
آمريکا بازنده نهايی »جنگ تجاری«!

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

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

1509
Financial Ser vices  

 

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

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

در صفحه۵
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نگاه حسابداری به 
تکانه های اقتصادی ایران

اصطــاح دولت هــای ســارق بــه دولت هایی گفته می شــود کــه با رورم و 
کاهش ارزش پول ملی شبانه بدون آنکه از دیوار شهتوندان باال بتوند، 
ثــتوت آنــان را یکبــاره نصــف و نصف می کننــد را ویتانگــتان اقتصادی و 

راهزنان مالی بیشتت ثتورمند شوند.

گفت و گو با محمد آزرم به 
مناسبت انتشار کتاب “آیا”

شعری در حال فعل شدن

ادبیاتاقتصاد

صفحه ۲۴ صفحه ۱۶
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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

2
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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

با مدیریت نسترن نامدار

مناسب ترین قیمت برای ایران و سایر نقاط دنیا
متخصص کروز و تورهای تفریحی به

BC. REG. No. 2629-4

604 - 980 - 8004 •nastaran@hagenstravel.com
SUITE 221-1433 LONSDALE AVE, NORTH VANCOUVER

معتبرترین آژانس مسافرتی در ونکوور از سال ١٩٣٧

HAWAII   CUBA   MEXICO

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: ۲۸۶۷ ـ 9۸۳ ـ ۶0۴       موبايل: 59۶۸ ـ ۸۳9 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:1509

سیاست / بین الملل........................................ اردشیر زارعی قنواتی ..................................................................................... 6 

سیاست / بین الملل........................................ رضا بردستانی ............................................................................................. ۷ 

سیاست / بین الملل ...................................... دنیر ایشچی ................................................................................................ ۸

گزیده خبرهای کانادا .................................................................................................................................................. ۱۰-۱۲

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

اقتصاد ......................................................  حسین دوانی .......................................................................................... ۱6-۱۹

شعر .......................................................... هنگامه هویدا ............................................................................................. ۲۲

ادبیات / داستان.......................................... نوشا وحیدی .......................................................................................... ۲۳-۲۴

ادبیات / گفت و گو .................................... ونوس جاللوند ......................................................................................... ۲۴-۲۵

ادبیات / معرفی کتاب .................................. ساره سکوت ................................................................................................ ۲6

گفت و گو - سیاسی  ................................................................................................................................................. ۲۷-۲۸

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

خانه و زندگی
تغذیه و سالمت ............................................................................................................................................................ ۳۰

فال ............................................................................................................................................................................. ۳۱

جدول عمومی و خانواده ...................................... شماره ی ۱۵۰۹  ..................................................................................... ۳۲

ورزش ....................................................................................................................................................................۳۳-۳۴    

۳۵ نیازمندی ها .................................................... اجاره، فروش و . . . ................................................................................ 

۳6 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

"دونالد  جمهوری  ریاست  زمان  از  جهانی  تحوالت 
ترامپ" در آمریکا، قاعده مالوف و نظم معمول خود 
در حوزه لیبرال دمکراسی را تا حدود زیادی از دست 
داد و نوعی از ناسیونالیسم اقتصادی البته در چارچوب 
مرحله امپریالیستی برای جلوگیری از افول هژمونی این 
کشور کلید خورد. این وضعیت را ترامپ ایجاد نکرده 
بلکه  دانست  آن  مبتکر  را  وی  دلیل  آن  به  که  است 
این تا حدودی مرتبط با تغییر دیدگاه "دولت پنهان"، 
اتاق های فکر و محافل قدرتمند در ساختار سیاسی 
– اقتصادی آمریکاست که دیگر به دلیل نقش آفرینی 
قدرت های نوظهور اقتصادی و گستردگی عوامل تولید 
در  را  آسیا  شرق  کار  نیروی  کنونی  جغرافیای  در  که 
است،  کرده  بدیل  بی  جهانی  اقتصاد  "کاالیی"  چرخه 
بازدارندگی  جهت  در  اقتصادی  ناسیونالیسم  این  از 

استفاده می کنند. آنچه در ماه های اخیر به عنوان "جنگ تجاری" مطرح 
با اجرایی شدن آن تبلور واقعی یافت در واقع در  شد و در روزهای اخیر 
چارچوب همین تغییرات اساسی انجام گرفته است و دونالد ترامپ تنها مهره 
اجرای این بازی هدفمند می باشد. اصوال ساختار سیاسی آمریکا در تفکیک 
قوای اجرائیه، مقننه و قضائیه با توجه به قدرت تعیین کنندگی خود جهت 
جلوگیری از بر هم خوردن نظم حاکم طوری سازماندهی شده است که هرگز 
یک رئیس جمهوری نمی تواند قاعده و تصمیمات کالن آن را نقض کند. به 
همین دلیل بلبشوشی که امروز ترامپ در عرصه جهانی ایجاد کرده است به 
نوعی برمی گردد به "آنارشی" حاکم بر تحوالت جهانی و اراده واشینگتن برای 
جلوگیری از افول هژمونی آمریکا که در دو دهه گذشته رقم خورده است. 
آنچه از دیوانگی یا اقدامات غیرمالوف ترامپ گفته می شود بیشتر در حوزه 
شیوه اجرایی این سیاست می باشد در حالی که اصل داستان به اراده و عزم 
جناح نئومحافظه کار در درون حزب جمهوریخواه ارتباط دارد که اگر موافق 
نبود به راحتی با مکانیزم حقوقی در کنگره جلوی آن را می گرفت.                                                               
با دستور اجرایی شدن وضع تعرفه 25 درصدی بر روی 818 کاال و تجهیزات 
آمریکا که حدود 34  رئیس جمهوری  توسط  ژوئیه  روز جمعه 6  در  چینی 
میلیارد دالر را شامل می شود این بازی رسما کلید خورد. چینی ها که از 
قبل هم اقدامات تالفی جویانه خود را اعالن و مشخص کرده بودند تنها در 
کمتر از سه ساعت بعد از این دستور ترامپ اعالن کردند که بر روی حدود 
100 قلم کاالی آمریکایی به مبلغ 34 میلیارد دالر تعرفه 25 درصدی اعمال 
می کنند. این در حالی بود که چند روز قبل از آن با سفر "مایک پومپئو" وزیر 
امور خارجه آمریکا به چین جهت جلوگیری از اقدامات تالفی جویانه پکن 
و هم چنین متقاعد کردن چینی ها برای کاهش خرید نفت از ایران بدون 

هیچ موفقیتی این کشور را ترک کرده بود. در کنار اظهارات ترامپ مبنی بر 
اینکه بزودی بر روی دیگر کاالهای چینی به ارزش 16 میلیارد دالر نیز تعرفه 
اعمال می شود هم بالفاصله چینی ها نیز کارتی از لیست 16 میلیاردی تعرفه 
بر کاالهای آمریکایی را روی میز گذاشتند. تهدیدات دو طرف مبنی بر تالفی 
جویی و گسترش برنامه تعرفه یی هم اکنون مرزهایی ورای اختالفات تجاری 
پیدا کرده است و کامال تبدیل به یک جنگ تجاری تمام عیار شده که به نظر 
می رسد در ادامه از حوزه اکونومی به حوزه ژئوپلتیک هم کشیده خواهد 
شد. اینکه دونالد ترامپ می گوید که کسری تجاری چین و آمریکا حدود 
375 میلیارد دالر است و بعضی از تحلیلگران هم به دلیل تراز باالی حجم 
صادرات چین در مقابل صادرات آمریکا نتیجه می گیرند که دست ترامپ 
بر روی این میز قمار پر تر از طرف چینی است به دالیلی تا حدودی گمراه 
کننده است. اول اینکه هفتاد درصد اقتصاد چین دولتی و متمرکز بوده و 
در یک رقابت، این دولت ملی و بسیار ثروتمند می تواند به راحتی زیان را 
کنترل و مهار کند در حالی که اقتصاد کامال خصوصی آمریکا برای زیان بران 
هیچ پوشش جبرانی ندارد. دوم اینکه در مقایسه 375 میلیارد حجم تجارت 
چین با آمریکا در مقابل صدور حدود 130 میلیارد کاالی آمریکایی به چین 
هم یک مغالطه آماری انجام می شود چرا که از حجم 375 میلیارد دالری 
صادرات چین به آمریکا حجم عظیمی از آن مربوط به کاالهای ابرشرکت های 
آمریکایی و بین المللی از جمله "اپل" و خودروسازی "جنرال موتورز" می باشد 
که به دلیل کارگر ارزان چینی خط تولید خود را در این کشور به راه انداخته 
و کاالی ساخته شده را به آمریکا صادر می کنند. سوم اینکه در خزانه داری 
چین هم اکنون بیش از 1,8 هزار میلیارد اوراق قرضه دولتی آمریکا وجود دارد 
که در صورت نیاز، با عرضه به بازار می تواند دالر را به سقوط بکشاند. چهارم 

اینکه چین در آخرین کنگره حزب کمونیست با پیش 
بینی چنین وضعیتی سیاست تمرکز بر بازار داخلی را 
در کانون توجه خود قرار داد و این بازار 1,3 میلیارد 
نفری پتانسیل بزرگی برای جذب کاالی ملی دارد اما 
آمریکا دچار یک اشباع بازار در داخل کشور می باشد. 
پنجم اینکه محاسبات غلط آمریکایی ها برای تشدید 
جنگ تجاری همه جانبه با دیگر حوزه ها و از جمله 
چین و روسیه به عنوان رقیب و اروپا و آمریکای شمالی 
به عنوان متحدین تاریخی خود در این مبارزه آنان را 
در انزوا قرار داده است چنان که در طی ماه های اخیر 
دولت های اروپایی، کانادا و مکزیک نیز به صراحت از 
اقدامات تالفی جویانه خود در مقابل واشینگتن برای 
ورود به بازی تعرفه ها اذعان کرده اند.                                                        
با  درگیر  های  طرف  تمام  اکنون  هم  که  مهمی  نکته 
کاالهایی  روی  بر  تعرفه  اعمال  کنند  می  دنبال  را  آن  زیرکی  با  واشینگتن 
است که در ایالت ها و پایگاه رای جمهوریخواهان از جمله آالباما، میشگان، 
پنسیلوانیا، کارولینا ی جنوبی، تگزاس و ویسکانسین در آستانه انتخابات 
کنگره اعمال کرده اند و این می تواند موجب شکست حزب جمهوریخواه 
در کسب اکثریت کنگره شود. اینکه چینی ها اقالمی مثل سویا )تولیدی در 
ایالت ها میانی جمهوریخواه( و ماشین سازی )در ایالت هایی که رای کارگران 
آن نقش عمده یی در پیروزی ترامپ بازی کردند( را در سیبل تنبهات خود 
قرار داده اند دقیقا یک حمله سیاسی نیز به حوزه قدرت رئیس جمهوری 
است. در چنین شرایطی روزهای 11 ژوئیه موعد نشست سران ناتو با توجه 
به اختالفات و تهدیدات ترامپ علیه متحدین برای افزایش بودجه و رعایت 
سقف دو درصدی و هم چنین چهار روز بعد نشست سران اتحادیه اروپایی 
با چین در 15 ژوئیه از اهمیت تعیین کننده یی برخوردار است. بدون تردید 
ادامه اختالفات رهبران ناتو با آمریکا و هم چنین اتحادیه اروپایی مورد تهدید 
تجاری ترامپ به واسطه اشتراک منافع با چین در این خصوص می تواند 
نقش اساسی را ایفاء کند. واشینگتن در شرایط کنونی توان یک جنگ تجاری 
همه جانبه با تمامی قدرت های جهانی را ندارد و شاید در حوزه اقتصادی 
امنون ترامپ در همان گرداب اشتباه محاسبه یی افتاده باشد که قبل از 
آن "ناپلئون" و "هیتلر" در حوزه نظامی دچار آن شدند. امکان دیگری که در 
این جنگ تجاری آمریکا را به شدت تهدید می کند شکایت این کشورها به 
"سازمان تجارت جهانی" است که ترامپ در حال نقض تعهدات آن می باشد 
و به همین دلیل از هم اکنون زمزمه های خروج آمریکا از این سازمان به 

گوش می رسد.                       
                                                                     97/4/18
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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

در آینده و از اینجا به بعد، با»اروپای محافظه کارتری 
رودررو خواهیم بود« این تنها یکی از جمالتی است 
که ال به الی گفت و گوی آفتاب یزد و فریدون مجلسی 
قابل تامل بود زیرا این کارشناس مسائل بین الملل 
آمریکا«  »مدیرعامل  را  او  که  ترامپ  است  معتقد 
می داند نه »رئیس جمهور آمریکا« درست دست روی 
توان حتی  اروپایی ها  نقطه ضعف هایی گذاشته که 
فکر کردن به مقاومتی حداقلی نیز نخواهند داشت.

وقتی از مجلسی می پرسیم بین سه کشور فرانسه، 
با  تر  منطبق  و  همراه  کدام یک  انگلستان  و  آلمان 
او  می دارند  بر  گام  آمریکا  بین المللی  سیاست های 
شرایطی  کدام  هر  اما  سه!«  »هر  می دهد:  جواب 
خاص دارند که با توجه به مقتضیات داخلی خود با 

مسائل رو در رو خواهند شد.
مجلسی می گوید: ترامپ در مبارزات انتخاباتی روی 
چند مسئله مهم دست گذارده بود از جمله؛»تهدید 

»دیوار  پاریس«،  هوایی  و  آب  »پیمان  ایران«، 
مکزیک« و نیز»روشن کردن وضعیت مالی ناتو«. او 
پیش از سفر به مقر ناتو در اروپا به صراحت گفته بود 
که اروپایی ها باید سهم بیشتری از هزینه های ناتو را 
بپردازند به خصوص آلمان که از همه سهم اندک تری 
آلمان ثروتمندتر است و  می پردازد و به زعم ترامپ، 
باید هزینه های بیشتری را متقبل شود اما این همه 

ماجرا نیست.
این کارشناس اروپا این گونه مسئله را تشریح می کند 
در  سهم  بیشترین  همیشه  نظامی  هزینه های  که 
اقتصاد کشورها را به خود اختصاص می دهند  حوزه 
ژاپن  کشور  دو  دوم؛  جهانی  جنگ  به  بازگردیم  حال 
به عنوان دو کشور شکست خورده در جنگ  آلمان  و 
دو  این  و  شدند  معاف  بیشتر  نظامی  هزینه های  از 
کشور نیز تمام تالش خود را معطوف به پیشرفت و 
توسعه کردند و به جای صرف هزینه های اضافی در 
تجارت مشغول  و  به صنعت  نظامی  ماجراجویی های 

شدند.
این باز می گردد به فضای بعد از جنگ جهانی دوم و 
هنگامی که کشورها درگیر جنگ سرد بودند و شوروی 
محسوب  جهان  ابرقدرت  دو  از  یکی  همچنان  سابق 
می شد و مراقبت های نظامی نه به عنوان یک استراتژی 
که به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته شده مد نظر قرار 

داشت.
این روزها نه شوروی ابرقدرت مطرح است نه آلمان 
به  ترامپ  پس  جنگ!  در  خورده  شکست  دولت 

نمایندگی از آمریکایی ها این هشدار را منتقل می کند 
و  نمی کند  احساس  روسیه  از سوی  دیگر خطری  که 
چنانچه نخواسته باشند خواست های ایاالت متحده را 
و  ناتو خارج خواهند شد  از  نیز  آنها  برآورده سازند، 
روسیه  در معرض خطر  را  که همچنان خود  اروپایی 
می بیند ناچار است تا به خواست آمریکا و ترامپ تن 

در دهد و می دهد.
حقارت  به چشم  روسیه  به  سال ها  این  اگرچه  اروپا 
نگریسته است اما نباید از نظر دور داشته باشد که 
برخالف افکار و اندیشه اروپایی؛ این روسیه همیشه 
در این حالت باقی نخواهند ماند و باز هم به عنوان 
را خواهد  اروپایی ها  منافع  تهدید  یارای  که  ابرقدرتی 
صورت  به  فرانسوی ها  کرد.  خواهد  قدعلم  داشت 
سنتی خود را آقای اروپا می دانند پس طبیعی است از 
قدرت گرفتن روزافزون آلمان ها چندان خرسند نباشند 
کشور  تنها  اوکراین  بحران  در  می بینیم  اینکه  کما 
اروپایی که بیشترین سهم را بر عهده دارد آلمان است 
و قطعاً این مسئله از نظر روس ها دور نخواهد ماند 
روسیه ای که از دو عامل جمعیت و وسعت برخوردار 
است و در کنار اینها منابع ارزشمندی در اختیار دارد 
که در آینده می تواند زنگ خطری باشد برای همه اروپا 
اینجا  در  داریم.  آنها سراغ  از  که  آن شکنندگی ای  با 
تمایلی  هم  فرانسوی ها  که  باشیم  داشته  توجه  باید 
قابل درک برای هم پیمان ماندن با آمریکایی ها را در 

سرمی پرورانند.
انگلستان اما شرایط خاصی دارد، خارج از قاره بودن، 

عموزادگان  با  تا  کرد  خواهد  مجاب  را  انگلیسی ها 
باشند  آمریکایی خود روابطی سفت و محکم داشته 
پس می بینیم قاره سبز چندان موقعیتی برای رو در رو 

شدن با خواست ترامپ ندارد.
نیز  بار  این  که  برمی آید  چنین  مجلسی  تحلیل  از 
ترامپ به تمامی خواست های خود جامه عمل خواهد 
می کنیم  سوال  را  مسئله  این  او  از  وقتی  پوشانید. 
می گوید شاید در مقام حرف و موضع گیری جز این به 
دست آید اما عمالً می بینیم مانعی سر راه ترامپ برای 
افزایش سهم مالی اروپایی ها در هزینه های ناتو وجود 

نخواهد داشت.
مسئله مهم دیگر اما اتفاقات داخلی انگلستان است؛ 
بوریس  قرار گرفته،  استعفا  ترزامی  باز هم در فشار 
جانسون و وزیر برگزیت انگلستان استعفا داده و اما 
نظر عجیب  اظهار  این  ناگهان  ترامپ  در همین حال 
را مطرح می کند که: »ترزا می  به حرف های من گوش 
نمی دهد و من فکر می کنم جانسون می تواند نخست 
گفته  این  می پرسم  مجلسی  از  باشد!«  خوبی  وزیر 

ترامپ حاوی پیام خاصی است؟
این کارشناس مسائل اروپا و بین الملل می گوید. ترزا 
می و جانسون در یک موضع اختالف دیدگاه دارند؛ می   
]همکاری  شود  جدا  اروپا  اتحادیه  از  آرام  می خواهد 
و آمد و اشتغال  آزادی رفت  یابد فقط  ادامه  اروپا  با 
اتباع اتحادیه حذف شود[ و اما جانسون مخالف این 
نظر است و قائل به اینکه باید خیلی سریع و جدی 
این جدایی  این است که  خارج شد. نظر ترامپ هم 

می بینیم  پس  پذیرد  مالیم صورت  و  آرام  نمی تواند 
انجام  و  می گوید  همانی  جانسون  موضوع  این  در 
این  از  شاید  می گذرد.  ترامپ  ذهن  در  که  می دهد 
رو است که ترامپ دست به تهدید»می« می زند و 

حمایت از جانسون.
اینکه  باشد  داشته  وجود  است  ممکن  که  سوالی 
ترامپ عمالً در حال دخالت در امور داخلی انگلستان 
نمی کنید حزب  فکر  آیا  از مجلسی می پرسم  است، 
دهد؟  نشان  واکنش  خاص  موضوع  این  در  کارگر 
طور  به  می گوید  و  است  مثبت  پاسخش  مجلسی 
خواهد  نشان  خود  از  واکنش هایی  حزب  این  قطع 
داد ضمن آنکه جانسون با تکیه بر آراء دو سال قبل 
خواهان اجرای تند و تیز برگزیت است در حالی که 
مردم انگلستان بعید است امروز هم همان نظر دو 
سال قبل خود را به طور کامل تایید کنند. پس این 
دچار  جانسون  که  است  محتمل  نیز  گیری  نتیجه 

خطای محاسباتی شده است.
می گویم در برخی رسانه ها بارها مطرح شده بود که 
تکرار شود  اگر برگزیت مجدداً  برخی معتقد هستند 
ممکن است رای نیاورد آیا با این شرایط جانسون در 
جامعه سیاسی انگلستان دچار نادیده انگاری نخواهد 
شد؟ مجلسی ضمن تایید فضای فعلی انگلستان تاکید 
می کند بوریس جانسون در استعفا دادن هم عجله 
کرد و هم اشتباه چون انگلیسی ها هزینه های خروج از 
اتحادیه و پیوستن به برگزیت را تا این اندازه سنگین 

نمی پنداشتند.
ترامپ در جایی گفته است: »مذاکره با پوتین راحت 
تر از سر و کله زدن با ناتو است« از مجلسی معنای 
اروپا  مسائل  کارشناس  این  می پرسیم.  را  حرف  این 
می گوید: در ناتو، آمریکا باید حرفی را به کرسی بنشاند 
با  اما در مواجهه  که مخالفینی سفت و سخت دارد 
ابرقدرت  دیگر  که  است  مواجه  کشوری  با  روسیه 

نیست پس چندان کار سختی نخواهد داشت.
سوال انتهایی من این است که آیا ترامپ از این به بعد 
به یک خط قرمز شکست آور برای سیاسیونی که در 
جامعه اروپایی همچون او می اندیشند تبدیل نخواهد 
شد؟ مجلسی همه چیز را موکول می کند به انتخابات 
که  جایی هایی  به  جا  و  آمریکا  خود  در  بعد  چندماه 
قطعا  وضعیت  است  معتقد  او  می پذیرد.  صورت 
فرق خواهد کرد. وقتی می گوییم اروپا این وسط چه 
خواهد شد، می گوید: دست به عصاتر، محتاط تر و 

محافظه کارتر از همیشه.
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ترامپ چرتکه به دست راهی اروپا شده است نه اسلحه به دست!
گفت وگوی آفتاب یزد با فریدون مجلسی / رضا بردستانی
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نظامی  با  خوبی  میانه  ارسطو  می دانیم 
دموکراسی زمان خویش نداشت. افالطون 
هم  او  و  بود  جمهوریت  نظام  خواهان 
میانه خوبی با دموکراسی نداشت. مدینه 
فاضله ای که افالطون آن را ترسیم می کرد، 
در خیلی از زمینه ها به نحوی الگوی خشنی 
از نظام اشتراکی بود. در نظام جمهوری وی 
بهتر است شاهان فیلسوف و یا فیلسوفان، 
سیاستمدار و قدرت مدار جامعه باشند. در 
تری  جامع  تحلیل های  ارسطو  زمینه  این 
نظام های  مختلف  اشکال  و  داده  انجام 
و  دوهزار  حدود  را  حکومت  سیاسی 
خویش  توان  حد  در  پیش  سال  چهارصد 
به تصویر کشیده است، که هنوز به میزان 
بشری  جامعه  استفاده  مورد  قدرتمندی 
چنین  را  ها  نظام  این  وی  می گیرد.  قرار 

تقسیم بندی میکند.

اینطور  را  نظام های سیاسی  انواع  ارسطو 
در  سیاسی  قدرت  می کند.  بندی  دسته 
دسته ای  یا  نفر،  یک  دست  در  یا  جامعه 
کوچک چند نفری و یا جامعه و نمایندگان 
انتخابی جامعه خواهد بود. بر اساس این 
دسته بندی ها، نهاد قدرت مدار سیاسی یا 
جامعه را در راستای تامین منافع مردمی، 
و یا منافع شخصی خویش هدایت و اداره 
این دسته  ترتیب  این  به  او  خواهند کرد. 
مونارشی،   – دیکتاتوری  به  را  بندی های 
الیگارشی – اریستوکراسی و باالخره پالیتی 
در  می کند.  بندی  تقیسم  دموکراسی   –

برای  جایگاهی  ارسطو،  ساختاربندی  این 
جمهوریت افالطون مشاهده نمی شود.

