و ناخــوش. بــه پله هــای محبوبم که مــرا از کوچه های 
خلوت یوســف آباد می رســاند به کاج های ســربه فلک پارک ســاعی، 
در آن زمســتان های پر برف و ســرخ. احساســم از این حضور از ورای 
کلمات، قابل شــرح نیســت. انگار شــده ام همان دختر الغر و لرزان و 
همیشــه هیجــان زده که دوســت داشــت نیمه شــب ها در پیــاده روی 
خیابــان ولیصــر قدم بزند. انگار زن میانســالی هســتم كه بعد از قرنی 
 بازگشــته ام به زادگاهم، با كرور كرور بار هســتى و دلتنگى بر پشــت.

اتفاقــات زیــادی بر ســر ایــن مجموعه آمد. در ارشــاد مدتی ماند. ســه 
شــعر بــه طــور کامــل حذف و کلماتی از یک شــعر دچار سانســور شــد 
)که کال برش داشــتم( و درســت زمانی که قرار بود منتشــر شود، ناشر 
قبلــی لغــو مجــوز و فعالیتــش ممنــوع شــد. اما ۲۹ شــعر فعلــی بدون 
کلمــه ای کــم و کاســت منتشــر شــده انــد. از نشــر نصیــرا بــرای دقت، 
سرعت، خوش قولی، خود را موظف دانستن به پرداخت حق التالیف 
و حمایت بی دریغش از شــاعران مســتقل و مهاجر، بســیار متشکرم و 
طراح جلدشــان، مجتبی درویشــی کهن، که وســواس و ســخت گیری 
مــرا بــا صبــوری تحمــل کــرد )کار نهایی اش را بســیار دوســت دارم(. و 
همینطــور دو دوســت عزیــزی کــه در این راه مرا کمک کردند، ســپیده 

جدیری و علیرضا بهنام.." 
ســه شــعر از ایــن مجموعــه را بــا صدای شــاعر در وب ســایت شــهرگان 

بشنوید:

ادبیات-معرفیکتاب	�

معرفی کتاب ـ معرفی نویسنده ـ صدای نویسنده
کتاب پله های لرزان یوسف آباد- نوشته بی تا ملکوتی ، چاپ نخست ، ناشر:نصیرا، سال ۲0۱۸/۱۳۹۷  - چاپ کاغذی



26

In touch with Iranian diversity

26

شماره 1508 - جمعه 22 ریت 1397
سال 25 / 

V
ol. 25 / N

o. 1508 - Friday, July 13, 2018

گزارش	�

»شادآباد« بدون شادی
محمدحسن نجمی

فلک  به  سر  برج های  است؛  تهران  اینجا  ]شرق[ 
کشیده در سعادت آباد؛ مراکز خرید در شهرک غرب؛ 
آپارتمان هایی با لوکس ترین امکانات؛ پاساژهایی با 
کاالهای گران قیمت؛ چند دقیقه در این فضا قدم 
می زنید.  قدم  تهران  از  غیر  جایی  در  انگار  بزنید، 
حاال از آنجا نیم ساعت رانندگی کنید؛ از شمال غرب 
تهران به جنوبی ترین نقطه غرب تهران؛ شما االن 
کامال  و صحنه هایی  در محله »شادآباد« هستید 
متعارض با آنچه نیم ساعت پیش دیده اید، در انتظار 
شماست. نه از برج های سر به فلک کشیده خبری 
است و نه از مراکز خرید آن چنانی. خانه هایی که 
اولیه  سقفشان حداکثر دو متر می شود، امکانات 
یا  بزنید؛  قدم  دقیقه  چند  ندارند؛  هم  را  زندگی 
شهری که نیم ساعت پیش در آن قدم زده اید تهران 

نبوده یا شهری که االن در آن قدم می زنید.
زندگی  برای  محلی  اینکه  از  بیشتر  که  محله ای 
باشد، محله ای صنعتی و تجاری است. گاراژهایی 
که از آنها ماشین های سنگین بارگیری می شوند و 
از دل »شادآباد« که عبور کنید،  بیرون می آیند. 
به میدانگاهی می رسید که مرکز مخابرات منطقه 
در آنجا قرار دارد. کمی جلوتر از مرکز مخابرات، 
بازی  مشغول  نوجوان  چند  اصلی،  بلوار  کنار  در 
بازی  مشغول  بچه ها  که  جایی  نزدیک  هستند. 
هستند، دری باز است؛ آنجا محل زندگی حدود 
تشکیل  خانواده   13-12 از  آنها  است؛  نفر   60،70

شده اند.

دوردور با سه چرخه
12-13خانواده آنجا هستند، با بچه های قدو نیم قد. 
درون حیاط یک کوچه است؛ کوچه که نه، محوطه ای 
یکی،  انداخته.  فاصله  اتاقک ها  ردیف  دو  بین  که 
دو درخت سایه بانی درست کرده اند؛ کمی جلوتر 
ظرفشویی  سینک  یک  طبیعی،  سایه بان های  از 
قرار دارد؛ دو ضلع از آن با سنگ محاصره شده و 
یک شیر آب روی آن است. هم آبخوری محسوب 
می شود و هم محل شست وشوی دست و صورت و 
هم محل شستن ظرف ها. همان وسط، طناب ها از 
این سو به آن سو کشیده شده اند؛ مانند کاموایی 
که گره خورده است. کارکرد این طناب ها پهن شدن 
آنهاست. مگس ها در  لباس های شسته شده روی 
آنها ندارد؛  به  رفت وآمد هستند؛ کسی هم کاری 

انگار عادی ا ست.
سوار  چهارساله  سه،  پسربچه  یک  محوطه  وسط 
سه چرخه مستهلکی شده و دور دور می کند؛ البته 
با پای برهنه و بدون هیچ پوششی؛ دوردورکردن 
نیم ساعت  دوردورکردن های  با  شباهتی  هیچ  او 
آن سوتر از آنجا ندارد. آنجا با ماشین های میلیاردی 
و کفش های برند دوردور می کنند؛ اینجا با سه چرخه 

خاک گرفته و پای خاکی و گلی.
استان  از  تعدادی  هستند؛  مهاجر  اغلب 
در  زابل  شهر  از  تعدادی  و  آمده اند  گلستان 
سیستان و بلوچستان، برخی خانواده ها هم از اتباع 

افغانستان هستند.

۲ میلیون؛ ماهی ۲۲۰ هزار تومان
دو طرف، اتاق هایی کوچک قرار دارند؛ با کمترین 
امکانات. حتی در هم ندارند؛ به جای در، پرده هایی 
مستهلک آویزان کرده اند. در این اتاق های نمور و 
تنها  نور،  دیدن  و  برای رسیدن هوا  پنجره،  بدون 
راه همین است که به جای »در« از پارچه و پرده 
استفاده کرد تا هم هوا رد شود و هم حالت توری 
اتاق ها کاهگل است و بعضا  داشته باشند. نمای 
یک کمد هم کنار درِ ورودی اتاق. اتاق ها کمترین 
امکانات رفاهی را دارند؛ با محاسبه چشمی، حداکثر 
مساحت هر اتاق 12 متر است؛ البته شاید اتاق ها 

بزرگ تر بوده باشند، اما ساکنان برای همین اتاق ها 
ماهی  و  بدهند  پیش  پول  تومان  میلیون   2 باید 
220 هزار تومان اجاره؛ رقمی که خیلی هایشان از 
تأمین آن درمی مانند. شاید برای آنها که نیم ساعت 
با »شادآباد« فاصله دارند، این رقم ها پولی نباشد؛ 

مثال برای آنها می شود یک لباس یا یک کفش.
اما یک نکته روی این اتاق های کوچک جلب توجه 
دیش  اتاق ها،  این  بیشتر  کوتاه  بام  روی  می کرد؛ 

ماهواره خودنمایی می کرد.

دستشویی مشترک
وقتی از نبود امکانات سخن گفته می شود، شاید 
از  در،  بدون  اتاق  یا  پنجره  نبود  کنند  فکر  برخی 
مصادیق نداشتن امکانات است؛ هرچند آنها هم 
در نوع خود کمبودی چشمگیر است، اما این 60،70 
و  دارند  مشترک  دستشویی  یک  و  حمام  یک  نفر 
از  یکی  مورد  این  کنند؛  استفاده  آن  از  باید  همه 
مهم ترین مصادیق فقر امکانات در این محل است.
می گویند  نمی دهد،  نشان  را  خودش  صاحبخانه 
همان جاها زندگی می کند؛ البته اهالی می گویند 
توسعه  برای  شهرداری  سبز  فضای  طرح  در  آنجا 
اگر  یعنی  دارد؛  قرار  خانه هایشان  روبه روی  پارک 
طرح اجرائی شود، باید با همان اتاق های اجاره ای 

هم خداحافظی کنند.
مردهای آنجا شغل های متفاوتی دارند؛ از تراشکاری 
گرفته تا جمع آوری ضایعات، کارگر پیمانی شهرداری، 

موتوری، کارگر روزمزد و البته بی کار.

تحصیل؟ تا پنجم
در بین بچه ها بودند کسانی که رنگ دفتر و کتاب 
محصل  بچه  هرچند  ندیده اند؛  حال  به  تا  هم  را 
هم دیده می شود. اما سنت در بین آنها این گونه 
است که به قول خودشان حداکثر تا کالس پنجم 
بازار  به  آن  از  پس  و  می کنند  تحصیل  ششم  یا 
کار می پیوندند. البته نه جهت کسب درآمد برای 
خودشان؛ بلکه برای کمک حال خانواده شدن. چند 
بچه آنجا با همان سن و سال کودکی شان در دسته 
کودکان کار محسوب می شوند؛ یکی فال می فروشد 
و دیگری آدامس. اما برخی دیگر را خانواده ها هر 

جور که شده اجازه نمی دهند از االن کار کنند.
نماینده  سیاوشی«  »طیبه  گذشته  دوشنبه  روز 
تهران برای بازدید به »شادآباد« رفته بود. »مریم 
نشیبا« گوینده رادیو و »مینو خالقی« مشاور رئیس 
را  »سیاوشی«  هم  کشور  اجتماعی  امور  سازمان 

همراهی می کردند.
سیاوشی  و  می زدند  سر  اتاق ها  به  دانه دانه  آنها 
که  بودند  خانواده  یک  می کرد.  صحبت  آنها  با 
توضیح  در  خانواده  زن  نداشتند.  شناسنامه 
است  این  ندارند  شناسنامه  اینکه  دلیل  می گوید 
افغانستان بوده و به  اتباع  از  که مادر همسرش 
همین دلیل فرزند آنها شناسنامه ندارد و به تبع 
ندارند.  شناسنامه  هم  مادربزرگ  نوه های  آنها 
اتاق دیگر؛ مرد مسنی که مشغول کشیدن سیگار 
یک  بچه ها  دارد؛  نیم قد  و  قد  بچه های  است؛ 
تاب به درخت داخل حیاط بسته اند و با آن بازی 

می کنند؛ شادی های کوچک. 
جنس شادی آنها با شادی های هم سن وساالن خود 
از آنجا خیلی متفاوت است.  با فاصله نیم ساعت 

بچه ها انگار مدرسه نمی روند.
یکی دو نفر از زنان ساکن آن اتاق ها باردارند؛ البته 

بچه هم دارند ولی... سخت راه می روند.

ماجرای دختر 11ساله
قرار  آن  طرف  دو  در  اتاق ها  که  جایی  پشت 

گرفته اند، یک محوطه باز وجود دارد. بچه ها آنجا 
هم بازی می کنند. یک سگ ولگرد هم برای خودش 
می رود و می آید. درختان سیب و هلو در گوشه ای 
از محوطه هستند؛ یکی از زنان می گوید صاحبخانه 
اجازه نمی دهد کسی دست به این درختان بزند. 
کمی آن سو تر از درختان سیب و هلو، یک کانکس 
سفید است. ساکن کانکس یک زن متولد 1363 
است؛ اما چهره اش این موضوع را تأیید نمی کند؛ 
در صورتش رنج زندگی خودنمایی می کند. زن به 
می کند؛  زندگی  کانکس  آن  در  شوهرش  همراه 
در گرمای طاقت فرسای تابستان و بدون کولر. در 
کانکس باز است؛ زن بیرون می آید و خوش وبش 
می کند. از سه تصادفی که داشته صحبت می کرد 
که این تصادف ها چه بر سرش آورده اند. در دست 
دارد؛  پالتین  استخوان هایش  برخی  جای  پایش  و 
قضای  برای  و  رفته  بین  از  تقریبا  بزرگش  روده 
حاجت یک لوله در شکم به کیسه ای متصل شده 
که البته کیسه مخصوص را به دلیل هزینه هایش 
همراه ندارد و به جای آن از کیسه فریزر استفاده 
می کند. همسرش در ترمینال »دادزن« است. او از 
سرنوشت تلخ دخترش هم سخن گفت؛ سرنوشتی 
تازه  و  بود  خورده  رقم  او  برای  11سالگی  از  که 
15سالگی بعد از ازدواج ناکام دختر، مادر متوجه 

آن شده است.
از  که  بودند  ساکن  خانه ای  در  قبال  می گوید  او   
پرداخت اجاره آن عاجز شدند و صاحبخانه هم آنها 
و  بردند  پارک  به یک  را  را جواب کرد. وسایلشان 
و  را شب  آنجا صبح  حدود 50 روز مجبور شدند 
آن  از  پس  گفته خودش،  به  کنند.  را صبح  شب 
بود که یک خیّر برایشان کانکس محل سکونت را 
پیش  پول  میلیون  یک  کرده؛  اجاره  صاحبخانه  از 
می گوید  دیگری  زن  اجاره.  تومان  هزار   200 و 
اما  امداد وام گرفته؛  از کمیته  یک میلیون تومان 
بازپرداخت آن برایش سخت و دشوار بوده: »اشک 
می ریختم و ماهانه 33 هزار تومان پس می دادم«. 
33 هزار تومان؛ رقمی شاید کمتر از یك پرس غذا 
دارد  او صرع  با »شادآباد«.  نیم ساعته  فاصله  در 
و تهیه داروهای کنترل صرع برایش مشکل است. 
او می گوید یک بار از چندین جا آمدند و به طعنه 
اما معتقد  نیامده بود!  می گفت فقط آتش نشانی 
است که هیچ تغييري در زندگی شان ایجاد نشده. 
بچه ها جایی جمع شده اند؛ یکی شان هم حرف آن 
زن را تکرار می کند؛ البته بدون اینکه شنیده باشد. 
امید زیادی به تأثیرگذاری آمدوشدها بر زندگی شان 
ندارد. از دیگری پرسیده می شود کسی هم می آید 
اینجا برایتان چیزی بیاورد؟ پاسخ می دهد: »گاهی؛ 
اینجا  چیزها«.  این جور  و  نذری  غذای  حد  در 
»شادآباد« تهران است؛ جایی که برخالف اسمش 
خبری از شادی نیست؛ جایی در فاصله نیم ساعته 
غرب  شمال  در  لوکس  خرید  مراکز  و  برج ها  از 

پایتخت. اینجا تهران است.

شاد آباد؛  ویژه  موقعیت 
زنگ خطری برای تهران

طیبه سیاوشی. نماینده تهران در مجلس

Black-( ادبیات جامعه شناسی موقعیت سیاه  در 
به وضعیت مناطق حاشیه نشین  locality( عمدتاً 
این  می شود.  اطالق  آلونکی  زندگی های  با  همراه 
مناطق عمدتا کانون برخی آسیب های اجتماعی و 
انحرافاتی هستند که در تغذیه و توسعه آسیب ها 
منطقه  دارند.  فعال  نقش  کالن شهرها  مرکز  در 
حوزه  در  مناطق  مهم ترین  از  یکی  تهران  شادآباد 
سکونت های غیررسمی است که دقیقا می توان به 
آن عنوان موقعیت سیاه را اطالق کرد؛ منطقه ای با 
سکونت قریب به 70 نفر در بیست اتاقکی که به 
کپر شبیه است. فاقد سیستم آب رسانی استاندارد 
حداقلی  امکانات  همین طور  و  فاضالب  شبکه  و 
را  این منطقه  که  زندگی  برای  بهداشت  زمینه  در 
که  ساکنانی  است.  کرده  بدل  سیاه  موقعیت  به 
عمدتا به مشاغل خیابانی مشغول اند و کودکانی 

که عمدتا از جاماندگان تحصیل به شمار می آیند. 
ترکیب جمعیتی کامال عجیب متشکل از مردان و 
زنان افغان و ایرانی که از شهرهای شمالی به این 
منطقه مهاجرت کرده اند. در هم آمیختگی این افراد 
سبب شده است تا شرایط کودکان این منطقه و 
هویتی شان  و  شناسایی  وضعیت  نامعلوم بودن 
از  شاخص  نمونه  یک  منطقه  این  شود.  تشدید 
حاشیه نشینی در کالن شهر هاست که باید برای آن 
در کنار دیگر ساکنان حاشیه نشین فکری اندیشید.