اسپارت،  از  آتن  از شکست  بعد  افالطون 
مسافرت  ایتالیا  جنوب  به  سال  چندین 
کرد. او از یک نظر شکست آتن را به منزله 
از  می کرد.  ارزیابی  دموکراسی  شکست 
اساس  بر  درجامعه  دموکراسی  وی  نظر 
که  مردم  توده های  پوپولیستی  نظریات 
و  تاثیرات  نفوذها ،  مختلف  انواع  بوسیله 
نمی تواند  کند،  تغییر  می تواند  دخالت ها 
حکومت ها  فقط  دموکراسی  بشود.  اداره 
عمومی  افکار  ویژه  موقعیت  اساس  بر  را 
مردم در مقطع مشخص زمانی برآمد کرده 
سرکار  بر  را  ویژه ای  سیاسی  نمایندگان  و 
می آورد تا در کوتاه مدت بتواند به نیازهای 
برنامه ای زمان خویش پاسخگو باشد. این 
استوار  و  محکم  بصورتی  نمی تواند  نظام 
بر  و  مدت  بلند  برنامه ریزی  پایه های  بر 

بنیان های استوار پایه ریزی گردد.
نیازها،  تاثیر  تحت  مردم  عمومی  افکار   
آنها  طلبی های  جاه  و  هوس ها  غرایض، 
می تواند از طرف خود و دیگران مورد تاثیر 
قرار بگیرد. جمهوریت باید مدافع عدالت 
هارمونیک  حیات  عرصه  و  بوده  همگانی 
تمام اقشار و طیف های اجتماعی در کنار 
یعنی  عدالت  نماید.  تامین  را  همدیگر 
نظر  این  از  غیر خودی.  به حقوق  حرمت 
توسط  افالطون  جمهوریت  که  است 
نخبگان و فیلسوفانی اداره می گردد که باید 
باشند.  داشته  خود  در  چندی  ویژگی های 

این ویژگی ها به ترتیب شامل زیر است:
الف – عدالت به منزله ارتقاع و شکوفائی 
طیف های  انسانی  پتانسیل های  حد اکثر 

مختلف اجتماعی می باشد.
ب – رهبران جامعه باید معتقد به ارزش ها 
و آرمان های  واالی انسانی )ویرچو( باشند. 
شهامت  و  جسارت  دارای  باید  آنها   – ج 
الزم جهت پیاده کردن اهداف و برنامه های 

خویش باشند. 
د – افراد متزلزلی نباشند که تحت تاثیر 

هوس ها و منافع شخصی قرار بگیرند.
افالطون  و  ارسطو  انتزاعی  از صحبت های 
جوامع  بر  نظری  و  بیائیم  بیرون  کمی 
در  را  انگلستان  کشور  بیاندازیم.  اطراف 
نظر گرفته و آن را با مدل ارسطوئی مورد 
مجلس  هنوز  آنها  دهیم.  قرار  مقایسه 
را  مردم  انتخابی  نمایندگان  کنگره  و  ملی 
"خانه عوام" )هاوس آو کامانز(، با ادبیات 

فئودالی  و  برده داری  زمان های  التصادقی 
دموکراسی  مهد  مثال  امروز  که  می نامند، 
اراده مردمی می باشد. در کنار آن  ابراز  و 
از »نخبگان«  که  دیگری  کوچکتر  مجلس 
اربابان«  »خانه  بنام  را   میگردد  تشکیل 
لوردز( می نامند که همانند  آو  )هاوس  یا 
مجلس اریستوکرات ها می باشد. می دانیم 
انگلستان،  سیاسی  نهادهای  راس  در  که 
حاکمیت سلطنت یا "مونارشی" قرار دارد. 
در مکتب فلسفه  که  نیست  جای تعجب 
یک  از  ما  شانزده  قرن  انگلیسی  سیاسی 
طرف "جان الک" را داریم که از آزادی های 

سرنوشت  تعیین  و  مالکیت  در  فردی 
خویش "دموکراسی" دفاع می کند هستیم، 
که  هابس"  "توماس  با  دیگر  طرف  از 
سلطنتی  قدرتمند  نظام  حفظ  خواهان 
"مونارشی" جهت تامین امنیت کلیت کشور 
است، هستیم.  آیا در انگلستان هم عوام، 
هم اربابان و برگزیدگان و هم سلطنت در 
جایگاه خویش و در تکمیل همدیگر اعمال 
میشل  قول  به  اینکه  یا  می کنند؟  قدرت 
فوکو، مراکز اصلی و ثقل قدرت را باید در 

جاهای دیگری جستجو کرد؟
"مجلس  هم  ایران  اسالمی  جمهوری 
خبرگان" خود را تشکیل داده است و هم 
آیا  را.  نظام"  مصلحت  تشخیص  "شورای 
از  طنزی  و  کمدی  الگوبرداری   مدل  این 
مدل جمهوریت افالطون نیست که در آن 
نخبگان دگم ایدئولوژیک اسالمی در راس 
هم  بلکه  می گیرند؟  قرار  سیاسی  قدرت 
الگوئی کمدی از اریستوکراسی یا الیگارشی 
جمهوری اسالمی ایران باشند.  اپوزیسیون 
گذار  دوران  برای  ایران  آزاده  و  ترقی خواه 
به بعد از عبور از جمهوری اسالمی ایران 
موسسان"  "مجلس  تشکیل  خواهان 
خویش جهت تنظیم قانون اساسی جدید 
است. آیا این مجلس موسسان یک نوعی 
از الگوبرداری کوتاه مدت از مدل جمهوریت 

افالطونی نیست؟
دوباره نظری بر ایران بیاندازیم. آیا می توان 
حاکمیت والیت فقیه در ایران را به نوعی 
مقایسه  تک نفره  اتوکراتیک  دیکتاتوری 
ایران  اینکه مرکز اصلی قدرت در  یا  کرد؟ 
از  شده ای  دست چین  الیگارشی  دست 
سرداران سپاه، روحانیون و بازاریان دست 
چین شده هستند که ولی فقیه هم بعنوان 
و  ایدئولوگ  و  مجموعه  این  از  عضوی 

سمبل آن عمل می کند. 
اگر نظری بر ارزش های نظامی جمهوریت 
افالطونی، یعنی عدالت، رهبری انسان های 
انسانی،  واالی  ارزش های  به  باورمند 
این  کردن  پیاده  در  شهامت  و  جسارت 
سیاسی  احزاب  آیا  بیاندازیم،  آرمان ها 
ترقی خواه و آزاده به منزله آکادمی تربیت 

چنین افراد و نظامی نیستند؟ 
گرچه هم جمهوریت زمان افالطون و هم 
امروز  زمان  با  ارسطو  زمان  دموکراسی 
شاهد  ما  اما  دارند،  اساسی  تفاوت های 
را  سیاسی  نظام  که  هستیم  و  بوده  آن 
دارای  می نامیم  دموکراسی  را  آن  ما  که 
اشکاالت جدی است. این نظام می تواند به 
انتخاب شدن و بر سر کار آمدن هیتلر ها، 
دونالد ترامپ ها، اردوغان ها و افراد مشابه 
آنها منجر گردد. از طرف دیگر جمهوریت 
افراطی  کمی  و  جدی  شکل  در  افالطون 
مشابه  دیکتاتوری های  به  می تواند  آن 
وسطی  قرون  در  کلیسا  حاکمیت خشن  
حتی  و  ایران  در  امروزین  فقیه  والیت  و 
در  گذشته  کمونیستی  دیکتاتوری  نظام 

کشورهای اروپای شرقی منجر گردد. 
امروز در جامعه ای ترکیب شده از کودکان، 
جوانان، میان ساالن و مسن ها از یک طرف 
کسبه،  دهقانان،  کارگران،  وران،  پیشه  و 

مردان،  زنان،  مختلف،  ادیان  و  ملیت ها 
سرمایه داران و تکنوکرات ها و بوروکرات ها 
عدالت  بر  مبتنی  نظام  روشنفکران،   و 
اجتماعی  گروه  یا  کس  هر  آن  در  که  را 
خواهان تحقق حقوق طبیعِی غیر خودی ها 
می توان  چگونه  می باشد،  خودی ها  و 
تعریف کرد؟ در این روند پیشبرد عدالت، 
پتانسیل های  تعالی  و  ترقی  دادخواهی، 
ترقیخواه،  سیاسی  احزاب  انسانی؛ 
تعاونی ها ،  اتحادیه ها،  سندیکاها، 
موسسات غیر انتفاعی، نهادهای ورزشی و 
هنری، انجمن ها و غیره چه نقش هائی را 
می توانند ایفا نمایند؟ گرچه این موسسات 
به وسیله اساسنامه و مرامنامه های داخلی 
در  جاری  قوانین  موازات  به  خویش 
از  می شود  چگونه  می شوند،  اداره  کشور 
در  الیگارشی قدرت  شکل گیری قطب های 
درون آنها جلوگیری کرد تا این ساختارهای 
دچار  خویش  درون  از  مردمی  و  مدنی 
و  پویائی  شرایط  در  و  نگردند  پوسیدگی 
متعالی  حیات  و  رشد  به  مستمر  پاالیش 

خویش ادامه دهند.
که  را  الگوهائی  همچنان  هنوز  گاها  ما 
بشری  تمدنی  ارزشمند  تجربه  درستی  به 
میباشند، کپی کرده و بدون اینکه به خود 
اجازه دهیم آنها را مشمول تکامل تاریخی 
نقد  مورد  و  گرفته  ذره بین  زیر  دانسته، 
دیالکتیکی قرار دهیم، به تکرار و بازتولید 
آنها می پردازیم.  در دنیای دیجیتال امروزی 
و  بین المللی  مقیاس  در  انسان ها  که 
به صورتی مداوم در حال تبادالت ارتباطی 
بشریت  دیگر  که  دنیائی  در  میباشند، 
نزدیک تر  نتیجه  این  به  بیشتر  هرچه 
مصرف گرایانه،  نظام  تنها  نه  که  می شود 
استثمارگرایانه سرمایه داری  و  سودجویانه 
ناپیدای  و  مدرن  برده داری  استقرار  با 
خویش نه تنها در راستای نابودی طبیعی 
کره زمین حرکت می کند، بلکه دیگر قادر 
و ملی  تبعیضات جنسی، طبقاتی  رفع  به 
مدل ها،  ارزش ها،  نمی باشد.  نیز  غیره  و 
نظام های اداری و ساختارهای نوین جامعه 
مدنی بالنده امروزی، باید چه ویژگی هائی 
را داشته باشند تا اینکه بتوانند در راستای 
قرن  مدرن  انسان  نوین  روایت  زایش 
نوین  فصل  و  کرده  حرکت  یکم  و  بیست 

تاریخ بشریت را رقم بزنند.
در این روند فورمول بندی مونتسکیو از نظر 
مقننه،  قوای  میان  کشوری  قوای  تقیسم 
قضائیه و مجریه و اداره نظام کشوری بر 
پایه های قوانین مدنی فقط بخش کوچکی 
می دهند.  تشکیل  را  عمومی  تصویر  از 
پویائی، شکوفائی و تعالی علمی، فرهنگی ، 
مدنی و دیگر پتانسیل های حیات انسانی 
طبیعی در دنیای امروز در وهله اول نیاز 
جمهوری  مانند  نظام هائی  از  عبور  به 
اسالمی ایران از یک طرف و به زیر کشیدن 
حاکمیت نظام سیاسی اقتصادی نئولیبرالی 
امپریالیستی از طرف دیگر و دفن آنها در 

تاریخ گذشته های بشریت می باشند.
۱۴ جوالی ۲۰۱۸

دموکراسییاجمهوریتویادیگرچی؟

دنیزایشچی

اجتماعیچندنفریتکنفری

پالیتیالیگارشیدیکتاتوریمنافعشخصی

دموکراسیاریستوکراسیمونارشیمنافعمردمی
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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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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 • • • 

4 years young, 
7bedroom & 6 bathroom

3 kitchens, legal suit, 
3851 sqft

3327 Robson St, Coquitlam, BC.

$1,788,800
New

Profitable Convenience Store
 in Dountown Vancouver
Excellent Brewery business with 25 years 
history and 2 licenses (Beer & Wine)

Donair shop w liquor license in Kitsilano

Donair shop w Pizza & Persian Kabob in Poco

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

Shoe Repair Shop in Vancouver (West)

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

Profitable Security business with 3 vehicles

Franchised Print Shop in Coquitlam

Donair shop on Granville St, downtown

Coffee shop/ Restaurant & Bar in Vancouver

Smoke shop in a mall- N Coquitlam

$185K

$250K

$1050

$59,500

$300K

$29K

$198K

$180K

$299K

$148K

$98K

$148K

Sold

گزیده خبرهای کانادا 	�

فراخوان برخی از داروی های کاهنده فشار خوِن حاوی valsartan به دلیل احتمال سرطان زا بودن آن ها
سوی  از   valsartan ماده  حاوی  داروی  چندین  مصرف 
درمان  برای  داروها  این  است.  شده  منع  سازندگانشان 
از  تا  می شوند  استفاده  باال  خون  فشار  به  مبتال  بیماران 
در  همچنین  کند.  جلوگیری  مغزی  سکته  و  قلبی  حمالت 
بیمارانی که نارسایی قلبی داشته یا اخیرا دچار حمله قلبی 
در  اخیرا  اما  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  نیز  شده اند 
گزارشی از وزارت بهداشت کانادا اعالم شده است که ماده 
در   N-nitrosodimethylamine (NDMA( نام  به  آلوده ای 
والسارتان یافت شده است، که داروهای حاوی این ماده را 
نیز ناسالم می کند. NDMA یک ماده سرطان زا بالقوه انسانی 

است که مصرف طوالنی مدت آن موجب سرطان می شود.
پنج شرکتی که این داروها را تولید می کنند از سوی وزارت 

بهداشت کانادا فراخوانده شده اند.
اگر داروی مصرفی شما حاوی valsartan است به مصرف آن 
ادامه دهید مگر اینکه پزشک معالج یا متخصص داروخانه 

گفته باشد که مصرف آنرا متوقف کنید.
اگر هر داروی حاوی valsartan مصرف می کنید با متخصص 
داروخانه مشورت کنید تا به شما بگوید که آیا مصرف آن 

منع شده است یا نه.
با  اگر قبال از داروی حاوی این ماده استفاده کرده اید فوراً 
آن  درمانی  گزینه های  از  و  گرفته  تماس  متخصص  پزشک 

اطالع کسب کنید.
اگر برای آزمایش کلینیکی داروهای حاوی valsartan استفاده می کنید 
در صورت داشتن هر گونه سوالی آن را با پزشک معالج درمیان بگذارید.

در صورت بروز هرگونه عوارض جانبی ناشی از مصرف این داروها فوراً با 
وزارت بهداشت کانادا با این شماره تماس بگیرید: ۲۳۴۵-۲۳۴-۸۶۶-۱و یا 

فکس و ایمیل کنید.
درصورت هرگونه شکایتی با شماره زیر تماس بگیرید:

۱-۸۰۰-۲۶۷-۹۶۷۵

valsartan لیستی از داروهای حاوی
Product name/Active Pharmaceutical Ingredient DIN 
Strength Lot #
TEVA-VALSARTAN/HCTZ TABLETS PP 30s 02357046 320/25 mg 
35212731R
ACT-VALSARTAN 40MG FC TABLETS 100 02337487 40 mg 
K47338

ACT-VALSARTAN 80MG FC TABLETS 100 02337495 80 mg 
K45370
ACT-VALSARTAN 80MG FC TABLETS 100 02337495 80 mg 
K47652
ACT-VALSARTAN 80MG FC TABLETS 100 02337495 80 mg 
K47653
ACT-VALSARTAN 80MG FC TABLETS 100 02337495 80mg 
K47654
ACT-VALSARTAN 160MG FC TABLETS 100 02337509 160 mg 
K39691
ACT-VALSARTAN 160MG FC TABLETS 100 02337509 160 mg 
K44167
ACT-VALSARTAN 160MG FC TABLETS 100 02337509 160 mg 
K47657
ACT-VALSARTAN 160MG FC TABLETS 100 02337509 160 mg 
K47658

ACT-VALSARTAN 320MG FC TABLETS 100 02337517 
320 mg K44166
ACT-VALSARTAN 320MG FC TABLETS 100 02337517 
320 mg K45371
SANDOZ VALSARTAN 40 MG 02356740 40 mg 
All lots
SANDOZ VALSARTAN 80 MG 02356759 80 mg 
All lots
SANDOZ VALSARTAN 160 MG 02356767 160 mg 
All lots
SANDOZ VALSARTAN 320 MG 02356775 320 mg 
All lots
SANIS VALSARTAN 40 MG 02366940 40 mg 
All lots
SANIS VALSARTAN 80 MG 02366959 80 mg 
All lots
SANIS VALSARTAN 160 MG 02366967 160 mg 
All lots
SANIS VALSARTAN 320 MG 02366975 320 mg 
All lots
PRO DOC LIMITEE VALSARTAN 40 MG 02367726 
40 mg All lots
PRO DOC LIMITEE VALSARTAN 80 MG 02367734 80 mg All 
lots
PRO DOC LIMITEE VALSARTAN 160 MG 02367742 160 mg All 
lots
PRO DOC LIMITEE VALSARTAN 320 MG 02367750 320 mg All 
lots
SIVEM PHARMACEUTICAL ULC VALSARTAN 40 MG 02384523 40 
mg All lots
SIVEM PHARMACEUTICAL ULC VALSARTAN 80 MG 02384531 80 
mg All lots
SIVEM PHARMACEUTICAL ULC VALSARTAN 160 MG 02384558 160 
mg All lots
SIVEM PHARMACEUTICAL ULC VALSARTAN 320 MG 02384566 320 
mg All lots

سایت ایرانیان کانادا - ترجمه: محبوبه هاشمی

اقامه دعوی در دادگاه های ایران (بدون نیاز سفر به ایران):
* دعاوی ملکی از قبیل تخلیه، خلع ید، مطالبه و تعدیل اجاره بها، الزام به تنظیم سند رسمی، 

   انجام کلیه معامالت به وکالت از فروشنده یا خریدار، فسخ مبایعه نامه و . . .

* دعاوی خانوادگی از قبیل طالق و طالق توافقی، حضانت فرزندان، مهریه، استرداد جهیزیه، 
   ممنوعیت خروج، نفقه، تمکین، فسخ نکاح و . . .

* دعاوی ثبتی از قبیل تفکیک عرصه و اعیان، افراز و فروش ملک مشاع، ابطال سند مالکیت،
   اعتراض به ثبت و . . .

* امور حسبی از قبیل اخذ گواهی انحصار وراثت، تقسیم و فروش اموال متوفی، نصب و عزل
    قیم، حجر و . . .

* دعاوی کیفری از قبیل خیانت در امانت، فروش مال غیر، کالهبرداری، تصرف عدوانی و . . .

* دعاوی بانکی و تجاری از قبیل مطالبه وجه چک، دعاوی ورشکستگی و . . .

* دعاوی درخصوص مالکیت فکری اعم از دعاوی مربوط به اختراعات، طرح های صنعتی و عالمات

مالقات با تعیین وقت قبلی 

[Tel: 1 - 403 - 561 - 6454]   ساحل امینایی ـ کیوان حزینی
"please follow us at facebook/KH project consult"

       ساحل امینایى       
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در ایران مقیم کانادا

عضو کانون وکالی دادگستری مرکز (تهران)

کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی

Sahel Aminaee (Member of  Iranian Bar Association)
Master of  International Business law 

from Shahid Beheshti University
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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	�

از دست رفتن عنوان کانادا 
به عنوان معتبرترین کشور جهان

از  دنیا  بهترین کشور در  و  بعنوان معتبرترین  را  رتبه خود  کانادا رسما 
دست داده است.

Rep Trak Reputation Institute’s Country، یکی از بزرگترین موسسات 
انجام  را  مختلف  کشورهای  سنجی  اعتبار  ساالنه  که  جهان  تحقیقاتی 

میدهد، این رتبه بندی را منتشر کرده است.
Rep Trak پنجاه و پنج کشور را با باالترین میزان تولید ناخالص داخلی 

)GDP( در سه ماه اول 2018 مورد سنجش قرار داد.
در سال 2017 کانادا رتبه 1 را کسب کرد درحالیکه در سال جاری به رتبه 

هفتم سقوط کرد.
در زیر می توانید لیست بهترین کشورهای جهان در سال 2018 را مشاهده 

کنید:

سوئد
فنالند

سوئیس
نروژ

نیوزلند
استرالیا

کانادا
ژاپن

دانمارک
هلند

Country RepTrak 2018 :منبع

در این فهرست سوئد از نظر اخالق، شفافیت باال و فساد کم از مقام سوم 
به رتبه اول صعود کرده است.

این موسسه  ارشد  اجرایی  مدیر   Stephen Hahn Griffiths گفته  طبق 
“بطور کلی میزان اعتبار و شهرت بسیاری از کشورهای معتبر پیشین در 
باقی  باال  سال 2018 کاهش یافت و کشورهای معدودی در رتبه بندی 

ماندند.”
به گفته وی در نظرسنجی حاضر فاکتورهایی چون اخالقیات، زیباشناختی، 
کارکردن،  کردن،  زندگی  بازدید،  برای  تمایل  قبیل  از  خوب  احساس  و 
سرمایه گذاری در نظر گرفته شده اما لزوما عوامل دیگری از قبیل اقتصاد، 

میزان جمعیت و GDP لحاظ نشده اند.
ایرانیان کانادا: ترجمه محبوبه هاشمی

کانادا با رشد چشمگیر خرید 
کاالهای دست دوم روبه روست

صرف  را  دالر  میلیارد   29 ها  کانادایی    2017 سال  در  گزارشی  برطبق 
کاالهای دست دوم کرده اند که یک میلیارد دالر- معادل با 23.8 درصد- 
بیشتراز سال قبل است. این شامل خرید یا فروش، معاوضه، اجاره یا 

حتی اهداء اقالم دست دوم میباشد.
رشد   2017 سال  در  توجهی  قابل  طور  به  دوم  دست  کاالهای  خرید 
چشمگیری داشته است و از سال 2016 بیش از 20 درصد افزایش یافته 

است.
از 27  بیش  دوم  کاالی دست  اقتصاد  ارزش  که  دهد  می  نشان  نتایج 

میلیارد دالر به عبارتی برابر 1.3 درصد از کل تولید اقتصاد کانادا است.

این چهارمین سال است که Kijiji، بزرگترین سایت اینترنتی آنالین کاالهای 
دسته بندی شده کانادا، پالس کاالهای دست دوم کانادایی را در دست 

گرفته است.

متی مک کینزی، مدیر کل Kijiji بیان کرد: "در سال گذشته کانادایی ها به 
طور متوسط 2000 دالر از طریق بیزینس دست دوم   به دست آورده اند، 
که این نسبت به درآمد ساالنه کارگرانی که به طور متوسط   تمام وقت کار 

میکنند خیلی بیشتر است.
یک فرد معمولی با فروش کاالهایی که دیگر مورد نیازش نیست، 1,134 
دالر به دست می آورد، و در طول سال به طور متوسط   825 دالر صرفه 

جویی میکند.
روشن است که اقتصاد کاالهای دست دوم بخش پایدارو پررونق زندگی 
در کانادا است. چرا که شهروندان کاالهای خود را تبدیل به پول میکنند و 

به گذران زندگیشان کمک میکند.

Millennials و Generation-X'ers   بزرگترین استفاده کنندگان از اقتصاد 
دست دوم هستند.

دلیل اصلی خرید کاالهای دست دوم، سود رسانی، صرفه جویی در پول 
و هزینه میباشد، و دلیل دیگر آن نگه داشتن اقالم مفید و کاهش میزان 

زباله هاست.

لباس،  از:  عبارتند  دارند  بیشتری  خواهان  که  دوم  دسته  برتر  کاالهای 
مبلمان،  کودک،  لباس  ها(،  ها، سی دی  )کتاب  اقالم سرگرمی  کفش، 

بازی ها، اسباب بازی ها و بازی های ویدئویی
طبق گزارشات انتاریو بیشترین خرید و فروش کاالهای دست دوم را به 
خود اختصاص داده است، و سپس آلبرتا )که در سال 2016 در رتبه اول 
قرار داشت(، Prairies، کبک و آتالنتیک کانادا در جایگاه های بعدی قرار 

دارند.

Kijiji توصیه می کند که فروشندگان لیست اقالم خود را با عناوین کامل، از 
جمله جزئیات در مورد محصول، نام تجاری، اندازه و قیمت آن و همچنین 
عکس کاال با نورپردازی مناسب، نمای نزدیک، زوایای مختلف و وضوح 
تصویر در سایت بگذارند. و در آخر، یک قیمت فروش منصفانه را انتخاب 

کنند تا بتوانند کاالی دسته دوم خود را بفروش برسانند.
ایرانیان کانادا: ترجمه نسیم عدلی مقدم
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گزیده خبرهای کانادا 	�

افزایش نرخ بهره برای چهارمین بار 
نوید شکوفایی یا رانندگی براساس آینه عقب!

Bank of Canada governor Stephen Poloz has now hike the bank's interest rate four times in his tenure. (Sean Kilpatrick/Canadian Press)

رسانه هدهد: استیون پولوز رئیس بانک مرکزی کانادا وعده خود را عملی 
کرد. او در سخنرانی روز گذشته خود )چهارشنبه( نرخ بهره را در بانک مرکزی 

کانادا افزایش داد و به عدد 1.5% رساند.
و  نوآوری  موجب  حقیقت  در  بهره  نرخ  افزایش  که  معتقند  کارشناسان 
افزایش  افزایش موجب  این  اما در حقیقت  اقتصاد است  در  شکوفایی 
نرخ بهره در خرید خانه، افزایش نرخ دالر کانادا، افزایش هزینه خانوار و 

همچنبن کاهش قیمت مسکن و کاهش صادرات میشود.
نرخ بهره بانکی تاثیری بر نرخ بهره ای دارد که کانادایی ها بر اساس آن از 
بانک های کوچک برای مواردی مانند وام های مسکن، حساب های پس 
انداز و GIC ها استفاده می کنند. این حرکت به این معنی است که وام 
گیرندگان را مجبور به بازپرداخت بیشتر می کند، اما در عین حال سپرده 

گذاران می توانند انتظار داشته باشند که درآمد بیشتری کسب کنند.
تولید  افزایش  اخیر که نشانگر  در ماه های  اقتصادی  داده های  از  پس 
ناخالص داخلی، بازار کار سالم و باال رفتن هزینه زندگی بود در واقع انتظار 

میرفت که چنین اتفاقی بیفتد و بانک نرخ بهره خود را باال ببرد.
اما در عین حال که این گزارش نگاه مثبتی به  چشم انداز های اقتصادی 
دارد، به »دلیل عدم اطمینان در مورد آینده نفتا« حرکت رو به جلو  را با 

همراه با نگرانی هایی پیش بینی میکند.
مقامات کانادا معتقدند که جنگ تجاری میان کانادا و آمریکا در سطح 
کنونی را مشکل اصلی نیستند و نتایج منفی آن به خاطر افزایش قیمت 
نفت و رونق اقتصادی در آمریکا، جبران می شود. اما نگرانی بزرگ آن است 

که آمریکا تهدید خود را عملی کند و بر واردات اتومبیل و قطعات آن از 
کانادا تعرفه ببندد که در این صورت شوک بزرگی وارد خواهد آمد.

برهمین اساس رویال بانک کانادا نرخ وام خود را افزایش داد و به عدد 
3.45 و پیش بینی میشود در این هفته دیگر بانک های کانادا نیز نرخ 

بهره خود را تغییر دهند.
توسط  کانادا  فوالد  و  آلومنیوم  صنایع  بر  همچنان  نرخ  این  تاثیرات 
بانک مرکزی بررسی خواهد شد تا مانع از تاثیر غلط از تصمیمات دولت 
پولوز  استیون  روی  پیش  چالش  بزرگترین  حاضر  حال  در  آمریکاگردد. 
گمرک و تاثیر دولت امریکا است. همچنان که تصمیمات اخیر ترامپ باعث 

افزایش نرخ نفت تا 73 دالر شده.
در حالی که افزایش نرخ بهره دور از انتظار نبود  باعث تعجب منفی برخی 
سرمایه گذاران ارز شده است، که بعد از تصمیم نرخ بهره وارد فروش دالر 

شدند، مدت کوتاهی پس از اعالم، ارزش دالر کانادا تغییر کرد.
اوری شونفلد اقتصاددان کانادایی در گزارشی به سی بی سی گفت: افزایش 
نرخ بهره امروز رانندگی بر اساس آینه عقب بود )منظور با پشتوانه گذشته(، 
شونفلد گفت که تصمیم بانک در افزایش نرخ بهره است، اما در عین حال 
از مسائل مربوط به NAFTA و ابرهای تاریک افق پیشرو ابراز نگرانی کرد 
که دید از پنجره جلویی واضح و افتابی نیست )منظور چشم اندازه آینده 
از شفافیت کافی برخوردار نیست( او ادامه داد این بیانیه حداقل تقویت 

تفکر نیاز به حرکت محتاطانه را نشان میدهد.