گسترش  و  حاشیه نشینی  که  داشت  توجه  باید 
از چهار دهه  زندگی های سرطانی در کشور بیش 
شد  آغاز  زمانی  از  روند  این  دقیقا  دارند.  قدمت 
گرفت  قوت  شهرها  سمت  به  مهاجرت  روند  که 
نیازها  این  همه  پاسخ گوی  شهری  امکانات  و 
فاقد  نبود. متأسفانه در چند دهه گذشته کشور 
همین طور  و  راهبردی  و  منسجم  برنامه ریزی 
برای  سرزمینی  آمایش  نظام  تدوین  در  ضعف 
مهار زیستگاه های غیررسمی بود و این بی توجهی 
امروز کالن شهرها و در رأس آنها تهران را به یک 
بحران فراگیر نزدیک کرده است. هر  روز بر عمق 
فاجعه افزوده می شود و هیچ فرد یا نهادی به  طور 
 مستقیم حاضر به پذیرش این نابسامانی ها نیست. 
به مشاهداتم در  با توجه  با این همه الزم می دانم 
شادآباد و برخی آمارهای نسبتا موثق به جنبه هایی 

از مسئله اشاره کنم.
مسئله،  به رسمیت شناختن  از  پس  بخواهیم  اگر 
گامی جدی برای حل آن پیدا کنیم، نیاز به همتی 
داریم.  جامعه  و  دولت  توأمان  مشارکت  با  ملی 
خستگی ناپذیر  و  پرکار  و  بی بدیل  نقش  نمی توان 
جامعه بنیان  گروه های  و  اجتماعی  شبکه های 
این  معضالت  رفع  برای  گذشته  سال های  در  را 
گروه ها  این  بی شک  بگیریم.  نادیده  مناطق 
در  آلونکی  زندگی های  رشد  سرعت  توانستند 
یافتن  برای  را کاهش دهند و  اطراف کالن شهرها 
دهند.  انجام  خوبی  اقدامات  درون زا  راه حل های 
تجربه این گروه ها نشان می دهد که مهم ترین راه 
آلونک نشینی  بحران  از  تدریجی  برون رفت  برای 
و در  توانمندسازی  و  آموزش  تهران چیزی جز  در 
این  باید  نیست.  مهاجرت معکوس  تسهیل  ادامه 
تجربیات را ارج نهاد و دولت نیز نسبت به کسب 
تجربه در این زمینه پیش قدم شود. در این زمینه 
الزم است نهادهای آموزش و فرهنگی و شهری در 
اقدامی مشترک و ضمن سهمیه بندی وظایف وارد 
عمل شوند و همسو با جریان های غیردولتی فعال 

در مناطق اقدامات الزم را آغاز کنند.
به  مربوط  حاشیه نشینی  درباره  دیگر  مهم  وجه 
مناطق  این  در  بزهکاری  و  فقر  تمرکز  و  توسعه 
است. باید باور داشت که این مناطق کانون اصلی 
خود  که  هستند  کالن شهرها  در  بزهکاری  صدور 
باید  موضوع  این  دارد.  بی کاری  و  فقر  در  ریشه 
شود؛  چاره اندیشی  به سرعت  و  از  نوبت  خارج  
چرا که بزه در هر مرحله فربه تر می شود و حتی در 
برخی مناطق می تواند به خلق چالش امنیتی نیز 
بینجامد. باید بدانیم که بزهکاری موروثی نیست 
راه  تنها  در این صورت  دارد.  یادگرفتنی  ماهیتی  و 
مهار این وضعیت آموزش است تا در برابر شیوع 

آسیب ها سدی محکم ایجاد کنیم.
زمینه  در  مغفول مانده  عمدتا  و  دیگر  مهم  نکته 
فرهنگی  پیامدهای  به  مربوط  آلونکی  زندگی های 

آسیب های اجتماعی است. 
فقدان  و  از خود بیگانگی  ترس،  اضطراب،  انزوا، 
هویت تنها جلوه هایی از این پیامدها هستند که 
وضعیت و انتقال نسلی بزهکاری را تشدید می کند. 
باید در طرح جدیدی حضور کارآموزان و متخصصان 
روان شناسی و روان پزشکی را در این مناطق تنظیم 
کرد و از آنها به نفع ترمیم وضعیت روان شناختی 
و فرهنگی مردمان ساکن در این مناطق بهره برد. 
قطعا موج بعدی پس از گسترش بزهکاری مربوط 
به نارسایی های روانی در این مناطق خواهد بود. 
برای  بیشتری  استعداد  روانی  نظر  از  بیمار  فرد 
تنوع بخشی و انجام بزه های دیگر دارد؛ درحالی که 
فرد تحت  درمان و آموزش در برابر بزهکاری تردید 

می کند و تقریبا شتاب زده عمل نمی کند.
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دردهای نهفته ی 
درون . . .

زن گناهکار و مجرم متولد می شود...

»قسمت چهارم«

حرفی بزن 

حتی اگر قرار باشد

  به اعتالی آتش در تنت ؛ تن در دهی

حواست باشد؛ آنکه سینه سپر می کند

از انهدام خویش ؛

        به خویشتن رسیده است.

اصال چه معنی دارد

       گفتن در وقت نگفتن؟

            و خفه خون در وقت فریاد!

اصال چه تناسبی بین زبان سرخ و سر 

سبز هست؟ هان !!؟

کات بزن این همه هراس را

                برقص وبه رقص آر

»سیاوش اکبری«

بنا بر آمار رسمی در ســا ل های گذشته بیش از پنج میلیون 
زن تذکر داده شــده اند ، بازداشت شده اند ، به دادگاه فرستاده 
شده اند و برایشــان پرونده درست شده است و خیلی از آنها 

برایشان حکم صادر شده است .
مدتها بود فکر میکردم چه نسبتی است بین قوانین ناعادالنه 
در مــورد مذاهب، اقوام زبانی، و زنان که قوانین رســمی به 
صورت سیســتماتیک آنها را از بدو تولد شهروند درجه ی دو 
محســوب میکنند ، انگار سرنوشــت درجه ی دو وغیر خودی 
بودن حتی قبل از تولد بر سرنوشــت تو نوشــته شده است . 
وقتی زن به دنیا می آیــی تحقیر وقوانین ظالمانه تو را نصف 
مــرد در دیه ، نصف مرد در شــهادت دادن ، نصف پســر در 
ارث بردن و انواع دیگر مظالم که همه به آن آشــنا هستیم، 
پیشاپیش زن را در یک صندلی دو پایه اِی لرزان نشانده است. 
در نظر بگیرید که این زن میخواهد خود را به عنوان انســانی 

دارای حقوق بشر و تمام حقوق مساوی بامردان نشان دهد و 
خود را در عمل انسان بداند .

دقیقًا از همین نقطه و این خواســته او متهم است ، متهم به 
این که می خواهد مسابقه ی زندگی را در شرایطی مساوی با 
جنس ذکور شروع کند ، متهم است که این نا عدالتی تحمیلی 
قبــل از تولد را قبول نــدارد و جامعه از همــان بدو تولد به 
سنتی آغشــته اســت که تحقیر، زن را نهادینه کرده است . 
زن باید این اتهامات را هم در مقابل قوانین رســمی ، هم در 
مقابل محیط به چالش بکشــد و انرژی دوچندان خود را در 

عرصه های مختلف به ثبوت برساند.
جامعه از همان اول »جرم خیز اســت« شــرایط و قوانینی را 
به ثبت رســانده است که موجودیت زن او را مرتب گناهکار، 

خالف کار و مجرم می کند :
در نظر بگیرید فقط مســاله ی حجاب اگــر به صورت قانون 
اجبــاری نبود هیچ زنی به خاطر مراعات نکردن آن توســط 
گشت ارشــاد و انواع نیروهای رسمی و غیر رسمی دستگیر ، 
متهم و مجرم شناخته نمی شد ، بنا بر آمار رسمی در سالهای 
گذشته بیش از پنج میلیون زن تذکر داده شده اند ، بازداشت 
شــده اند ، به دادگاه فرستاده شده اند و برایشان پرونده درست 

شده است و خیلی از آنها برایشان حکم صادر شده است .
نکته ای که بســیار حائز اهمیت اســت اینکه این نوع قوانین 
ناعادالنه تعداد متهمین ومجرم های جامعه را زیاد کرده است 
و عمــال دو مورد ویژه ایجاد می کند، پرخاش و تنش مضاعف 
و نهایتا جامعه ای که به صورت گسترده گناهکار و مجرم دارد 
بدیــن مفهوم به دلیل گریز طبیعی یــا تقابل طبیعی با این 
نوع خالف، جامعه مرتب در تالطم و تنش مداوم با معتقدین 
ادیان، اقوام ، وبه خصوص زنان درگیر اســت. به صورت علنی، 
مخفی ، ریاکارانه همه درگیر این اتهامات هستند ، اگر دختری 
برقصد او پیشــاپیش مجرم اســت حتی قبل از رقصیدن، و 
فاجعه زمانی اســت که در شرایط ویژه ی سرکوب و تحقیر و 
تحت فشار عمل طبیعی خود را به عنوان جرم می پذیرد . در 
حالی که اگر نبود این ســنت و قوانین نا عادالنه ، نه این همه 
نیروی انتظامی کشــور و نه قوه ی قضائیه درگیر نمی شدند و 
انرژی و بودجه تلف نمی شد و از همه مهمتر این همه انسان 

به واقع مجرم و گناهکار شناخته نمی شدند .
این نهایت ظلم اســت که در جوامع اینچنینی انســانی زن 

متولد بشود .

پروین رحیمی )آنا(

اینجا دختران زیر ۱۵ سال 
مجبور به ازدواج هستند

مردمازسوءتغذیهوبیماریهایتنفسیرنجمیبرند
گورستانهاپرازجوانانمعتاداست

کودکانازگرسنگیجانیبرایدرسخواندنندارند
عالی شورای در بلوچستان و سیستان نماینده
امرارمعاش بهخاطر مردم اینکه بیان با استانها
خشکسالی گفت: میشوند، دیگر استانهای آواره
همهچیزراازماگرفتهاستگورستانهاوخرابههای
زابلپرازجوانانمعتاداست.مردمازسوءتغذیهو
بیماریهایتنفسیرنجمیبرندوکودکانازگرسنگی

جانیبرایدرسخواندنندارند.
در بلوچستان و سیستان )نماینده سارانی عزیز
شهرستان شورای عضو و استانها عالی شورای
زابل(باتاکیدبراینکهاینمنطقهبهشدتبامشکل
ازشهرهادرگیر کمآبیروبروستوروستاهابیش
اینمسالههستند،بهایلناگفت:روستاهایمنطقه
لولهگذاریشدهانداماجاهاییکهضروریباشد؛آب

باتانکرفرستادهمیشود.
زابل شهرستان شورای عضو آفتابنیوز؛ گزارش به
بااشارهبهبحرانشدیدگردوغباردراینمنطقه
پی در پی خشکسالی سال ۲۰ به نزدیک افزود:
دامن منطقه این در شدید گردوغبار بحران به
موسوم در خصوص به گردوغبار این است. زده
بادهای۱۲۰روزهسیستان،زندگیرابرایاهالیبه
شدتمشکلمیکندواکثرمردماینمنطقهدچار

بیماریهایتنفسیسل،تنگینفسو...هستند.
عضوشورایعالیاستانها،مشکلعدیدهوبزرگ
استانسیستانوبلوچستانرامسالهبیکاریخوانده
وجود اینجا در کارگاهی و کارخانه هیچ  گفت: و
ندارد.درگذشتهمردمکشاورزیمیکردندکهدیگر
باخشکسالیاینهمممکننیست.ازسال۹۶به
بعدهمهدرآمدهایمردمازبینرفتوغیرازیارانه
وکمکهایکمیتهامداد؛ساکناناینجامنبعدرآمد

دیگریندارند.
ویادامهداد:خشکسالیهایپیدرپی،ریزگردهاو
شنهایروانهمهچیزراازماگرفتهاستوبیکاری
موجبشدهکهدراکثرشهرهاوروستاهاجوانانبه

اعتیادرویآورند.
عضوشورایشهرستانزابلبااشارهبهبحرانیبودن
به شبها اگر افزود: منطقه این در اعتیاد مساله
بروید، قبرستانها حاشیه خرابههای و خیابانها
میتوانیدکارتنخوابهاومعتادانمتجاهرراببینید.
بیکاریباعثهمهاینبدبختیهاومشکالتشده
است.درمیاناینکارتنخوابها؛زنان،کودکانو
دخترانهمدیدهمیشوند.مادهاصلیمصرفیاکثر
معتاداننیزموادمخدرصنعتیاستکهباآنخود

رانابودمیکنند.
و نابودی باعث اعتیاد اینکه بر تاکید با سارانی
بیچارگیخانوادههایسیستانیوبلوچستانیشده
جمعآوری مشغول روزها آنها، اکثر افزود: است،
که خرابههایی در بعضا و هستند گدایی و زباله

فاصلهکوتاهیباشهردارند،زندگیمیکنند.
شورای در بلوچستان و سیستان استان نماینده

عالیاستانهابااشارهبهشرایطتحصیلیکودکان
در افزود: نیز سیستان منطقه و زابل شهرستان
ادامه ششم پایه تا فقط دخترها اکثر روستاها
تحصیلمیدهندوبعدخانهنشینمیشوند.ازآنجا
تعصبات علت به و ندارد وجود کافی امکانات که
الی۱۵ سن۱۴ از منطقه این در دختران مذهبی،
برخی در و میشوند داده شوهر بعد به سالگی

روستاهانیزشاهدازدواجدختران۹سالههستیم.
شیوع به اشاره با رشید روستای شورای عضو
اینکه باتاکیدبر سوءتغذیهشدیدمیانکودکانو
افزود: دارد، اشتغال آموزشی کار به نیز خود
و هستیم مواجه سوءتغذیه مشکل با شدیداً ما
شاهدیمکهبرخیدانشآموزانبدونصبحانهوارد
میشود تعطیل مدرسه که ظهر تا و شده مدرسه
اینجاشرایط بایدگفت ندارند. برایخوردن چیزی

وحشتناکاست.
ویدرپاسخبهاینسوالکهآیامدرسهبهآنهاکمک
آنها به میتواند کجا از مدرسه گفت: نمیکند،
کمکبرساند؟گاهیاوقاتهمکالسیهایبچههایا
خودمانبهآنهاصبحانهکوچکیمیدهیمتاجانی
در که بود شیری به امیدمان گذشته در بگیرند.

مدارسبخشمیشدکهآنراهمقطعکردند.
سارانیبابیاناینکهبهعلتاینشرایطنامناسب،
زاهدان و زابل شهرهای اطراف در حاشیهنشینی
منطقه این مردم گفت: است، کرده پیدا افزایش
برایامرارمعاش،بهاستانهایدیگرهمچوناستان
گلستان،خراسانجنوبیویزدمهاجرتمیکنندو

بیچاره،دربهدروآوارهاستانهایدیگرمیشوند.
بیان با بلوچستان و سیستان استان شورای عضو
اینکهنمیتواندآماردقیقیازروستاهایتخلیهشدن
نمیتوانم افزود: دهد، ارایه سیستان منطقه در
شدهاند تخلیه روستاها از میزان چه بگویم دقیقا
امادراطرافشهرستاِنهیرمند،منطقهیقرقریو
نیمروزدرنزدیکیدریاچهخشکشدههامون؛تقریبا

ازجمعیتخالیاست.
نمایندهاستانسیستانوبلوچستاندرشورایعالی
استانها،شرایطخشکسالیوبحرانآبدرمنطقه
بلوچستانوچابهاررابحرانیترعنوانکردهوافزود:
آنهابرایمصرفآبازهوتک)گودالسربازمشترک
این آب میکنند. استفاده انسان( و حیوان میان
گودالهابهشدتآلودهاست.اخیراخبردارشدیم
یکیازروستاییانبهدلیلمصرفاینآب،زالوییدر
گلویشگیرکردهبود.پزشکانمجبورشدندباعمل

جراحیزالوراازگلویشبیرونآورند.
سارانیباتاکیدبراینکهنبودزیرساختها؛رفتو
آمدرادرایناستانمشکلکردهاست،دربارهامنیِت
استانسیستانوبلوچستانگفت:مامرزرامحکم
مدتهای برای سیستان مرز البته داشتهایم نگه
که نیست اینطور و است بسته که است مدیدی

بتوانندبهداخلکشورنفوذکنند.
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دیدگاه	�

در  گاه نوشــت هایش  کــه  بالگ نویــس  و  سیاســی  فعــال  درویش پــور  حســن 
ً  نظراتش  حوزه هــای سیاســت، فرهنــگ و اجتمــاع به طنز آمیخته اســت، اخیــرا
را به همه پرســی گذاشته اســت. او از ایرانیان خارج از کشــور از جمله می پرسد: 
»آيــا جامعــه ايــران وارد فاز جديدی شــده و در آســتانه ی تغييــر و تحول تازه ای 
هســت؟ مطلب فراخوان/ پرســش شــهروندی او را همراه با دو یادداشــت دیگر 
دربــاره رقــص در جمهــوری اســالمی در دو فــراز تاریخی متفاوت - کــه بازخوانی 
وبالگ نویسنده  است- در مجموعه یادداشت های سه گانه زیر خواهید خواند.

۱
رقص، رقص، تا پيروزی! 

- طنز بغايت تلخی اســت وقتی می بينی ناظم های نظام يا همان مربّيان رقص 
اســالمی که مهم ترين کار روزانه شــان رقصاندن هشتاد ميليون جمعيت ايرانی 
اســت؛ دختــر نوجــوان هفــده ســاله ای را بــه ُجــرم رقصيــدن و شــادی آفريــدن 
دســتگير و زندانی می کنند، تا در زير فشــارهای ســنگين جســمی و روانی وادار 
به اعتراف گردد و در مقابل چشمان بينندگان بگويد: غلط کردم، اشتباه رفتم! 
- تلخ تر از آن طنز تلخ، ژســت های مدعيان مدافع حرکت های قانونی در درون 
جامعه است که می گويند: درست يا غلط، فعلن رقصيدن خالف قانون است. 
در حالی کــه هــر شــهروند تــا حدودی آشــنا به قانــون، اين نکته بديهــی را خوب 
می فهمد که هر قانونی اگر در درون ظرف زمانه خود نگنجد، از بنياد ارتجاعی 
و غيرقابل پذيرش است. تبعيت از قانون ارتجاعی، خالف شأن انسانی، خالف 

حقوق شهروندی و حقوق بشری است.
- و تلخ تريــن، پرسشــی اســت کــه گروهــی بعــد از چهــل ســال تجربــه هنوز هم 
مثل روزهای نخست بعد از انقالب، هم چنان طرح می کنند: چگونه می توان با 

چنين تناقضی برخورد کرد؟ 

پاســخ »اين« پرســش و »آن« تناقض و ابهام، کامالً ســاده و ســر راست است. 
ولی مشکل اينجاست که ذهنيت آلوده ی گروهی از انسان های به ظاهر مُدرن 
اما بغايت دين خو که تا پيش از انقالب »شو« و رقص زنده ياد فريدون فرخ زاد 
را برنمی تافتنــد؛ اگــر بگويــی مهم تريــن شــعار راهبــردی روز در عرصــه عمومــی 
»رقــص، رقــص، تــا پيــروزی!« اســت و بايــد برای هــر چيزی و هر خواســتی ولو 
ناچيــز، رقصيــد و رقصيــد و رقصيــد؛ بی مهابــا روی تــرش می کننــد و ناشــنيده 

می گريزند.

۲
رقص و اعتراض

»ماتــس اک« ســوئدی، طــراح معــروف رقــص »کروگــراف« می گويــد: »رقــص، 
انديشيدن با تن است«

- آيا طرح موضوع »با تن انديشيدن« آن هم در شرايطی که جوانان ما بخاطر 
نداشتن کار و مسکن و آزادی به خيابان ها ريخته اند، امری ضروری ست؟ 

- سال هاســت که رقص حضوری چشــم گير در اعتراض های صنفی و اجتماعی -
سياسی جهان دارد. همه ی کسانی که رقص را نوعی ابزار بيان يا زبان نمايشی 
انديشــيدن می فهمند، بر اين باورند که رقص تنها ابزار کاربردی و تأثيرگزار در 

شرايط کنونی ايران است.
- يادتــان هســت کــه چگونــه نيروهــای امنيتی چند ســال پيش چهار جــوان ]دو 
دختر و دو پسر[ را بخاطر اجرای موسيقی »هيپ هاپ« )Hip hop music(  بر 
روی پشِت بام خانه شان در کوتاه ترين زمان ممکن شناسايی، دستگير و وادار 

به مصاحبه ی تلويزيونی کرده بودند؟ 
معمای واقعی آن همه شتاب و آن همه مايه گذاشتن های نيروهای امنيتی در 
شناســايی و دســتگيری چهار جوان بی خبر از دنيا، تنها يک علت و يک پاســخ 
داشــت: که آن ها ناخواســته انگشت شــان را گذاشــته بودند روی »رِگ خواب« 

نظام اسالمی. 
- در جامعــه ای کــه تنهــا فرهنگ مســلط و رايــج در آن به معنــای واقعی فرهنگ 
گريــه و عــزاداری و مُرده پرســتی اســت، و حکومــت نيــز بــا ســرمايه گذاری های 
بی دريغ خود در چهل ســال گذشــته، دامنه ی آن را گســترش داده اســت؛ برای 
»زنده ماندن« و »زيستن بهداشتی« و از هر نظر شاد و استاندارد و منطبق بر 
زمانه، چاره ای جز توسل به تاکتيک رقص نداريم. بی شک هدف ها و ابزارهای 
مهم تر از رقص هم وجود دارند اما اگر اهل خودفريبی نباشــيم، فهم يک نکته 
دشــوار نيســت کــه در درون نظــام اســالمی ضــد فرهنــگ و اصالح ناپذير، رقص 
شــايد يگانه پرچم واقعی مبارزه علیه تبعيض های جنســی، حقوقی، سياســی، 

قومی و دينی باشد!

۳
فراخوان/ پرسش شهروندی

خيلی تلگرافی و بدون مقدمه چينی از تک تک ايرانيانی که متن جمع و جور زير 
را می خوانند می پرسم: 

 - آيــا اشــکالی دارد کــه در لحظــه ی بغايــت اضطــراری و غيرقابــل پيش بينــی 
کنونــی، ايرانيــان مقيم خارج از کشــورکه جمعيت باالی هيژده سال شــان ازمرز 
شــش ميليون هم گذشــته است؛ چند شخصيت نام آشــنا را از ميان چهره های 
جمهوری خــواه، ليبــرال، دمکــرات، چــپ و مذهبــی ]اعــم از مســلمان و اقليــت[ 
کــه هــم در عرصه حقوقی و سياســت تخصصی داشــته باشــند و هــم کارنامه ی 
فعاليــت در امــور حقوق بشــری را پشــتوانه؛ به عنوان نماينــدگان ايرانيان مقيم 

خارج از کشور انتخاب کنيم؟ 
- آيــا حــق مــا بيــش از شــش ميليون نفــر ايرانيان مقيم خارج از کشــور هســت 
که يکی _دو ناظر بر شــرايط گذار از نظام دين ســاالری به نظام ســکوالر جدايی 
دين از دولت داشــته باشــيم؟ اگر فکری می کنید چنين پيشــنهادهايی بخشــی 
از حقــوق ايرانيــان مقيــم خــارج از کشــور هســت و همــه »مــا« بايــد در آينــده 
سرنوشت کشورمان دخيل باشيم؛ پس بکوشيم که زمان را از دست ندهيم.  

- با توجه به تجربه ای که از وضعيت کشــورهای عراق و ليبی و ســوریه بدســت 
آورديــم، بجــرأت می تــوان گفــت کــه انتخــاب نماينــده، مقدمــه ای اســت بــرای 
توافق های بعدی و ســازماندهی آلترناتيو. از اين منظر خواهشــمندم که بجای 
نفی و ايرادهای »بنی اسرائيلی«؛ پيشنهاد باال را با پيشنهادهای حقوقی دقيق 
و همه جانبه تــر نقــد کنيــد! زيرا کــه همه ی ما می دانيم که بــدون تالش و بدون 

سازمان دهی، شاهد هيچ نوع تحول و تغييری در ايران نخواهيم بود.

شرايط تغيير و تحول

آيــا جامعــه ايــران وارد فــاز جديــدی شــده و در آســتانه ی تغيير و تحــول تازه ای 
هستيم؟ 

 - از آن جايی که نظام سياسی _رانتی ايران به معنای واقعی در چاره انديشی و 
حل بحران های سياســی، اجتماعی، اقتصادی، ارزی، تجاری، بی کاری، زيســت 
محيطی و غيره عاجز و ناتوان است؛ جامعه ايران وارد فاز جديد تغيير و جا -به -

جايی قرار گرفت و به زودی شــاهد يک ســری تغييرهای مهم در درون حکومت 
خواهيم بود. اما با توجه به تجربه تاريخی ]از جمله تجربه ی انقالب ايران[ هر 

تغييری، نشانه ی تحول نيست!
- در قرن پيش و در روزگار گسترش و اوج گيری انقالب ها، يعنی از فردای جنگ 
جهانــی اوّل تــا دورۀ جوانی هــای نســل »مــا« کــه متولدين بعــد از جنِگ جهانی 
دوّم و نســل گــذار ميــان دو »عصــر« ســخت افزاری و نرم افــزاری بوديــم؛ از يک 
جهت، مهم ترين بخش نيروهای محرکه جامعه را برای تغيير و تحول در جهان 
تشکيل می داديم اما از جهتی ديگر، نگاه و تعريف مسلط و عمومی زمانه ی ما 
در بارۀ تشــخيص شــرايط عينی تحول اجتماعی در درون هر جامعه ای، بســيار 
ســاده و چــه بســا متأثــر و برگرفته از شــرايط مأنوس با عصر جهــان صنعتی، تا 
حدودی مکانيکی بود: پائينی ها کل حکومت را برنمی تابند و بااليی ها، ناتوانند 

در سرکوب و حفظ نظام!  
- ولی اين فرمول ساده که از سکّوی تسخير قدرت سياسی به بحران های درون 
جامعــه می نگريســت، پيــش از اين که کوچک ترين توجه ای بــه مقوله »تحول« 
داشــته باشــد، بيش تــر بــه مقولــۀ انقالب، بــه تغييرهــای شــکلی و جا -به -جايی 
حکومت ها می انديشــد. مثال بارزش همين انقالب اســالمی ايران اســت. ما در 
انقالب اسالمی شاهد تغيير نظام سياسی و جا -به -جايی گروه های اجتماعی در 
قدرت و در حکومت بوديم. ولی از آن جايی که نيروهای تازه به قدرت رسيده، 
مخالف سرسخت پرواز آزادانه ی انديشه برفراز جامعه بودند و چنين تحولی را 
هرگز برنمی تابيدند؛ نه تنها شاهد تحوالت تازه ای بعد از تغيير ] يا انقالب[ در 
درون جامعه نبوده ايم، بل که از بســياری جهات جامعه ايران به عقب برگشــته 
و در برابر افکار بغايت ارتجاعی دولت مردان اســالمی، فرهنگ شــهروندی و آن 
آزاد انديشــی دورۀ يک ســاله پيــش از انقــالب را در درون خويــش محبوس کرد، 

دانسته لب فرو بست و واپس نشست.   
- جامعــه مدنــی ايــران وقتــی تحت تأثيــر شــرايط های مختلفی از جملــه دلهره، 
ترديــد، تمايل هــای محافظه کارانــه يا فشــارهای جانبی اطرافيــان اگر نخواهد يا 
نتواند همين امروز ديدگاه ها، باورها و انديشه هايش را برفراز جامعه به پرواز 
درآورد؛ آن وقــت چگونــه قــادر خواهــد بــود در روزهايــی کــه ناآرامی هــا عمــق و 
گســترش می يابنــد و بــه اوج خــود می رســند؛ بحــران را مديريــت کنــد؟ نفرت و 
خشونت متراکم چهل ساله را که همراه با ناآرامی ها رها می گردند، مهار کند؟ 
يــا زمينــه ی همبســتگی عقالنــی را برای شــکل گيری آلترناتيوی منطبــق با زمان، 
ّــا کنــد؟ البتــه ناگفتــه نگــذرم کــه بعضی ها معتقدنــد که هم ايــده مديريت  مهي
بحران، هم تجربه ی اعتراض های پراکنده گذشته و هم زمينه برای شکل گيری 
اتحادها و همبســتگی ها در ميان قشــرهای مختلف جامعه مهيا اســت. من نيز 
معتقدم چنين مواردی کم و بيش وجود دارند اما، مادامی که مســئله ی کليدی 
همبســتگی يعنــی مســئوليت پذيری، در اولويــت و در رأس گفت وگوهــا قــرار 
نگيرد؛ مثل سروده زير که سراينده اش ناشناس و گمنام است؛ هرگز نمی تواند 

به عاملی تأثيرگزار و به يک آلترناتيو جلب کننده و سراسری مبدل گردد:   
  

فکر را پر بدهيد و نترسيد
که از سقف عقيده برود باالتر

فکر بايد بپرد!
برسد تا سر کوه ترديد و ببيند

که ميان افق باورها
کفر و ايمان چه به هم نزديکند!

...
فکر اگر پر بکشد؛

هيچ کس کافر و ننگ و نجس و مشرک نيست!
همه پاکيم و رها ...!

یادداشت های سه گانه؛

رقص، رقص، را پيتوزی! / رقص و اعتتاض / و پتسش شهتوندی

حسن درویش پور 
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دانشوفنآوری	�

بازگشت آسیب پذیری رفع شده به نسخه 67 مرورگر کروم
علیباقرزاده

یکی از باگ هایی که در نسخه 65 مرورگر گوگل کروم رفع شده بود، بار دیگر 
در نسخه 67 بازگشته. به واسطه این مشکل سوء استفاده از اطالعات شخصی 

و حساب بانکی کاربران ممکن می شود.
به گزارش وبسایت اکسپرس این حمله بر اساس مهندسی شبکه های اجتماعی 
ممکن می شود. در واقع کاله برداران یک پیام را نمایش می دهند که کاربر باید 
برای رفع یک مشکل روی آن کلیک کند؛ مشکلی که در واقع اصالً وجود ندارد. 
هنگامی که کاربر روی لینک پیام کلیک می کند، فایلی روی فضای ذخیره سازی 
سیستم شروع به ذخیره شدن می کند و این روند ذخیره فایل آن قدر ادامه پیدا 

می کند تا مرورگر از کار افتد.
تمامی این اتفاق ها تنها در 10 ثانیه می افتد و به این ترتیب کاربر تصور می 
کند که مشکلی وجود دارد. عالوه بر این در صفحه ای که پیام نشان می دهد، 
شماره تلفنی درج شده که ادعا می کند برای رفع مشکل می توانید با آن تماس 
بگیرید. البته اگر با شماره تماس بگیرید، کالهبرداران ادعا می کنند متخصصان 
مایکروسافت یا راهنماهای نرم افزار هستند و در ادامه تالش می کنند با دریافت 
جزئیات حساب بانکی ظاهراً به شما کمک کنند؛ غافل از اینکه به دنبال سرقت 

اطالعات هستند.

آسیبپذیریمرورگر
نمونه ای از اخطار جعلی نمایش داده شده در مرورگر کروم در عکس روبرو 

می بینید.

یا سایت های  تبلیغات مخرب  تواند به واسطه  این روش کاله برداری می 
از  مورد بحث  واقع کالهبرداری  در  انجام شود.  اند،  قانونی که هک شده 
رابط برنامه نویسی به نام window.navigator.msSaveOrOpenBlob سوء 

استفاده می کند.
به نظر می رسد فایرفاکس نیز از ماه فوریه سال جاری از این آسیب پذیری رنج 
می برده و البته ظاهراً به روز رسانی برای رفع مشکل نیز ارائه نشده. از سوی 

دیگر ظاهراً مایکروسافت اج و اپل سافاری تحت تأثیر این باگ قرار نگرفته اند.
گوگل اعالم کرده که از مشکل آگاه است و در حال کار برای رفع آن هستند. 

فایرفاکس نیز به طور رسمی خبر از بررسی مشکل داده است.
در صورتی که با مشکل مشابهی مواجه شدید، به خاطر داشته باشید که هر 
شماره تماسی را نادیده بگیرید. اگر به واسطه این آسیب پذیری مرورگر کروم 
یا فایرفاکس از کار افتاد، کافی است با فشردن کلید های Ctrl+Alt+Delete و 
اجرای تسک منیجر آن را بسته و مجدداً اجرا کنید. در سیستم عامل مک نیز می 
توانید با فشردن کلیدهای Command+Alt+Esc و با Force Quit آن را ببندید.
به نظر می رسد در حال حاضر این آسیب پذیری بیشتر کاربرانی در آمریکا را 
هدف گرفته باشد، با این حال عرضه نسخه جدیدی از آن چندان هم دور از 

ذهن به نظر نمی رسد.

۱۰ترفندفوقالعادهموثربرایتقویتشبکهWi-Fiخانهومحلکار
اکوفارس: یکی از بهترین روش ها برای اطمینان از سرعت و امنیت کامل شبکه 

WiFi، استفاده کردن از سخت افزارهای به روز است.
  

اگر شما هم در استفاده از شبکه وای فای دچار مشکالتی نظیر افت سرعت، 
با 10 روش  این مطلب  ازاین دست هستید، در  یا مشکالتی  ضعف سیگنال 

شد  خواهید  آشنا  وای فای  تقویت  برای 
که می توانید با استفاده از آن ها سیگنال 
تقویت  را  خود  کار  محل  یا  خانه  شبکه 

کنید.

از  یکی  به   WiFi شبکه  از  استفاده 
روش های  ساده ترین  و  کاربردی ترین 
کار  محل  و  خانه  در  اینترنت  به  اتصال 
تبدیل شده است. ولی گاهی همین روش 
مفید می تواند مشکالتی آزاردهنده را برای 

ما ایجاد کند.

اگر شما هم در استفاده از شبکه وای فای 
دچار مشکالتی نظیر افت سرعت، ضعف 
ازاین دست هستید،  یا مشکالتی  سیگنال 
تقویت  برای  روش   10 با  مطلب  این  در 
می توانید  که  شد  خواهید  آشنا  وای فای 
با استفاده از آن ها سیگنال شبکه خانه یا 

محل کار خود را تقویت کنید.

وایفای شبکه بهروز فناوریهای از .۱
استفادهکنید

اطمینان  برای  روش ها  بهترین  از  یکی 
از  کردن  استفاده   ،WiFi شبکه  کامل  امنیت  و  سرعت  از 
راهنمای خرید  زمینه  این  در  است.  به روز  سخت افزارهای 
مودم می تواند کمک زیادی به شما بکند. مهم ترین چیزی 
که باید بدانید این است که استانداردهای A، B و G قدیمی 
استاندارد  ولی  است،  عالی   N استاندارد  هستند،  کند  و 
۸0۲٫11ac می تواند باالترین سرعت را برایتان فراهم کند. 
کامل،  سرعت  از  بردن  بهره  برای  که  باشید  داشته  توجه 
عالوه بر روتر، کارت شبکه ی کامپیوتر یا هر گجتی که با آن 
به شبکه وصل می شوید هم باید از استاندارد AC پشتیانی 

کند.

۲.محلمناسبقرارگیریروتررابیابید

شاید برخی از روترها و مودم ها ظاهر چندان زیبایی نداشته 
باشند، ولی نباید آن ها را در داخل کابینت مخفی کنید. اگر 
دوست دارید سیگنال وای فای در بهترین حالت قرار داشته 
باشد، باید مودم در فضایی باز و فاقد هرگونه دیوار یا مانع 
قرار دهید. آنتن های مودم در حالت عمودی قرار دهید و 
تا جای ممکن ارتفاع محل قرارگیری مودم را باال ببرید. در 
نهایت اطمینان حاصل کنید روتر تا جای ممکن در بخش 
مرکزی منزل یا محل کار قرار داشته باشد تا در کل فضای 

ساختمان بهترین پوشش ممکن را فراهم کند.

۳.کانالرادیوییمناسبراپیداکنید

اگر همسایه های شما هم از روتر وای فای استفاده کنند این احتمال وجود دارد 
که تداخل سیگنال ها موجب تضعیف آن ها شود. روترهای بی سیم می توانند 

در چند کانال مختلف کار کنند و شما بهتر است روتر خود را روی کانالی قرار 
دهید که کمترین تداخل ممکن را داشته باشد. برای پیدا کردن بهترین کانال 
 Wi-Fi Stumbler وای فای در منزل یا محل کارتان می توانید از ابزارهایی نظیر

یا Wi-Fi Analyzer استفاده کنید.

۴.تداخلناشیازسایرلوازمالکترونیکیرابهحداقلبرسانید

این تنها سایر روترها نیستند که می توانند با امواج شبکه وای فای شما تداخل 
لوازم خانگی  مایکروویو و سایر  اجاق های  تلفن های بی سیم،  باشند.  داشته 
هم می توانند سیگنال وای فای را تخریب کنند. استفاده از روترهای دوبانده 
)Dual-Band( می تواند به حل این مشکل کمک کند. همچنین می توانید تلفن 
بی سیمی خریداری کنید که در باند دیگری کار می کند. اگر هم ترجیح می دهید 
سخت افزار جدیدی نخرید، می توانید شانس خود را با دور کردن مودم وایرلس 

از وسایلی که احتمال تداخل دارند امتحان کنید.

۵.باتمهیداتامنیتیبهتردزدانوایفایراناکامبگذارید

حتی اگر روتر شما پسورد داشته باشد باز هم ممکن است به راحتی هک شود. 
راه های ساده ای وجود دارد که با استفاده از آن ها می توانید مچ دزدان وای فای 
را بگیرید، ولی بهترین کار این است که با رعایت بهتر نکات امنیتی راه را بر 
روی آن ها سد کنید. استفاده از پسوردهای WPA کامال ضروری است ولی 
حتی این پسوردها را هم می توان هک کرد. خاموش کردن قابلیت WPS روتر 
و استفاده از فیلتر مک آدرس جزو بهترین روش ها برای مقابله با حمالت هک 

پسورد وای فای است.