کریس هدفیلد فضا نورد کانادایی؛ انسان در گذشته می توانست به مریخ برود
رسانه هدهد: کریس هدفیلد فضا نورد کانادایی در یک اظهار نظر جنجالی 
مدعی شده که امکان اعزام فضانورد به مریخ در سالهای گذشته همیشه 

وجود داشته است.
کریس هدفیلد اولین فضانورد کانادایی بود که در مدت زمان 166 روز در 
مدار زمین و در ایستگاه فضایی بین المللی حضور داشته است. وی اخیرا 
تجربیات و اطالعات فضایی خود را در یک دوره آنالین پیشرفته به اشتراک 

گذاشته است.
کریس هدفیلد در مصاحبه اخیر خود در پاسخ به این سوال که آیا نسبت 
به ادعاهای شرکت های بزرگی چون اسپیس ایکس، ناسا و بلو اریجین 
نسبت به اعزام انسان به مریخ خوش بین است یا خیر؟ پاسخ داد، امکان 

اعزام انسان به مریخ باید در دهه های پیشین میسر می شد.
برگرداند،  و  رساند  ماه  به  را  ما  زمان  آن  در  که  فناوری   کرد،  اظهار  وی 

می توانست ما را به مریخ نیز اعزام کند.
تا  بود  شده  گرفته  نظر  در  ناسا  توسط  برنامه هایی   1۹5۲ سال  اوایل  در 
فضانوردان را توسط موشک ساترن Saturn V ( 5( به سیاره همسایه ما 
یعنی مریخ اعزام کند که این زمان 15 سال قبل از اولین ماموریت آپولو بود.

به گفته کریس هدفیلد ، درست است که ناسا در آن زمان از نظر فنی 
قادر به اعزام انسان به مریخ بود ولی این سفر نه آسان بود و نه امن. 
همچنین زندگی انسان را هم در معرض خطر قرار می داد و ممکن بود 
تعداد زیادی از فضانوردانی که به آن ماموریت اعزام می شدند نیز جان 

خود را از دست بدهند.
کریس هدفیلد از شرایط سفر به سیاره سرخ مطلع است و عنوان کرد که 

فاصله مریخ بیشتر از مسافتی است که مردم فکر می کنند.
در حقیقت 66۰ بار بیشتر از فاصله زمین تا ماه است.

کریس هدفیلد که به دلیل فعالیت هایش یکی از محبوب ترین شخصیت 
های کشور کانادا به حساب می آیید در در اواخر دهه 1۹6۰ تصمیم گرفت 
فضانورد شود و با دو مانع روبه رو بود؛ وی در آن زمان تنها ۹ سال داشت 

و دوم اینکه کانادا حتی یک برنامه فضانوردی نداشت، کریس هدفیلد گام 
به گام خود را به جایگاه پروازهای فضایی رساند و سه بار به فضا پرواز کرد.
وی تنها کانادایی است که به ایستگاه فضایی میر سفر کرده، تنها کانادایی 
 35 اکسپدیشن  فرماندهی  و  داده  انجام  فضایی  پیاده روی  که  است 

ایستگاه فضایی بین المللی را برعهده داشته است.
انتخاب  عنوان فضانورد  به  در سال 1۹۹۲  که  اینکه هدفیلد  از  کمی پس 
شد، برای انجام تمرینات تخصصی ماموریت در مرکز فضایی جانسون ناسا 
دعوت شد که در آن زمان برای کانادایی ها امتیاز نادری محسوب می شد.

کریس هدفیلد پیش از اینکه فضانورد شود یک خلبان کامل بود. وی کار 
و  کرده  آغاز  کانادا  افسری هوایی  دانشکده  دانشجوی  عنوان  به  را  خود 

و  آمریکای شمالی)نوراد(  دفاع فضایی  فرماندهی  پروازی  ماموریت های 
دانشکده خلبان آزمایش نیروی هوایی آمریکا را اجرا کرد, در این تصویر 

هادفیلد پیش از ماموریت STS-1۰۰ شاتل در سال ۲۰۰1 دیده می شود.
کریس هدفیلد یادگیری زبان روسی را در اوایل کار فضانوردی خود آغاز 
کرده و اولین پرواز فضایی اش)STS-74( را در نوامبر 1۹۹5، سه سال قبل از 

پیوستن به گروه فضانوردان انجام داد.
وی تنها کانادایی است که از ایستگاه فضایی میر روسیه بازدید کرده است. 

هادفیلد در ماموریت کوتاه خود توانست در مدار آهنگ بنوازد.
کریس هدفیلد در کنار اولین پرواز خود به ایستگاه فضایی میر در نوامبر 
1۹۹5 از مهارتهای خود برای هدایت بازوی مکانیکی کانادرام به عنوان اولین 
کانادایی استفاده کرد. از این بازو در ماموریت STS-74 شاتل آتالنتیس 
برای نصب یک ماژول الحاق روسی در سیستم الحاق این مدارگرد استفاده 

شد تا شاتل بتواند به ایستگاه متصل شود.
کریس هدفیلد در سال ۲۰۰1 به عنوان اولین کانادایی کار پیاده روی فضایی 
از  یکی  آنرا  وی  بعد  به  آن  از  کرد.  اجرا  شاتل   1۰۰-STS ماموریت  در  را 

معنادارترین تجربیات فضانوردی خود خوانده بود.
کریس هدفیلد که به گفته خودش عاشق موسیقی است در سال ۲۰14 

ترانه ای خواند که میلیونها بار تا کنون بازدید شده است.

رشد اقتصادی باال و کاهش 
دستمزدها در کانادا

پرشین میرور: یک دهه پس از رکود اقتصادی بزرگ، به نظر می رسد که 
کشورهای توسعه یافته در حال بازیابی خود هستند، چون در بسیاری از 
کشورها، از جمله کانادا و آمریکا، نرخ بیکاری در پائین ترین میزان خود 

قرار دارد. 
اقتصادی  همکاری های  و  توسعه  سازمان  از  جدید  گزارش  اساس  بر 
)OECD(، تعداد افراد شاغل در حال حاضر از زمان پیش از رکود اقتصادی 
نیز باالتر رفته است. به طور مثال در کانادا، کمبود نیروی کار به وضوح به 

چشم می خورد، به طوری که چهارصد هزار شغل خالی وجود دارد. 
اشتیاق  به  توجه  با   ،  OECD توسط  گرفته  انجام  پیش بینی  آخرین  در 
کارفرمایان برای استخدام، حقوق پرداختی نیز بایستی به سرعت افزایش 

یابد. اما در عوض، افزایش دستمزد در عمل از بین رفته است.
کشورهای توسعه یافته با یک رکود غیر قابل تصور در دستمزدها مواجه 

هستند.
از  پیش  میزان  با  که  است  مقداری  نصف  دستمزدها  رشد  حقیقت،  در 

بحران مالی بتوان مقایسه کرد.
در سال ۲۰۰7، هنگامی که نرخ بیکاری در 35 کشور عضو OECD ، تقریبًا در 
سطح امروز بود، رشد دستمزد در 5.۸ درصد ثابت شده بود. در سه ماهه 

چهارم سال ۲۰17، این رقم به 3.۲ درصد تقلیل پیدا کرده بود.
اندازه  به  اما  است،  نبوده  زیاد  خیلی  کانادا  در  دستمزد ها  رشد  کاهش 

متوسط کشورهای OECD نیز نبوده است.
بین سال های ۲۰۰7 الی ۲۰17، دستمزد کانادایی ها هر ساله به طور میانگین 
1.1 درصد رشد داشته است، که کمتر از میانگین 1.6 درصد در پیش از این 

دوره زمانی است.
در بیانیه ای که همراه با این گزارش منتشر شده، دبیر کل  OECD، آنجل 
گوریا، گفته است: »این روند بدون رشد دستمزد در برابر افزایش شغل، 
نشانگر تغییرات ساختاری در اقتصاد است که عمق این بحران جهانی را 
نمایان می کند. و به کشورها لزوم کمک فوری به کارگران را خاطر نشان 

می سازد، به ویژه آنها که از تخصص کمتری برخوردارند.«
گاردین  روزنامه  OECD توسط  اطالعات  بر اساس  که  بر اساس تحلیلی 
انجام گرفته است، به این نتیجه رسیده اند که درآمد یک درصد از افرادی 
که حقوق های باال می گیرند، چهار برابر بیش از افراد با درآمد متوسط رشد 

کرده است.
 گزارش OECD توضیحات مختلفی در مورد توقف رشد دستمزدها ارائه 

می کند که یکی از آنها بهره وری پائین است.
علت دیگر، بدتر شدن کیفیت شغل های قابل دسترس از زمان شروع رکود 
اقتصادی است. به شکلی که افراد به شغل هایی می پردازند که دستمزد 

کمتری از شغل های پیشین آنان دارد.
کار  وقت  نیمه  شغل های  در  که  افرادی  تعداد  گزارش  همین  أساس  بر 
می کنند رو به افزایش  است، و تعداد افراد شاغلی که در فقر زندگی می کنند 

نیز در حال افزایش  است.
این گزارش نشان می دهد شغل هایی که در زمان رکود اقتصادی از بین 

رفتند، شغل هایی نیستند که پس از بحران اقتصادی به وجود آمده اند.
این گزارش می افزاید، که شرکت ها با رشد بهره وری کم و تولید کند مواجه 
هستند، به این معنی که دوران سختی را برای سود بردن از کارکنان خود 
کارگران توسط  افزایش حقوق  از  باعث جلوگیری  این  و  سپری می کنند، 

کارفرمایان می شود.
بعد از سالها رکود در رشد دستمزد، که بعضی اوقات دستمزدها با نرخ تورم 
افزایش نمی یافت، در ماههای اخیر کشور کانادا شاهد یک رشد معنا دار 
در این زمینه بوده است. و این مرهون رشد قوی میزان اشتغال از سال 

۲۰17 تاکنون است.
که  می دهند،  نشان  را  درصد   3.۹ ساالنه  رشد  می  ماه  در  دستمزدها 
بیش ترین میزان  رشد از سال ۲۰1۲ به این سو است، اما این نرخ در ماه 
ژوئن مجددًا افت پیدا کرده است و به میزان 3.6 درصد تقلیل یافته است.
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رخدادهای محلی ونکوور )اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی(	�

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 ۲۲ جوالی ازساعت ۲:۳۰

مکان: شماره ۱۴۵ 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 6۰۴8۰۰۱977 و یا ایمیل
تماس حاصل نمایید.

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 3 تا 5
ساختمان سینیور سنتر  /جنب کتابخانه

شمال لوهید مال، خیابان کامرون، 
شماره 9523 

تلفن: ۴۴22 - ۷۷9 - ۶۰۴ 
روابط عمومی انجمن

اطالعیه
کتاب خوانی 

محفل کتاب خوانی »گنج حضور« ونکوور 
برای اطالعات بیشتر از زمان و مکان این 
جلسات لطفا با شماره زیر تماس بگیرید. 

تلفن: ۸۸۶۸ - ۸۸2 - ۷۷۸ 

اطالعیه
نورت شور مالتی کالچرال سوسایتی 

برگزار می کند:
اطالعات مفید درباره سیستم بیمه در بی سی 
این جلسه برای آشنایی مهاجران با جزییات 

سیستم خدمات درمانی در کانادا روز سه شنبه 
2۴ ماه جوالی ساعت 1.3۰ تا 3.3۰ 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
- آشنایی با برنامه بیمه تکمیلی فرزندان و بزرگساالن

- ادرسها و شماره های پزشکی مورد نیاز 
- پرسش و پاسخ

نام  ثبت  لطفا  برنامه،  ظرفیت  بودن  محدود  بدلیل 
فرمایید. 

شماره تماس: 2931–۶۰۴-9۸۸ 
  داخلی 2۶3  شادی اشتری  

محل برگزاری: واحد 2۰۷ شماره 123 خیابان 
15 شرقی نورت ونکوور 

این برنامه از سوی دولت تامین مالی شده و رایگان 
می باشد

اطالعیه
  دعوت به همکاری برای برگزاری مراسم 

یادمان جانباختگان
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 6۰ و 67  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: ۸9۸۶ - ۷2۷ - ۶۰۴

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

اطالعیه
نورت شور مالتی کالچرال سوسایتی 

برگزار می کند:
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 

۱8 سال دارند روزپنجشنبه 2۶ ماه جوالی 
ساعت 1.3۰ تا 3.3۰ 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: 2931-9۸۸-۶۰۴ داخلی 2۶3  

شادی اشتری 
محل برگزاری: واحد 2۰۷ شماره 123 خیابان 

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

رایگان می باشد

اطالعیه
خیریه پردیس

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 ) 6۰۴98۰۴678 (

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 ۶  عصر • 
خدمات خود را ارائه می دهد.

شماره 1509 - جمعه 29 ریت 1397
سال 25 / 

V
ol. 25 / N

o. 1509 - Friday, July 20, 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
مراسم بزرگداشت

جلسه بزرگداشت شادروان عباس اميرانتظام
 معاون و قائم مقام وقت دولت موقت روز

  شنبه 28 جوالی از ساعت ٥:٣٠ تا  ٧ غروب
 در محل ذيل برقرار است.  

از عموم  هموطنان انتظار دارد برای ارج  
نهادن به ارزش صبر، مقاومت، انسان دوستی  

و گراميداشت ياد ايشان حضور بهم رسانند.
351 Lynn  Avenue, North 

Vancouver 
شنبه  28  جوالی  

 از  ساعت٥:٣٠ تا ٧:٠٠  بعداز ظهر  
جمعی  از ايرانيان مقيم ونكوور         

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: يكشنبه 2۹ جوالی 2٠۱8

از ساعت 2:٣٠ بعدازظهر
مكان : شماره ۱۴٥خيابان يكم غربی نورت 

ونكوور، کاميونيتی سنترجان برايت ويت
ورودی: برای اعضا ۳ دالر و غیر عضو ۵ دالر

 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 6٠۴8٠٠۱۹٧٧ 

info@cif-bc.com ايميل

اطالعیه
ساکسس کوکیتالم برگزار می کند:

 برنامه پيوند 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 اين 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
بنیاد کانادا و ایران

برگزاری جشن اعطای کمک هزينه تحصيلی 
به دانشجويان 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: يكشنبه ۱۹ آگوست  2٠۱8 

ساعت ٣ الی 6 بعدازظهر
مكان: شماره: شماره ۱۴٥خيابان يكم غربی 

نورت ونكوور، کاميونيتی سنتر
جان بريت ويت

برای کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن: 
۱۹٧٧ - 8٠٠ - 6٠۴  و يا ايميل

 info@cif-bc.com  تماس حاصل نماييد.

اطالعیه
نورت شور مالتی کالچرال سوسایتی 

برگزار میکند:
برنامه آموزش زبان انگليسی برای 

سينيورهای مهاجر
و  گفتاری  مهارتهای  آموزش  برنامه  این  هدف 
سال   ۶۵ باالی  مهاجر  سینورهای  برای  شنیداری 
نیاز  مورد  موضوعات  برنامه شما  این  در  باشد.  می 

روزمره ی خود را به زبان انگیسی خواهید آموخت.
آگوست   ٣۱ تا  جوالی  از2۴  کالسها  برگزاری 
خواهد بود و حضور مرتب شما درکالس الزامی می 
باشد. بدلیل محدود بودن ظرفیت برنامه، لطفا ثبت 

نام فرمایید.
شماره تماس: ۲۹۳۱ - ۹۸۸ - ۶۰۴

زمان برگزاری: سه شنبه، پنجشنبه و جمعه 
ساعت ۱ الی ٣ بعد ازظهر

محل برگزاری: واحد 2٠٧ شماره ۱2٣ خيابان 
۱٥ شرقی نورت ونكوور

اين برنامه از سوی دولت تامين مالی شده و 
رايگان می باشد.

اطالعیه
برنامه Code Mobile برای کودکان در 

کتابخانه نورث ونکوور سیتی
و  )النزديل  سيتی  ونكوور  نورث  کتابخانه 
آگوست   8 شنبه  سه  روزهای  در  غربی(،   ۱۴
از  بعد   ٥ تا  صبح   ۱٠ ساعت  از  آگوست   2۱ و 
را   Code Mobile نويسی  برنامه  کارگاه  ظهر 
این  در  شرکت  می کند.  برگزار  کودکان  برای 
کارگاه رایگان است و فقط نیاز به ثبت نام از طریق 
کودکان  بخش  با  تماس  یا  و  کتابخانه  وب سایت 

می باشد. 
زمان کارگاه بر اساس سن کودکان )برای هر دو روز 

۸ و ۲۱ آگوست( به شرح زیر است:
	 کودکانی که در سپتامبر به مهد کودک و یا کالس 

اول می روند: ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ صبح
	 کودکانی که در سپتامبر به کالس دوم یا سوم می 

روند: ساعت ۱۱:۴۵ صبح تا ۱:۱۵ بعد از ظهر
	 کودکانی که در سپتامبر به کالس چهارم یا پنجم 

می روند: ساعت ۱:۴۵ تا ۳:۱۵ بعد از ظهر
	 کودکانی که در سپتامبر به کالس ششم یا هفتم 

می روند: ساعت ۳:۳۰ تا ۵ بعد از ظهر
را  خود  فرزند  توانید  می  سنی  گروه  به  توجه  با   
از والدین و  نام کنید.  یا ۲۱ آگوست ثبت  برای ۸ 
شود  می  تقاضا  سال   ۱۰ زیر  کودکان  همراهان  یا 
در مدت زمان کارگاه فرزندشان در کتابخانه حاضر 

باشند. 
درباره کارگاه:

کننده،  سرگرم  کارگاه  یک   Code Mobile تیم 
تفکــر  کــه  دهــد  می  ارائه  دوستانه  و  نوآورانه 
محاسباتی را به کودکان آموزش می دهد. این کارگاه 
شــامل ترکیبی از فعالیت های غیر کامپیوتری و 
کامپیوتری با اســتفاده از ابزارهای برنامه نویســی 
بصری می باشــد. از شــما دعوت مــی کنیم که 
فرزندان خــود را در این کارگاه آموزشــی رایگان و 

جذاب ثبت نام کنید. 

• مناسبترين قيمت به ايران و ساير نقاط دنيا 

• بهترين قيمت برای اروپا، خاورميانه، آسيا و استرليا 

• ارسال حواله بليت به تهران و شهرستان ها 

• فروش بليت کليه شرکت های هواپيمايی 

• تورهای تفريحی، پروازهای داخلی کانادا و آمريكا 

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

احسان وجدانی 

۶٠۴ - ٩ - ٩٨٨۵٧١       

604-988-9571                 
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از دیــدگاه حســابداران هــر فعل و 
انفعــال مالــی بایــد تــوازن داشــته 
باشــد کــه در غیــر اینصــورت بایــد 
در جســتجوی عــدم تــوازن برآمد. 
حسابداری و اقتصاد را دوقلوهای 
زیــرا  می کننــد  تلقــی  ناســازگار 
حسابداری بیش از آنکه بر مبنای 
فــرض و امــا و اگــر اســتوار باشــد 
بــه واقعیــت فعلی و نــه آنچه باید 
باشــد، تکیــه دارد. بــر این اســاس 
رشــد شــتابان و نامــوزن نــرخ ارز 
و ســکه کــه هــر دو هدایت شــده 
را  بســیاری  گمان هــای  بودنــد، 
در بــازار تقویــت کــرد کــه بــا توجه 
) کــه  حســابداری  بنیاد هــای  بــه 
حســابدار،  پــرودن  به گفتــه  بنــا 
کــه  اســت  واقعــی  اقتصــاد دان 
علــم او به تــاراج رفته اســت ( بدان 

پرداخته میشود:

۱- عــده ای بــر ایــن اعتقاد هســتند 
کــه چــون رابطــه ارز و نفــت یــک 

رابطــه پیوســته دولتــی اســت و از 
آنجا که در یک قرن گذشته دولت 
ارزدار واقعــی کشــور و تصمیمــات 
دولت تعیین کننده نرخ ارز بوده و 
دولت همیشــه درخصوص کســری 
بودجــه )به ویژه در ماه های پایانی 
از  بخشــی  ارز،  فــروش  بــا  ســال( 
تامیــن  منابــع  یــا  بودجــه  کســری 
بدســت  را  خــود  سیاســت های 
می آورد. بدیهی است که در چنین 
حالتــی هــر چقــدر نــرخ ارز باالتــر 
باشــد وجــوه دریافتــی دولــت هــم 

بیشتر خواهد شد.

۲- در کشــورهایی کــه تعییــن نــرخ 
ارز برعهــدهٔ ســاز و کار بــازار قــرار 
دارد، تعییــن نــرخ ارز نادرســت و 
بایــد عبــارت کشــف نــرخ ارز بــکار 
برده شــود زیرا »کشــف نــرخ ارز« 
دارد.  تفــاوت  ارز  نــرخ  تعییــن  بــا 
همان طــوری کــه در عرضــه اولیــه 
فرابــورس  یــا  بورس هــا  در  ســهام 

»کشــف قیمــت« صــورت می گیــرد 
نیــز  یــک کاال  بــه مثابــه  ارز  بــرای 
کشــف قیمت مهم است نه تعیین 
و  موافقــان  از  بســیاری  قیمــت. 
مخالفــان کاهــش و افزایــش نــرخ 
ارز گویــا فراموش کرده اند که پول 
)شامل ارز( مدت هاست از واسطه 
مبادلــه کاال خــارج شــده و خود به 
می شــود  تلقــی  کاال  یــک  عنــوان 
بنابرایــن نظریه هــای کاالیــی بر آن 

حاکم است نه نظریه های پولی.

تئوری هــای  و  فرضیه هــا  کلیــه   -۳
اقتصادی در شرایط محیطی خاص 
تدویــن شــده و در ایــن محیط های 
تعریــف شــده نیــز عمــل می کننــد. 
بدیهــی اســت چنانچــه هــر فرضیه 
محیطــی  شــرایط  در  را  اقتصــادی 
جــدا از آنچــه مطــرح شــده، پیــاده 
متفــاوت  قطعــا  آن  پاســخ  کنیــد 
کــه  بنابرایــن در شــرایطی  اســت. 
عمــده  در  ارز  نــرخ  تعییــن  بــرای 

روش  از  اقتصــادی  الگوهــای 
استفاده از نوسانات قیمت در یک 
بــازار منســجم رقابتــی ارزی پیروی 
می خواهنــد  چگونــه  می کننــد، 
ایــن الگــو را در محیــط اقتصــادی 
انحصــاری  ارزی  بــازار  کــه  ایــران 
ارزی  رقابــت  فاقــد  و غیرمنســجم 

است پیاده کنند.

۴- بــه موجــب بنــد ج مــاده )۸۱( 
پنجــم  ســاله  پنــج  برنامــه  قانــون 
توســعه، نظام ارزی کشــور، شناور 
مدیریــت شــده اســت. نــرخ ارز بــا 
توجــه به حفظ دامنه رقابت پذیری 
در تجــارت خارجــی و بــا مالحظــه 
تــورم داخلــی و جهانــی و همچنین 
جملــه  از  کالن  اقتصــاد  شــرایط 
ذخایــر  از  مطلوبــی  حــد  تعییــن 
خارجی تعیین خواهد شد. به نظر 
می رسد در تغییرات اخیر نرخ ارز، 
ایــن مــوارد در نظر گرفته نشــده یا 

به طور کامل لحاظ نشده است.

۵- تاکنون هیچ شخص حقیقی یا 
حقوقی هیچگونه تحقیق مســتند 
و مســتدلی پیرامون کشــف قیمت 
ارز به عمل نیاورده و همه مقاالت 
و تحقیقــات تنهــا براســاس امــا و 
شــادروان  شــده اند.  مطــرح  اگــر 
دکتــر عظیمی به عنوان یک محقق 
برجســته بارهــا روی ایــن موضــوع 
تاکیــد داشــتند کــه کشــف قیمــت 
واقعــی نــرخ ارز لزومــاً بــه معنــای 
افزایــش آن نبــوده و چنانچــه ارز 
موجــود کشــور بــه صــورت بهینــه 
بی مــورد  مخــارج  از  و  تخصیــص 
جلوگیــری و دســت رانت خواران و 
ارز خواران از صندوق ارزی و ذخایر 
ملت کوتاه شود، یقینا نرخ واقعی 
ارز می توانــد از قیمــت فعلــی هــم 
کمتــر باشــد! نمونه مشــخص این 
تخصیص های غارتگرانه تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی بــه حــدود ۶۰۰ 
بــوده  جدیدالــوالده  شــرکت های 
نهادهــای  توســط  هیچ کــدام  کــه 

حسابرســی  کشــور،  حسابرســی 
)مصاحبــه  نمی شــوند.  و  نشــده 
حســابداران  جامعــه  کل  دبیــر 

رسمی ایران(

۶- تولیــد ناخالص داخلــی رقمی حدود 
۳۵۰ میلیــارد دالر اســت کــه چنانچــه 
درآمــد نفــت کــه حداکثــر رقمــی حدود 
۶۰ میلیــارد دالر اســت از آن کــم شــود 
۲۹۰ میلیــارد دالر باقــی می مانــد. فارغ 
از اینکــه روزانه حــدود یک هزار میلیارد 
تومــان به نقدینگی ۱۵۳۰ هزار میلیارد 
تومانی کشوراضافه می شود. به استناد 
خارجــی  تجــارت  ایــران  گمــرک  آمــار 
ایــران در ســال ۱۳۹۶، میــزان صــادرات 
کاالهای غیرنفتی با احتســاب میعانات 
گازی بــا ۶.۶ درصــد افزایــش بــه ۴۶.۹ 
از  میلیــارد دالر رســیده اســت. بیــش 
۱۶ میلیــارد دالر معــادل ۳۴ درصــد از 
صادرات غیرنفتی کشــور را محصوالتی 

تشــکیل داده اند که ذیل عنوان 
معدنــی«  »ســوخت های  کلــی 

دسته بندی می شوند.