۶.اپلیکیشنهاییراکهپهنایباندرااشغالمیکنندکنترلکنید

اگر شخصی در شبکه به صورت مکرر از ویدیو چت، بازی های آنالین، فایل های 
را  باند  پهنای  واقع  در  کند،  استفاده  استریمینگ  سرویس های  یا  تورنت 
خوشبختانه  می دهد.  کاهش  افراد  سایر  برای  را  اینترنت  سرعت  و  اشغال 
شما می توانید از چیزی به نام Quality of Servise یا با اختصار QoS بهره 
روتر   QoS تنظیمات از  استفاده  با  کند.  کنترل  را  فعالیت ها  این  تا  بگیرید 
می توانید اپلیکیشن های خاصی را در اولویت استفاده از پهنای باند قرار دهید 
تا مهم ترین اپلیکیشن ها به پهنای باند مورد نیازشان دسترسی داشته باشند.

۷.محدودهیپوششوایفایراباترفندهایدستسازافزایشدهید

با رعایت تمام نکات گفته شده هنوز هم روتر شما به طور کامل فضای  اگر 
خانه یا محل کار را پوشش نمی دهد، می توانید محدوده ی پوشش آن را با 
ما  موردعالقه ی  ترفندهای  از  یکی  دهید.  گسترش  دست ساز  ترفندهایی 
تصویر  در  که  همان طور  البته  است.  فویل  آلومینیوم  ورق های  از  استفاده 
از یک قوطی فلزی نوشابه هم استفاده  این روش  برای  می بینید می توانید 
کنید. نتیجه ی این روش ها خیره کننده نیست ولی درهرحال با به کار بردن 
آن ها قادر خواهید بود بدون زحمت زیاد اندکی حداکثر فاصله ی پوشش روتر 

را افزایش دهید.

۸.سیگنالروترراباهککردنتقویتکنید

یکی از روش های عالی دیگر برای گسترش دادن پوشش روتر این است که آن 
را هک و فریمور DD-WRT )یا یکی از فریمورهای مشابه دیگر( را روی آن نصب 
کنید. این فریمور نه تنها امکانات امنیتی بسیار زیاد و قابلیت های بهبودیافته ی 
دیگری را در اختیار شما قرار می دهد، بلکه امکان تقویت کردن قدرت سیگنال 
انتقال اطالعات را هم فراهم خواهد کرد. البته توجه داشته باشید که این کار 
می تواند به روتر آسیب بزند، ولی اغلب روترها می توانند افزایشی تا سقف 
70میلی وات را بدون ایجاد هیچ مشکلی تحمل کنند. با این کار محدوده ی 

پوشش شبکه ی وای فای شما به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد.

۹.روترقدیمیخودرابهریپیترتبدیلکنید

اگر هیچ کدام از ترفندهای قبلی کارساز واقع نشود، به یک گسترش دهنده ی 
پوشش شبکه نیاز خواهید داشت. رنج اکستندرها خیلی گران نیستند ولی 
اگر نمی خواهید برای خرید سخت افزار جدید هزینه ای بپردازید، می توانید با 
استفاده از فریمور DD-WRT، یک روتر وایرلس قدیمی را به اکستندر تبدیل 
کنید. توجه داشته باشید که احتماال سرعت اتصال شما از طریق این اکستندر 
به  برای دسترسی  اگر  بود. ولی درهرحال  اتصال مستقیم نخواهد  به خوبی 
شبکه ی وای فای در مرزهای خانه ی خود مشکل دارید، این روش با هزینه ای 

ناچیز کارتان را راه می اندازد.

شدن ریبوت زمانبندی روتر برای .۱۰
تنظیمکنید

اگر شما هم جزو آن دسته از افراد هستید 
که مجبورید برای حفظ عملکرد خوب روتر 
راه حل  یک  کنید،  ریبوت  را  آن  هرازگاهی 
می توانید  دارد.  وجود  کار  این  برای  بهتر 
تا  دهید  ترتیب  را  آزمایش هایی  ابتدا 
مطمئن شوید مشکل ناشی از گرما، فریمور 
قدیمی یا دانلود بیش ازحد نیست ولی در 
نهایت یک شیوه ی ساده برای حل مشکل 
به گونه ای  را  روتر  است  کافی  دارد؛  وجود 
بیشتر  یا  یک بار  روزی  که  کنید  تنظیم 
این  برای  شود.  ریبوت  خودکار  به صورت 
یک  یا   DD-WRT فریمور از  می توانید  کار 
کنید.  استفاده  تایمردار  قدیمی  خروجی 
بدین ترتیب احتماال کمتر نیاز پیدا خواهید 
کرد تا روتر را به صورت دستی ریبوت کنید.

منبع:مجله دیجی کاال  
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غذاهایی که حافظه تان را مثل کامپیوتر قوی می کند
تندرست نیوز؛ اول از همه غذاهای 
سالم بخورید چنانچه استفاده از یک 
رژیم غذایی سالم و مناسب نه تنها 
برای جسمتان مفید است، بلکه برای 
مغز و حافظه تان نیز الزم است. بر 
طبق نظرات آکادمی عصب شناسی 
آمریکا، خوردن میوه ها و سبزیجاتی 
که حاوی میزان زیادی آنتی اکسیدان 
مرکبات،  ها،  توت  مثل  هستند؛ 
اسفناج، هویج، کلم بروکلی، گوجه 
می  شیرین  زمینی  سیب  و  فرنگی 
را  سکته  احتمال  درصد   11 تا  تواند 

پایین بیاورد.
که  دهد  می  نشان  دیگری  تحقیق 
آنتی اکسیدان ها و پلی فنول های 
انواع میوه  و  اخته  موجود در ذغال 
های جنگلی و انگور می تواند توانایی 
ارتباط سلول های مغزی را با یکدیگر 
به  رسیدن  آسیب  خطر  و  برده  باال 

آنها را پایین آورد.

ویتامین تقویت حافظه
از عملیات متابولیک بدن استفاده می  B در بسیاری  از ویتامین های   
شود و برای سالمتی عمومی بدن بسیار الزم هستند. در رابطه با مغز 
دو تا از این ویتامین ها اهمیت بیشتری پیدا می کنند:ویتامین B12 و 
اسید فولیک. ویتامین B12 برای حفظ غالف میلین)ماده ی سفید چربی 
که غالف بعضی اعصاب را می پوشاند و باعث می شود که به درستی کار 
کنند(. اسید فولیک هم ماده ی بسیار موثری برای مغز است که باعث 
بهتر کار کردن انتقال دهنده های عصبی می شود. اگر میزان اسید فولیک 

مغز کم شود، احتمال از دست رفتن حافظه بیشتر می شود.
 

یک میوه معجزه گر برای تقویت حافظه
آووکادو یکی از سالم ترین مواد غذایی و یکی از بهترین انتخاب ها برای 
بهبود عملکرد مغز و تقویت حافظه  است. هر چند گاهی به خاطر وجود 
اما باید  چربی زیاد، تبلیغاتی منفی درباره ی این میوه صورت می گیرد؛ 
بدانید که این چربی ها از نوع اشباع نشده یا در اصطالح »چربی خوب« 
هستند که باعث ثبات سطح قند خون و درخشش پوست شما می شوند.

از لخته شدن خون در  آووکادو حاوی ویتامین K و اسید فولیک است و 
بهبود  در  میوه  این  می کند.  جلوگیری  مغزی(  سکته  همان  )یعنی  مغز 
عملکردهای شناختی مغز مانند تقویت حافظه  و تمرکز نیز به خوبی عمل 
می کند. آووکادو سرشار از ویتامین های B و C است؛ ویتامین هایی که در 
بدن ذخیره نمی شوند و باید روزانه آنها را مصرف کنیم. این میوه نسبت 
به سایر میوه ها، بیشترین میزان پروتئین را دارد. محتوای اندک قند هم 
از دیگر امتیازات این میوه ی جالب و تازه وارد به بازارهای کشور ماست. 
با توجه به بافت خامه ای مانند و نرم آن، گاهی به جای روغن در پخت و پز 

می توان از آن استفاده کرد.

 سبزی تقویت حافظه
و  مغز  تقویت  برای  مواد  مفید ترین  و  مغذی ترین  از  یکی  بروکلی  کلم 
افزایش قدرت حافظه است. پس مادران واقعا حق دارند که این همه 
به خوردن آن اصرار می کنند. ویتامین K و کولین موجود در آن، حافظه 
را شاداب و هوشیار نگه می دارد. سرشار از ویتامین C است و تنها یک 

را  بدن  روزانه ی  نیاز  مورد   C ویتامین  از  درصد   1۵۰ آن  کوچک  ظرف 
فراهم می کند. سرشار از فیبر است و کمک می کند که زودتر سیر شوید. 
میتوانید بروکلی را خام مصرف کنید یا آن را بپزید و در غذاهای متنوعی 

استفاده کنید.
 

تقویت حافظه با اسیدآمینه
اولین کار آمینو اسیدها این است که به عنوان سدی برای پروتئین ها عمل 
می کنند. اما انواع بخصوصی از آنها برای تقویت مغز هم کاربرد دارند. به 
طور مثال تاورین L یک محافظ عصبی قوی است که از سلول های عصبی 
در مواجه به استرس و فشارها محافظت می کند. پیروگلوتامین L نیز 
برای متابولیسم سلول های عصبی کاربرد دارند و DMAE نیز مشاهده 

شده است که باعث تقویت حافظه ی کوتاه مدت می شود.
 

نوشیدنی تقویت حافظه
مصرف  کافئین  جدید  موضوع  یک  یادگیری  از  قبل  اگر  می شود  گفته 
کنید حافظه تان بهبود پیدا می کند، البته این موضوع قابل بحث است. 
بسیاری از تحقیقات اثرات ناچیزی از مصرف کافئین قبل از ایجاد حافظه 
جدید یافته اند. اگرچه یکی از مطالعات اخیر نشان می دهد که مصرف 
یک قرص کافئین بعد از یادگیری یک موضوع، حافظه ی بازیابی را تا 24 
این تحقیق تعدادی  ساعت بعد بهبود می بخشد. شرکت کنندگان در 
تصاویر  تصاویر،  همان  دیدن  با  سپس  و  سپردند  حافظه  به  را  تصویر 
مشابه و تصاویر کامال متفاوت آزمایش شدند.آن ها باید تصاویری را پیدا 
می کردند که قبال دیده بودند. این فرآیند که جداسازی الگو نامیده می 
شود، بر طبق گفته محققان بازتابی از "سطح عمیق تر ماندگاری حافظه" 
است. در این مطالعه تمرکز محققان روی اثرات کافئین در تثبیت حافظه 
بود: فرآیند تقویت حافظه  ای که ایجاد کرده ایم. و به همین خاطر آن ها 
به اثرات مثبت بیشتر مصرف کافئین بعد از یادگیری بیش از پیش اعتقاد 
پیدا کردند. بنابراین فقط صبح ها برای شروع روزتان قهوه نخورید— یک 
قهوه کوچک در طول روز می تواند به بهتر نگه داشتن چیز هایی که یاد 

می گیرید در ذهنتان کمک کند.

نخود فرنگی: منبع فیبر و غنی از پروتئین
فیبر  منبع  این  با  تابستان  در 

الغر شوید

فیبر  دلیل  به  نخودفرنگی 
کننده  الغر  دارد  که  باالیی 

است.
جثه  عکس  بر  سبز  نخود 
از مواد مغذی  ریزش، سرشار 
است.  بهداشتی  مزایای  و 
در  موجود  فیبر  و  پروتئین 
نخود سبز سبب تقویت هضم 
می شود و به کاهش وزن کمک 
آنتی  از  سرشار  و  می کند، 
اکسیدان و مواد غذایی مانند 
ویتامین K.، C. و منگنز است.

شیوه های گوناگونی برای لذت 
مغذی  خوراکی  این  از  بردن 

وجود دارد و می توان آن را به صورت خام، پخته شده، آب پز و یا ترکیب 
با مواد غذایی دیگر استفاده کرد.

داخل  فرنگی  نخود  دانه های  است.  حبوبات  از  گیاهی  فرنگی  نخود 
کیسه هایی قرار گرفته اند و این کیسه ها از آنجا که از گل به عمل می آیند 
ولی  میوه هستند،  نوعی  واقع  در  اند  داده  جا  را  دانه هایی  خود  در  و 

دانه های نخود فرنگی از گیاه به شمار می آیند.

نخود فرنگی چیست؟
به لحاظ فنی، نخود فرنگی دانه میوه Pisium sativum است. آن ها از 
و  کوچک هستند  نخود  که حاوی چندین  اند  تشکیل شده  غالف هایی 

معموال به رنگ سبز و یا زرد می باشند.
در واقع نخود فرنگی از خانواده سبزیجات به شمار نمی رود و به خانوده 

حبوبات تعلق دارد. مانند گیاهان دیگری که دانه هایشان درون غالف 
گیاه قرار دارند؛ مانند، نخود، عدس، لوبیا که همگی جزو خانواده حبوبات 
از خانواده  عنوان عضوی  به  فرنگی عموما  نخود  این وجود  با  هستند. 

سبزیجات به فروش می رسد.
خواص آنتی اکسیدانی نخود سبز ضد بیماری و فیبر و پروتئین موجود در 
آن با تعدادی مزایای بالقوه سالمت همراه است. اضافه کردن نخود سبز 
به رژیم غذایی به حفظ سالمت و هضم کمک می کند، قند خون را کنترل 

و حتی برای کاهش وزن نیز مفید است.
• کمک به کاهش وزن

• غنی از پروتئین
• کنترل قند خون

• تقویت هضم سالم
• مقابله با رادیکال های آزاد

۱ – کمک به کاهش وزن
نخود فرنگی دارای کالری کم و سرشار از پروتئین و فیبر است، اضافه 
کردن چند دانه نخود فرنگی به رژیم غذایی می تواند برای کاهش وزن 
تا  می کنند  کمک  شما  به  دو  هر  پروتئین  و  فیبر  باشد.  انگیز  شگفت 
احساس سیری کنید و اشتها را کاهش می دهد و در نهایت منجر به از 

دست دادن وزن می شود.
چگونه تاثیر می گذارد؟ پروتئین عمل هضم در معده را تسریع می کند 
را  و حتی سطوح گرولین و هورمون هایی که مسئول گرسنگی هستند 
کاهش می دهد. در همین حال فیبر ها به سادگی و آرامی هضم می شوند 

و به حس سیر شدن و کاهش وزن کمک می کنند.
برای دریافت بهترین نتایج، مطمئن شوید نخود فرنگی را با مقدار زیادی 
مواد غنی از پروتئین و فیبر باال ترکیب کرده اید. چند نمونه از مواد غذایی 
که به صورت یکپارچه می توانند به رژیم غذایی افزوده شوند عبارتند از: 

لوبیا سبز، عدس، دانه غالت و آجیل ها.

۲ – سرشار از پروتئین
نت ها سبب  نه  است.  بدن  کلی  از سالمت  ناپذیر  پروتئین جز جدایی 
سالمت مو ها، پوست، عضالت و استخوان ها می شود بلکه بدن را برای 
ساخت و ساز، ترمیم بافت های آسیب دیده و تولید هورمون و آنزیم های 
سالمت  در  اختالالتی  ایجاد  سبب  پروتئین  کمبود  می کند.  یاری  مهم 
می شود و با عالئمی مانند اختالل در ایمنی و کاهش ناگهانی سطح انرژی 

همراه است.
نخود فرنگی منبع غنی از پروتئین است، هر یک فنجان آن حاوی ۸.۶ گرم 
فیبر است. این محتوای موجود در نخود فرنگی را می توانید در سایر مواد 

گیاهی مانند کینو آ. و گیاه تاج خروس بیابید.

۳ – کنترل قند خون
با وجود پروتئین و فیبر در نخود سبز هر دو می توانند به کنترل قند خون 
کمک کنند و حتی از عالئم دیابت Diabetes مانند خستگی، تکرر ادرار 
و سر درد جلوگیری کند. فیبر باعث کاهش جذب قند در جریان خون 
می شود و در نهایت منجر به حفظ سطح طبیعی قند خون شده. در عین 
حال مصرف پروتئین را افزایش می دهد که برای مبتالیان دیابت نوع 2 

مفید است.
اساس  بر  است.  پایین  نسبتا  گلیسیمی  شاخص  دارای  فرنگی  نخود 
Clinical Nutrition آمریکایی، مصرف  یک مقاله منتشر شده در مجله 
غذا هایی که شاخص گلیسیمی پایینی دارند مانند نخود فرنگی، ممکن 

است با کاهش خطر ابتال به دیابت همراه باشند.

۴ – هضم سالم
با مصرف ۸.۸ گرم و یا یک فنجان نخود فرنگی در رژیم غذایی تا ۳۵ 
درصد نیاز های روزانه فیبر را از میان بر دارید. ترکیب غذا هایی با فیبر 
باال و رژیم غذایی می تواند تاثیر مثبتی بر جنبه های مختلف سالمت تان 

داشته باشد، خصوصا در رابطه با هضم آسان.
فیبر سبب افزایش حرکات روده شده و تا حدودی حجم دفع منظم را 
افزایش می دهد. فیبر حتی برای درمان شرایط گوارشی مانند ریفالکس 

معده، زخم معده، دیورتیکولیت و هموروئید مفید است.

۵ – مقابله با رادیکال ها آزاد
نخود فرنگی سرشار از انتی اکسیدان است که می تواند برای مبارزه با 
رادیکال های آزاد و کاهش التهابات و آسیب های اکسیداتیو به سلول ها 
کمک کند. با توجه به غلضت باالی آنتی اکسیدان ها در نخود فرنگی، 
برخی مطالعات نشان داده اند که در مقابله با سرطان نیز مفید هستند.
ساپونین یکی از انواع آنتی اکسیدان ها موجود در نخود فرنگی است که 
با سلول های سرطانی مفید  و مقابله  تومور  ممکن است در مهار رشد 
باشد. در واقع، مطالعه ای در سال 2۰۰۹ در خارج از کانادا گزارش داد که 
ساپونین های موجود در نخود فرنگی و سایر حبوبات دارای اثرات درمانی 
مختلف هستند که در مقابله با چند گونه سلول سرطانی به خوبی عمل 
می کنند. مطالعه منتشر شده در Filoterapia اشاره دارد که ساپونین ها 

از رشد و گسترش سلول های سرطانی جلوگیری می کنند.
این فعالیت و مقابله با سلول های سرطانی یکی از دالیلی است که نخود 

فرنگی را در میان غذا های ضد سرطانی قرار داده است.
با نگاهی کوچک به محتویات درون نخود فرنگی به سرعت در خواهید 
یافت که مصرف این ماده غذایی در رژیم غذایی به چه میزان حائز اهمیت 
است و چه لیست هایی از ویتامین و مواد معدنی را برای بدن و سالمت 
ارائه می دهد. نخود سبز کم کالری، اما حاوی فیبر و پروتئین باال است، 
 .C منگنز، ویتامین ،.K به عالوه تعدادی مواد مغذی دیگر مانند ویتامین

و تیامین دارد.