اقتصاد	�

ی کشور ی اقتصاد ی به تکانه ها نگاه حسابدار

غالمحسیندوانی)پژوهشگرمالی–اقتصادی(/عضوانجمناقتصاددانانحرفهایبریتیشکلمبیا
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تدریس خصوصی گیتار 
  توسط:  

محمد خرازی

فرزندان خود را از سنین کودکی با موسیقی آشنا سازید

تلفن: ٣٩۶٣-۵۵١-۶٠۴لیسانس موسیقی از کانادا نزدیک به ٢۵ سال سابقه تدریس 
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اقتصاد	�

HOMER DENTAL CENTRE

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

مشاوره رایگان

کالس های آموزش موسیقی

تلفن: ٩٧٠٩ - ۶١٨ - ۶٠۴

حسین زلیخاپور 

با ٣٢ سال تجربه آموزش در 

پیانو، آکوردئون، سلفژ

 و آهنگ سازی

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

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

در  محصــوالت  ایــن  چنانچــه 
صــادرات »غیرنفتی« ایران در نظر 
گرفتــه نشــوند، میزان صــادرات به 
۳۰.۸ میلیارد دالر کاهش می یابد، 
کــه نشــان دهنــده میــزان واقعی تر 
صــادرات »غیرنفتی« ایران اســت. 
همچنیــن میــزان واردات کشــور در 
ایــن مــدت بــا افزایــش ۲۴ درصدی 
رســیده  دالر  میلیــارد   ۵۴.۳ بــه 
اســت. بــه ایــن ترتیــب میــزان تــراز 
تجــاری کشــور در این مــدت منفی 
۷ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دالر بوده 
اســت که نشان از منفی شدن تراز 
تجاری کشور بعد از دو سال مثبت 

بودن پیاپی دارد.
کاالهای وارداتی و صادراتی به طور 
کلی با یک کد هشت رقمی که کد 
HS نــام دارد مشــخص می شــوند. 
هــر کــد هشــت رقمــی مخصــوص 
یک کاالی مشخص است. اما برای 
الزم  کاالهــا  کلی تــر  تقســیم بندی 
اســت بــه چهــار رقــم و یــا حتــی دو 
رقم ابتدایی کد کاالها توجه شــود. 
بــه عنــوان مثــال کــد هشــت رقمی 

یکــی  کــه  شــده«  مایــع  »پروپــان 
صادراتــی  کاالهــای  اصلی تــری  از 
اســت   ۲۷۱۱۱۲۹۰ اســت؛  کشــور 
کــه در ذیــل بخش »گازهــای نفتی 
مایع شــده« با کد چهار رقمی ۲۷۱۱ 
قــرار می گیرد و تحت عنوان کلی تر 
فصــل ۲۷ بــا عنــوان ســوخت های 
معدنی جای دارد. در ادامه تقسیم 
بنــدی جزئی تر کاالهــای صادراتی و 
وارداتــی کشــور در ســال ۱۳۹۶ در 
نمایه زیر نمایش داده شده است. 
تدقیق در این نمایه نشان می دهد 
کــه ماهیــت اقالم ردیف هــای )۲-۱-
۳-۴-۶ و ۱۰( کــه مجمــوع رقــم آن 
37 میلیــارد دالر بــوده عمالً نفتی 
خام فروشــی  و  بــوده  معدنــی  و 

داشــته ایم و ارتباطــی بــه صادرات 
یعنــی  نــدارد  غیرنفتــی  کاالهــای 
دالر  میلیــارد   ۹ واقعــی  بطــور 
صــادرات کاالهــای غیرنفتی شــامل 
داشــته ایم  سوبســیدی  کاالهــای 
. نتیجــه آنکــه دولــت بــرای عمــده 
ایــن کاالهــا ارز مبادله ای تخصیص 
داده و بــا کمــال تاســف بخشــی از  
ســبد کاالهــای اساســی و یارانــه ای 
کــه بایــد نصیــب مــردم ایران شــود 
همجــوار  کشــورهای  بازارهــای  در 
کــه بعضــاً و تاریخــاً بر علیــه منافع 
ملــی ایرانیــان هســتند، عرضه و به 
ریــش مــا می خندنــد. جالــب آنکــه 
بخش هــا  ایــن  اقتصــادی  فعــاالن 
کــه  دارنــد  هــم  شــکایت  و  گالیــه 
بنابرایــن  برده انــد.  نصیــب  کمتــر 
این اســت  ملــت  اساســی  ســئوال 
کــه چــرا مــا بایــد مالیــات بدهیم تا 
صادرکننــدگان کاالهــای یارانه ای از 
پرداخــت مالیات معاف باشــند و یا 
چرا باید نرخ خوراک پتروشــیمی ها 
بــه ثمــن بخــس باشــد تــا صاحبــان 
پتروشــیمی ها کــه همــان نهادهــای 

غیــر پاســخگو هســتند با صــادرات 
آنها ارزهای مکتســبه را در بازر ارز 
داخلــی عرضــه نکننــد و به افزایــش 

قیمت ها دامن بزنند! 
ایــن ارقــام کــه بــدون لحــاظ ارقــام 
کاالهــای قاچــاق ورودی و خروجــی 
هســتند، بــرای کشــوری بــا حــدود 
عمــده  توقــف  بیــکاری  میلیــون   ۸
یــا اســتفاده  واحدهــای تولیــدی و 
از حداکثــر ظرفیــت ســی الــی چهل 
درصــدی کارخانجــات، فاجعــه آور 
می باشــند . کمــی تعمق مــا را باین 
نتیجه می رســاند بجای دســت پناه 
عالیجنابــان  نامرئــی  دســت  بــازار، 
اقتصــاد  در  قرمــز  و  خاکســتری 
باعــث ورود ماشــین های میلیاردی 

در قبــال ایــن گونــه صــادرات خــام 
فروشــی شده اســت ، مضافاً عمده 
عمــوم  به طــور  کاال  صادرکننــدگان 
دولتــی وشــبه دولتــی و چنــد بنگاه 
نتیجــه  امــا  هســتند  خصوصــی 
تحمیــل  کشــور  کل  بــه  واردات 
جنجــال  بنابرایــن  شــد.  خواهــد 
متضرر شدن صادرکنندگان بیشتر 
آیــا هزینــه  تلقــی می شــود!  مــزاح 
منفعــت سیاســی- اقتصــادی پروژه 
نئولیبرالــی افزایــش دســتوری نرخ 
ارز، محاســبه شــده و دولت حاضر 
به تن دادن به مسائل پیرامون آن 

هست

اساســی  نمایــه  دو  بــه  نگاهــی 
صادرات و واردات کل کشور در 
ســال ۱3۹۶ حــاوی نــکات تــکان 
یــا  )فاعتبــرو  زیراســت  دهنــده 

اولی االبصار( 

۶/۱- صــادرات غیــر نفتــی واقعــی 

تدقیــق  اســت؟  چقــدر  کشــور 
کشــور  صادراتــی  نمایــه  ایــن  در 
نشــان می دهــد کــه ماهیــت اقــالم 
(کــه   ۱۰ و   ۶-۴-۳-۲-۱( ردیف هــای 
مجمــوع رقــم آن ۳۷ میلیــارد دالر 
بــوده عمــال نفتی و معدنــی بوده و 
خام فروشــی داشــته ایم و ارتباطی 
غیرنفتــی  کاالهــای  صــادرات  بــه 
نــدارد یعنی بطور واقعی ۹ میلیارد 
غیرنفتــی  کاالهــای  صــادرات  دالر 
سوبســیدی  کاالهــای  شــامل 
داشته ایم . نتیجه آنکه دولت برای 
مبادلــه ای  ارز  کاالهــا  ایــن  عمــده 
تخصیــص داده و بــا کمــال تاســف 
یارانــه  کاالهــای  ســبد  از  بخشــی 

کــه بایــد نصیــب مــردم ایران شــود 
همجــوار  کشــورهای  بازارهــای  در 
عرضــه و بــه ریــش مــا مــی خندند. 
با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی 
درآمــد  از   ۱۳۹۶ و   ۱۳۹۵ ســال 
به معنــی  کــه  بــوده  بیشــتر  نفــت 
تامیــن بخــش اعظــم منابــع مالــی 

کشــور توســط مردم بوده، بنابراین 
ســئوال اساســی ملــت ایــن  اســت 
کــه چــرا مــا بایــد مالیــات بدهیم تا 
صادرکننــدگان با صــادرات کاالهای 
یارانــه ای از پرداخــت مالیات معاف 
باشــند و یــا چــرا بایــد نــرخ خوراک 
پتروشــیمی ها به ثمن بخس باشــد 
تا صاحبان پتروشــیمی ها که همان 
نهادهــای غیــر پاســخگو هســتند با 
صــادرات آنهــا ارزهــای مکتســبه را 
در بــازر ارز داخلــی عرضــه نکنند و 
به افزایــش قیمت ها دامــن بزنند؟! 
جالــب آنکــه ایــن گــروه به اصطالح 
فعــاالن اقتصــادی گالیه و شــکایت 
هم دارند که کمتر نصیب برده اند. 

پاییــن  افــزوده  ارزش   -۶/۲
بــه  محصــوالت صادراتــی نســبت 
گذشــته  ســال  در  ایــران  واردات؛ 
موفق به صادرات ۵.۹ میلیارد دالر 
محصوالت شــیمیایی شــده اســت. 
بــا اینحــال در ســال گذشــته ســهم 
واردات  از  شــیمیایی  محصــوالت 

میلیــارد  بــر ۴.۲  بالــغ  نیــر  کشــور 
دالر بوده اســت. نگاهــی به قیمت 
و  صادراتــی  محصــوالت  میانگیــن 
وارداتــی این بخش نشــان می دهد 
هــر تــن کاالی وارداتــی ایــن بخــش 
بیــش از ۴.۲ برابــر هــر تــن کاالی 
واقــع  در  دارد.  قیمــت  صادراتــی 
گرچــه ایــران از منظــر مــواد اولیــه 
شــیمیایی جایگاهــی مناســب دارد، 
محصــوالت  حاضــر  حــال  در  امــا 
خــام  شــکل  بــه  ایــران  شــیمیایی 
قیمــت  بــا  و  شــده  کم فــرآوری  و 
مقابــل  در  و  می شــود  صــادر  کــم 
محصوالت ســاخته شــده شیمیایی 
محصــوالت  قیمــت  برابــر   ۴ بــا 
صادراتی، به کشــور وارد می شــود. 
این مســئله نشــان از عــدم اهتمام 
به تکمیل زنجیره تولید محصوالت 

شیمیایی در کشور دارد.
صــادرات  وضعیــت   -۶/3
مــورد  در  پالســتیکی؛  محصــوالت 
مــواد و محصــوالت پالســتیکی نیــز 
میزان صادرات ایران ۶ میلیارد دالر 
اســت درحالیکه حدود ۱.۸ میلیارد 
دالر محصوالت پالستیکی با قیمت 
میانگیــن بیشــتر وارد کشــور شــده 
اســت. در ایــن بخــش نیز بــه دلیل 
عدم تکمیل زنجیره تولید در داخل 
کشــور، عمده محصوالت صادراتی 
شــده هســتند  کم فــرآوری  و  خــام 
و در مقابــل محصــوالت بــا ارزش 
افزوده بیشتر وارد کشور شده اند؛ 
گرچــه در ایــن مــورد وضعیــت بــه 
مراتب بهتر از محصوالت شیمیایی 

است.
و  اساســی  کاالی  واردات   -۶/۴
در  غیر اساســی  کاالی  صــادرات 
زمینــه محصــوالت  کشــاورزی؛ در 
کشــاورزی ایــران در ســال گذشــته 
بالــغ بر ۳.۵ میلیــارد دالر صادرات 
محصــوالت  عمــده  کــه  داشــته 
پســته،  بخــش  ایــن  صادراتــی 
درختــی،  ســیب  خرمــا،  زعفــران، 
هندوانــه، انگــور، گوجــه فرنگــی و 

ســیب زمینــی بــوده اســت. 
واردات  میــزان  مقابــل  در 
محصوالت کشــاورزی ایران 
نیــز بالــغ بــر ۵ میلیــارد دالر 
بــوده اســت کــه محصوالتی 



18

In touch with Iranian diversity

18

شماره 1509 - جمعه 29 ریت 1397
سال 25 / 

V
ol. 25 / N

o. 1509 - Friday, July 20, 2018

اقتصاد	�

جــو،  مــوز،  برنــج،  ذرت،  همچــون 
عــدس و چای اصلی تریــن کاالهای 

وارداتی بوده اند.
بنابرایــن در ایــن بخــش نیــز عمده 
ایــران میــوه  محصــوالت صادراتــی 
مقابــل  در  و  اســت  ســبزیجات  و 
کشــاورزی  اساســی  محصــوالت 
بخش عمده وارداتی ایران هستند.
محصــوالت  فروشــی  خــام   -۶/۵
محصــوالت  زمینــه  در  معدنــی؛ 
بــرای  گذشــته  ســال  در  فــوالدی 
دومین سال متوالی میزان صادرات 
کشور از میزان واردات پیشی گرفته 
اســت. با این حال در این زمینه نیز 
بــه  قیمتــی  محصــوالت صادراتــی، 
وارد  محصــوالت  از  کمتــر  مراتــب 
شــده به کشور دارند. همچنین در 
ســال گذشــته بالــغ بــر ۴۳ میلیون 
از جملــه  تــن محصــوالت معدنــی 
ســنگ آهن، ســیمان و ســنگ گچ، 
بــه شــکل خــام و فــرآوری نشــده از 
کشــور صادر شــده که از نظر وزنی 
حدود ۳۳ درصد صادرات کشور را 
بــه خــود اختصــاص داده درحالیکه  
ارزش دالری ایــن محصــوالت تنهــا 
۲.۷ میلیــارد دالر بــوده و کمتــر از 
۶ درصــد از صــادرات کشــور را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت. خــام 
فروشــی عمده محصــوالت معدنی 
یکــی از دالیل اصلی کاهش قیمت 
صادراتــی  محصــوالت  میانگیــن 
کشور در سال گذشته بوده است.
۶/۶- ســهم واردات ماشــین آالت؛ 
درحالیکه »ماشین آالت مکانیکی« 
و »دســتگاه های برقــی« تنهــا ۹۳۰ 
میلیــون دالر در کاالهــای صادراتی 
کشور ســهم داشته اند، تنها همین 
دو دسته حدود ۱۳.۸ میلیارد دالر و 
بالغ بر ۲۵ درصد کاالهای وارداتی 
را بــه خــود اختصــاص داده انــد. از 
طرف دیگر میانگین قیمت کاالهای 
وارداتــی ایــن دو بخــش حــدود ۵۰ 
درصد بیشــتر از کاالهــای صادراتی 
افــزوده  ارزش  از  نشــان  و  اســت 
بیشــتر کاالهای وارداتــی در مقابل 
کاالهــای صادراتــی ایــن دو بخــش 

دارد.
قطعــات  واردات   ســهم   -۶/۷
و  »خــودرو  بخــش  دو  خــودرو؛ 
لــوازم یدکــی« و »قطعات منفصله 

تولیــد خــودرو« بــا واردات بالــغ بر 
میلیــارد دالری، ۱۳.۷ درصــد   ۷.۴
خــود  بــه  را  کشــور  واردات  از 
درحالیکــه  داده انــد.  اختصــاص 
مجموع صادرات این دو بخش تنها 
بــوده  دالر  میلیــون   ۱۷۰ درحــدود 
اســت و ســهمی کمتر از ۰.۴ درصد 
از کاالهای صادراتی غیرنفتی ایران 
داشته اند. )منبع آمارها – تارنمای 

مقاومتی نیوز(

از  پــول کشــورها  ۷- ارزش واقعــی 
زمــان کنفرانــس برتون ودز )شــناور 
ســال  در  دالر(  و  طــا  نــرخ  شــدن 
۱۹۷۳ بــه قــدرت تولیــد هــر کشــور 
هــر  دیگــر.  چیــز  نــه  دارد  بســتگی 
تولیــد  عرضــه  در  کشــوری  چقــدر 
قدرتمندتــر باشــد، واحــد پولــی آن 
طــرح  و  دارد  بیشــتری  اســتحکام 
کاهــش ســه یــا همه صفرهــای پول 
ملــی نیــز چنانچــه با افزایــش تولید 
همــراه نباشــد )کــه درشــرایط فعلی 
جــز  بــود(،  خواهــد  چنیــن  یقینــا 
شکســت دوباره سیاســت های پولی 
و رشد مداوم تورم حاصلی نخواهد 
اســمیت  آدام  به قــول  داشــت. 
نامــوس ملــی کشــورها ارزش پــول 
آنهــا هســتند نــه پوشــش ظاهــری 
آنــان. امــروزه ثابــت شــده همچنان 
کــه تــورم به پیــش می تــازد و ارزش 
واقعــی پــول رایــج مــاه بــه مــاه بــه 
شــدت تغییــر می کنــد، همــه روابط 
متعارف و مستقر مابین بدهکاران و 
طلبکاران که در نهایت شکل دهنده 
هســتند،  ســرمایه داری  بنیان هــای 
چنــان از بیــخ و بن آشــفته و مختل 
می شــوند کــه تقریبا معنــای خود را 
از دســت می دهنــد و فرآینــد ایجــاد 
ثــروت به نوعــی قمار یــا التاری تنزل 
می یابنــد... لنیــن درســت می گفت؛ 
یــک  اســاس  کــردن  واژگــون  بــرای 
مملکــت، هیــچ وســیله ای ظریف تــر 
و مطمئن تــر از کاهــش ارزش پــول 
تنــزل  فرآینــد  ایــن  نیســت.  رایــج 
نیروهــای  تمــام  رایــج،  پــول  ارزش 
پنهان قانون اقتصادی را در راستای 
نابــودی بــه کار می گیــرد و این عمل 
را به گونه ای انجام می دهد که حتی 
یک نفر از میلیون ها نفر نیز متوجه 
آن نمی شــود. اصطــاح دولت هــای 
ســارق به دولت هایی گفته می شود 

کــه بــا تــورم و کاهــش ارزش پــول 
از دیــوار  آنکــه  بــدون  ملــی شــبانه 
شــهروندان بــاال برونــد، ثــروت آنان 
را یکبــاره نصــف و نصــف می کننــد 
تــا ویرانگــران اقتصــادی و راهزنــان 
مالــی بیشــتر ثروتمنــد شــوند. حتی 
والدیــن  کلیــه  فــروش  به قیمــت 
بــرای تامیــن معــاش فرزنــدان و یــا 
بالعکــس. بنابراین؛ ایــن گفته فارغ 
از اینکــه منتســب بــه چــه شــخصی 
بوده درســت و محسوس است که: 
»بــرای واژگــون کــردن اســاس یــک 
مملکــت، هیــچ وســیله ای ظریف تــر 
و مطمئن تــر از کاهــش ارزش پــول 
رایج نیســت. تنزل ارزش پول رایج، 
تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در 
راستای نابودی به کار می گیرد و این 
عمــل را بــه گونــه ای انجــام می دهد 
کــه حتــی یــک نفــر از میلیون ها نفر 

نیز متوجه آن نمی شود.«

در  اقتصــاد کشــور  بــه  نگاهــی   -۸
سه دهه اخیر بیان گر آن است که 
هرگونــه عمل جراحی بدون تدقیق 
در مــرض بیمــار و تنهــا بــه تقلید یا 
بــه دســتور بانــک جهانی، کشــور را 
وارد بحران اقتصادی کرده و فشــار 
آحــاد  بــه  را  هزینه بــری  ســنگین 
کشــور بــه ویــژه دارنــدگان حقــوق 
ثابــت، تحمیــل و طبقــات پاییــن و 
بــه سراشــیبی ســقوط  را  متوســط 
می کشــاند. حضور تروریســت های 
اقتصــادی بــه جــای ســرمایه داران 
واقعی و شــبکه های ســازمان یافته 
ســرمایه داری جنائی عماً ســاختار 
اقتصاد کشور را به تاریک خانه های 
راهــکاری  کــه  زده  پیونــد  مافیائــی 
مگر افشــاء و برخــورد جدی با آنان 
بــرای برگــردان قطــار اقتصــاد بریل 

اصلی وجود ندارد.

برخــی  تصــور  برخــاف   -۹
نویسندگان، دولت چین در سنوات 
آمریــکا،  فشــارهای  به رغــم  اخیــر 
بانــک جهانــی و صندوق بین المللی 
پــول و مجامــع ســرمایه داری اقدام 
و  نکــرده  یــوآن  ارزش  بــه کاهــش 
منظــور  بــه  آن  تثبیــت  جهــت  در 
جلوگیری از ناآرامی های سیاسی از 
یکطرف و تقویت یوآن برای تبدیل 
آن بــه واحــد پــول جهانــی در قبــال 

 ۲۰۱۵ ســال های  فاصلــه  در  دالر 
بــه بعــد حرکــت کــرده و ایــن همــه 
اقدامــات در حالــی اســت کــه چین 
بــه عنــوان بزرگ تریــن صادرکننــده 
جهانــی بــه شــمار مــی رود! )یعنــی 
افزایــش  شــعار  آن  صادرکننــدگان 
قیمــت ارز در حالــی کــه خــود بازار 
چیــن از بزرگتریــن بازارهــای جهان 

به شمار می رود، نمی دهند(

نقدینگــی  حجــم  پیش بینــی   -۱۰
کشــور در ســال ۱۳۹۷ رقمی حدود 
۱۶۰۰ هــزار میلیــارد تومــان و درآمد 
فــروش نفــت نیــز رقمی حــدود ۵۰ 
میلیارد دالر است که با فرض اینکه 
پنجاه درصد نقدینگی وجه جاری و 
مابقی مسکوکات و اسناد و بروات 
باشــند و چنانچه حجم ذخایر ارزی 
را ۱۰۰ میلیــارد دالر پیــش بینــی و 
بــه ســمت  ایــن نقدینگــی ویرانگــر 
خریــد کل ارزهــای موجــود حرکــت 
کنــد، عمــاً بهــای هــر دالر در بــازار 
بایــد ۶۷۵۰ تومــان شــود. علیرغــم 
آنکــه ایــن تعبیــر تنهــا یــک فرضیــه 
می رســد  بنظــر  امــا  اســت،  ســاده 
مدعیــان عقل اقتصادی پاســخگوی 
ملت باشند و به صراحت بیان کنند 
در  ارز  غیرواقعــی  افزایــش  دلیــل 
شرایطی که کاروتولید مدت هاست 
تعطیــل شــده چیســت و ارزخواران 

چه اشخاصی بوده و هستند.

۱۱- آثــار تورمــی افزایــش نــرخ کــه 
باعــث افزایــش هزینه هــا می شــود 
زنجیــره تولیــد کشــور را کــه بنیــاد 
اســتواری هــم ندارد درهــم خواهد 
پاشــید و نــرخ بیــکاری را بــه بــاالی 
۲۵ درصد خواهد رساند که امنیت 
تهدیــد  را  اقتصــادی  اجتماعــی- 

خواهد کرد.

۱۲- بررسی اجمالی تاریخ اقتصادی 
کشــور نمایانگر آن اســت که ایران 
صادرکننــده  کشــور  یــک  هیچــگاه 
جاروجنجال هــای  بنابرایــن  نبــوده 
صادرکننــدگان کــه بیشــتر بــه نفــع 
خــود و نه به نفــع منافع ملی عمل 
می کننــد، نمی توانــد معیــار اصولی 
بــرای تشــخیص راه از کــج راه در 
کشــف قیمــت نــرخ ارز باشــد. کمــا 
اینکــه هرگاه بازار رها شــده نتیجه 
کامــا عکــس نظریه پــردازان وطنی 

در کاهــش قیمت و نابودی برابری 
فرصت ها شده است .

ایــران  اقتصــاد  در  نقدینگــی   -۱۳
در چهــل ســال گذشــته بــه شــدت 
از  بخشــی  اســت.  بــوده  بی ثبــات 
تغییرات نقدینگی، جذب تغییرات 
تولیــد ناخالــص ملــی و معامــات 
مربــوط به آن می شــود، امــا مقدار 
ایــن جــذب، محــدود و کــم اســت. 
پــول  گــردش  ســرعت  تغییــرات 
هــم از تغییــرات حجــم پــول، طبق 
نظریــه معــروف مقــداری پــول، در 
افزایــش ســطح عمومــی قیمــت و 
تورم متجلی شده است. این روند 
نقدینگــی و تــورم بیانگــر آن اســت 
که تــورم و نقدینگی، ماهیت پویا، 
خــود تقویت کننــده و پیچیــده پیدا 
کرده اند، تورم هم تخصیص منابع 
را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد، هــم 
توزیــع مجدد درآمــد می کند و هم 
اینکــه چشــم اندازهای اقتصــادی را 
تیــره و تــار می کنــد. قاعــده اصلــی 
در  پــول،  کــه  اســت  آن  اقتصــاد 
صــورت ثبــات ســرعت گــردش آن، 
متناســب بــا رشــد تولیــد ناخالــص 
ملــی افزایــش یابد و بــه هیچ وجه 
در معرض سیان و تحریم مستمر 
بدیهــی  نگیــرد.  قــرار  قیمت هــا 
اســت چنانچــه افزایــش نقدینگــی 
برخــاف قاعــده فوق صــورت گیرد 
در  بی ثباتــی  ایجــاد  بــا  عمــل  در 
بــازار، وضعیتــی را ایجــاد می کنــد 
کــه مقیــاس و انــدازه قیمت هــا بــه 
خــودی خود ماهیت بی ثبات کننده 
پیــدا می کننــد، یعنی بــه طور مثال 
حجــم  ایــران،  اقتصــاد  در  وقتــی 
»تولیــد ناخالص داخلی«، و حجم 
می شــوند  برابــر  تقریبــا  نقدینگــی 
)۳۵۰ میلیــارد دالر( و قیمت هــا به 
طــور نامتناســب افزایــش می یابند 
)بــه عنوان مثال گوشــت گوســفند 
از کیلویــی ۸۰ ریال در ســال ۱۳۵۱ 
، بالــغ بــر ۵۵۰،۰۰۰ ریال در ســال 
و  برابــر(   ۶۸۷۵ معــادل   (  ۱۳۹۷
همچنین بهای یک قطعه ســکه در 
سال ۱۳۵۷ که معادل ۴۲۰ تومان 
میلیــون  از۲/۸  بیــش  بــه  بــوده 
و  برابــر(   ۶۶۶۶ )معــادل  تومــان  
بهــای یــک ســکه طــرح جدیــد کــه 
 ۴۱.۲۵۹ معــادل   ۱۳۷۴ ســال  در 
تومان بوده به ۲/۹ میلیون تومان 
) ۷۰ برابــر در فاصلــه ۱۶ ســال یــا 
درصــد   ۴۳۰ ســالی  تعبیــری  بــه 
رشــد( می رســد، ایــن افزایش هــای 
جهشــی حکایــت از کاهــش یکهزار 
پــول  ارزش  درصــدی  دویســت  و 
مقــدار  ایــن  اســت.  بــوده  ملــی 
حجــم پــول و ایــن قیمت هــای بــاال 
و متناظــر بــا اعداد و ارقام درشــت 
و زیــاد، باعــث تــورم و اختــال در 
ســاختار اقتصــادی شــده و زمینــه 
و  محــدود  اقتصــادی،  اصاحــات 
گاه غیرممکــن می شــود، بنابرایــن 
پــول پــرارزش و متناظــر بــا اعــداد 
و ارقــام کوچــک و محــدود، موجــد 
یــک وضعیــت مطلــوب در اقتصــاد 
و بــر عکــس پــول بی ثبــات و مــدام 
در حال کاهش ارزش، پویایی های 
اختــال را تشــدید، بی ثباتــی را در 
اقتصــاد تقویــت، و موجــب تقویت 
بخــش نامولــد در اقتصــاد شــده و 
توزیــع درآمــد و تخصیــص منابع را 

بدتر می کند.

و  اقتصــادی  محیــط  بررســی    -۱۴
کسب و کار و شرایط پولی و تورمی 
اقتصاد ایران، نیازمند بررسی روند 
کلیــدی  متغیرهــای  برخــی  تغییــر 
اقتصاد مانند »نقدینگی«، »رشــد 
»تولیــد  ملــی«،  ناخالــص  تولیــد 
نفــت«،  بــدون  داخلــی  ناخالــص 
»تــورم« و »نســبت دالر بــه ریال« 
از شروع دوره افزایش قیمت نفت 

یعنــی ســال ۱۳۵۲ بــه بعــد اســت. 
رشد مستمر نقدینگی در سال های 
بی ثباتــی  پولــی  فضــای  گذشــته، 
بــرای اقتصــاد ایجــاد کــرده اســت. 
به طوری که نقدینگی که در ســال 
۱۳۵۲ معادل مبلغ ۵۱۵/۸ میلیارد 
ریــال )۴۲ میلیــون دالر ( بــوده بــا  
نــرخ فعلــی دالر )۴۲۰۰ تومان ( در 
سال ۱۳۹۷ به رقمی حدود سیصد 
افزایــش  دالر  میلیــارد  هشــتاد  و 
یافتــه اســت، یعنــی در عــرض ۳۵ 
از  بیــش  نقدینگــی  حجــم  ســال 
نــه هــزار برابــر شــده در حالــی کــه 
ظرفیــت اقتصــاد کشــور نــه تنهــا با 
ایــن رشــد افزایــش نیافتــه کــه در 
برخــی بخش هــا بــه شــدت کاهش 
قیمت هــا  شــاخص  اســت.  یافتــه 
نیــز به رغــم دســتکاری های متعــدد 
و حتــی انتشــار نیافتــن واقعــی آن 
افزایــش تصاعــدی یافتــه اســت که 
بیانگــر آن اســت که مقادیر اســمی 
قیمــت کاالهــا و خدمــات در طــول 
ســالیان گذشــته به شــدت افزایش 
یافته و حتی در بعضی موارد بیش 
از هزار برابر شده که آثار نامیمون 
دالر  قیمــت  روزافــزون  شــتاب  آن 
بــر  عــاوه  کــه  طــوری  بــه  بــوده 
آنکــه هویــت ملــی مــا را در حــوزه 
سیاســی  و  اجتماعــی  اقتصــادی، 
تحت تاثیر قرار داده، فضای روانی 
کســب و کار را مشــوش و ناپایــدار 

کرده است.

۱۵- اســاس نســبت ارزش کاال بــه 
شــاخص هایی  از  یکــی  ملــی  پــول 
تغییــر  ضــرورت  آن  بــا  کــه  اســت 
واحد پول ملی مشــخص می شــود. 
مجموعــه این ماحظات گویای این 
اســت کــه در چهــل ســال گذشــته 
متغیرهــای اســمی مــا حــدود هــزار 
ایــن  و  شــده اند  بزرگ تــر  برابــر 
وضعیــت، عــاوه برآنکــه معامــات 
کــرده،  مشــکل تر  را  محاســبات  و 
فضــای روانــی محیــط کســب و کار 
را به شــدت تحــت تاثیــر قــرار داده 
است. اما در مقایسه با کشورهایی 
که پول ملی خود را تغییر داده اند، 
مــا در وضعیــت بهتری قــرار داریم، 
زیــرا کشــور ایــران در هیــچ دوره ای 
تورم های ســنگین یا حتی تورم سه 
رقمــی را تجربــه نکــرده  و از ایــن رو 
بــه لحاظ تورمــی شــرایط الزم برای 
تغییر پول ملی وجود نداشــته مگر 
آنکه تداوم سیاســت های نادرســت 
اقتصــادی فعلــی مــا را بــه وضعیت 

خطرناک سوق دهد. 
مســائل پیش گفتــه بــاال بــه عنــوان 
مفروضــات اساســی اقتصاد کشــور 
موید آن است که متاسفانه دولت 
و رهبــران جامعــه بــدون توجــه بــه 
آســیب های زیــر ســاختی اجتمــاع، 
اقتصــاد و نیروی انســانی به دامان 
سیاســت غلطیــده و بــرای توجیــه 
سیاســت های نادرســت در عمل به 
دستکاری آمارها و ارائه نمایه هایی 
مجلــس  نماینــدگان  حتــی  کــه 
پرداختــه  ندارنــد  اعتمــاد  آن  بــه 
عــاوه  مشــخص  به طــور  اســت. 
قابــل  و  مســتقیم  تاثیرگــذاری  بــر 
اقتصــادی،  تحریم هــای  ماحظــه 
ارز  فــروش  بــه  دولــت  روی آوری 
و ســکه بــه منظــور تامیــن کســری 
عامــل  فعلــی  شــرایط  در  بودجــه 
اساســی افزایــش نــرخ ارز و ســکه 
نابســامانی  مــوج  آن  دنبــال  بــه  و 
در فرآینــد تولیــد و خدمات کشــور 
بــود کــه متاســفانه کمتــر  خواهــد 
بــدان پرداختــه می شــود. فرامــوش 
نکنیــد که دچار صدای طبل مولوی 
حتــی  کــه  نباشــیم  روزی  فــردا  در 

امروز هم دیر هست!
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Real Estate Above And Beyond Your Expecta�ons

Reza 
Fejvai
604.720.9041

rfejvai@gmail.com                        ww.rezafejvai.com

PREC

Recently Sold
COQUITLAM

$690,000
COQUITLAM

$390,000

VANCOUVER
$335,000

VANCOUVER
$1,050,000

VANCOUVER
$2,370,000

N DELTA
 $860,000

BURNABY
$393,000

West VAN
$4,480,000

NORTH VAN
$1,499,000

NORTH VAN
$590,000

NORTH VAN
$550,000

NORTH VAN
$490,000

Sold Sold

SoldSoldSoldSoldSold

Sold Sold Sold Sold Sold

سرویس   ٢  + خوابه  اتاق   ٣ بزرگ  خانه 
مانند  بی نظیر  منظره  با  کامل  بهداشتی 
کارت پستال و آفتابگیر از تمام قسمت های 
اتاق نشیمن و دسترسی به ساحل از جلوی 

درب منزل شما!
و  زمین  اسکوارفیت   ١١/٤٤٠ خانه  این 
از  یکی  در  واقع  زیربنا  اسکوارفیت   ٢٠٢٦
می باشد.  نورت ونکوور  خیابان های  بهترین 
آشپزخانه،  کاشیکاری،  موکت،  چوبی،  کف 
نو  تقریبا  بهداشتی  سرویس  و  اپالینس 

هستند. نزدیک مدرسه و . . .

Keep it or build your dream 
family home.

Welcome to Trophy. One of 
the best Luxury Waterfront 

Building on the North Shore.

سرویس   ٢  + خوابه  اتاق   ٢ آپارتمان 
بهداشتی کامل، با ٢٧٠ درجه منظره شهر 
ونکوور، کوه و اقیانوس، آشپزخانه فوق العاده 
کانتر  استیل،  استانسیل  خانگی  لوازم  با 
از  بلند  پنجره های  مرمر،  کف  گرانت،  تاپ 
پایین تا سقف، منظره دریا از اتاق خواب ها، 
کولر، امکانات ورزشی و استخر، نزدیک به 

سی باس، مراکز خرید، رستوران ها و . . . 

665 Beachview Dr. North Vancouver 1205-199 Victory Ship Way, North Vancouver

$3,499,000 $1,699,800

Views! Views! 
Views!

Open: Sat & Sun  2-4 Open: Sat & Sun  2-4

206 West Balmoral Road, North Vancouver

$1,998,800
 New 

Lis�ng
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WALL FINANCIAL
 CORPORATION

PRESENTATION
CENTRE
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AY
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VE

MOODYVILLE
PARK

603 East 2nd Street, North Vancouver · 
604 929 9333 · info@thetrailslowerlonsdale.com

 TheTrailsLowerLonsdale.com
The developer reserves the right to make modifications and changes to floorplans, project design, materials and specifications to maintain the
high standard of this development. Information contained within are proposed only and are subject to change without notification. E.&O.E.

مرکز فروش هم اکنون باز است.

هــم اینک ثبت نام کنید.

هر روز از ساعت ۱۲تا ۵  بعدازظهر به غیر از جمعه ها مگر با وقت قبلی.

 ٦٢ خانه هم اکنون برای فروش

خانه ها با عرض ۲۲ فوت | خانه های ۳ خوابه در اندازه های متفاوت از ۱۲۶۶ اسکوارفیت تا ۲۱۸۳ اسکوارفیت | همراه با پارکینگ زیرزمینی
 HORSESHOE BAY که مشرف به خانه شما که از THE SPIRIT TRAIL GREENWAY یا پارکینگ متصل خصوصی | از مسیر سرسبز 
 به DEEP COVE میرود و شما را به مراکز رفائی شهری ارتباط میدهد، لذت ببرید | شما با ۵ دقیقه رانندگی یا ۱۵ دقیقه پیاده روی در 

مسیری با منتظره زیبا به LONSDALE QUAY معروف می رسید | تمام این ها، ویژه گی های یک خانه برای خانواده است. 

مورد توجه ترین منطقه خانوادگی در نورت شور
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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.  صرفه جویــی  دالر  هــزاران 

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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شعر	�

 
سه شعر از آخرین کتاب او

-1

تحمیـل  اشـیا  بـه  را  سـاختگی ات  نظـم  آن  وقتـی 
می کنـی

به لباسها، چوب لباسیها
بـه کتابهـا، فنجانهـای چـای و آن قنـدان سـرامیک بـا 

گلهـای قرمـز، آبـی، سـبز
و وقتی روی آن کاناپه لم می دهی

یک پا روی پای دیگر
آن  رفـت  خواهـد  یـادت  روز  یـک  خانگـی!  دیکتاتـور 

ببنـدی را  پنجـره 
و آن پرده ی سرکش توری را

و کنترل را به دست می گیری
۳ ۲ 1

  ۳ ۲ 1
۳ ۲ 1

کدام دیکتاتوری ست
که روزی آرزوی پیامبر شدن نداشته است؟

و کنترل می شود عصایت
و حواست نیست
که در قلمرو ات

باد
قیام کرده است

و پرده چون ژاندارکی نیمه عریان
در صف اول مبارزین...

کاغذها در هوا پخش می شود
و تو را صدای شکستن یک گلدان به خود می آورد

سرت را بلند می کنی؛
خدای من چه آشوبی!

و نگاه می کنی
به پنجره، به پرده

و رقـص زنـده بـاد آزادِی آن در میانـه ی یـک در نیمـه 
باز!

-۲

و مرگ از آنجا آغاز شد که از آن گریختی
نیمه شب

پنجره ای بر دوش
دیواری بر پای

هیهات! هیهات!
زندان را به کجا می بری زن؟

می ترسی خانه ات
بی مرز، برهنه

مانند تن یک روسپی
زمینی باشد خوابیده در بستری سخت و سنگالخ

زیر پایت سنگ!
آسمانت سنگ!

و بالشت از سنگ!
از چه می ترسی زن؟

از سنگ؟

-۳

این جنگها دیگر به پایان نخواهد رسید
جهان چه شکل بیهوده ای خواهد داشت

اگر نشود نام تو را بلند صدا زد
ماریانو

آمـده  بیـرون  آب  از  کـه  غول پیکـر  الک پشـت های 
بودنـد

تمام زندگی ما را بلعیدند
ما رو به دیوارهای آهنی آرواره های آنها

به لمس تن صدف ها فکر می کنیم
زیر انگشتان ماسه ای پاهایمان

و به چشم اندازی
که تمام پیرامون را در خود جای می دهد

من فکر می کردم اسم تو پایان تمام جنگهاست
اما این جنگها...

این جنگها...

این جنگها...
در هفتهای سر بریده ی خالی از روز

این جنگها...
بی پایانند

به خاطر بیاور قصه ی آن مردی را

که صلیب را به شمشیر
و شمشیر را به تازیانه بدل کرد

و آن خطوط قرمز بر هم نشسته و
در هم شکسته

روی شانه های شبی
که ستاره هایش را در مشت

پنهان کرده است
 و آن سکوت

آن سکوت بلند
مرا از تکرار نامت پرهیز می دهد

ماریانو
گفته بودی

جهان بی شمار شکل دارد
و بی شمار نام

و تو هر نامی را که به زبان می آوری
نام من است

تـو ای تداعـی ناهمگـون جهـان و چشـم انداز و زیبایـی 
و جنـگ جنـگ جنگ!

کـدام سـمت خواهـد  بـه  تاریکـی  ایـن  کـه  نمی دانـم 
راندمـان

و خضری را که خود راه گم کرده است
کدام ستاره به مقصد خواهد رساند

اما یادت بماند
من چشمانم را

میانه ی راه می گذارم
مثل نشانه ای
یا که فانوسی

که سرانجام روشنایی ردی را
به اینجا

این جهان زیرین خواهد رساند.

هنگامه هویدا

هنگامــه هویــدا، شــاعر، مترجم و پژوهشــگر، متولد 
سال 1۳57 تهران است.

 او دانش آموخته ی زبان و ادبیات فارسی و هم اکنون 
انسانشناســی  حــوزه ی  در  تحصیــل  بــه  مشــغول 
دانشــگاه ســوربن فرانســه اســت. از او تاکنــون ســه 
مجموعه شعر و دو مجموعه ترجمه از شعر فرانسه 

منتشر شده است.

عنوان آثار منتشر شده:

1.  از من داخل شهر آالم می شوند؛ نشر مروارید
۲.  بن بست مادموازل سرخاب؛ نشر دارینوش
۳.  فرار از پله های اضطراری؛ نشر فصل پنجم

4.  از مــا دو نفــر کــدام یــک غایب اســت؟)آنتولوژی 
شعر معاصر فرانسه(؛ نشر قصل پنجم

5.  بگذار با هم بباریم)گزیده ی اشعار ژان کوکتو(؛ 
نشر مشکی
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ادبیات - داستان	�

نوشا وحیدی 

داستان »برای نازنین« برگرفته از کتاب تازه منتشر شده ی 
نویســنده بــا عنــوان: هقــت ترانه شــاد و غمیــن در ونکوور 

کانادا است.
ناشر این کتاب مؤلف است که توسط کتابفروشی »پان به« 
در ونکــوور - کانــادا چــاپ و پخــش می شــود. عالقه منــدان 
می تواننــد از طریــق آنالیــن نیــز www.panbeh.com ایــن 

کتاب را تهیه کنند.  

داســتان گزیده شــده از این کتاب »برای نازنین« نام دارد 
که نویسنده در توضیح این عنوان می نویسد:

»نازنیــن خســروانی زادهء 1355 فــارغ التحصیــل رشــتهء 
روزنامــه نــگاری و ارتباطــات اســت. وی ســابقهء فعالیــت 
روزنامــه نــگاری در روزنامــه هــای اصــالح طلبــی همچــون 

شرق، نوروز، یاس نو و بهار را داشته است.
نازنیــن خســروانی پــس از اعتراضــات مردم ایــران به نتایج 
انتخابــات ریاســت جمهــوری، در آبــان مــاه ســال 1389 در 
منــزل پــدری خــود توســط مأمــوران امنیتــی دســتگیر و بــه 
سلول های انفرادی زندان اوین تهران منتقل شد. او پس 
از تحمــل 132 روز حبــس در بازداشــتگاه اویــن بــا تودیــع 

وثیقه آزاد شد.«

نین ربای انز داستان کوتاه:

دارم مــی روم مصاحبــه. دل و دمــاغ ایــن را نــدارم کــه حتــی لبــاس های 
آبرومنــدم را بپوشــم، و آنقــدر درب و داغانــم کــه نمــی توانــم چرندیــات 
کلیشــه ای را که می دانم قرارســت بینمان ردوبدل شــود در ذهنم مرور 
کنم. صبح را با خواندن خبر احتمال اعدام سکینه محمدی آغاز کردم و 
پشــت بندش خبر دســتگیری نازنین مثل پتک خورد توی ســرم. از تصور 
اســارت آن وجــود نــازک در آن دســتان دژخیــم، ســرم بــه دوران افتــاد و 
بندبنــد تنــم لرزیــد. دفتر و دســتکم را زدم زیر بغلم و خودم را کشــاندم 
توی پارک روبروی خانه که بعد از مدت ها چیزی بنویســم و اشــک ها و 

دلهره هایم را روی کاغذ بریزم. 
بیرون، آسمان ماه نوامبر آبی و بی ابر بود و روز به طرز بی رحمانه ای 
زیبا. خنکای هوا را ذره ذره به سینهء فشرده ام کشیدم  و با خودم فکر 
کردم آیا هرگز دلپذیری آفتاب پائیزی اینطور دلم را به درد آورده و پرواز 
سبکباالنهء پرنده ها به جای حس رهایی بندهای قفس را برایم تداعی 
کرده است. خم شدم برگ های شبنم زدهء هزار رنگ را از روی نیمکت 
تاراندم. هنوز جاگیر نشــده، لرزشــی از جا پراندم. چند لحظه گذشت تا 
بفهمم باید “cellphone”)1(م را از جیبم دربیاورم و از پشت پردهء اشک 

 .)2("Bond" :نوشته ای را که پیش رویم می لرزد بخوانم
راست ایستادم و یک نفس عمیق کشیدم. خدایا! این باند دیگر از کجا 

پیدایش شده بود؟ 
الو، میس وحیدی؟ 

از یک کمپانی چاپ که نمی دانم خبر مرگم کِی برایشان رزومه فرستاده 
بــودم زنــگ مــی زد و مــی خواســت همــان روز به مصاحبه بــروم. هر روز 
دیگــری بــود از خوشــحالی بــاال و پائیــن پریده و گفته بــودم که در اولین 
فرصت خواهم شان دید. هر روز دیگری جز امروز که کلمهء فردا یا پس 
فردا یا هفتهء دیگر تا نوک زبانم آمد و فی الفور با یادآوری اینکه بیش 
از یــک مــاه اســت کــه بیــکارم فروخورده شــد و به پشــت حنجــرهء بغض 
آلودم بازگشت. گفتم که چشم؛ و الساعه خواهم آمد. آدرس داد؛ فقط 

یک ربع تا خانه فاصله داشت.

در خیابانم و این هیبت های پاکیزه و شــاداب، این نگاه های سرشــار از 
آرامــش واطمینــان برخالف هــرروز حرصم را در می آورند و از کوره بَِدرم 

می برند. دلم می خواهد چشم در چشم این آدم ها بدوزم و به چهرهء 
آرام و بی دغدغهء هر کدام که تابحال اسمی از ایران نشنیده اند سیلی 
بزنــم. یــاد بحــث هــای آنالین بعــد از انتخاباتمان با نازنین مــی افتم. یاد 
اصرار من که همهء مدعیان سبزاندیشــی و دموکراســی خواهی ســروته 
یــک کرباســند و انــکار او کــه همه را با یک چوب نرانــم و کمی انصاف به 
خــرج دهــم. یــاد جــدال هــا و بغــض و قهــر لحظــه ای مــان. یادم هســت 
کــه هــردو از کــوره دررفتیم و به ثانیه ای نکشــیده آشــتی کردیم و قربان 
صدقــهء هــم رفتیــم. هیچ آرمانی هرچقــدر بلند، ارزش حتــی یک لحظه 
کــدورت بیــن مــا، ارزش حتــی یــک لحظــه مانــدن نازنیــن در آن بندهــای 

سهمگین را نداشت. آخ خ خ که نازنین می توانست یکی از همین 

عابرهــای خوشــبخت و بــی خیال باشــد. یکی از همیــن هایی که دلم می 
خواهد الآن چنگ بیندازم و موهایشان را بکشم... 

سلفونم دوباره زنگ می زند. نکند “Bond” افکارم  را خوانده و پشیمان 
 )3(”Something Healthy“ شــده باشــد؟! ایــن بــار چشــمان غبارآلــودم
را روی صفحهء ســلفوِن توی دســتی که از غیض چنگ شــده اســت می 

خواند. 
دیــروز بــرای مصاحبــه آنجا رفته بودم، و "وِنِســا" دختر ریزنقش ویتنامی 
بیســت و انــدی ســاله ای را کــه مدیــر و همه کارهء این بیزینس و شــش 
هفت بیزینس دیگر بود مالقات کرده بودم. با شریکش که او هم دختر 
جوانــی بــود دور میزی نشســتیم و این دو شــاد و پرانــرژی از برنامه ها و 
ایده های نو و جدیدشان گفتند. شور و نشاط شان یک جورهایی مسری 
بود و مرا هم سرشوق آورد. قرار شد فکرهایمان را بکنیم و شرایط مان 
را بســنجیم و بــرای مالقــات بعــدی تلفنی قرار بگذاریــم. در حین جمع و 
جور کردن کیف و بندوبســاط و پوشــیدن ژاکت و دستکشــم شــنیدم که 
دوتایــی بــا هیجان برنامهء رفتن به فشــن شــو و نایــت کالب آخرهفته را 
مــی چیدنــد و قــرارو ســاعت ها را چــک می کردند. بعله. خودش اســت. 
وِنِساست که می پرسد می توانم لطف کنم و از فردا کارم را شروع کنم. 
بی اختیار فکر می کنم وِنِسا و تِرَنگ می توانستند من و نازنین و ده ها 
دوســت دیگرم که هرکدام آوارهء یک گوشــهء دنیا یا دربند قفس لعنتی 
ایرانند باشــیم که سرشــار از امید وآرزو در ســرزمین خودمان با هم کار 
کنیم و سگ دو بزنیم و آخرهفته را بی واهمه و نگرانی درکنارهم تفریح 

کنیــم. یــاد تنهــا شــبی مــی افتم که نازنیــن دیرتر از همــه از دفتر روزنامه 
بــه خانــه مــان آمــد. بــا چندنفر از بچه هــا دورهم بودیم، گــپ می زدیم، 
ســاز و آواز و شــامی، که زنگ زدند. کمیته بود. هیچ نمی دانم که چرا و 
چطــور. صدایمــان از خانــه بیرون نمی رفت. هرگز نفهمیدم آیا همســایه 
ای خبــر داده بــود یــا چــه... قضیــه بــا پــول حــل شــد و کارمان بــه کمیته 
و داســرا نکشــید امــا همــه چیــز، موســیقی وگــپ و غذا کوفتمان شــد، و 
حسرت جبران حتی یکی از بیشمار شب های زیبائی که در خانهء نازنین 

گذرانده بودم به دل من ماند. 
به سرم می زند که به این دخترک نیم وجبی موفق خوشبخت دری وری 
بگویم و گوشی را قطع کنم اما باز یادم می آید که بیش از یک ماهست 
کــه بیــکارم و امیــدی به این "باند" هم ندارم. دوباره یک نفس عمیق می 
کشم. به لحنم شتابی می دهم که جلوی کش دادن گفت وگو را بگیرد، 
و بــا صدایــی کــه از ترکیــب نشــاط ســاختگی و بغــض فروخــورده چیــزی 
شــبیه جیــغ از کار درآمــده می گویم مطمئنا". فــردا خواهمش دید. وتند 

خداحافظی می کنم.

در کمپانــی شــیک و تروتمیــز بانــد منشــی دم در نگهم مــی دارد. هر روز 
دیگری، چشــم انداز کار کردن در میان این بوهای خوش و دکوراســیون 
چشــم نــواز، دیــدن هربــارهء منشــی زیبایــی کــه رخــت و لبــاس و عطر و 
زیورآالتــش چهــار هــزار دالری می ارزد مســت و کیفورم می کرد. هر روز 
دیگــری جــز امــروز، که مقایســهء آن با اتاق های نمــور اوین و راهروهای 
هولنــاک و درازی کــه نازنیــن از میانشــان گذشــته مــرا به مــرز جنون می 
رساند. خدا کند یکی از آن چادرهای بدترکیب بدبو سرش نکرده باشند. 
نگاه پرسشگر منشی را که روی خودم غافلگیر می کنم یادم می آید که 
باید خوشایند و خوش برخورد باشم و لبخند گل و گشاد دندان نمایم را 
نشانش دهم. باز هم یک نفس عمیق می کشم، اما طرف که گوشی را 
برمی دارد و شروع می کند به باند حالی کند که نوشا نامی آمده و این 
بیرون ایســتاده، به جای جمع کردن گوشــه های دهانم به ســمت چشم 

ها و شــکل دادن آن لبخند، گوشــه گوشــهء ذهنم را با وسواســی 
غریب می کاوم. و انگار 

کــه جواب این ســؤال طلســم رهایــی نازنیــن از آن دیوارهای بلند 
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باشــد ســعی مــی کنــم بــه یــاد بیــاورم آیــا بازجوها 
منشی دارند. 