سالمت و تغذیه	�
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فروردین: 

برای بدست آوردن چیزی که می 
بیشتری  جدیت  باید  خواهید 
نکنید  فراموش  دهید،  نشان 
بهشت را به بها می دهند نه به 
بهانه. به تازگی از بستر بیماری برخاسته اید، 
مراقب سالمتی خود باشید. هیچ چیز مهمتر 
شما  به  شخصی  بزودی  نیست.  سالمتی  از 
پیشنهادی می کند، این پیشنهاد می تواند در 

کار و درآمدتان تاثیر بسزایی بگذارد.

اردیبهشت:

که  مدتهاست  را  اشتباه  یک 
را  خودتان  و  کنید  می  زندگی 
جلوی  امروز  اگر  زنید،  می  گول 
خودتان  به  وقتی  نگیرید  را  آن 
می آیید که دیگر بسیار دیر شده است و نمی 
توانید جبران کنید. جهت تصمیم گیری برای 
یک خرید حتما از فردی خبره استفاده کنید، 
تا سرتان کاله نرود. یادتان باشد از شخصی 
که در روزهای سخت کمکتان کرده قدردانی 

کنید.

خرداد:

در  شما  مدیرت  نوع  دلیل  به 
بسیار  پیشنهاد  مختلف،  مواقع 
شود.  می  شما  به  کاری  خوب 
در  حوزه  این  به  شدن  وارد  با 
مسیری قرار می گیرید که قبال تجربه نکرده 
بودید، از این موضوع نگران نباشید و از این 
مسائل  با  رابطه  در  کنید.  استقبال  تغییر 
سردرگمی  و  مشکل  دچار  خود،  احساسی 
و  تابی  بی  همه  این  است  بهتر  اید.  شده 

کالفگی از خودتان نشان ندهید.

تیر:

که  باشید  متوجه  است  بهتر 
تنها  کمی  دارد  تمایل  فقط  او 
کنید گاهی  را درک  این  باشد. 
دارند.  نیاز  تنهایی  به  ها  آدم 
که  کارهایی  تمام  از  بعد  باشد  حواستان 
که  نزنید  حرفی  ناخواسته  اید  داده  انجام 
که  مطلبی  برود.  هدر  به  یکباره  زحماتتان 
امروز حوصلتان را سربرده و بنظرتان پیش پا 
افتاده است بزودی برایتان بسیار مهم و قابل 

توجه می شود.

مرداد:

قلبیتان  خواسته  به  رسیدن  برای 
روی جگر  دندان  کمی  است  بهتر 
بگذارید. برای اتفاق نیافتاده غصه 
نگران  اگر  است.  غلط  خوردن 
هستید بهتر است از حاال بدترین موقعیت را 
درنظر بگیرید و بدانید اگر اتفاقی بیافتد چه 
باید بکنید. در رساندن خبر مهمی به شخصی 

بهتر است بهترین کلمات را انتخاب کنید.

 شهریور:

باالیی  هوش  و  خالق  ذهن  شما 
شخصی  با  زدن  حرف  دارید. 
که  اتفاقاتی  از  شود  می  باعث 
میافتذ مطلع شوید.  اطرافتان  در 
حواس خود را جمع کنید تا موقعیتی ناب را 
شکار کنید و در مسیر درست پیشرفت قرار 
بگیرید. ذهن خود را از حاشیه ها خالی کنید. 
فقط وقتتان را تلف می کند. در زمینه مسائل 
عاطفی کمی سردرگمی را تجربه خواهید کرد.

مهر:

یک  از سردرگمیتان  رهایی  برای 
تا  کنید  انتخاب  درست  راهکار 
غرق  مشکالت  در  این  از  بیش 
نشوید. شما ذاتاً روحیه جنگنده 
ای دارید و همین موضوع باعث پیشرفتتان 
در آینده نزدیک خواهد شد. چند وقتی است 
مشکل کاری دارید. شما با سختی تمام و با 
چنگ و دندان موقعیتتان را حفظ کرده اید، 
احساس  بشدت  روزها  این  خاطر  همین  به 

خستگی می کنید.

آبان:

سینما  یا  کنسرت  یا  تئاتر  به 
بروید تا روحتان آرام بگیرد. دور 
تا  بکنید  را کمی خلوت  برتان  و 
بتوانید درست فکر کنید. انجام 
کاری مهم به شما سپرده شده، به موقع اگر 
نجنبید فرصت را از دست می دهید. خودتان 
باید  زودتر  نکنید. هرچه  را شرمنده دیگران 
بهانه  را  راه  دوری  بروید.  دیدن شخصی  به 
به  و  بگذارید  قراری  هفته  همین  نکنید. 

دیدنش بروید.

آذر:

می  که  تصمیماتی  مسئولیت 
بگیرید.  عهده  به  را  گیرید 
دست  را  دیگران  احساسات 
بازی نکنید،  با آن  و  کم نگیرید 
عواقبش گریبان خودتان را می گیرد. شنیدن 
یک خبر یا خواندن یک مقاله اطالعات بسیار 
مهم  برایتان  که  موضوعی  مورد  در  خوبی 
این  با  قرار می دهد،  اختیار شما  در  است، 
اطالعات می توانید ائده پردازی های موفقی 
تان  به خواسته  برای رسیدن  باشید.  داشته 

زور نکنید.

دى:

توانند  می  خوب  های  ایده 
به  را  بسیاری  بسته  درهای 
اگر  حتی  کنند،  باز  شما  روی 
که  شخصی  با  باشید،  مجبور 
کار  و  معاشرت  نیست  قائل  ارزش  برایتان 
نکنید. اعتماد به نفستان را از شما می گیرد. 
در زمینه مالی با شریک خود مشکل دارید. 
بهتر است هر چه زودتر به بهبود این رابطه 
فکر کنید. در حال حاضر این رابطه مهمترین 

مسئله زندگیتان به حسای می آید.

بهمن:

آمده  پیش  مسئله  مورد  در 
سرسری و بی تفاوت از کنارش 
قدر  شخصی  از  نگذرید. 
نشناس بپرهیزید و فریب زبان 
بزودی  نخورید.  را  او  های  دوروریی  و  بازی 
قدرشخص  رسد.  می  دستتان  به  ای  هدیه 
فرستنده را بدانید و با دقت بسیار در حفظ 
هدیه کوشا باشید. از دری که نباید رد نشوید 
اگر  حتی  نبرید،  سوال  زیر  را  صداقتتان  و 

پشت ان در بهشت باشد.

اسفند:

برای  کننده  ناراحت  اتفاقی 
داده،  رخ  برایتان  بار  چندمین 
سریعتر  چه  هر  است  الزم 
تغییری در برخوردتان با مردم بدهید، ادامه 
می  شما  افسردگی  و  خستگی  باعث  کاری 
شود، بهتر است هر چه زودتر کار را به فرد 
جسم  و  ذهن  با  بسپارید.  ماهر  و  معتمد 
خسته به جایی نمی رسید، شما به خوبی می 
دانید که از زندگی عاطفیتان چه می خواهید.
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۱ -قرار نیست همیشه حرفــش یکی باشد! - 
مقصود و مطلــوب- اول

سبک  اسپانیایی  نقاش  نیجر-  -پایتخت   ۲
و  آب  محصول  بیستم-  قرن  در  کوبیسم 

صابون

۳ -گاهی از آن می زدایند - آب گوارا- نوعی 
زینت روی لباس

۴ -پیش خدمت رستوران- خواهر اسفندیار 
در شــاهنامه- میخ استوار محکم

شــب  دو  هم-  ســر  پشت  او-  -جانشین   ۵
پیش 

۶ -الهه ماه و جنگل- مجموعه شعری از زنده 
یاد مهرداد اوستا- راهی که به آخر نمی رسد! 

۷ -نوعی مصالح ســاختمانی پیش ساخته- از

ملزومات اداری- روحانی یهودی

بلند-  موی مصنوعی   - انجیل هاست  -از   ۸
آزاد

داخل  به  یافتن  راه  گشاد-  دهان  -دیگ   ۹
چیزی- هگمتانــه امروزی

با  آلبومی  آب-  به  زنده  فراری-  -پایتخت   ۱۰
آواز اســتاد شجریان

سلســله  نرســیده-  مطلوب  حد  -به   ۱۱
آغامحمدخان- آخریــن زندانی نازی

۱۲ -گیاهــی خودرو- کرم کدو- چنــد رقم

۱۳ -آفریدگار- بدون حرکت- ســمت راســت

۱۴ -صدای زنبور- سابقه- عــدد نیم قرنی

برنج-  بندی  بســته  شــمارش  -واحد   ۱۵
گوسفند استرالیایی- جای خلوت و آرام.

گیــری  اندازه  وســیله  مکــه-  در  -کوهــی   ۱
اختالف پتانسیل- گردنه

محمود  استاد  از  زیبا  تابلویی  -رادیکال-   ۲
فرشچیان

آمریکای  در  کوهستانی  بحر-  -خردمند-   ۳
جنوبی

در  رشــته ای  آتــش-  وخــم-  پیچ  -دارای   ۴
شمشــیربازی

قارچــی-  گیاهــی  بیمــاری  نوعی  -مشــک-   ۵
بیماری کــه نمی تواند حرکــت کند

۶ -نســوان- مرتعش- حس بویایــی 

۷ -ســیب انگلیســی- ســکه کم ارزش- آســان

۸ -ظلمــت- غزال- شــاعر قصیده ســرای عهــد 
قاجار

مجید  ســاخته  فیلمی  گفتن-  -سخن   ۹
مجیدی- قدیمی

۱۰ -بله شــیرازی- از آن به عنوان مهاجم در 
آمریکای شمالی یاد می شود - زندانبان

۱۱ -شهرســتانی در اســتان اصفهان- مجموعــه 
داســتانی نوشــته جــالل آل احمد- بنابــر این

۱۲ -از الفبا- گاو یالدار تبت- گروهی از خوارج

۱۳ -نوعــی ضایعه پوســتی- همســایه عراق-

بزرگوارتر

ساخته  هاپکینز  آنتونی  بازی  با  -فیلمی   ۱۴
جاناتان دمی- کیســه پول قدیمی

۱۵ -دلجویی- میوه گرمســیری- راه روشن. 

۱ -زمــان حاضــر- جوهــر قلیــا- چنــد کلمــه

۲ -مجلس اعیان- از غذاهای محلی شمال 
خراسان- نمایش نامه ای از مولیر، نویســنده 

فرانسوی

۳ -شجاع و قــوی- خواهــش و تمنــا- کارگاه 
عکاســی 

۴ -باد ســرد- الزم- جانور خیالی ترســناک

۵ -شهره آفاق- اهل تصوف- پیگیری

۶ -عاشــق- نوشــیدنی- بصیر

۷ -پزشــک اتاق عمل- توبه کردن- از محبت 
خارها... می شود 

آواره  و  بالتکلیف  آدم  از  کنایه  -آتش-   ۸
است- خریدوفروش

۹ -گل ســرخ- کهنه و فرسوده- هوای گرفته

۱۰ -وســیله ای برای برقــراری ارتباط تصویری 
گاوچــران  عرفانی-  طریــق  طی  اینترنتــی- 

آمریکایی

۱۱ -داســتان- آمدن - همان مشکی است

می زنند-  مثال  آن  به  را  بلند  -قد   ۱۲
کندذهن- جای پا

۱۳ -شمشیر دفاعــی ژاپنی- ادعا- غذایی از 
پیازداغ و کشــک و گردو

۱۴-نام اصلی چنگیزخان مغول- بی هوشــی-  
غنیمت گرفتن و به غنیمت رسیدن  

۱۵ -بیشترین حد- نفت دریای شمال- باران 
ضعیف که روی زمین را تر کند.

۱ -زندان روح تفسیر شده است

۲ -غیرطبیعــی- طایفه ای از مغوالن- همان 
مام است

۳ -گل ته حــوض- درختکاری شــده- خــودرو 
باربری بزرگ

و  درستکار  سنندج-  به  مشــرف  -کوهی   ۴
قابل اعتماد- گفت وگوی اینترنتی 

کودکانــه-  سگ  نمایان-  و  ۵-آشکار 
بازپرداخــت 

۶ -خالصه کــردن- نگهبان- زیبا و دلفریب 

۷ -اشــاره به دور- صــدا- از ارتفاعات اســتان 
کرمانشــاه 

۸ -از بالیــای طبیعــی- برقی که مقــدار مؤثر 
ولتــاژ آن بیش از هزار ولت اســت- امر بــه 

یافتن 

زیر  ســخن  قصر-  جمجمه-  -اســتخوان   ۹
لب از روی خشــم 

۱۰ -نوشــتاری- پناهگاه- از طوایف ایرانــی

۱۱ -عالــم غیب- رهبــر ســرخ جامگان- زمین

مســطح و وســیع اطراف کوه

داالن های  از  یــک  هر  عروســک-  -تلخ-   ۱۲
بزرگ بازار 

بینــی-  پیش  بدون  و  ناگهانی  طور  -به   ۱۳
مــادر بزرگ- پرنده شــب پــرواز

جدید-  و  تازه  شــیرین-  ریز  -میوه   ۱۴
معکــوس 

۱۵ -کتابی درباره تأثیر فوتبال بر سیاســت 
و فرهنگ نوشــته سایمون کوپر  با ترجمه 

عادل فردوسی پور.

 جدول عمومی - شماره 1508 جدول خانواده - شماره 1508
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مصاحبه جهانبخش با مجله AFC: آرزویم قهرمانی با ایران در جام ملت ها است

علیرضا جهانبخش در مصاحبه با مجله AFC به بیان زندگی فوتبالی خود 
در دوران نوجوانی پرداخت و در خصوص جام جهانی و جام ملت های آسیا 

سخن گفت.

"AFC - Quarterly" در جلد اصلی خود  به گزارش وبسایت نود، مجله 
عکس جهانبخش را قرارداد و مصاحبه ای با ستاره ایرانی پس از درخشش 

در جام جهانی را منتشر کرد که در زیر بخوانید:

علیرضا جهانبخش پسر اهل قزوین در یک خانواده فوتبالی به دنیا آمد.

وی در این رابطه گفت: من از خانواده به شدت فوتبالی آمدم 
و پدر، عمو و پسر عموهایم بسیار به فوتبال عالقه داشتند. 
لحظه  نکردم  فراموشش  هنوز  که  خاطراتی  بهترین  از  یکی 
یا  پنج  من  بود.  فرانسه   ۱۹۹۸ جهانی  جام  به  ایران  صعود 
شش ساله بودم و بازی دراماتیک صعود ایران به جام جهانی 
و پیروزی مقابل استرالیا را دیدم. کل کشور بسیار خوشحال 
شده بودند، همه در خیابان ها آمده بودند و جشن گرفتند. 
تا مردمی که برای  از پدر و مادرم که عاشق فوتبال هستند 

خوشحالی به خیابان ها آمده بودند. 

در  مهم  لحظه ای  فرانسه  جهانی ۱۹۹۸  جام  به  ایران  صعود 
 ( نفری  پنج  خانواده  این  دوم  فرزند  بود.  جهانبخش  زندگی 
یک خواهر بزرگتر و یک برادر کوچکتر( به فوتبال عالقه مند 
ممکن  و  نبود  علیرضا  مشوق  زیاد  مدرسه  معلم  البته  شد. 
بود فوتبالش در روزهای آغازین نوجوانی به پایان رسد. اما 
جهانبخش به دلیل استعدادش در بخش جوانان ورزش های 

هندبال و فوتسال انتخاب شد.

وی در این خصوص اظهار داشت: من ورزش های مختلفی را 
امتحان کردم حتی کونگ فو و ورزش های دوومیدانی، برای تیم 
ملی هندبال بازی کردم و یکی از انتخاب شدگان فوتسال تیم 
جوانان بودم. فکر کنم ۱۲ سالم بود که معلم ورزشمان به من 
گفت که باید راهم را پیدا کنم. باید بین فوتبال و فوتسال یک 

رشته را برگزینم. در آن زمان من فوتبال را انتخاب کردم.

به مانند بسیاری از فوتبالیست های ایرانی، علیرضا فوتبال را 
در خیابان ها و بازی با بچه های محل زندگی در قزوین آموخت.

یادم  کامالً  گفت:  کوچه ها  در  بازی  خصوص  در  جهانبخش 
است که برای زودتر تمام شدن مدرسه عجله داشتیم تا در 
کوچه با بچه ها فوتبال بازی کنیم. تمام چیزی که برایم مهم 
بود.  خیابان ها  و  کوچه ها  در  بازی  و  کوچک  توپ  یک  بود، 
اینکه دمای هوای بین ۳۲ تا ۳۵ درجه است، زمستان است 
، هوا سرد است برایم مهم نبود. فقط می خواستم که خوش 
بگذارنم. بهترین چیز بازی با بزرگتر های خودم در خیابان ها 
بود زیرا که آنان می گفتند که علیرضا مهارت جالبی دارد و برای 

تیمشان مرا انتخاب می کردند. بسیار زمان خوب و خوشی برای من بود.

با استعداد مشخص علیرضا بر همگان، پدر مادر وی نیز به انگیزه فرزند 
خود می بالیدند و خوشحال بودند.

وی اظهار داشت: من از خانواده ثروتمندی نبودم ولی همیشه پدرم مرا 
حمایت می کرد زیرا می دانست که من تنها می خواهم به دنبال انگیزه و 

هدفم در زندگی بروم.

برنامه خاصی  تابستان  روزهای  ارشدش در  فرزند  برای  اما  پدر علیرضا 
تا  می کرد  کار  دوچرخه سازی  کارخانه  در  پدر  به همراه  علیرضا  داشت. 