خانــم عذرخواهانــه اعــام مــی کنــد کــه بایــد کمی 
منتظــر بمانــم و مــن در ایــن پنــج دقیقــه انتظار به 
جــای نــام همهء پرینترها و ماشــین هــای چاپ، به 
جــای نــام همــهء نــرم افزارهایــی کــه یــک ســال در 
مدرســه باهاشــان کار کرده ام، به جای فکر کردن 
به همهء دروغ هایی که قرارست راجع به خودم و 
مهــارت هایم بگویم، تنها نــام نازنین نازنین نازنین 
را کــه مثــل پاندول به درو دیــوار مغزم می خورد و 
خــودش را تکــرار مــی کند می شــنوم و به این فکر 
مــی کنــم کــه آیا بازجــو منتظرش بوده یــا او منتظر 
بازجــو، و اگــر او منتظــر بــوده حیــن انتظــار بــه چه 

فکر می کرده. 
یــک آن بــه خــودم مــی آیــم و بانــد را مــی بینــم که 
بلنــد قامــت و قبــراق پیــش چشــمم ظاهــر شــده. 
آیــا نازنیــن چشــم بنــد بــه چشــم داشــته؟ چشــم 
هایــش، چشــم هایــی که بــا آرام ترین نــگاه جهان 
در چشــمان کودکان ســرطانی محک می نگریســته 
بســته بوده؟ دســتش را به سمتم دراز می کند. به 
نازنیــن دســتبند زده انــد؟ آن دســت هــای پرمهری 
کــه کــودکان زلزلــه زدهء بم را نوازش کــرده در بند 

بوده، آیا؟ 
)4(.Hi, I’m James.

یعنــی بازجــو نامــش را بــه نازنیــن گفتــه؟ بــا بهــت 
نگاهش می کنم و دستش را می فشارم. دلم نمی 
خواهــد اســمم را بهــش بگویم اما یــادم می آید که 
در بازجویی با اینکه از اصل ونسبت باخبرند نامت 
را، هربار می پرســند. ســریع، شــمرده و واضح می 
گویم که نوشا هستم. در روبرو را نشانم می دهد. 
وارد که می شــوم پشــت سرم می آید. بعد، از من 
جلــو مــی زنــد و آن طــرف اتــاق پشــت میــزش مــی 
نشــیند. قبــل از اینکه صندلی روبــرو را بهم تعارف 
کنــد مــی گوید که در را پشــت ســرم ببندم. خودم 
را بــه نشــنیدن مــی زنــم و روی صندلــی جاگیر می 
شــوم. جیمــز بــا دلخوری از جایش بلند می شــود، 
یــک نیــم دور مــی زند و در را کیپ مــی بندد. برکه 
مــی گردد ســرجایش پرونــدهء قطور روی میز را باز 

می کند. 
فامیلت چی بود؟ 

حرف "وی" را باز می کند و رزومهء مرا از البای آن 
صدتای دیگر بیرون می کشد. پرونده های زندانی 
ها را توی اتاق بازجویی نگه نمی دارند، می دارند؟ 

پروندهء نازنین از آن قطورها بوده یا الغرها؟ 
خوب نوشا، از خودت بگو.  

پیــش از اینکــه دهانــم را بــاز کنــم و توجیهش کنم 
کــه چطور مهــارت های جورو واجور من که در این 
چهارسال و اندی بیش از ده شغل متفاوت عوض 
کــرده ام مــی تواند جوابگــوی نیازهای کمپانیشــان 
باشــد، با خونســردی می پرسد: چرا مدرسه رو ول 

کردی؟ 
نوک زبانم اســت که بگویم تا بحال مهاجرت کرده 
ای؟ در جایی که احدالناسی را نمی شناسی زندگی 
کرده ای؟ یا از آن خوشبخت ها و آمرزیده ها بوده 
ای که در همان شــهری که از شــکم مادرشــان زاده 
مــی شــوند مــی بالنــد و تحصیل می کننــد، کار می 
کننــد و خانواده تشــکیل مــی دهند، و یک روز هم 
بی آنکه حتی لحظه ای غم غربت و زهر دلتنگی را 
چشیده باشند سرشان را می گذارند و آسوده می 
میرند؟ در سن 35 سالگی با یک مشت تین ایجر 
زبــان نفهــم که حتی نمی داننــد از کدام جهنم دره 

ای آمدی و هربار که دهنت 

را باز می کنی شــگفت زده نگاهت می کنند درس 
خوانده ای و کار تیمی کرده ای؟ امتحان هایی که 
جواب های یک صفحه ایشان را باید به زبانی غیر 
از زبــان مادریــت تایپ کنــی گذرانده ای؟ روزی که 
دختــر بیســت و انــدی ســاله ای را در کشــورت دار 
زده انــد درحضورســی دانــش آموز و اســتاد درباب  
داده  پرِزِنتیِشــن   )5(”Flexographic Printing“

ای؟
کار در کمپانی “Allegra”)6(رو چرا ول کردی؟

 آقــای جیمــز، مــی دانــی ایران کجاســت؟ می دانی 
زندگــی در خاورمیانــه یعنــی چــه؟ مــی دانــی آمده 
ام اینجــا کــه تافی ســال ها زور شــنیدن و خفقان 
گرفتــن را درآورم؟ مــی دانــی کــه ترجیــح مــی دهم 
بــا ســاعتی نــه دالر اربــاب خــودم باشــم و به خاطر 

چندرغــاز بیشتردیســیپلین نظامــی کمپانــی "آلگرا" 
و احتمــاال" "بانــد" را تحمــل نکنــم؟ مــی دانــی کــه 
ســی و اندی ســال تحت فشــار بودن از ما یاغیانی 
ســاخته که تهدید به زندان و شــکنجه و تجاوز هم 
جلودارمــان نیســت؟ تابحــال روزی کــه بــه خانــهء 
دوســتت ریختــه انــد و بــه جــرم نوشــتن بــی هیــچ 
توضیحــی به ناکجاآباد بــرده اندش مجبور به پس 
دادن مصاحبــه بــوده ای؟ اصــا" واژه هــای چاپ و 
نشــر، هرگز اضطراب و هراســی در تو برانگیخته؟ 
تویــی کــه تنهــا نشــانی کــه از پلیــس و بازجویــی و 
جلب و دســتگیری در زندگیت هســت انتخاب نام 
احمقانهء " باند" برای شــرکتت هســت که با اســم 
مســخره ات جیمــز جــور باشــد؟ فکــر کــردی خیلی 

نکته سنج و باهوشی؟ 
آیــا نازنیــن موقــع بازجوئــی از کــوره دررفتــه؟ یــا بــا 
همان وقار و متانت همیشگی به رگبار سؤال های 

بی شرمانه وبی ربط پاسخ داده؟
با چه ماشین چاپی در مدرسه کار کردی؟ 

اووووم م م م ... اون 8 رنگ گنده ها. 
Quick Master)8(؟  Heidelberg)7(؟  منظــورت 

Speed Master)9(؟
 آره آره همون ... 

چه کار صحافی در "آلگرا " انجام دادی؟ 
آآآآآآآآ ... اون پیچ پیچیا. 

منظورت Wire-O Bound)10( هست؟ 
آره آره ... خودشه. 

یــک لحظــه بــه خــودم مــی آیــم و در چهــرهء جیمــز 
دقیــق می شــوم. اعصابش حســابی بــه هم ریخته 
و از آن آدم خونســرد چنــد دقیقــه پیــش فرســنگ 
هــا فاصلــه گرفتــه. ای کاش زبان نازنیــن بچرخد و 
جــواب هایــی به همین مهملی و بــی ربطی تحویل 
بدهــد. ایــکاش بازجــو هــم مثــل جیمز فکــر کند با 
دختــر شــیرین عقلــی کــه آمده وقتــش را تلف کند 

طرف است. 
چشــم انــداز پنج ســال آینــده ات از کار در کمپانی 

"باند" چیه؟
ناخــودآگاه یــادم بــه آخریــن کامنتــی کــه دو شــب 
پیــش نازنیــن بــرای پُســتم در فیــس بوک گذاشــته 
بــود مــی افتد. کامنت بــرای کوئیزی که پیش بینی 
کــرده بــود در 10 ســال آینــده بــا شــلوارجین و تــی 
شــرتی بــه تــن در جــاده هــا کامیــون خواهــم راند. 
نازنیــن گفتــه بــود کــه بــا من مــی آید؛ و مــن گفته 

بودم "بپر باال نازی جون!"

بیــرون اتــاق هســتم و دارم بــا جیمــز دســت مــی 
دهم و خداحافظی می کنم. خوشــحالم که نازنین 
حداقل از این قسمت معاف است؛ و بازجو، آه نه، 
جیمز خوشــحال اســت که دارد از شــرّ من خاص 
می شود. می گوید که اگر نظر موافق داشته باشد 
تا سه شنبه تماس می گیرد. یعنی می شود نازنین 

تا سه شنبه به خانه برگردد؟
باز در خیابانم. هوا هنوز دلپذیر و دلچسب است 
و آدم هــا هنــوز خوشــبخت و بــی دغدغــه. در راه 
بازگشــت بــه خانــه آرزو مــی کنــم نــه جیمــز زنــگ 
بزند و نه وِنِســا اســتخدامم کند. می خواهم بروم 

گواهینامهء پایه یکم را بگیرم.

*************************************
موبایل  1

باند  2
"سامتینگ هلثی" رستوران-کافی شاپ   3
هــای  نوشــیدنی  و  کــه خــوراک  ای ســت  زنجیــره 

خانگی و سالم عرضه می کند.
سام، من جیمز هستم.  4

فلکســوگرافیک پرینتینــگ، نوعی چاپ   5
است.

آلگرا  6
هایدلبــرگ، نــام یک کمپانی ســازنده و   7

یک مدل ماشین چاپ
کوئیک مستر، اسم یک مدل از ماشین   8

های چاپ افست
اسپیدمســتر، اســم یک مدل از ماشین   9

های چاپ افست
وایر-او باوند، نوعی صحافی با فنرهای   10

فلزی یا پاستیکی

گفت و گو با محمد آزرم به مناسبت انتشار کتاب "آیا"

شعری در حال فعل شدن

گفت و گو: ونوس جاللوند

محمــد آزرم، امســال کتــاب شــعر »آیــا« را بــا 
او  اســت.  کــرده  منتشــر  مرواریــد  انتشــارات 
پیش از این کتاب »عکس های منتشر نشده« 
)گزیده شــعرهای 72 تا 7٥(؛ کتاب »اســمش 
همیــن اســت محمــد آزرم« )گزیده شــعرهای 
76 تــا 81(؛ »هــوم« )گزیــده شــعرهای 84 تــا 
88( ، »عطر از نام« )شعرهای بداهه نویسی 
مشــترک با ایولیلیث( و »هیاکل« را در حوزه 
مقــاالت  او  از  کــرده.  منتشــر  تجربــی  شــعر 
متعددی در 15 ســال گذشــته در زمینه تئوری 
ایــن  از  گزیــده ای  و  رســیده  چــاپ  بــه  ادبــی 
مقاالت را در کتابی با نام »الفبای راز« راهی 
بــازار کتاب کرده اســت. همچنیــن منتخبی از 
شــعرهای هوشــنگ ایرانی شــاعر پیشرو دهه 
30 با مقدمه تحلیلی/انتقادی او با نام »جیغ 

بنفش« منتشر شده است. 

"آیــا" کتــاب کثــرت در وحــدت اســت؛ به قول شــعر الف در صفحه 30 : "آن جمع در مــاه راجع و / آتش از آن 
مایــع/ کــه برازندگــی مــی کنند در عکس/ بــه گوهر خود می روند برعکس" ، برخالف "هیاکل" که کتابی دارای 

ویژگی وحدت در کثرت زبانی ست، نسبت به این خوانش چه نظری دارید؟
به نکته جالب توجهی در خوانش خود اشــاره کردید. "هیاکل" چیدمان صداهایی اســت که به هم ســاییده می 
شــوند، دفرمه می شــوند و کنار هم می نشــینند و در این همنشــینی به هم معناهای تازه و بی پایان می دهند. 
به تعبیری، فضایی چیدمانی از صداهای "دیگری" ، ساختی واحد پدید می آورد. "آیا" کتابی با بافت های متکثر 
است که جهان بینی زبانی واحدی دارد. در این کتاب تنوع بافت ها و فرم های زبانی، جهانی یگانه از شعر می 
ســازد. اتفاقــی صفحــه ای از "آیــا" را بــاز مــی کنم؛ در شــعر "یا" در صفحه 95 می خوانیــم: " و آنچه رخ می دهد 
بیرون از بیرون؛ هنگام بر می دارد برای پذیرش؛ رخ می دهد و تبر تاییدش می کند؛ حد ندارد و رد می زند به 
پوست در خود شنیدنش"  و بگذارید اتفاقی صفحه ای دیگر از کتاب را باز کنم. مثا در شعر "الف" در صفحه 
125 می خوانیم " بد و بیراه زیر عطر می برد/ تا راهی برای این باشد چتری برای آن/ برنده آن دیگری ست/ که 
جا با چتر عوض کند/ هوا با ســطر/ بحر/ زهر/ همه چیز فهرســتی از او شــده اســت" این دو شــعر ضمن این که 
خــود را بیــان مــی کننــد، هــر دو بــه الیه ای دیگر و فراتر از خود ارجاع می دهند و به کتاب "آیا" اشــاره می کنند. 

همه شعرهای "آیا"، "آن جمع در ماه راجع و / آتش از آن مایع" اند. 

در مقایســه با "هیاکل"  که در آن اصوات و آوای شــعر از بیرون  به درون می آمد، درکتاب "آیا" مســیر این 
جریان از درون به بیرون اســت، انگار صدایی درونی با قانون خودش، به تمام جهات بیرون از خود ســاطع 
می شود. هرچند به قول شعر "یا" در صفحه 110 : "البته باید فصلی برای ابراز و/ لبی برای فرعی باشد/ که 

زمــان بــی دســت نگــه دارد/ عصــب از تعــارض بگیرد/  به راز عهدی عطا کند که شــاهد نــدارد"، درباره 
این موضوع چه توضیحی دارید؟

تفاوت فرم "آیا" با "هیاکل" باعث تمایز مورد اشــاره شماســت. "آیا" مجموعه شــعرهایی ســت که مکمل 
هم هستند اما به تنهایی هم کامل و مستقل اند. "هیاکل" شعر واحدی درحال ساخته شدن است. 
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گفت و گو	�

"آیــا" کوالژ صداها نیســت اما بافت های 
متکثــر و متنوعــی دارد کــه در الیــه کتاب 
همنشــین شــده اند و در این الیه صدای 
واحدی را به ماورای خود، به سمت متون 
دیگــر و مخاطبــان احتمالی می فرســتند. 
"آیــا" مثل شــعر "الــف"  در صفحــه 146 کتاب، "آور 
برای الواحی ســت که فرصت ندارد، پیش می آید؛ 
مــی ســازد و فرامــوش می کند؛ می بیند و مســموم 
می کند." خلق و خالقیت است برای گوش های بی 
وقــت و ذهــن هایــی که پذیــرای  ناپذیرنــد و بعد از 
شــوکه شــدن، خود و موقعیت خود را فراموش می 
کننــد. "آیــا" خطابــی عمومــی رو به آینده و گذشــته 
شــعر دارد؛ بــه تعبیر شــما از خود کتــاب، عصب از 
تعــارض مــی گیــرد و بــه راز عهدی عطا مــی کند که 

شاهد ندارد.

عبــارات، اصــوات و آواهــا در کتــاب "آیــا" انــگار به 
وجــد آمــده انــد و حرکتــی مــوزون را نشــان مــی 
دهند؛ این وجد زبانی چه جایگاهی در کتاب "آیا" 

دارد؟
"وجد زبانی" ، چه تعبیر و توصیف دقیقی برای "آیا" 
کــه کتــاب مراقبه، جذبه و مکاشــفه در زبان اســت. 
ریتــم و موســیقی زبانــی الیــه ای از فــرم شــعرهای 
"آیا" ســت و هر شــعری در این کتاب این ویژگی را 
بســته به فرمی که می ســازد، نشان می دهد. نگاه 
کنیــد بــه صفحــات 7 تــا 14 و 82، 83 و بســیاری از 
صفحات دیگر کتاب. "آیا" کتابی برای خواندن شعر 
با صدای بلند و رســا ســت حتی در خلوت شــخصی 
مخاطب احتمالی، تا سهمی از وجد و مکاشفه خود 
را از گــوش هــا بــه هــوش آورد، مثــل شــعر "الــف" 
صفحــه 114 . شــعرهای ایــن کتــاب، رفتــار خــود را 
بــه مخاطبــان احتمالــی ســرایت می دهند و آشــکار 
مــی کننــد. پس برای برای خواندن آنها و معناهایی 
کــه ریتــم و موســیقی القــاء مــی کنــد، باید شــعرها 
را بــا طمئنینــه و صــدای رســا خواند. مثل شــعر "یا" 
صفحه 138 کتاب. بدون این بلند خواندن، بخشی 
از فرم شعر درک نشده می ماند و استنباط معناها 
مســیر دیگــری مــی گیــرد. با بلنــد خوانــدن "آیا" هر 
مخاطبــی آن صــدای اعلی را که از شــعر ســاطع می 
شــود، بــا صــدای خــود و به گــوش خود می شــنود. 
صدایــی کــه رازهــای خــودش را دارد و در تکثــر بــی 
پایان خودش جلوه می کند. چیزی نیســت که یک 
بار مصرف باشــد و تمام شــود؛ می توان همراه آن 
بخشی از مراقبه بود و به مکاشفه رسید، وجد بود 
و احســاس وجــود کــرد. بــدون ایــن بلنــد خواندن و 
بگوش رسیدن، شعر روی کاغذ بی صدا می ماند. 

در "آیا" برخی از شعرها شعر دیداری هم هستند 
اما آوا و عبارات آنها منطبق بر یک شعر شنیداری 
ست و این صدا و آوا را به وضوح می توان شنید. 
مثــل صفحــات 15، 19، 31، 78، چــه ارتباطی بین 

شعر دیداری و شنیداری قائل اید؟
در  کــه  شــعردیداری ســت  یــک   15 شــعر صفحــه 
جدولــی خــاص نوشــته شــده تــا رفتار و گفتــار کالم 
انطباق بیشــتری داشته باشند. این شعر هم ادامه 
شــعر قبــل از خــود اســت و هم یک نقطــه تمایز در 
چیدمــان شــعرهای کتــاب "آیــا". شــعر نوشــتاری/ 
دیــداری صفحــه 19 ادامــه شــعر الــف صفحــه 18 
کتاب است و چندجهتی بودن خواندن آن این نحو 
نوشــتن را ایجاب کرده اســت. شــعر ص 31 شعری 
آوایی/ اجرایی ست که وجه دیداری هم دارد. شعر 
صفحــه 78 کتــاب هــم شــعری نوشــتاری/ دیــداری 
ســت که با حذف جهت در خواندن هزارتوی زبانی 
بی پایانی می سازد. اگر طیفی بین شعر دیداری و 
شــعر شــنیداری در نظر بگیریم، در میانه این طیف 
بــه شــعرهایی مــی رســیم کــه دارای هــر دو قابلیت 
هســتند. همــان طــور کــه مــی تــوان از نظــر تئــوری 
طیفی ســه گانه بین شــعر دیداری، شــعر شنیداری 
و شــعر اجرایــی در نظــر گرفــت و در مرکــز آن بــه 

شعرهایی با وجوه سه گانه دست یافت.

در قسمت هایی از "آیا" فرم شعر کالسیک متناوبا 
به چشــم می خورد ولی شــعری که نوشــته شــده 
کالســیک نیســت. هــدف خاصــی از ایــن چیدمــان 

بصری کلمات داشته اید؟
چــه نکتــه جالبــی، ایــن شــعر بــا ظاهر کالســیک که 
از متــن کتــاب برداشــت کرده اید، شــعری مفهومی 
ســت کــه با تناوبی اتفاقی به نــام های "الف" و "یا" 
در کتــاب ادامــه دارد. شــعری بــی پایــان، بــی آغــاز 
کــه سراســر ادامه اســت. آغاز و پایان قــراردادی آن 
در کتــاب، صرفــا یــک ادامه اســت. ادامــه ای متکثر 
کــه بنیــان آن بــر اتفاق بنا شــده اســت و سرشــار از 
تضادها و متناقض نمایی های بسیار است. با دیگر 
شــعرهای کتــاب "آیــا" ارتباطــی بینامتنــی دارد و در 
عین حال کامال مســتقل اســت و حتی می تواند به 
کتاب ها و متون دیگری سرایت کند. می تواند هر 
متنی را تسخیر و تصرف کند و جای همه نوشته ها 
بنشــیند. حتی بالقوه می تواند هر رسانه نوشتاری 
را متصرف شــود و برداشــت شــما از ظاهر کالسیک 
آن، زمینــه ای فراهــم مــی کنــد که بگویم این شــعر 
می تواند در یک اجرا، تاریخ شعر کالسیک فارسی 

را تصرف کند که این کار را خواهم کرد.

زبان در این کتاب در حال فعل شــدن اســت و به 
جــای حــرف زدن از چیزی، چیزی را خلق می کند، 
و ایــن وجــه تمایز شــعر شــما با شــعر مرســوم هم 

هست، درباره این ویژگی توضیحی دارید؟
شــعرهای کتــاب "آیــا" از خــود رمززدایــی مــی کنند. 
رمززدايي از خود در شعرهاي »متفاوط« به خودي 
انتقــادي اســت و  خــود در بردارنــده ي انديشــه اي 
حتي مي توان گفت »هستي« شعرهاي »متفاوط« 
بــر آن بنــا مي شــود، چــرا كــه نوشــتن/ ســاختن هر 
مهارناپذيــر  جريــان  پذيرفتــن  و  »متفــاوط«  شــعر 
تفاوت ها و تمايزهاي دروني آن، انتقاد از مكانيسم 
رمزگشــايي و قرار دادن مفاهيم در وضعيت وضوح 
با خواست بيان گراست. خودانديشي يا انديشيدن 

بــه هســتي خود، عملي اســت نقادانه كــه مي تواند 
گســتره ي دانســتگي و آگاهــي را نقــد كنــد. آن چــه 
شــعرهای کتــاب "آیــا" در گفتــار خود بيــان مي كنند 
و آن چــه در رفتــار خــود نشــان مي دهند بــدون اين 
كــه از آن ســخني بگوينــد، خودانديشــي متن شــعر 
اســت. حــال هــر قــدر انطبــاق بيش تري بيــن گفتار 
و رفتار باشــد، خودانديشــي بارزتر اســت. هنگامي 
نيــز  خــود  خودانديشــي  از  »متفــاوط«  شــعر  كــه 
رمززدايي مي كند، در حقيقت دارد ادعاهاي خود را 
نســبت به گســتره ي دانستگي و آگاهي از خود نقد 
مي كنــد. انطبــاق كامــل بين گفتــار و رفتــار ناممكن 
اســت، نوشــتاري، ديــداري ، شــنيداري يــا تركيبــي 
بــودن ژانــر شــعر هــم تاثيــري در تحقــق كامــل آن 
ندارد. شــعر »متفــاوط« با خودانديشــي در جايگاه 
ســوژه از موقعيــت خــود آگاه اســت و ابژه ي ســخن 
خــودش هــم هســت و با رمززدايــي از اين موقعيت 
ســطحي ديگــر از انديشــيدن را نمايــان مي كنــد كــه 
در آن خودانديشــي قــادر اســت بــه ناآگاهي هــاي 
متــن خــود و در حقيقــت بــه نينديشــيده هاي خود، 
بينديشــد و حتــي بــا رمززدايي از ايــن موقعيت هم 
به سطح ديگري از انديشيدن برسد، به سطحي كه 
ناخودانديشــي متــن به آن چه كــه نمي تواند بداند، 
مي انديشــد. )مي انديشــد؟( اين جاســت كــه ديگــر 
ســوژه اي نيســت كه توان انديشــيدن داشته باشد. 
خلــق چنیــن فضاهــای زبانی ای ســت کــه رفتارهای 
متکثــر و بســیارمعنایی را بــرای خواننــده احتمالــی، 
ممکن می کند یا به قول شما زبان را در حال فعل 

شدن نگه می دارد.

 بــه نظر می رســد جریان زمــان در"آیا" بی وقفه و 
الیزال اســت و مرزی بین این مفاهیم نیســت، به 
تبــع آن مرزهــای مکانی بین آغــازو پایان هم محو 

شــده و فرقی بین ابتدا و انتها نیســت. در ابتدای 
کتــاب هــم به این موضوع اشــاره شــده اســت؛ در 

این زمینه چه توضیحی دارید؟
ایده ي آوانگاردیســم، ایده ي پیشــرفت است و قائل 
بــه جهــت. پایــان امــري را اعــالم می کند تــا خودش 
آغــاز کننــده امــري کامــالً جدیــد باشــد. گذشــته را 
پشت سر می گذارد تا به آینده ي پیش رو برسد. اما 
آینده قراردادی در کتاب "آیا"، چشم انداز ناممکنی 
است که جای مشخصی در زمان و مکان قراردادی 
کتاب مثل تقدم و تاخر شــعرها و چیدمان ســطرها 
یا مسیر مشخصی برای تکمیل روایت شعر، ندارد. 
متغیــر اســت و در تغییــرات خــودش از هــر ايــده ي 
آوانــگارد و غيرآوانــگاردي در هنــر، رد می شــود و رد 
خــودش را محــو مي كنــد. شــعري ســت كــه از خــود 
و در خــود، بازی هــای بی پایــان زبانــی مي ســازد یــا 
بــه قولــی، هزارتوهایــی خلــق مــی کند كــه فقط راه 
هســتند و انگار آغاز و پایان ندارند؛ درســت زمانی 
که در آغاز و ابتدا هســتیم به پایان و انتها رســیده 
ایــم و بالعکــس؛ بــه تعبیــری روی مــرزی کــه مــدام 
در حال محو شــدن اســت به همه ســو در حرکتیم. 
آغازها و پایان ها آنقدر زیاد شده اند كه در جریان 
خوانــدن شــعر، متوجــه ناپدیدی آن ها می شــویم و 
شــك مي كنیــم كه اصــالً از ابتدا وجود داشــته اند یا 
فقــط در وانمــوده ای از آن هــا ســرگردان شــده ایم. 
حتــی می توانیــم بــه ناپدیــدی تعامل خواندن شــعر 
شــك كنیــم وقتــي در هزارتویــی زبانــی  هســتیم كــه 
نیســت و نمی توانیــم از آن خــارج شــویم چون اصالً 
وارد آن نشده ایم، در حالی كه مدام داريم واردش 
می شــویم و راه خــروج را پیــدا نمی كنیم. "آیا" کتاب 
شــعری ســت که رویکردی "پســت آوانگارد" دارد که 
متمایز از رویکرد آوانگارد، گذشــته و دســتاوردهای 
آن را انــکار و ملغــی نمیکنــد بلکــه با احضــار آن ها 
فرم ســازی  تغییــر؛  راه  از  و  بــه موقعیــت »حــال« 
خــود  آن  از  بخواهــد  را  هرچــه  زدن،  برچســب  و 
میکنــد. پس در جابهجایی حد و مرزهای هنر لزوما 
خط شــکن و طالیهدار نیســت، بلکه بیشتر و اساسا 
»متصــرف« اســت و میتوانــد حــدود، زمینههــا و 
گفتمانهایــی را کــه هیــچ تلقــی هنــری ای ندارند با 
برچسبزنی و تمهیدسازی، به نام خود تصرف کند 
و از این منظر تجربی بودن آن با تجربه زیسته هنر 
آوانــگارد متفاوت اســت. آوانگاردهای رادیکال مثل 
دادائیســت ها، فتوریستها و کانستراکتیویستها 
میخواســتند مــرز بیــن هنــر و زندگــی را بردارنــد و 
بــه علــت ضدیــت با گذشــته، ســنت و ســاختارهای 
حاکــم بر فرهنگ، هنر، جامعه و سیاســت، رویکرد 
خواهــان  و  مینامیدنــد  »ضدهنــر«  را  خودشــان 
نابودی وضعیت معاصری بودند که میراث گذشــته 
هنــری  میــراث  آن  هــم  »پســت آوانگارد«،  بــود. 
گذشته و هم این ضدهنر خنثی شده آوانگاردهای 
رادیــکال را بــا تلفیــق، ترکیــب، التقــاط و احضــار به 
زمــان حــال، مصــادره و تســخیر میکنــد و اساســا 
همــه چیــز را بــازی میبینــد و بــا تغییــر قواعد بازی 
هــر مــرزی را محــو میکند. اگــر آوانگاردها بــا انکار 
و ملغــی کردن خالقیتهــای پیش از خود به دنبال 
خلق امر نو بودند، در عوض پستآوانگارد خالقیت 
میبینــد.  تکثــر  و  ترکیــب  التقــاط،  تلفیــق،  در  را 
آوانگاردها نگاهشان معطوف به آینده بود درحالی 
کــه پســتآوانگارد فقــط زمــان حال را میشناســد و 
آیندههــای مطلــوب و متکثر خــود را در همین زمان 
میسازد. اگر آوانگاردها با هنر جعلی یا ساختگی و 
فرهنــگ مکانیکی در تضاد بودند، پســتآوانگارد با 
تاکید بر هنر جعلی و افراط در آن و دســتمایه قرار 
دادن فرهنگ مکانیکی، از پتانسیلهای آن به سود 
خــود بهرهبرداری میکنــد. میدانیم آوانگاردها ضد 
نظــام ســرمایهداری و فرهنــگ مصرفگرایــی بودنــد 
امــا عاقبــت در اواخــر دهــه 70 میــالدی بــا جنبــش 
پــاپآرت و انــدی وارهــول افســانهای جــذب همیــن 
نظام و فرهنگ شــدند؛ پســتآوانگارد در هر هنری 
از جملــه شــعر، به جــای ضدیــت با نظام یــا فرهنگ 
خاصــی، از پتانســیلهای آن بــه نفع خود اســتفاده 

میکند.



26

In touch with Iranian diversity

26

شماره 1509 - جمعه 29 ریت 1397
سال 25 / 

V
ol. 25 / N

o. 1509 - Friday, July 20, 2018

ادبیات - معرفی کتاب	�

معرفی کتاب ـ معرفی نویسنده ـ صدای نویسنده
کتاب در جستجوی گوینده مخفی - نوشته حمید تقی آبادی)یامان حکمت( و مسعود تقی آبادی ، چاپ نخست ، ناشر:زریاب ، سال 2018/1397  -  چاپ کاغذی

 یامــان حكمــت )تقــی آبــادی( ،دارای مــدرک دكتــری زبــان و ادبیــات 
فارسی و در حال حاضر به عنوان استاد و مسئول آموزش و پژوهش 
دانشگاه آزاد اسالمی ایران واحد افغانستان مشغول است. شاهنامه 
و بحران رهبری ادبی )چاپ انتشارات سخت گستر – ایران( و مواجهه 
بــا متــن )مقاالتی در ضــرورت ایجاد گفتمان نقدادبی در افغانســتان( 
–چــاپ انتشــارات امیــری در كابــل - جــزو اثــار قبلــی او هســتند. از او 
مجموعه شــعری ،به نام عقب نشــینی، نیز منتشــر شده است. کتاب 
تــازهء او کــه »در جســتجوی گوینده مخفی« نام دارد، به همت نشــر 

زریاب در تهران و کابل منتشر خواهد شد. 
 

این کتاب مجموعه مقاالتی در حوزه نشــانه شناســی هنر و ادبیات از 
او و برادرش است كه با نام »در جستجوی گوینده مخفی« به همت 
نشــر زریاب به زودی در تهران و كابل منتشــر خواهد شــد. این كتاب 

شــاید اولین كتاب مشــترك در حوزه نشانه شناسی بین دو 
كشــور باشــد، چــرا كه در آن مقاالتی دربــاره آثار هنرمندان 
و نویســندگان دو كشــور وجود دارد.ســعی نویسندگان این 
کتاب بر این بوده است كه در كنار تحلیل های شخصی در 
اكثر مقاالت بر اســاس دســتگاههای نظری نشــانه شناســی 

به بررسی آثار بپردازند.

==========

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:
* سلفی و موج شکل گیری سلبریتی های کوچک

)مطالعــه نشانه شــناختی کاربــران ایرانــی شــبکه اجتماعــی 
اینستاگرام(

* درك تغییر جنسیت فرهنگی
)نشــانه شناســی طغیــان زن، در فیلــم نامــه ای بــه رئیــس 

جمهور از رویا سادات( 
* قدم زدن میان صداها )نشــانه شناســی ســكوت در فیلم 

شبهای روشن( 
* نجات زندگی زن

)نشانه شناسی مرگ، در دو فیلم نیما لطیفی(
*هیاهــوی ایســتادگی )بررســی كاركــرد گفتمانی ســكوت در 

فیلم ابد و یك روز( 
* بازنمایی اسطورۀ اتوپیا در سینمای معاصر هالیوود

)نشــانه شناســی فیلمهای  »آواتار«، »بهشت« و »سرزمین 
فردا( 

* بازنمایی اسطوره در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی
)نشانه شناســی تبلیغــات شــامپو »کلیــر« و روغــن موتــور 

»کاسپین«(
* داعش به مثابه دیگری

)تحلیل گفتمان سخنان رهبر و رئییس جمهور ایران درباره 
دولت اسالمی عراق و شام(

رفتــار  شــناختی  نشــانه  )تحلیــل  مــادر  فقــدان  *خشــونت 
تروریستی داعش(

* ویران كردن كنترل
)تحلیل نشــانه شــناختی نقاشــیهای محسن حســینی و لیال 

فرجام (
* پرواز را به خطار بسپار

)تحلیل نشــانه شــناختی عكســهای مسعود حســینی، محمدآغا ذکی، 
حكیم مظاهر و ماری موسوی(

* آینده بن بست
)نشــانه شناســی حصار در رمان زندگی به ســفارش پشــه ها از كاوه 

جبران(
* روابط درون متنی و ساخت شعر

و  ایــران  معاصــر  شــاعران  از  شــعر  چنــد  شناســی  نشــانه  )بررســی 

افغانستان(
* من از فرو رفتن تن زدم 

)كوتاه نوشته ای در نشانه شناسی غیاب(
*زبان ادبی را فراموش كن

*زبان و ادب فارسی درگیر میان تنازع و كنترل
بخشی از این کتاب را بخوانید:

کنتــرل گفتمانــی نــرم، بــه مــرور زمــان تبدیل به یــک کنتــرل گفتمانی 
ســخت نیز می شــود. نمود آن را می توان در برخورد با میراث گذشــته 
مشــاهده کــرد. توجــه به میراثی همچون نــوروز و یا در مورد مفاخری 
ماننــد رودکــی، مولــوی، ســنایی، فردوســی، حافــظ، ســعدی و نظامی 
نیــز حتــی بــا همــان دیــد تمدّنی منجــر به یــک تکاپوی پنهان سیاســی 
هویتخواه در کشورهای فارسی زبان شده است که هرکدام را با آداب 
و رسوم خود، به نام خود معرفی نمایند. برای مثال در هر کشور، در 
کتابهای درســی همة مفاخر ادب فارســی در طول تاریخ، به 
نام شاعران و نویسندگان همان کشور معرفی می شوند و در 
این راه نوعی ناسیونالیسم آغشته به تمامیّت خواهی نیز به 
چنین کنترل گفتمانِی سختی دامن می زند. این مساله حتی 
در بین مهاجران فارســی زبان در ســایر نقاط جهان نیز قابل 
مشاهده است. بسیار کم رخ می دهد که جشنهای نوروزی، 
جشــن شــب یلدا، چهارشــنبه ســوری و ســایر آداب و رســوم 
مشــترک کهــن فارســی بین هم زبانــان ایرانی، افغانســتانی و 
تاجیکی به صورت مشترک برگزار شود. در خصوص محافل 
ادبــی، فرهنگــی و علمی نیز شــاهد چنین شــکافی هســتیم. 
امروزه کمتر اجتماعی از پارسی زبانان را می توان یافت که از 
چنین برنامه هایی به صورت یک رابطه دوستی بهره ببرند.

از سویی می بینیم كه در بسیاری از مواقع، »کنترل گفتمانی« 
در فضای گفتمانگونگی منجر به »تنازع گفتمانی« می شود. 
برای مثال در مورد اتّحاد فارسی زبانان، همانطور که پیشتر 
هم گفته شد؛ اکنون عنوانی به نام »گفتمان فارسی زبانان« 
یا »وطن فارسی« تحت یک اندیشة واحد امکان شکل گیری 
بیرونــی  را در مقابــل گفتمانهــای  تــا بخواهــد خــود  نــدارد 
رقیــب صورت بنــدی نماید، بلکه تبدیل بــه یک حوزة معنایی 
شــده اســت کــه در آن خرده گفتمانهــای »خود-دیگــری« بــر 
اســاس سیاســتها و ایدئولوژیهــای سیاســی – فرهنگــی رایج 
در کشــورهای خود در مقابل هم به نزاع برخواســته اند. به 
اعتقــاد نگارنــده، در صحنــة زبــان و فرهنــگ فارســی، مــا در 
حال حاضر بیشتر شاهد چنین وضعیتی هستیم تا دوستی 

و اتّحاد.
بنابراین باید توجه داشت؛ در روابط فارسی زبانان بخصوص 
میــان ایران و افغانســتان به واســطة بافــت هویتی -گفتمانی 
ویژة آنها که از بنیانهای خاص ایدئولوژیک تقویت می گردد، 
اســتعداد بــروز خشــونتهای کالمــی بســیار باالســت. حتــی 
آنهایــی کــه بــر طبل تمــدّن ایرانــی می کوبند شــاهد بوده اند 
کــه تنهــا فضــا را برای قطب بندیهای رادیــکال آماده کرده اند. 
بحثهایــی کــه بــر ســر مرکزیت این تمــدّن به اصطــالح ایرانی 
شکل گرفته در بسیاری موارد از جایگاه علمی خویش خارج 
گردیده و منجر به گفتگوهای توهین آمیز میان طرفین شده 
است. برای مثال بحثهای بنیادین و چالش برانگیزی که گاه 
در شــبکه های اجتماعــی دربــارة خاســتگاه زبان فارســی بین 
ایرانیهــا و افغانســتانیها درمی گیــرد و بــدون نتیجــه ای خــاص و پس از 
ناســزاگوییها و توهینهای طرفین ناتمام می ماند از این دســت اســت. 
دگرسازی و خصومت سازی از جمله تجلّیهای ناگوار اینچنین تقابلهای 

گفتمانی است.

در قســمت "معرفی کتاب/معرفی نویســنده" در مجلهء شــهرگان،  می کوشــیم  آثاری از نویســندگان ایرانی و غیر ایرانی را معرفی کنیم. از آن جهت 
کــه قصــد ایــن بخــش نقــد ایــن آثــار نیســت، در کنار بخشــهایی از این آثار، نقــد و نظرات دیگر خوانندگان ایــن آثار را در اختیار شــما قرار می دهیم.  
همچنین در این بخش فرصتی برای خوانندگان و دوست داران این آثار یا نویسندگان فراهم آورده ایم تا بخشی از کتاب معرفی شده  را با صدای 

خود مولف در وب سایت شهرگان بشنوند. 
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گفت و گو - سیاسی	�

در گفت وگوی ایلنا با عضو شورای شهر چابهار مطرح شد؛

هزارانچابهاریبدونآبوبرق،البالیکپرهاوتایرهاروزگارمیگذرانند/بیعدالتیبیدادمیکند

به گزارش خبرنگار ایلنا، مردم شهرستان چابهار از روستاهایش 
گرفته تا مرکز این شهرســتان با مشــکالت متعددی ســر و کله 
می زنند و فقر در این بخش از کشور چهره ی بسیار متفاوت و 
زشــتی دارد. معین الدین ســعیدی )رئیس شورای شهر چابهار( 
از فاجعــه ی آب، فقــر، بیماری، اعتیاد و حاشیه نشــینی در این 
بخــش از کشــور ســخن گفتــه و اعتقاد دارد بیــش از فقر، این 

تفاوت ها و بی عدالتی ها هستند که مردم را آزار می دهند.
ســعیدی، شــهر چابهــار را مجموعــه ای سرشــار از تناقض هــا 
خوانده و با بیان اینکه این شهر از یکسو سرشار از ظرفیت های 
خــاص اســت و از ســوی دیگــر بــا چالش هــا و مشــکالت ناشــی 
از توســعه نیافتگی هــای عجیــب و غریــب روبروســت، گفــت: 
اینجــا در کنــار زیبایی هــای منطقه آزاد، شــاهد معضل جدی و 

روزافزون سکونتگاه های غیررسمی هستیم. 
در  بحــران حاشیه نشــینی  چابهــار،  شــهر  شــورای  ایــن عضــو 
چابهار را بی ســابقه عنوان کرده و ادامه داد: افزایش جمعیت 
حاشیه نشــینی نســبت به کل شــهر ســرعت بیشــتری دارد. در 
حقیقت الگوی رشدِ حاشیه نشینان در چابهار، بسیار عجیب و 
غریب و می توان گفت در کل دنیا کم سابقه است. در گذشته 
وجود پدیده حاشیه نشینی در منطقه انکار می شد و مسئوالن 
وقــت اظهــار می کردنــد کــه حاشیه نشــینان در حقیقــت اتبــاع 
کشــورهای بیگانــه هســتند و نباید به آ نهــا امکاناتی اختصاص 

یابد.
ســعیدی بــا بیــان اینکه از اواخر ســال 93 باالخــره فرماندار در  
مساله حاشیه نشینی ورود کرده و باور کرد بیش از 95 درصد 
حاشیه نشــینان منطقه؛ ایرانی هستند و مدارک هویتی ایرانی 
دارند، افزود: این افراد به علِت مسدود شدن مرز، خشکسالی 
و نابــودِی کشــاورزی بــه شــهر چابهــار مهاجــرت کرده انــد امــا 
هزینه های زندگی در شــهر به علت وجود جذابیت های کاذبی 
ماننــد منطقــه آزاد، بســیار باالســت و همیــن امــر مهاجــران را 

مجبور به زندگی در حاشیه شهر کرده است.
 

عضــو شــورای شــهر چابهــار بــا تاکید بــر اینکــه مهاجرِت بیــش از حد، 
موجب شــده، امروز حاشــیه شــهر چابهار از متن آن وســیع تر باشــد، 
درباره شرایط حاشیه نشینان گفت: بیشتر این مناطق، فاقدِ سیستم 
برق کشــی هستند و حاشیه نشــینان مجبور هستند به نامناسب ترین 
و خطرناک ترین حالِت ممکن، از برق اســتفاده می کنند. در ســال 93 
وزارت نیــرو بــه علــت ضررهــاِی مالــی حاصــل از روش هــای غیرِمجــازِ 
بهره بــرداری از بــرق باالخــره در این مســئله ورود کرد و قرار شــد برق 
حاشیه نشینان ساماندهی شود اما این روند بسیار کند بوده و هنوز 

اکثر این مناطق فاقد برق هستند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســاکنیِن ســکونتگاه های غیررســمی به شــدت 
درگیــر مســائل کالبــدی و مالکیــت زمیــن هســتند و هنــوز اقدامــات 
کافــی در خصــوِص توانمندســازی آن هــا صــورت نگرفتــه اســت، ادامه 
داد: برخــی بــا چنــد بلــوک بــرای خــود ســرپناه ســاخته و عــده ای هــم 
در کپــر زندگــی می کننــد، اما هســتند افرادی که با گذاشــتن چند تایرِ 
ماشــین روی هم، برای خود ســرپناه ســاخته اند. امروز سکونتگاه های 
غیررســمی چابهار عبارتند از محله میرآباد، کوت آباد و عثمان آباد که 
بررســی ها نشــان می دهد در محله میرآباد نزدیک به 20 هزار نفر به 

صورت کپری زندگی می کنند. 
رئیس شــورای شــهر، بحران آب را بیش از هر چالشــی؛ جدی  عنوان 
کــرده و افــزود: مناطــِق حاشیه نشــین چابهــار بیــش از 50 هــزار نفــر 
جمعیــت دارد، امــا حتــی یــک متــر لوله کشــی آب هــم در اینجــا وجود 
ندارد. شــاخص دسترســی به آب در چابهار قابل قیاس با هیچ کجای 
کشــور نیســت. شــاخص دسترســی به آب فقط 21 درصد است، یعنی 
79 درصــد مــردم از طریــق آبرســانی ســیار بــا تانکرهــا گــذران زندگــی 

می کنند.
ســعیدی با تاکید بر اینکه مســائل و مشــکالت آبادان و خرمشــهر در 
حــوزهِ آب هرگــز قابل مقایســه با چابهار نیســت، ادامــه داد: مردم در 
اینجا به بدترین شکل ممکن به آ ب دسترسی دارند. سهمیه هر فرد، 
روزانه فقط 15 لیتر است که باز به همه نمی رسد. عمده ی تانکرها از 

رده خارج شــده اند و این امر موجب می شــود درنهایت روزی 10 لیتر 
به آن ها آب برسد. این 10 لیتر هم برای شست وشو و هم برای خورد 
و خوراک و احشــام اســت آن وقت شــهروندان تهرانی روزی 250 لیتر 
آب مصــرف می کننــد، یعنــی 25 برابــر بیشــتر از  کســی کــه در چابهار 

زندگی می کند. این بی عدالتی واقعا آزاردهنده است.
 عضو شورای شهر چابهار با بیان اینکه شرایط آبی در این قسمت از 
کشــو بســیار رِقت بار اســت، گفت: آب هفته ای یکبار به دســت مردم 
رســیده و آنهــا مجبورنــد آن را بــه صــورت غیربهداشــتی در آب انبارهــا 
ذخیــره کننــد. در خیلــی از محــالت، ماهــی یک بــار آب می آید و واضح 
اســت کــه همــه ســاکنین حاشــیه شــهر بــه شــدت درگیــر مســاله آب 

هستند. 
آزاد  بــه صــورت  را  آب  افــزود: حاشیه نشــینان مجبــور هســتند  وی 
خریــداری کننــد. در برخــی روســتاهای مردم مجبورند بــرای یک تانکر 
آب تا 200 هزار تومان پرداخت کنند. در تمام روستاهای نوارِ ساحلی 
حتی یک متر لوله کشی آب وجود ندارد، بحران آب در چابهار با همه 
جــای کشــور تفــاوت دارد یعنــی اگر ما در همه جا بــا بحران آب روبرو 

هستیم، این مساله در چابهار فاجعه بار است.
سعیدی »منطقه آزاد چابهار« را یک جاذبه ی کاذب دانسته و با بیان 
اینکــه اهالــی شــهر از سیاســت های منطقــه ی آزاد گلــه دارنــد، افزود: 
مدیراِن منطقه آزاد تا قبل از سال 92 هیچگونه دغدغه ای نسبت به 
شــهر نداشــتند، البته امروز رویکردشــان اندکی بهبود یافته اســت اما 
مــردم هنــوز گله مند هســتند. منطقه آزاد به جــای اینکه در تامین آب 
شــهر کمــک کنــد، خــود بخشــی از آِب چابهار را مصرف می کند. ســهم 
شهر چابهار فقط 18 هزار متر مربع است اما منطقه آزاد، 4 هزار متر 

مربع از آن را به خود اختصاص داده است.
 عضو شــورای شــهر چابهار با تاکید بر اینکه منطقه آزاد حداقل باید 
آب مصرفی خود را تامین کند، گفت: چند تانکر آب از سوی مدیریت 
منطقــه آزاد بــه شــهر اهدا شــده منتهــا هنوز برای تأمیــن آب مصرفی 
اقدامــی انجــام نداده انــد. امیــدوار هســتیم منطقــه آزاد حداقــل آب 
مصرفــی خــود را با آب شــیرین کن تامین کرده و مــازاد آن را در اختیار 

چابهار قرار دهد.

وی در پاســخ بــه ایــن ســوال  کــه کیفیــت آب مصرفــی چگونه اســت، 
گفــت: وقتــی آبــی وجود نداشــته باشــد، بحــث کیفیــت آن در مرحله 
َچنــدم قــرار می گیــرد. در حــال حاضــر میــزاِن دسترســی بــه آب آنقدر 

پایین است که ما به کیفیت توجه چندانی نداریم.
ســعیدی، ریشــه ی بحــراِن آب را ناشــی از احــداِث ســدهای پیشــین و 
زیردان دانسته و با تأکید بر اینکه زماِن احداث این سدها هیچ فکری 
برای تامین آِب ساکنین پایین دسِت آن ها نشد، ادامه داد: عمالً سدِ 
پیشــین تبدیل به یک حوضچه برای تبخیر آب شــده و مردمی که در 
پایین دســِت این ســدها زندگی می کنند از آب محروم شــده اند. البته 
بــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه قرار اســت، در حوزه ســدِ زیــردان خط 
انتقالــی تعبیــه شــود و بــه مــا وعــده داده انــد، تا بــرج ۶ این پــروژه به 

بهره برداری خواهد رسید.
 

وی بهترین راه حل، برای چابهار و روســتاهای حاشــیه دریا را استفاده 
از آب شــیرین کل دانســته و بــا انتقــاد از عملکــرد وزارت نیــرو گفــت: 
کمــاکان وزارت نیــرو خــود را بــه نشــنیدن می زنــد و صــدای مــردم را 
نمی شــنود. اداره بنــادر از طریــق آب شــیرین کن بــرای خــود آب تولید 
می کنــد و پیمانکاراشــان اعــالم آمادگــی کرده که اگــر وزارت نیرو برای 
خرید تضمین دهد، مازاد آب را به شــهر می فروشــند اما وزارت نیرو 

تضمین خرید به پیمانکار نمی دهد.
وی با بیان اینکه چابهار با آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد و ایدز 
نیز به شــدت درگیر اســت، ادامه داد:  آمار غیررســمی از میزان باالی 
ابتال به ایدز در چابهار و روســتاهای شهرســتان حکایت دارد. از سوی 
دیگــر  باالتریــن میــزان  بازماندگی از تحصیل در کل کشــور متعلق به 
شهرســتان چابهار اســت. چابهار  به لحاظ آمار و ســرانه های کیفی و 

کمی آموزش در سطح استان هم در مقام آخر قرار دارد.
وی افــزود: شهرســتان چابهــار در خود اســتان نیز رتبه بســیار 
پایینــی دارد، بــرای مثــال اگر شــاخص ســرانه فضای آموزشــی 
در کشــور ۶ متر باشــد، این شــاخص در شهر چابهار تا چندی 
پیــش چهــل و 8 ســانتی متر بوده اســت! البتــه در حال حاضر 
کمی پیشــرفت کرده و به یک و نیم متر رســیده اســت، اما در 

عضو شــورای شــهر چابهار از وقوع فاجعه آبی در این منطقه خبر داده و گفت: ســکونتگاه های غیررســمی چابهار عبارتند از محله 
میرآباد، کوت آباد و عثمان آباد که بررسی ها نشان می دهد در محله میرآباد نزدیک به 20 هزار نفر در کپرها زندگی می کنند.
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اســتان سیستان و بلوچســتان، شهرستانهای وجود 
دارند که این شاخص در آنها از ۶ متر بیشتر است. 