مفهوم کار، تالش و استقالل را یاد گیرد.

درست  را  دوچرخه ها  چرخ های  من  گفت:  این خصوص  در  جهانبخش 
با دست های خودم پول دربیاورم و  می کردم، پدرم می خواست که من 
خاطره  دوچرخه سازی  کارخانه  در  چرخ ها  کردن  درست  شوم.  مستقل 
خوب و خوشایندی برایم بود. اما چیزی که برای من خوشایند نبود زمان 
کم برای فوتبال بازی کردن بود. من از ساعت ۶ صبح تا ۵ بعداز ظهر کار 
می کردم و پس از آن تا ساعت ۸ شب وقت داشتم که فوتبال بازی کنم. 
بسیار خسته بودم ولی همچنان عالقه داشتم که در خیابان ها مشغول 

بازی کردن فوتبال باشم.

در سن ۱۵ سالگی جهانبخش برای ادامه دادن به فوتبال خود به تهران 
آمد. در سن ۱۷ سالگی راهی شهر اصلی پدرمادرش یعنی گیالن شد و 
برای داماش بازی کرد. وی از ابتدا در پست دفاع راست بازی کرد زیرا که 

هافبک راست در آن زمان کامال در سیطره مهدی مهدوی کیا بود.

وی در این خصوص گفت: اولین بازی که من انجام دادم در لیگ دسته 
اول در پست دفاع راست بود. در آن زمان باشگاه خرج های زیادی کرده 
بود و بازیکنان بزرگی را خریده بود. دوست داشتم که هافبک راست بازی 
کنم ولی مهدوی کیا توسط باشگاه خریداری شده بود. مربی در آن زمان 
جستجو کرد که چه کسی می تواند در پست دفاع راست بازی کند. این 
درخواست را به من کرد و من گفتم چرا که نه؟ در بازی اول و دوم در 
پست دفاع راست بازی کردم ولی پس از آن به آنها گفتم که می خواهم به 
دروازه نزدیک تر باشم. به همین دلیل به پست وینگر راست منتقل شدم.

در رقابت های بازی های آسیایی زیر ۱۹ سال ۲۰۱۲ ، جهانبخش ۲ گل برای 
ایران به ثمر رساند و تیمش را کمک کرد تا به یک چهارم نهایی برسد. 
وی گفت: پس از آن رقابت ها شنیدم که باشگاه نایمخن یک پیشنهاد 
به من داده است. در آن زمان من پیشنهادهایی از فرانسه و ترکیه نیز 
با جوانان  آنان  را می شناختم و می دانستم که  آنها  آکادمی   اما  داشتم. 
چگونه کار می کنند. در ایران بازیکنان خوب زیادی است، بازیکنانی فردی 
با مهارت هایی خوب، اما می دانم که اگر بخواهم بازیکن بهتری شوم باید 

هر روزم بهتر از دیروز باشد، به همین خاطر راهی اروپا شدم.

نبود،  ساده  اصال  برایم  زبان  گرفتن  یاد  داد:  ادامه  وی   
ایران  با  هلند  که  زیرا  بود  سخت  بسیار  اول  هفته های 
تفکری  و  زبان  متفاوت،  فرهنگی  دارد.  زیادی  تفاوت های 
متفاوت دارند. من از کشوری اسالمی به کشوری دیگر نقل 
مکان کردم که کار سختی بود و من باید با شرایط خودم را 
وفق می دادم. ارتباط با هم تیمی ها هم کار سختی بود زیرا 
زبانشان را بلد نبودم. موقعی که از نایمخن پیشنهادم را 
گرفتم تقریبا ۲ ماه وقت داشتم و باید تصمیمم را می گرفتم. 
در آن زمان معلم خصوصی زبان انگلیسی داشتم ولی این 
کافی نبود. اینکه چه می گویند را متوجه می شدم ولی اینکه 
بخواهم پاسخشان را بدهم خیلی کار سختی بود. در آنجا 
معلم زبان گرفتم و همزمان با یادگیری زبان انگلیسی به 
آموختن زبان هلندی پرداختم. پس از چند ماه توانستم با 

هم تیمی هایم معاشرت کنم و صحبت کنم.
جایزه  کردن  دریافت  و  نایمخن  در  بازی  فصل   ۲ از  پس 
برترین بازیکن لیگ دسته دوم اردیویزه هلند این موقعیت 

برای جهانبخش ایجاد شد تا یک پله جلوتر برود.

باید در سن  بودم که  بزرگ  این تصمیم بسیار  وی گفت: 
۲۱ - ۲۲ سالگی می گرفتم. من در آن زمان بهترین بازیکن 
خوب  قدمی  که  داشتند  انتظار  همه  و  بودم  شده  فصل 
گرفتم  تصمیم  ولی  داشتم  مختلفی  پیشنهادهای  بردارم، 
در  بگیرم،   یاد  بیشتر  که  می خواستم  زیرا  بمانم  هلند  در 
رقابت ها بازی کنم و پس از ۲ سال بیشتر از فرهنگ، سبک 
بازی، زبان و مردم هلندی ها می دانستم. ۳ پیشنهاد داشتم 
و آلکمار بهترین آنها بود. خیلی خوشحال بودم که چنین 
قدمی را برداشتم. یک مصدومیت بد در اولین فصل به من 
اجازه نداد که آنگونه که دوست دارم بازی کنم،  در ۲۳ بازی 
تنها ۳ گل به ثمر رساندم. در فصل بعد بهتر شد و این آمار 
به ۱۰ گل رسید. در فصل سوم ۲۱ گل و دریافت کفش طالی 
لیگ هلند. ۱۲ پاس گل،  خودم دوست دارم که گل بسازم 
تا گل بزنم، احساس بهتری پاس گل به من می دهد. البته 
این بدان معنا نبوده که کفش طالی ارزشی برایم ندارد. این 
بهترین جایزه ای بوده که تاکنون گرفته ام. صادقانه بگویم 
بود. خیلی  بهترین لحظه زندگی ام  و  این لحظه مهمترین 

برایم ارزش داشت و پاسخ زحماتم را گرفتم.
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مدیربرنامه ام،  خانواده ام،  به  متعلق  جایزه  این  داد:  ادامه  جهانبخش 
دوستانم و همه ی بازیکنان تیم بود. تمام افرادی که به من کمک کردند. 
هیچوقت این جایزه را فراموش نمی کنم و می دانم که راهی طوالنی برای 

کسب عنوان فردی برای تیمم دارم.

در زمان بازی در اروپا جهانبخش به یکی از بازیکنان تیم ملی ایران بدل 
شد. زمانی که تنها ۱۹ سال سن داشت در لیست ۲۳ نفره کی روش برای 
جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل جای گرفت. تنها ۴۹ دقیقه بازی کرد ولی تجربه 

بزرگی را در آن سطح بازی بدست آورد.

وی در این خصوص گفت: اولین جام جهانی برایم تجربه فوق العاده ای 
بود. تنها ۶ ماه بود که در اروپا بازی می کردم. در زمین فوتبال و بیرون 
آن چیزهای زیادی آموختم و در سن ۱۹ سالگی قرار گرفتن در جام جهانی 
تجربه گرانبهایی است زیرا که بیشتر می آموزی و بیشتر بهترین بازیکنان 

دنیا را می بینی.

جهانبخش در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نیز تاثیر فراوانی برای تیم ملی 
مقابل  پیروزی  از  پس  داشت،  روسیه  در  درخشان  عملکرد  این  ثبت  و 
و  نزدیک  بازی  یک  در   ۲۰۱۰ جهانی  جام  قهرمان  مقابل  ایران  مراکش، 
سخت شکست خورد، در بازی با پرتغال نیز که یک بر یک پایان رسید 
یک موقعیت فوق العاده داشت که طارمی آن را به گل تبدیل نکرد. اتمام 
جام جهانی به این شکل برای ایرانی ها یک ناراحتی تمام بود ولی ایران 

طرفداران زیادی به خاطر آن ۲ بازی پیدا کرد.

از برترین  جهانبخش هنوز ۲۴ سال سن دارد و خود را به عنوان یکی 
ستاره های تیم ملی ایران معرفی کرده است. هیچ افتخاری نیز باالترین از 
پوشیدن پیراهن تیم ملی برای کسی وجود ندارد. ایران که از سال ۱۹۷۶ 
تاکنون قهرمان جام ملت های آسیا نشده است به خاطر عملکردش در 

جام جهانی از فشار زیادی در این بازی ها برخوردار است.

فصل  یک  خاطر  به  که  می دانم  گفت:  خصوص  این  در  ایران  ستاره 
فوق العاده انتظارها از من زیاد است. تالش خواهم کرد که بهترین توانم 
را برای تیم ملی بگذارم چه بازی جام جهانی باشد چه دوستانه و چه جام 
ملت های آسیا. مشخصا این رقابت بسیار مهم است. می دانیم که این ۲ 
رقابت برای مردم اهمیت زیادی دارد. یکی از رویاهایم قهرمانی در جام 

ملت های آسیاست،  اتفاقی که مدت هاست بدست نیامده است.

اتفاق عجیب برای یک هوادار 
فوتبال در جام جهانی

برای  تا  گیرد  می  قرض  پول  مقداری  همسرش  از  انگلیس  تیم  هوادار 
تماشای مسابقات جام جهانی به روسیه برود.

روی  بر  او  تصویر  برزیلی  با یک هوادار  تلفن  تبادل شماره  در حین  او 
صفحه ی بزرگ ورزشگاه نقش می بندد. همسرش این تصویر را می بیند 
و به او پیامک می زند: یا در روسیه بمان، یا با این زن به برزیل برو، قبل 
از هر چیز پولی را هم که از من قرض گرفته بودی تا به جام جهانی بروی 

برگردان!

ساکت: تصمیم فدراسیون 
فوتبال ادامه همکاری با 

کی روش است

به دالیچ یا فرد دیگری فکر نمی کنیم
دبیرکل فدراسیون فوتبال گفت: موضع قطعی فدراسیون حفظ و تداوم راه 
موفقیت آمیز فوتبال ملی با کارلوس کی روش است و نام هیچ شخص دیگری 

مطرح نیست.
به گزارش وبسایت نود، محمدرضا ساکت در گفت وگو با سایت فدراسیون 
فوتبال با رد هرگونه شایعه درباره حضور مربیانی چون دالیچ در فوتبال ایران 
تأکید قطعی ریاست فدراسیون فوتبال و همچنین  و  اظهار داشت: تصمیم 
هیئت رئیسه فدراسیون ادامه فعالیت آقای کی روش است. برنامه فدراسیون 
فوتبال این است که این حرکت سازمان یافته فنی در تیم ملی ادامه پیدا کند. 
تأثیرات این حرکت در عملکرد مطلوب فنی تیم ملی با وجود تمام محدودیت ها 
و مشکالت و همچنین تداخل بازی های لیگ قهرمانان با برنامه های کارلوس 

کی روش در جام جهانی مشهود بود.
وی افزود: فدراسیون فوتبال ضمن رد برخی شایعه های جسته و گریخته درباره 
اسامی متفرقه همچون دالیچ یا... اعالم می کند به چیزی جز تداوم همکاری با 

کارلوس کی روش فکر نمی کند.

مارکار آقاجانیان مربی تیم ملی 
فوتبال ایران از تمام هواداران 

خوب تیم ملی تشکر کرد
»علیرضا بیرانوند با تمرین و کار زیر نظر کادر فنی تیم ملی به آمادگی 

حراست از دروازه این تیم در جام جهانی ۲۰۱۸ رسیده است.«
و  خوشحالی  ابراز  با  آقاجانیان  مارکار  فوتبال،  فدراسیون  سایت  گزارش  به 
رضایت مردم از عملکرد تیم ملی ایران در رقابت های جام جهانی گفت: بنده 
به نوبه خودم و از طرف کادر فنی و بازیکنان از تمام هواداران خوب تیم ملی 
تشکر می کنم. چه هوادارانی که در طول مسابقات و حتی قبل تر از آن از داخل 
ایران و همین طور در ورزشگاه ها از تیم ملی حمایت کردند و چه هوادارانی که 
برای قدردانی از عملکرد تیم ملی ساعت چهار صبح به فرودگاه آمدند و از تیم 
ملی آنچنان استقبال کردند. امیدوارم با این حمایت ها تیم ملی همیشه رو به 

جلو حرکت کند و باعث افتخار ایران شود.
عضو کادرفنی تیم ملی با بیان اینکه پیش از شروع رقابت ها گروهی خاص 
مسائلی را درباره تیم ملی مطرح کردند و حتی برای تیم ملی جوک ساختند، 
به  و حریفان  کردند  تشبیه  پراید  به  را  ملی  تیم  گروه  این  کرد:  خاطرنشان 
فراری تشبیه شدند، اما واقعیت این است بعد از قرعه کشی با برنامه ریزی که 
کی روش  انجام داد تیم ملی تمرینات دو روزه ریکاوری بدنی و کارهای ذهنی 
را آغاز کرد. از همان روز نخست کل گروه تیم ملی به کارش اعتقاد داشت 
و آرام آرام خودمان را به هدف مان نزدیک تر کردیم. البته هدف نهایی گروه 
صعود به دور دوم رقابت ها بود و در حالی که خیلی ها پیش از جام جهانی 
فکر این موضوع را هم نمی کردند، اما تیم ملی با همین هدف وارد مسابقات 
شد. اگر کمی خوش شانس بودیم یا از نگاه فنی، اگر اردوی اولیه مان با حضور 
نمی شد،  لغو  ملی  تیم  بازی های  از  بعضی  و  برگزار می شد  بازیکنان  تمامی 
می توانستیم به غیر از کسب بهترین نتیجه تاریخ فوتبال ایران به مرحله حذفی 

هم صعود کنیم.
آقاجانیان ادامه داد: قبل از بازی ها خیلی ها حتی این شانس را برای ما قائل 
نبودند که به رؤیای صعود به دور دوم جام جهانی فکر کنیم، اما وقتی کار با 
تمرینات ریکاوری ذهنی و بدنی استارت خورد و تا زمانی که در جام جهانی 
تمرینات مان را پیش می بردیم به این موضوع اعتقاد داشتیم و نقش آقای 

کی روش به عنوان فرمانده تیم غیرقابل انکار است.
مربی تیم ملی به ستایش رسانه های بزرگ دنیا و کارشناسان مطرح فوتبال 
جهان از نمایش تیم ملی در جام جهانی اشاره کرد و گفت: بخش اعظم هواداران 
فوتبال ایران از عملکرد تیم ملی در روسیه رضایت دارند و این مهر تأییدی بر 
عملکرد تیم ملی در جام جهانی است. درباره نقش کی روش در این عملکرد هم 
نیازی به توضیح نیست، چرا که هیچ کس نمی تواند منکر نقش اصلی او در این 
عملکرد باشد و نقش شان به طور کامل مشخص است. سرمربی تیم ملی برای 
موفقیت تیم تمام تالشش را انجام داد و تعصبش را به تیم ملی بارها نشان 
داده است؛ به ویژه آن جایی که حتی برای موفقیت تیم ملی ایران مقابل تیم 

ملی کشورش ایستاد و از حق ایران مقابل پرتغال دفاع کرد.
وی به برخی نقل قول ها درباره تقسیم عملکرد بازیکنان تیم ملی به داخلی 
و لژیونر اشاره داشت و افزود: بعضی افراد این تبعیض در عملکرد را مطرح 
کردند، اما جا دارد توضیح دهم که کادر فنی، پزشکی و کل گروه تیم ملی 
چطور تالش کردند تا بازیکن مصدومی مثل مجید حسینی دو ماه به صورت 

اختصاصی در تیم ملی تمرین کند و به مسابقات برسد. این را هم خود بازیکن 
و هم باشگاه استقالل می توانند شهادت دهند که چطور این بازیکن به درمان، 
ریکاوری و فیزیوتراپی در تیم ملی پرداخت و به تدریج خودش را به وضعیت 
ایده آل رساند تا بتواند در باالترین سطح فوتبال دنیا بازی کند. بازیکنی ۲۱ 
ساله که کمتر کسی فکر می کرد، بتواند در جام جهانی بازی کند و این هم فقط 

از فردی مثل کی روش بر می آید که چنین ریسکی کند.
وی افزود: امید ابراهیمی هم بازیکنی بود که در آخرین بازی استقالل در فصل 
بازی نکرد و با مصدومیت به تیم ملی آمد. کادر تیم ملی تالش بسیار زیادی 
انجام داد تا این بازیکن به شرایط بازی برسد. او حتی در بازی مقابل ترکیه 
هم در وضعیت 5۰ درصد بود، اما با کارهایی که از سوی کادر تیم ملی انجام 
گرفت توانست به سطح بازی در جام جهانی برسد. وحید امیری هم هفته ای 
دو تا سه روز به پک می آمد تا مشکل کتفش برطرف شود و همیشه زیر نظر 
کادر پزشکی تیم ملی بود تا آماده جام جهانی شود. پژمان منتظری، روزبه 
چشمی و خیلی دیگر از بازیکنان در تیم ملی از این خدمات که البته وظیفه 

کادر فنی بود، بهره بردند.
که  بود  این  مدت  این  در  کی روش  آقای  حرف  تمام  شد:  یادآور  آقاجانیان 
بازیکنان را با تجهیز مجموعه پک به آخرین حد آمادگی جسمانی و ذهنی 
برسانیم. به طور مثال قبل از جام جهانی برخی روی علیرضا بیرانوند حساب 
باز نمی کردند، اما دیدید که در جام جهانی چه اتفاقی افتاد. بیرانوند همان 
بیرانوند بود، اما با کارهای اصولی تری که از لحاظ ذهنی و تمرینی روی او 
انجام گرفت به شرایط بسیار بهتری رسید. بقیه بازیکنان نیز چنین شرایطی 
و در مجموع  پورعلی گنجی  رامین رضاییان، مهدی طارمی، مرتضی  داشتند. 
همه بازیکنان با تمرینات سخت به باالترین سطح رسیدند و کادر فنی و در 
رأس آن کی روش تمام وقت برای بازیکنان زحمت کشیدند و مطمئناً هیچ کس 

نمی تواند بین این گروه مشکلی ایجاد کند.
وی ادامه داد: باور به توانایی تیم برای رسیدن به رؤیای صعود چیزی بود که 
ابتدا کی روش به ما تزریق کردند و توانستیم این باور را به بازیکنان انتقال 
دهیم. کارهای خیلی زیادی انجام شد و کسانی که در کنار تیم ملی بودند، 
مانند مسئوالن فدراسیون دیدند که در تیم ملی چگونه کارها انجام شد و 
به نحو احسن  توانستند  بازیکنان  نهایت  و در  پرداختیم  به جزئیات  چگونه 
آنچه را که کادر فنی خواست در زمین پیاده کنند. به اعتقاد من این بازیکنان 

شایسته بیشتر از اینها هستند.
مربی تیم ملی فوتبال کشورمان در پاسخ به این سؤال که پس از صعود ژاپن 
از مرحله گروهی فضای دو قطبی در برخی رسانه ها ایجاد شد و بسیاری بین 
ایران و ژاپن به مقایسه پرداختند، گفت: برای پاسخ به این سؤال باید این 
واقعیت را بگوییم که ژاپن و کره جنوبی از لحاظ سیستماتیک، سخت افزاری 
و برنامه ریزی برای تیم های پایه و همچنین آینده نگری چشم انداز ۳۰ ساله 
داشته و دارند. برای درک بهتر این موضوع یک مثال می زنم. ژاپن و کره جنوبی 
۱۶ سال قبل میزبانی جام جهانی را به عهده داشتند و توانستند یک رویداد 
بزرگ را برگزار کنند. بر اساس همین واقعیت شما می توانید متوجه شوید که 
آنها از چند سال قبل جام جهانی ۲۰۰۲ کار سیستماتیک خود را آغاز کرده اند؛ 

برنامه ای که همچنان تداوم دارد.
آقاجانیان افزود: کره، ژاپن و استرالیا برنامه یک ساله یا کوتاه مدت ندارند 
و همیشه بلند مدت به آینده نگاه می کنند و هیچ چیز نمی تواند جلوی آنها 
را بگیرد، بنابراین نمی شود مقایسه ای انجام داد. ما براساس داشته های مان 
حرکت کردیم. در دو سال اخیر ما به زمین ۶۰ متری پژوهشگاه نفت قانع 
بودیم و جا دارد از مسئوالن این پژوهشگاه تشکر کنم، اما تیمی که همه از 
آن توقع دارند تا بهترین نتیجه را بگیرد و توانست بهترین نتیجه تاریخ فوتبال 
ایران را در جام جهانی کسب کند، در زمین ۶۰ متری تمرین کرد و این یک 
واقعیت است. این مقایسه را می شود از لحاظ بازی های دوستانه هم انجام 
داد که رقبای مان بدون مشکل مالی به مصاف حریفان می رفتند. فدراسیون 
فوتبال ایران هم تمام تالشش را کرد تا بهترین امکانات را در اختیار تیم ملی 
بگذارد، اما این واقعیت است که محدودیت بودجه ای وجود داشت، موضوعی 

که به هیچ وجه ژاپن و کره جنوبی با آن روبه رو نیستند.
ایران  برای  جام  پایان  از  پس  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  ملی  تیم  مربی 
مهمترین دستاورد فوتبال ایران از این رقابت ها را چه می دانید، گفت: حضور 
در جام جهانی دستاوردهای زیادی برای فوتبال ایران داشت که یکی از این 
دستاوردهای مهم این بود که آینده فوتبال ما حداقل برای ۱۰ سال با توجه 
به بازیکنان جوانی که در تیم ملی بازی کردند، تأمین شد و این برای آینده 
فوتبال ایران بسیار مهم است. این بازیکنان نشان دادند با حمایت های بیشتر 
می توانند کارهای بزرگتری انجام دهند. ضمن اینکه شخصیت و نگاه فوتبال 
دنیا نسبت به فوتبال ایران تغییر پیدا کرد و اکنون همه رسانه های بزرگ دنیا 

با احترام فراوانی درباره فوتبال ایران صحبت می کنند.
وی افزود: از جمع ۲۳ بازیکنی که در جام جهانی در ترکیب تیم ملی ایران 
حضور داشتند، تنها چهار بازیکن سابقه بازی در جام جهانی را داشتند که دو 
نفر از این چهار بازیکن دقایق بسیار کمی در جام جهانی برزیل بازی کردند. 
این یعنی ۱۹ بازیکن ایران سابقه حضور در جام جهانی را نداشتند و این نشان 
تأثیر فشار  این جوانی تحت  با وجود  می دهد که تیم ما کامالً جوان بود و 
مسابقات قرار نگرفت. این در حالی است که در همین جام جهانی هم دیدیم 
که بعضی از بازیکنان بزرگ دنیا نتوانستند فشار جام جهانی را تحمل کنند. 
شاید اگر داوری ها کمی با ما مهربانانه تر برخورد می کرد، تیم ما می توانست 

به مرحله بعد صعود کند.
آقاجانیان در پاسخ به برخی انتقادها از نمایش دفاعی ایران مقابل اسپانیا 
نوع  چون  نمی کند،  بازی  تهاجمی  اسپانیا  مقابل  تیمی  هیچ  داشت:  اظهار 
فوتبال این تیم چنین اجازه ای را به رقبا نمی دهد. برای مثال بازی روسیه و 
اسپانیا را نگاه کنید. روسیه به عنوان تیمی که چهار سال بدون فشار مسابقات 
انتخابی جام جهانی، خودش را برای حضور در جام جهانی آماده می کرد و 
بهترین بازی های دوستانه را پشت سر گذاشت و از امتیاز تماشاگر و میزبانی 
برخوردار بود، مقابل اسپانیا ۱۲۰ دقیقه دفاع کرد و مالکیت ۲۱ به ۷۹ داشت 
و توانست با نمایشی کامالً تدافعی بعد از وقت های اضافی در ضربات پنالتی 
اسپانیا را شکست دهد. این واقعیتی است که نمی شود کتمان کرد و در کل 
جام تنها کمی مراکش مقابل اسپانیا تهاجمی بازی کرد، چون آنها هم در آن 

بازی چیزی برای از دست دادن نداشتند و باید اسپانیا را شکست می دادند.
عضو کادرفنی تیم ملی گفت: بهتر است یادآوری کنم که همیشه آرزوی فوتبال 
ایران این بود که تیم ملی به جام جهانی صعود کند و تیم ملی ایران توانست 
برای دومین بار پیاپی دو بازی مانده به پایان مرحله انتخابی و بدون گل خورده 
به جام جهانی صعود کند. این تیم در روسیه هم توانست بهترین نتیجه تاریخ 
فوتبال ایران را کسب کند و طبیعی است که بعد از این نمایش باید بیشتر به 

تیم ملی احترام بگذاریم.

34

شماره 1508 - جمعه 22 ریت 1397
سال 25 / 

V
ol. 25 / N

o. 1508 - Friday, July 13, 2018



35

35

In touch with Iranian diversity

13
97

یت 
2 ر

2 
عه

جم
 - 

15
08

ره 
ما

ش
 / 

25
ل 

سا

گهـیهـایاجاره،فروشونیازمندیهـا آ
نه همخا  / ه  ر جا ا

یک اتاق در آپارتمان ۲ خوابه 

)وودکرافت( نورت ونکوور با 

امکانات اینترنت، کیبل، دارای 

استخر، سالن ورزش، سونا و 

جاکوزی آماده اجاره می باشد. 

تلفن: ۴۵۴۲ - ۸۸۱ - ۷۷۸ 

یاسمن دولت نیا (متخصص و مشاور کودک) 
  (E.C.E  Infant Toddler Special Needs)  با مدر ک

و ٢٠ سال تجربه روان شناس

تلفن: ٠٩۲۵ – ۲٣۵ – ۷۷۸ 

Queens Road Daycare

قادری

 کوکیتالم - برنابی

آموزشگاه رانندگی
SUN-RISE  

Cell: 604 - 779 - 4825
اتومبیل برای امتحان مدرس تائید شده در استان بریتیش کلمبیا

Pacific 4 Renovation
تعمیرات و نوسازی ساختمان

778-862-2528

مسکونی کردن زیرزمین و تعمیرات و تغییرات داخلی
نوسازی آشپزخانه و حمام

تعمیر و نصب دک و نرده، دک کاورینگ، حصار حیاط
تعویض و نصب درب و پنجره

نصب هاردوود، لمینت، بیس برد و مولدینگ
Reza Moradianنقاشی ساختمان، برق و لوله کشی

Email: pacific4construc�on@hotmail.com

با تضمین 
کیفیت

230 - 1185 Pacific St. Coquitlam, BC. V3B7Z2
Pacific 4 Construction

P-4-C

Command electric
خدمات برق رسانی کوماند

مسکونی - تجاری
(باسالهاتجربهبرقکاریدرکانادا)

تعمیرات - اضافه کردن برق ورودی - برق کشی  
ساختمان جدید

- New house wiring
- Renova�ons
- Upgrade service

Command_electric@yahoo.com
Phone: 604-218-1033

www.BehPrinting.com               Tel: 604-671-9880

فقطکارت ویزیت ۴۹٫۹۵ دالر ۱۰۰۰
عدد

•  چاپ ممتاز - ۲ رو تمام رنگی - مقوای ضخیم ۳۰۰گرمی
مرکز چاپ انواع کارت ویزیت : المینت، لوکس بسیار ضخیم، ابریشمی، مگنت و ...
فقط با چند کلیک بیزنس کارت های خود را بصورت آنالین سفارش دهید

زير يك سقف در  و چاپى شما  كليه خدمات طراحى                
کارت ویزیت، فولدر، فالیر، بروشور، پوستر، کتاب، فاکتور فروش، الرج فورمت، تقویم، پاکت 

ساندویچ بورد، انواع بنرهای تبلیغاتی، خدمات ویژه برای مشاورین امالک و ...

نقاشی داخلی و خارجی،کاشیکاری،کفپوش چوبی• 

المینیت و مسکونی کردن زیرزمین• 

تلفن:  ۵۰۰۹ - ۴۴۰ - ۶۰۴  (بابک)

انجام کلیه کارھای بازسازی و نوسازی ساختمان 

لطفا برای 

برآورد مجانی 

تماس بگیرید.

با بھترین کیفیت، کمترین زمان و قیمت مناسب

استخدام آرایشگر

به یک آرایشگر خانم یا آقا، برای  کار در آرایشگاهی
 در دان تاون ونکوور نیازمندیم. 

واجدین شرایط با شماره زیر  تماس حاصل فرمایند.
تلفن: ٣۲۵٣ - ٣۸۸ - ۷۷۸ 

اجاره آپارتمان / آپارتمان ۲ اتاق خوابه، طبقه همکف، آشپزخانه 
بزرگ و روشن، این واحد در یک منطقه عالی با حیاط محصور 
و  اتوبوس  پانوراما، مدرسه،  پارک  به  نزدیک  بسیار  است.  شده 

مرکز خرید. با ۵ دقیقه فاصله رانندگی به کوکیتالم سنتر
This unit located in a Cul- de Sac off Meadow vista place

اجاره ماهانه: ۱٣٣٠ دالر  
برای اطالعات بیشتر با شماره زیر (فرشاد) تماس بگیرید.

۶٠۴ - ۷۲۷ - ۴۵۵۵  
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شمارهتلفنهایمشاغلومؤسساتایرانی)استانبیسی(
آرایش - پوست و زیبایی

۶۰۴ ۳۶۴-۸۴۱۶ ونکو )پوستواپیالسیون( نورتونکوور 

۶۰۴ ۸۳۸-۶۶۰۷ هـایده )نورتونکوور( 

آژانس مسافرتی

۶۰۴ ۹۸۲-۱۱۱۶ اطلس  

۶۰۴ ۷۱۰-۰۲۴۱ النا )مورینکیتراول( 

۶۰۴ ۷۷۰-۱۴۳۳ دی تراول )پرگلخدادوست(  

۶۰۴ ۷۷۰-۱۷۵۰ رویال )نورتونکوور(  

۶۰۴ ۷۸۰-۴۰۰۵ کاپیتان کوک )آزادهموسویان( 

۶۰۴ ۹۸۴-۳۱۸۱ کتایون چایچیان  

۶۰۴ ۹۸۶-۴۴۰۴ مورین کی تراول 

۶۰۴ ۹۸۴-۳۱۸۱ نسترن نامدار 

آموزش رقص

۷۷۸ ۷۰۹-۳۴۳۲ باله ملی پارس 

آموزش موسیقی

۷۷۸ ۲۳۸-۷۹۲۵ ارژنگ عطا الهی )دف( 

۷۷۸ ۸۵۵-۴۴۰۷ البرز رحمانی )تار-سهتار( 

۶۰۴ ۵۱۸-۸۳۸۷ بابک بقائی )تار-سهتار( 

۶۰۴ ۶۱۸-۹۷۰۹ حسین زلیخاپور )پیانو،آکورئون،سلفژ(  

۲۳۶ ۸۸۱-۱۲۹۱ دانیال حمیدی )سنتوروتئوری(  

۶۰۴ ۵۵۱-۳۹۶۳ محمد خرازی)گیتار( 

 ۶۰۴ ۹۸۰-۶۰۴۹ محمد عباسی )ویولن،سنتور،آواز( 

۶۰۴ ۷۱۹-۲۳۴۷ علی نوربخش)ویلون( 

ارز

۶۰۴ ۹۷۱-۶۵۷۵ ادونسد اف اکس )نورتونکوور(  

۸۸۴۰-۲۸۵ ۷۷۸ دانیال )کوکیتالم( 

۶۰۴ ۹۱۳-۲۳۲۴ دنیا )وستونکوور( 

۶۰۴ ۹۸۴-۴۴۴۵ حافظ )نورتونکوور( 

۶۰۴ ۹۸۸-۱۰۷۰ رویال )نورتونکوور( 

۶۰۴ ۹۸۰-۹۹۷۷ سالمت )نورتونکوور(  

۶۰۴ ۷۱۸-۹۰۹۰ شیراز )ونکوور( 

ازدواج و طالق 

 ۶۰۴ ۸۶۲-۰۵۲۲ ابراهـیم تحصیلی )ازدواج( 

۶۰۴ ۹۸۳-۲۸۶۷ طالق کانادائی )پرکردنفرمطالق( 

امور مهـاجرت

۶۰۴-۴۶۸-۵۷۴۷ حامد منصوری   

۶۰۴ ۹۸۶-۵۵۵۴ علی باطنی )باكادكنسولتینگگروپ( 

۶۰۴ ۵۰۵-۱۰۰۰ مهران حلوی )ایرانتو( 

بازرسی فنی ساختمان)مسکونی-تجاری(

۶۰۴ ۵۰۰-۰۳۰۳ دکتر امیر به کیش 

برق )مسکونی-تجاری(

۶۰۴ ۲۱۸-۱۰۳۳ Commend )کامند( 

۷۷۸ ۹۸۷-۰۸۵۹ VanCan )مجید( 

بیمه

۶۰۴ ۸۳۶-۵۶۶۳ جهـانگیر فامیلی 

۷۷۸-۶۸۸-۸۷۷۴ حمید علیزاده  

۶۰۴ ۹۸۸-۸۳۹۹ رضا مصبریان 

۷۷۸ ۳۷۸-۵۶۳۶ محمدرضا کاردی 

۷۷۸ ۸۹۸-۳۲۰۲ منصور خلیلی  

۷۷۸ ۳۸۸-۷۵۰۰ مهـران تقوائی 

۷۷۸ ۸۳۸-۹۱۵۱ مهـوش صالحی  

پزشکان

۶۰۴ ۹۲۲-۷۳۷۲ دکتر مسعود شاهرخی )خانوادگی( 

۶۰۴ ۵۵۲-۹۱۴۰ دکتر نازیال سلطانی )خانوادگی( 

تابلوسازی

۷۷۸ ۵۵۸-۷۰۸۰ Simcity )سیامک( 

تدریس خصوصی

۶۰۴ ۷۱۰-۹۶۰۲ حسن امتیازی )فیزیک،ریاضی،کلکولس( 

۷۷۸ ۹۰۳-۴۷۵۰ دکتر فریبرز موجبی )ریاضی-فیزیک( 

ترجمه

۶۰۴ ۳۶۵-۶۹۵۲ آرش اندرودی )مترجمرسمی(  

۶۰۴ ۹۹۰-۳۰۰۰ ایزد نگهدار )کوکیتالم( 

۶۰۴ ۴۹۲-۰۶۶۶ دارالترجمه رسمی ترای سیتی 

۶۰۴ ۸۱۷-۴۶۸۹   Ph.D دالور قدرشناس

۶۰۴ ۳۳۸-۷۳۶۴ سهیل حاتمی )مترجمرسمی(کوکیتالم 

۶۰۴ ۷۷۱-۱۴۴۷ علی نگهبان 

۶۰۴ ۹۲۲-۴۶۰۰ فریبرز خشا )مترجمرسمی( 

۶۰۴ ۹۸۳-۲۸۶۷ گلناز )مترجمرسمی( 

تعلیم رانندگی

۶۰۴ ۴۴۱-۳۶۷۷  Buckleup )فرهاد(      

۶۰۴ ۷۷۹-۴۸۲۵ سان رایز )حسینقادری( 

www.zula.ca/farsi شایان  
۶۰۴ ۹۲۸-۲۲۲۴ مینو    

تعمیرات لوازم خانگی

۶۰۴ ۷۷۳-۰۰۹۶ امین 

۷۷۸ ۸۳۳-۲۳۰۷   )Speedy( انوش

تلویزیون

۶۰۴ ۳۹۶-۱۹۱۹ آریا 

۶۰۴ ۷۲۳-۴۳۰۷ پرواز  

تولید فراورده هـای غذائی

۶۰۴ ۴۲۰-۲۲۲۰ دهـکده )رویال گورمه( 

چاپخانه

۶۰۴ ۵۵۲-۷۹۹۹ آالیانس پرینت 

۶۰۴ ۹۴۱-۴۴۵۵ پرینت دیپو  

۶۰۴ ۹۹۰-۷۲۷۲ کاپی دیپو )نورتونكوور(  

حمل و نقل

۶۰۴ ۶۰۳-۹۰۹۹ آلبرت 

۷۷۸ ۶۸۶-۱۴۳۲ مترو ونکوور 

 داروخانه

۶۰۴ ۹۲۵-۳۳۰۴ فارماسیو)دکترحقی(وستونکوور  

۶۰۴ ۹۸۸-۱۲۱۲ مدیس )دکترشهـریاری(پورتکوکیتالم 

۶۰۴ ۹۸۲-۰۹۸۱ نورت وست)دکترشارعی( نورتونکوور 

دندانپزشکان

۶۰۴ ۹۸۰-۷۴۷۴ الدن کرامتی )نورتونکوور( 

۶۰۴ ۴۰۸-۲۴۰۸ مژ گان معتمدیان )ونکوور( 

دی جی 

۶۰۴ ۹۱۰-۶۲۴۷ دیوید دی جی 

۶۰۴ ۹۸۷-۹۸۵۵ شادو ویدیو 

رادیوهـا

۶۰۴ ۷۰۸-۱۴۷۰ شبانه  

۷۷۸ ۷۰۹-۹۱۹۱ فارسی ونکوور 

رستوران

۶۰۴ ۵۶۶-۴۲۲۲ زیتون 

۶۰۴ ۹۷۱-۵۱۱۳ خلیج فارس 

۶۰۴ ۹۸۰-۷۳۷۳ کازبا )نورتونکوور( 

۶۰۴ ۷۲۰-۷۳۲۰ کازبا اکسپرس )دانتاونونکوور( 

۶۰۴ ۴۲۸-۷۳۷۳ کازبا )دانتاونونکوور( 

۶۰۴۹۱۲-۰۱۵۴ لذیذ )وستونکوور( 

سازمان هـا و انجمن هـای اجتماعی

۶۰۴ ۷۲۳-۶۲۸۴ اتحادیه ایرانیان 

۶۰۴ ۴۶۸-۶۱۰۴ ان.آی.تی )خانمنوری( 

۶۰۴ ۶۸۴-۷۴۹۸ امیگرانت سرویس 

۶۰۴ ۶۶۶-۲۱۷۱ امیگریشن )مركزی( 

۶۰۴ ۴۳۱-۴۱۳۱ برنابی مولتی كالچرال سوسایتی 

۶۰۴ ۹۱۳-۱۱۴۴ خانقاه نعمت الهـی ونكوور   

۶۰۴ ۷۲۶-۱۶۵۰ سازمان ایرانیان غرب کانادا  

۶۰۴ ۷۲۷-۸۹۸۶ فدراسیون سراسری پناهـندگان 

۶۰۴ ۴۳۸-۴۰۲۰ مركز اطالعاتی كردهـا-ونكوور 

۶۰۴ ۹۸۸-۵۲۸۱ مركز خانواده نورت شور 

۶۰۴ ۲۵۴-۹۶۲۶ موزائیك )صدیقه(    

۶۰۴ ۹۸۸-۲۹۳۱ نورت شور مولتی كالچرال  

۶۰۴ ۹۸۳-۶۷۰۰ واحد بهـداشت نورت شور 

ساندویچی

۶۰۴ ۹۹۰-۰۰۶۲ كلبه 

سردخانه و دیگهـای حرارتی

۶۰۴ ۹۱۰-۶۰۸۰ جمال  

۶۰۴ ۷۲۳-۰۱۷۱ ساتراپ )مجید(  

۶۰۴ ۵۵۱-۴۴۴۴ ویوا سرو یس 

طراحی گرافیک و تبلیغات 

۶۰۴ ۶۷۱-۹۸۸۰ بهـروز زمانی - طراح گرافیک 

عکاسی و فیلمبرداری

۶۰۴ ۶۹۶-۲۹۴۶ آذین ویدئو  

۶۰۴ ۹۸۳-۰۰۱۵ استار )نورتونکوور( 

۷۷۸ ۶۸۹-۸۱۱۱ پیتر هـانت 

۶۰۴ ۹۲۵-۶۸۰۰ حمید زرگرزاده 

فرنس ـ گاز ـ شومینه

۶۰۴ ۵۶۲-۲۵۳۰ عمران  

۶۰۴ ۹۹۶-۲۷۲۷ مرکز تعمیر انواع بویلر و فرنس 

فروشگاه مواد غذائی

۶۰۴ ۵۶۹-۱۷۴۴ آریا )ونکوور( 

۶۰۴ ۴۷۲-۸۸۸۸ اوربان گیت )کوکیتالم( 

۶۰۴ ۹۸۷-۷۴۵۴ افرا )نورتونکوور( 

۶۰۴ ۹۹۰-۹۰۰۶ بازارچه یاس )نورتونکوور( 

۶۰۴ ۹۸۸-۳۵۱۵ پارس )نورتونکوور( 

۶۰۴ ۹۳۱-۶۱۲۱ پارسیان )کوکیتالم(  

۶۰۴ ۹۸۵-۲۲۸۸ پرشیا )نورتونکوور(

۷۷۸ ۲۷۹-۵۵۱۴ پرشیا )برنابی(  

۶۰۴ ۵۵۹-۳۸۰۰ پرشیا )کمرشیال(ونکوور 

۶۰۴ ۹۸۵-۲۹۴۹ چهار باغ )نورتونکوور( 

۶۰۴ ۶۷۶-۰۷۱۶ دایانا )برنابی( 

۶۰۴ ۴۷۲-۰۰۴۹ رز مارکت )کوکیتالم( 

۶۰۴ ۹۱۳-۰۶۶۰ میترا)وستونکوور( 

۶۰۴ ۹۸۷-۵۵۴۴ نانسی )نورتونکوور( 

۶۰۴ ۷۷۰-۲۱۲۱ ونک )نورتونکوور( 

 ۶۰۴ ۸۷۷-۰۱۳۹ یک و یک )ونکوور( 

فرهـنگیـ  هـنری

۷۷۸ ۸۸۹-۴۸۲۰ انجمن خوشنویسان ایران )ونکوور( 

۶۰۴ ۷۳۹-۹۴۹۱ بنیاد رودكی  

۶۰۴ ۶۹۶-۱۱۲۱ بنیاد کانادا و ایران 

۶۰۴ ۵۱۹-۷۹۷۷ كانون فرهـنگی ایران وكانادا  

قصابی

۶۰۴ ۹۸۳-۲۰۲۰ میت شاب اند دلی )النزدل( 

قنادی

۶۰۴ ۹۴۴-۶۶۶۴ تی شین  

۶۰۴ ۹۸۰-۲۶۴۹ رز  

۶۰۴ ۹۷۳-۰۱۱۹ رکس 

۶۰۴ ۹۹۰-۷۷۶۷ گلستان 

۶۰۴ ۹۸۶-۶۳۶۴ الله   

۶۰۴ ۵۵۲-۳۳۳۶ مینو  

کامپیوتر

 ۷۷۸ ۹۱۸-۲۸۱۵ داریوش)خدماتنرمافزاراپلوویندوز( 

کتابفروشی

۶۰۴-۶۷۱-۹۸۸۰    www.PanBeh.com پان به 

۶۰۴ ۹۰۴-۰۸۲۱ نیما  

گل فروشی 

 ۷۷۸ ۳۸۶-۲۴۰۰ طال 

لوله کشی

۶۰۴ ۷۶۷-۲۲۴۲ امیر 

۶۰۴ ۳۰۷-۱۲۲۱ حمید  

۶۰۴ ۷۷۹-۲۳۰۵ ویما )گازولولهکشی( 

مدارس زبان فارسی

۶۰۴ ۲۶۱-۶۵۶۴ ایرانیان  

۶۰۴ ۹۸۵-۶۸۶۳ خانقاه اویسی شاه مقصودی 

۶۰۴ ۹۱۳-۰۶۰۱ دهـخدا )نورتونكوور( 

۶۰۴ ۲۵۸-۷۴۴۰ خیام )كوكیتالم-برنابی-ونکوور( 

۶۰۴ ۴۴۲-۹۴۳۱ نور دانش)کوکیتالم( 

مشاور امالک 

۶۰۴ ۸۴۲-۴۰۰۴ آرش آهنی 

۶۰۴ ۹۸۸-۹۵۷۱ احسان وجدانی 

۶۰۴ ۶۲۶-۱۰۳۳ ایرج بابائی 

۶۰۴ ۷۲۶-۴۲۵۸ جواد ایروانی 

۶۰۴ ۹۱۶-۷۲۱۲ رضا خدابخش  

۶۰۴ ۷۸۰-۴۰۵۰ شهـین شهـمیرزادی  

۶۰۴ ۷۲۳-۹۶۵۵ فریده کیهـانی 

۶۰۴ ۶۴۹-۹۹۱۷ علی رحمانی 

۶۰۴ ۳۱۲-۲۳۸۳ علی معنوی   

۶۰۴ ۷۸۳-۸۰۰۷ محمد صوفی  

۷۷۸ ۸۹۵-۲۵۱۱ محمد محبوبی  

۷۷۸ ۶۵۶-۱۰۱۰ محمد طاهرخانی  

۶۰۴ ۶۱۷-۷۷۵۸ مهـناز ماشینچی  

۶۰۴ ۶۱۸-۴۰۰۴ مینو اشتری 

۶۰۴ ۳۴۱-۲۹۰۳ نادر انتطامی 

۶۰۴ ۷۸۳-۲۵۲۵ نیوشا خلیلی      

مشاور امور مالی و حسابداری

۶۰۴ ۹۹۰-۱۷۱۸ آرزو ناظری 

۶۰۴ ۷۳۷-۰۲۳۶ آقاخانی 

۶۰۴ ۷۸۳-۶۰۹۷ ابراهیمی 

۶۰۴ ۹۴۴-۹۲۹۲ سلمان باذوق 

مشاور خانواده  و کاریابی 

۶۰۴ ۲۴۰-۴۴۰۳ کتایون شیرزاد 

مشاور سرمایه گذاری و بازنشستگی

۷۷۸ ۲۳۱-۹۸۷۹ شاهـین گلستانی  

۷۷۸ ۳۷۸-۵۶۳۶ محمدرضا کاردی 

۷۷۸ ۸۹۸-۳۲۰۲ منصور خلیلی  

۷۷۶ ۸۳۸-۹۱۵۱ مهـوش صالحی 

موکت شویی و واکس کفپوش

۶۰۴ ۹۸۴-۶۰۱۰ فرهـاد  

مهـدکودک و پیش دبستانی 

۷۸۸ ۸۸۲-۶۸۹۴ حمیرا )کوکیتالم( 

۷۷۸ ۸۲۲-۷۵۳۷ کوئینز رُد )یاسمن( نورتونکوور  

نوسازی و تعمیرات ساختمان

۶۰۴ ۴۴۰-۵۰۰۹ بابک 

۶۰۴ ۹۶۱-۹۴۱۱ رافیک  

۷۷۸ ۸۶۲-۲۵۲۸ رضا مرادیان  

۷۷۸ ۷۷۳-۸۰۱۲ فیروز )سرویسدربگاراژ(  

۶۰۴ ۲۵۸-۸۶۵۶ منصور  

وام 

۶۰۴ ۷۸۷-۸۴۶۲ رامین امینیان 

۶۰۴ ۹۲۵-۷۵۶۵ حسین پژمان  

۶۰۴ ۹۱۶-۰۰۵۶  )BMO( سپیده گیریوز

۶۰۴ ۷۲۲-۶۵۶۵  )RBC( سودابه موسوی

 ورزش

۶۰۴ ۹۳۶-۶۴۶۴ باشگاه شاهـین )فوتبال( 

وکیل مهـاجرت و مدافع

۶۰۴ ۹۸۸-۴۱۵۵  )RutledgeLaw( بهار مشرقی

۷۷۵۵-۶۷۴ ۶۰۴  )BijanLaw( بیژن احمدیان

604 ۹۱۵-۹446 حسین فرامرزی 

۶۰۴ ۹۸۴-۷۵۵۵  Hanson & Co

۶۰۴ ۷۲۷-۴۵۵۵  Kinman & Associates

۶۰۴ ۹۸۴-۳۶۴۶  Lakes, Whyte LLP

۶۰۴ ۵۶۱-۴۶۴۴ ماتیو فهی  

۶۰۴ ۲۴۸-۴۷۸۱ مژده شهریاری  

۸۷۷ ۴۰۰-۰۴۵۳  )JahaniLaw( مسعود جهانی

۶۰۴ ۹۸۴-۷۵۵۵ نازنین کهن  

۶۰۴ ۶۲۹-۶۷۵۷ نغمه هدایت بیگ  

Email: info@shahrgon.com | ads@shahrgon.com | editor@shahrgon.com
Facebook: https://www.facebook.com/shahrgon | Google+: https://plus.google.com/+Shahrgon

M a i l i n g  A d d r e s s : 
B3-1410 Parkway Blvd. ,  Dept .  4,  Coquit lam, Br i t ish Columbia V3E 3J7,  CANADA

 Phone: 778.300.4414
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با مدیریت سیاوش عفت پرور

6698 Prest Rd., Chilliwack, BC. V2R 4W4

 Tel: 604 – 378 – 0876

انواع درختان میوه و تزئینی• 

درختچه ها و گل های دائمی و فصلی• 

گلدان های آویز و رومیزی (داخل آپارتمان و محوطه)• 

انواع سبزیجات و صیفی جات• 

انواع گلدان های تایلندی با قیمت مناسب• 

خاک و کود ارگانیک • 

فروش به صورت کلی و جزئی• 

مشاوره رایگان 

برای کاشت و 

نگهداری

ساعات کار:  هفت روز هفته
 از  ٩ صبح تا ٧ بعدازظهر 
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دبیرستان۱۲تا ۸کالس های 

Pattison High School
981 Nelson Street, Vancouver, BC
Phone: (604) 608-8788
www.pattisonhighschool.ca azar@pattisonhighschool.ca

مشاور فارسی زبان ما به شما کمک خواهد کرد

بهترین انتخاب برای ورود به بهترین دانشگاهها
درس در سال می باشد آموزش ۱۲درس که جمعا برابر ۴در هر ترم :ترمی۳سیستم 

درس آموزش داده می  شود ۸داده می  شود که درمقایسه با دبیرستانهای معمولی  که در سال 
.تربه پایان میرسدبرتری داشته و دوره دبیرستان سریع

نیز وشاناین مشاورین به دانش آموزان پیرامون اهداف درسی:مشاورین تائید شده
.ی  نمایندفارغ التحصیلی از دبیرستان، ورود به دانشگاه و انتخاب رشته تحصیلی  کمک م

های آمادگی جهت امتحانات های تقویتی و کالسکالس:رایگانسرویس های آموزشی
ها به منظور کسب های ورودی دانشگاهکمک و راهنمایی برای پر کردن فرمستانی،ا

.موفقیت بیشتر

هر کالس حداکثر وظرفیت ژانویه ،می وسپتامبربودهدرماههای:شروع کالس ها
.استدانش آموز۱۵

درصد ورود به بهترین ۷۰درصد و۱۰۰میزان فارغ التحصیلی دانش آموزان 
 :هادانشگاه 

:برنامه های تحصیلی ذیل نیزارائه میگردد ،دبیرستان۱۲تا ۸عالوه برکالسهای 
(از جوالی تا آگوست)هفتگی تابستانی ۶ـ دوره های 

(خواندن، نوشتن و درک مطلب،گرامر)ـ دوره های آماده سازی برای تحصیالت آکادمیک 

University of British Columbia 
Simon Fraser University
University of Victoria
University of Ottawa 
McMaster University

University of Toronto 
University of Alberta 
University of Waterloo
Queen’s University
McGill University

جوالی تا آگوست: های تابستانیکالس سپتامبر، ژانویه ومی : شروع کالس ها
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پرگل خدادوست

604-770-1433   •   604-345-6617
#203-1433 Lonsdale Ave., North Vancouver, BC.

daytravelbc@yahoo.ca
٭ پروازهای بین المللی اسپیشیال کانادا  و آمریکا به تهران و شهرستان ها

٭ تورهای تفریحی آمریکا و مکزیک و تورهای کروز شامل: صبحانه، نهار، شام
Air & Hotel $599.00 + TAX
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آیا آسیب دیده اید؟

تلفن:  با شماره  با مترجم و مشاور فارسی زبان ما «یگانه مصباح» 
مالقاتی  قرار  امروز  همین  و  بگیرید  تماس   ٦٠٤  -  ٨٠٥  -  ٥٩٤٣
تعیین کنید تا از چگونگی کمکی که می توانیم به شما بکنیم اطالع 

حاصل نمایید.

ما گروهی از وکالی باتجربه در زمینه آسیب و جراحت هستیم که به 
جامعه فارسی زبانان در استان بریتیش کلمبیا خدمات ارائه می دهیم.

اگر شکایت شما موفقیت آمیز بود فقط کارمزد ما را می پردازید. 

ما برای به دست آوردن نتیجه ای که شایسته شماست تمرکز می کنیم 
و شما بر روی سالمتی و بهبودی خودتان تمرکز کنید.

برای مشاوره اولیه رایگان هم اکنون با ما تماس بگیرید.

جهانگیر فامیلی  مشاور ارشد بیمه
مشاور بیمه خود را براساس تخصص و تجربه انتخاب نمائید. 

كليه خدمات بيمه:

اتومبيل (ICBC و خصوصی)• 

ساختمان های مسكونی، تجاری• 

  درمانی، مسافرت• 

Jahan Famili, B.S.c. M.S.c. CAIB Vice President 

Cell: 604 - 836 - 5663     Tel: 604 - 988 - 6344     Fax: 604 - 986 - 5293
jahan@sussexinsurance.com     136 West 3rd St. North Vancouver, BC. V7M 1E8

Sussex Insurance 
Agency Inc.

E: ads@shahrgon.com|E: info@shahrgon.com  

Mailing Address: B3-1410 Parkway Blvd., Dept. 4, Coquitlam, British Columbia V3E 3J7, CANADA

www.PanBeh.com        Email: info@PanBeh.com
1181 West 16th Street, North Vancouver        Tel: 604-671-9880

کتـابفـروشـــی
کتاب، موسیقی، فیلم

نشانی کتابفروشی پان به: 
نورت ونکوور، خیابان پمبرتون،

خیابان شانزدهم غربی، شماره ۱۱۸۱ - خانه فرهنگ و هنر ایران

کتابی برای چاپ دارید؟
طراحی جلد، صفحه بندی، 
گرفتن بارکد از کتابخانه ملی 
کانادا، چاپ و صحافی کتاب 
بصورت حرفه ای حتی برای 

۱۰۰ عدد کتاب
 برای دیدن نمونه های چاپ 
شده و مشورت رایگان با ما 

تماس بگیرید.
۶۰۴-۶۷۱-۹۸۸۰

مجموعه 

ستانهای 
دا

کیتی

shahrvandBC
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