این تفاوت ها بیش از فقر ما را آزار می دهد. 
در  خوبــی  اتفاقــات   ۹۴ ســال  از  کــرد:  تاکیــد  وی 
خصوص دسترســی به امکانات بهداشــتی و درمانی 
در منطقه رخ داد، اما این روند از ســال ۹۶ و پس 

از انتخابات کند شد.
ســعیدی با بیان اینکه مطالبه جدی مردم در حوزه 
بهداشــت و درمان ســاخت یک بیمارســتان اســت و 
چابهــار فقــط دارای یــک بیمارســتان ۱۸۶ تختخوابی 
اســت، ادامــه داد: مطالبــه جــدی مــردم در حــوزه 
بهداشــت و درمــان ســاخت یــک بیمارســتان 5۴0 
تختخوابــی در شــهر چابهــار بــود کــه هنــوز بعــد از 
گذشت چند سال هیچ اتفاقی نیفتاده و مقام عالی 
وزارت برای کلنگ زنی هم به اینجا نیامد. بیمارستان 
ایــن  نیازهــای  جوابگــوی  چابهــار  تختخوابــی   ۱۸۶
منطقه نیست و باید به صد هزار نفر مراجعه کننده 
خدمات دهد. نیاز منطقه به بیمارســتان در چابهار 
بــه شــدت جدی ســت و بایــد هرچــه زودتــر اتفــاق 

عاجلی در این خصوص رخ دهد.
ســعیدی در انتهــا اشــاره ای هــم بــه معضــل بیکاری 
و پروژه هــای نیمه تمــام در چابهــار کــرده و گفــت: 
دو ســال از رســمی شــدن مــرز ریمدان می گــذرد اما 
هنوز هیچ اتفاق شایسته ای در این حوزه رخ نداده 
اســت. هیچکــدام از زیرســاخت های مــرزی شــکل 
نگرفتــه، اگــر ایــن زیرســاخت ها و ســامانه گمرکــی 
فعال شده بود، چنان اشتغالی ایجاد می شد که ما 
حتی می توانستیم شاهد مهاجرت معکوس از شهر 

چابهار باشیم. 
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بیــکاری تــا چه حد 

جوانــان را بــه ســمت قاچــاق  ســوق داده، از جابجایی هــای میلیونــی 
سوخت در مرز پاکستان خبر داد و گفت: در شهرستان با پدیده های 
عجیب و غریبی در حوزه سوخت روبه رو هستیم. از طرفی کشاورزان 
انــواع قوانیــن و فرایندهــای بوروکراتیــِک  از فیلتــر  بایــد  و صیــادان 

وحشــتناک بــرای تهیه ســوخت عبور کننــد، اما "برخی" به اســم مردم 
مرزنشــین بــه صــورت شــبهِ قانونــی، میلیون ها لیتر ســوخت را جابجا 

می کنند. 
سعیدی با بیان اینکه به نامِ مردم مرزنشین و به کام یک عده ی خاص 
ایــن ســوخت جا بجا می شــود، گفت: مکاتبات زیــادی در این خصوص 

کرده ایم اما گوش شــنوایی وجود ندارد. االن مرز چنان مســدود شده 
که دیگر با پدیده سوخت بری روبه رو نیستم، اما ما اینجا آرزو داریم 
مرز باز شود تا مردم حتی به قیمت بازی با جان خود، درآمدی کسب 
کنند. با این وجود عده ای خاص با استفاده از شبکه های شبه قانونی، 

میلیون ها لیتر سوخت به پاکستان می فرستند.
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سرانجام اسکایپ پس از ۱۵ سال به قابلیت ضبط تماس ها و 
مکالمات ویدیویی مجهز می شود

نهایت  در  داد  خبر  مایکروسافت 
قابلیت ضبط تماس صوتی و ویدیویی 

به نرم افزار اسکایپ افزوده می شود.
اواخر این ماه میالدی، یک به روزرسانی 
که  خواهد شد  عرضه  اسکایپ  برای 
مکالمات  ضبط  توکار  ویژگی  شامل 
کالود  بر  مبتنی  ویژگی  این  است. 
به  می دهد  اجازه  کاربران  به  و  بوده 
انواع دستگاه های  ضبط تماس ها در 
و  اندروید  لینوکس،  مک،  ویندوزی، 

iOS دسترسی داشته باشند.
که  هنگامی  می گوید  مایکروسافت 
اسکایپ  در  تماس  رکورد  به  شروع 
مقابل  طرف  برای  اعالن  یک  کنید، 
تماس شما خواهد رفت تا بداند این 
تماس ضبط می شود. همچنین، امکان 
تصویری  تماس های  روی  صدا  ضبط 
به  صفحه نمایش  که  تماس هایی  و 
اشتراک گذاشته شده است نیز وجود 

دارد.
اسکایپ پس از ۱۵ سال به قابلیت ضبط تماس مجهز شده است. سال ها است 
که کاربران این نرم افزار منتظر چنین ویژگی هستند و در این مدت ناچار بودند 

از اپلیکیشن های ثالث برای ضبط تماس استفاده کنند.
روی  تماس ها  ضبط  برای  ثالث  اپ های  معروف ترین  از  یکی   Avaer نرم افزار 
 Content اسکایپ بود. حتای مایکروسافت در برهه ای مجبور شد یک مود جدید

Creator برای استریمرها، وبالگرها و پادکسترها ایجاد کند.

ویژگیهایجدیددیگر
ضبط تماس یکی از چندین ویژگی جدیدی است که تابستان امسال به نرم افزار 
اسکایپ افزوده می شوند. مایکروسافت رابط کاربری نرم افزار دسکتاپ اسکایپ 

را هم بازطراحی کرده تا بسیار شبیه به نسخه موبایل شود.
تماس های  کیفیت  افزایش  به  می توان  اسکایپ  جدید  ویژگی های  دیگر  از 
ویدیویی و قابلیت به اشتراک گذاری صفحه اشاره کرد. به عالوه، در اسکایپ 
جدید می توانید افراد مختلف را منشن کنید. اضافه شدن گالری برای فایل های 
چند رسانه  ای چت ها و افزایش حجم فایل های ارسالی به ۳۰۰ مگابایت از دیگر 

ویژگی های نسخه جدید اسکایپ خواهند بود.
اسکایپ نزدیک به ۳۰۰ میلیون کاربر ماهیانه دارد و پیش بینی می شود با افزوده 
شدن قابلیت های جدیدی مانند ضبط تماس ها، کاربران بیشتری برای استفاده 

از آن عالقه مند شوند.
قابلیت ضبط تماس صوتی و ویدیویی در اواخر ماه جوالی روی نسخه جدید 

اسکایپ در دسترس قرار خواهد گرفت.

مرورگرهای فایرفاکس و کروم با نصب یک افزونه از تایم الین 
ویندوز ۱۰ پشتیبانی می کنند

اکنون مرورگرهای فایرفاکس و کروم 
می توانند  ثالث  شرکت  یک  لطف  به 
با نصب یک افزونه از ویژگی تایم الین 

ویندوز ۱۰ پشتیبانی کنند.
تقریبا یک سال پیش، مایکروسافت از 
ویژگی تایم الین در ویندوز ۱۰ رونمایی 
کرد. این ویژگی با به روزرسانی جدید 
این  کاربران  دسترس  در   ۱۰ ویندوز 
ولی  است  گرفته  قرار  سیستم عامل 
پشتیبانی  آن  از  اج  وب  مرورگر  تنها 

می کرد.
می توانند  تایم الین  ویژگی  با  کاربران 
میان برنامه های کاربردی اجرا شده در 
دستگاه های مختلف حرکت کنند. این 
ویژگی از سیستم عامل های اندرویدی 
تصور  می کند.  پشتیبانی  هم   iOS و 
را  مختلفی  کاربردی  برنامه های  کنید 
یا   iOS و  اندرویدی  گوشی های  روی 
رها  و  کرده  اجرا   ۱۰ ویندوز  لپ تاپ 

کردید.
اکنون، با ویژگی تایم الین که در بخش 
 ۱۰ ویندوز  وظیفه  نوار   Task View
گنجانده شده است؛ می توانید به این 
و  کرده  سوییچ  کاربردی  برنامه های 

ادامه کارتان را انجام دهید.

بسیاری از کاربران وب گردی های خود را با مرورگرهای فایرفاکس و کروم انجام 
می دهند در حالی که از ویژگی تایم الین ویندوز ۱۰ پشتیبانی نمی کردند.

افزونهایبرایکاربرانچنددستگاهویندوز۱۰
 Windows Timeline افزونه  انتشار  با  ثالث  توسعه دهنده  شرکت  یک  حاال 
Support برای هر دو مرورگر فایرفاکس و کروم، امکان پشتیبانی و استفاده از 

این مرورگرهای وب را در تایم الین فراهم کرده است.
اجازه می دهد  انتظاری دارد.  رایگان است و عملکرد مثبت و قابل  افزونه  این 
و  کنید  پیدا  دسترسی  خود  وب گردی های  سابقه  به   ۱۰ ویندوز  تایم الین  در 

همگام سازی آن با سیستم عامل مایکروسافت بسیار خوب است.
بنابراین؛ با نصب این افزونه می توانید به برگه های باز شده روی گوشی تلفن 
همراه، تبلت، لپ تاپ یا دستگاه های دیگر خود روی ویندوز ۱۰ دسترسی پیدا 
کنید. این افزونه برای افرادی مناسب است که چندین دستگاه ویندوز ۱۰ مانند 

کامپیوتر رومیزی، لپ تاپ و غیره دارند.

این افراد می توانند در دفتر کار یک صفحه وب را روی لپ تاپ باز کرده و مطالعه 
کنند. بعد در خانه و پشت کامپیوتر رومیزی؛ همان صفحه را سریعا باز کرده و 

به ادامه مطالعه خود مشغول شوند.
دانلود افزونه Windows Timeline Support برای مرورگر گوگل کروم
دانلود افزونه Windows Timeline Support برای مرورگر فایرفاکس

]برگرفته از سایت یک پزشک[

اپنت:دفترچهیادداشتشخصی
PrivateNotepadاندروید

Private Notepad یک دفترچه یادداشت شخصی با امنیت و امکانات فراوان 
است که برای کاربران اندرویدی طراحی و توسعه داده شده است. این اپ توسط 

توسعه دهنده Alexander Malikov به بازار ارائه شده است.
از  موردنظرش  نکات  ثبت  برای  که  می شود  پیدا  کسی  کمتر  دیگر  روزها  این 
دفترچه یادداشت کاغذی و قلم استفاده کند. چرا که با پیشرفت ابزار تکنولوژی 
و آمدن دفترچه های یادداشت مجازی این کار بسیار ساده تر شده و در عین 
 Private حال در هر زمان و مکانی به آن دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن
Notepad یکی از با امکانات ترین ها در این زمینه می باشد که امروز برایتان به 
بررسی آن می پردازیم. این اپ می تواند هر نوع یادداشتی را به ثبت برساند و 
کامال به صورت خودکار آن را برایتان ذخیره کند. در ادامه به راحتی به هرکدام از 

یادداشت هایتان که بخواهید می توانید دسترسی پیدا کنید.
این حالت خودکار به شما کمک می کند تا دیگر نگران از دست رفتن مطالبتان 
در صورت بروز مشکل نباشید. در ادامه می توانید از امنیت آن اطمینان حاصل 
کنیدو یادداشت هایتان را دور از دسترس سایرین قرار داده و با خیالی آسوده 
از آن ها نگهداری نمایید. برای حفظ امنیت می توانید به چند طریق عمل کرده 
و یادداشت ها را قفل کنید مثال از کد امنیتی استفاده کنید و یا سایر امکانات 
امنیتی. در ادامه با انتخاب از بین تم های رنگی متنوع محیط اپ را به دلخواه 
خودتان بسازید و با پشتیبان گیری از اطالعات آن با خاطری آسوده یادداشت های 

مهمتان را به Private Notepad واگذار نمایید.
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چراازمیانسالیبهبعدافزایشوزنپیدامیکنیم؟
افراد  که  کرده اید  دقت  هیچ 
وزن  افزایش  معموال  میانسال 
در  وقتی  که  این  جالب  دارند؟ 
می شوید  دقیق  افراد  این  زندگی 
می بینید که نه بیمار هستند و نه 
در غذا خوردن زیاده روی می کنند 
اما بیشتر آن ها شکم نسبتا بزرگی 

دارند!
چنین  در  همه  نفهمی  بفهمی 
چه  هر  گرفته اند؛  قرار  موقعیتی 
سن مان باالتر می رود و به معروف 
وزن  اضافه  می گذاریم  سن  به  پا 
پیدا می کنیم. به راستی هیچ شده 
با خود فکر کنید که چرا دقیقا از 
میانسالی به بعد معموال وزن مان 
زیاد می شود؟ نکته ای را همین اول 
این  در  که  این  آن  و  بگوییم  کار 
غذایی  عادت  خصوص،  به  مورد 

هیچ نقشی ندارد.
دکتر کارولین آپوویان، مدیر بخش تغذیه و وزن مرکز پزشکی و استاد 
دانشکده ی پزشکی دانشگاه بوستون آمریکا در این باره می گوید که چاقی 
و افزایش وزن از میانسالی به بعد معطوف به عوامل متعددی است که 
یکی از آن ها بروز تغییر در کارکرد هورمون ها و علت دیگر سبک زندگی 

انعطاف ناپذیر است.
وی که نایب رییس مرکز چاقی در شهر بوستون نیز هست معتقد است 
که افزایش استرس و کاهش مدت زمان خواب از دوره ی میانسالی به 
بعد را می توان مسئول پاره ای از چاقی های و اضافه وزن ها در برخی از 

افراد دانست.

دکتر آپوویان، نویسنده کتاب »رژیم غذایی سالم و رژیم غذایی شبانه؛ 
طرح اثبات شده برای کاهش سریع و دائمی وزن« می گوید: »دلیل اصلی 
و عمده برای افزایش وزن در میانسالی، از دست دادن عضالت طبیعی 
بدن است و این پدیده برای همه پیش آمده است. مقدار توده ی عضالنی 
بیان  به  است.  متابولیسم  میزان  اصلی  کننده ی  تعیین  ما  چربی  بدون 
دیگر، هر چه ما توده ی عضالنی بیشتری داشته باشیم کالری بیشتری 
می سوزانیم. توده ی عضالنی ما به طور طبیعی از سن ۳۰ سالگی شروع 
به تحلیل رفتن می کند و این فرآیند که به »سارکوپنیا« )sarcopenia( یا 
»کم  ماهیچگی« معروف است در حول و حوش ۴۰ سالگی شتاب می گیرد. 
سارکوپنیا روند رو به رشد خود را سپری می کند مگر این که ما رو به 
فعالیت و ورزش بیاوریم و به این صورت از تحلیل رفتن توده های عضالنی 
بدنی خود جلوگیری کنیم. با تحلیل رفتن عضالت و ماهیچه های طبیعی 
است که بدن به کالری کم تری نیاز پیدا می کند و در نتیجه متابولیسم 
یا همان سوخت وساز بدن با سرعت پایین تری انجام می شود. در نهایت 

چربی در بدن انباشته و جایگزین عضله ها و ماهیچه ها می شود.«
قبول! حال برای پیشگیری از بروز پدیده ی سارکوپنیا چه کار باید کرد؟ 

دکتر آپوویان سه روش را پیشنهاد می کند:
یک: دست کم دو بار در هفته ورزش سخت انجام دهید تا هم باعث 

کاهش وزن شما و هم موجب کاهش سرعت سارکوپنیا شود.
دو: یک رژیم غذایی مبتنی بر مصرف مواد پروتئینی اندک برای خود در 
نظر بگیرید و مخلوطی از پروتئین ها را در برنامه ی غذایی خود قرار دهید. 
سه: به اندازه ی کافی بخوابید چون از میان همه ی عوامل سودمند برای 
سالمتی خواب خوب و به اندازه فرصت ترمیم و بازسازی ماهیچه ها و 

عضالت را برای بدن فراهم می کند.
womansday :منبع

چطور جلوی آرتروز را بگیریم؟
یک  مفاصل  ساییدگی  یا  آرتروز 
سبب  که  است  دردناک  بیماری 
مفاصل  در  حرکت  محدودیت 

می شود.
میان  در  بیماری شایع  یک  آرتروز 
نوع  دو  ما  است.  میانسال  افراد 

آرتروز داریم:

- روماتوئید
- استئوآرتریت

نوع  عمومی ترین  استئوآرتریت 
 ۴۰ از  بعد   که  است  آرتروز 
اما  می آید  بیمار  سراغ  سالگی 
روماتوئید در هر سنی رخ می دهد. 
روماتوئید خرابی بیشتر در مفاصل 
استخوان  به  که  تاندون هایی  و 
ایجاد  هستند  متصل  عضالت  و 
در  شکل  تغییر  بنابراین  می کند. 
این نوع از آرتروز دیده می شود. در 
مورد استئوآرتریت شاهد افزایش 
فضای  کاهش  و  استخوان  اندازه 
سبب  که  بود  خواهید  آن ها  بین 
و در  بین استخوان ها  اصطحکاک 

نتیجه درد می شود.

درمان این بیماری بستگی به نوع آرتروز دارد. درمان هایی شامل:
- فیزیوتراپی
- یخ  درمانی

- داروهای ضد عفونت
- جراحی

علل بروز آرتروز
علل بروز این بیماری شامل:

- جراحت مفاصل
- مشکالت سوخت و سازی مثل: نقرس

- عفونت
- عامل وراثت

نشانه های آرتروز

تجربه  را  زیادی  دردناک  نشانه های  می برند  رنج  آرتروز  از  که  افرادی 
می کنند شامل: التهاب و قرمزی در ناحیه مفاصل، سفتی و تورم مفاصل. 
موارد جدی تر آرتروز منجر به نشانه های پیچیده تری مثل: تب، تورم غدد، 

کاهش وزن، خستگی و مشکالت ریوی، قلبی و کلیوی می شود.

در ادامه با روش های برای پیشگیری از ابتال به آرتروز آشنا خواهیم شد:

وزن خود را کنترل کنید

اضافه وزن یکی از دالیل شناخته شده باال رفتن ابتال به آرتروز است. فشار 
بیشتر روی مفاصل سبب باال رفتن ریسک ابتال به آرتروز است. بنابراین 
ابتال است. با  از بهترین روش ها برای کاهش ریسک  کاهش وزن یکی 
کاهش وزن شاهد کاهش استرس روی مفاصل هم خواهید بود. در ابتدا 
سعی کنید فیبر و مواد غذایی فراوری نشده بیشتری را به رژیم غذایی 

خود وارد کنید.

از شر کفش های پاشنه بلند خالص شوید

پاهای شما برای قرارگیری روی پنجه در سراسر روز طراحی نشده است 
که البته طراحان مد زیاد با آن موافق نیستند. پوشیدن آن ها گاه و بی گاه 
مشکلی ندارد اما اگر آن ها را به صورت دائمی می پوشید دچار دردسر 

خواهید شد. 

حالت قرارگیری بدن مهم است

نحوه  اشیاء  کردن  بلند  مثل:  می دهید  صورت  فیزیکی  فعالیت  وقتی 
قرارگیری بدن بسیار مهم است. افرادی که حالت مکانیکی بدی داشته 
باشند ریسک ابتال به آرتروز را باال می برند. بنابراین به جای اینکه اشیاء 
را با کمر خود بلند کنید از پاهای خود استفاده کنید. یک توصیه دیگر 
این است که کیف دستی خود را با دست ها حمل نکنید بلکه آن ها را با 

ساعد خود حمل کنید. 

مصرف ویتامین D خود را چک کنید
در آمریکا ۶۰ درصد مردم دچار کمبود ویتامین D هستند این خطر برای 
کمبود  متوجه  ساده  آزمایش  یک  با  می توانید  هم هست.  بیشتر  زنان 
امگا ۳  از مواد حاوی  بنابراین در رژیم غذایی خود  D بشوید.  ویتامین 

استفاده کنید و زمان کافی را زیر نور خورشید بگذرانید. 

آبرسانی را فراموش نکنید
یک دلیل دیگر برای نوشیدن آب بیشتر جلوگیری از آرتروز است. بخش 
بزرگی از غضروف های درون مفاصل از آب ساخته شده اند. وقتی بدن در 
شرایط کم آبی قرار می گیرد آب درون غضروف ها در بدن مورد استفاده 

قرار می گیرد. سعی کنید روزانه ۶-۸ لیوان آب مصرف کنید.

مصرف کلسیم خود را باال نگاه دارید
محصوالت لبنی مثل: شیر، پنیر و ماست دوست شما هستند. اگر به 
الکتوز حساس هستید از مکمل های حاوی کلسیم و مواد غذایی مثل: 
ساردین  ماهی  و  توفو  زمینی،  بادام  اسفناج،  سالمون،  ماهی  بروکلی، 

استفاده کنید. 

سیگار نکشید
محققان باور دارند مصرف سیگار یا در معرض دود سیگار بودن یکی از 
عواملی است که سبب باال رفتن ریسک ابتال به آرتروز می شود. محققان 
کلینیک مایو نمی  توانند دلیل این امر را توضیح بدهند اما معتقدند که 
سیگار به خصوص در افرادی که عامل وراثت در آن ها وجود دارد جز 

افرادی هستند که بیشترین ریسک را دارند.

به پزشک مراجعه کنید
کنید.  مراجعه  پزشک  به  می کنید  حس  را  بیماری  این  نشانه های  اگر 
آسیب های ناشی از آرتروز پیش رونده هستند. بنابراین هر چه زودتر به 

پزشک مراجعه کنید می توانید جلوی پیشرفت آن را بگیرید. 

womenfitness ،everydayhealth ،wikihow :منبع

سالمت و تغذیه	�
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فروردین: 

بهتر  شماست،  آن  از  موفقیت 
است در محیط کار مشکالتتان 
را منطقی و عاقالنه حل کنید. 
 ، بست  می شود  را  دروازه  در 
بست.  شود  نمی  را  مردم  دهان  جلوی  اما 
کارتان  در  زیاد  تا  باشید  اطرافیان  مراقب 
تجسس نکنند. کافیست به شخصی که بیش 
مسئله  که  بگوئید  کند  می  سوال  اندازه  از 
تله  از  را  خودتان  شود.  نمی  مربوط  اون  به 

برهانید.

اردیبهشت:

انجام کاری از شما خواسته می 
توانتان خارج است.  از  شود که 
راه چاره ای پیدا کنید و زیر بار 
می  وارد  در  از  شخصی  نروید. 
پذیرای  آورد.  می  خبری  خودش  با  و  شود 
مهمان عزیزی خواهید بود. برای وارد شدن 
به یک رابطه احساسی بهتر است خودتان را 
آماده کنید تا تجربیات گذشته را تکرار نکنید. 
هدر  گذشته  تجربیات  تکرار  با  را  زندگیتان 

ندهید.

خرداد:

انگیز  هیجان  کاری  به  دست 
و حالتان  زد که روحیه  خواهید 
برای  کند.  می  خوش  بسیار  را 
گفتن یک حرف بهتر است عجله 
نکنید. تا می توانید در این مورد برای خودتان 
وقت بخرید. تغییرات مهمی در زندگی شما 
پله های  این تغییرات  رخ داده، به پشتوانه 
رشد و پیشرفت را یکی پس از دیگری پشت 
سر می گذارید. هدیه ای دریافت می کنید 

که موجب شادیتان می شود.

تیر:

چیزی که مدتهاست مد نظرتان 
فردی  خرید.  خواهید  است 
زندگی  در  داشتنی  دوست 
او  با  که  یابد  می  حضور  شما 
با  کرد.  خواهید  راحتی  و  آرامش  احساس 
تغییر دکوراسیون منزل تنوع در محیط خانه 
بوجود خواهید آورد. به این ترتیب از احساس 
خستگی و روزمرگی فاصله می گیرید. صبر و 
تالشتان نتیجه می دهد و کاری که به دنبالش 

هستید با موفقیت انجام می شود.

مرداد:

با  را  هایتان  شادی  و  ها  نعمت 
با  را  دیگران سهیم شوید. زندگی 
کنید  تجربه  بدش  و  خوب  همه 
و از آن لذت ببرید. انجام ندادن 
کاری شما را از انجام دادنش بیشتر کالفه می 
کند. یک بار برای همیشه آن را تجربه کنید و 
خبال خودتان را راحت کنید. تنهائی تان را با 
هر کس و هر کاری پر نکنید. یه جایی دعوت 

می شوید. این دعوت را رد کنید.

شهریور:

اگر کسی را دوست دارید، نه تنها 
رفتارتان  با  بلکه  کنید،  فکر  او  به 
تصمیم  کنید.  ثابت  را  حرفتان 
منطقی شما را به جایگاه خوب و 
مطمئنی می رساند. برای انجام کار یا بستن 
قراردادی در حال مشورت و مذاکره هستید. 
مته به خشخاش بگذارید و حواستان را جمع 
کنید. شخصی با قدمی پربرکت به زندگیتان 

وارد می شود.

مهر:

دریغ  عزیزان  از  را  لبخندتان 
نکنید. به دنبال کسی باشید که 
خاطرتان را عوض می کند وگرنه 
تنها ماندن ضررش برایتان کمتر 
آینده  به  امیدواری  و  اندیشی  مثبت  است. 
ای  آینده  هویداست.  رفتار شما  و  گفتار  در 
روشن در انتظار شماست. تصمیم مهمی باید 
بگیرید. پیشنهاد می شود حتما با چند نفر در 

این زمینه مشورت کنید.

آبان:

یک از رازهای موفقیت این است 
که بر خود آسان بگیرید تا دنیا 
مورد  در  نگیرد.  سخت  شما  به 
بهتر  شاید  تان  عاطفی  مسائل 
باشد کمی احساساتتان را پنهان کنید و بیش 
از اندازه هیجان زده نباشید. به زودی برای 
رفتن به یک سفر برنامه ریزی خواهید کرد. 
پیدا  راهی  هستید،  کسی  صبور  سنگ  اگر 

کنید تا آرامشتان را هم حفظ کنید.

آذر:

شما  که  کسی  با  را  تکلیفتان 
کشد  می  پیش  یک دست  با  را 
روشن  زند  می  پس  پا  یک  با  و 
دست  بازیچه  را  خودتان  کنید. 
است.  گیر  دلتان  اگر  حتی  نکنید.  هیچکس 
شوید  می  مجبور  باشید.  عاقل  کنید  سعی 
خرجی بکنید. نگران نباشید. اتفاقاتی به نفع 
به خودتان  تمام خواهد شد. کافیست  شما 
پیدا  تسلط  امور  به  تا  باشید  داشته  ایمان 

کنید.

دى:

مشغلیات  دلیل  به  روزها  این 
بسیار، زندگیتان آشفته شده و 
نمی دانید چطور به کارهایتان 
سر و سامان ببخشید. از دیگران 
استفاده  شان  تجربه  از  و  بخواهید  کمک 
کنید. به هر کسی یا هر چیزی بیخودی فکر 
نکنید. افکار بیهوده را از خودتان دور کنید. 
شما خالق و توانا هستید. سعی کنید نظم را 
به زندگیتان بیاورید و کنترل امور را به دست 

بگیرید.

بهمن:

برای خرید یا فروش، هیچکدام 
عجله نکنید. امروز برای چیزی 
غصه می خورید که فردا به آن 
به  و  بگذرید  خندید.  خواهید 
داده  قول  کسی  به  فردا  کنید.  حرکت  جلو 
نشده. بر سر دو راهی ماندن و رفتن هستید. 
خارج  برزخ  این  از  تا  بگیرید  را  تصمیمتان 
به  را  عزیزی  که  زد  خواهید  حرفی  شوید. 
شدت خواهد رنجاند. به یک سفر می روید.

اسفند:

بهتر است همین حاال راهی برای 
آرامتر بودن پیدا کنید وگرنه با 
را  اطرافیانتان  روند  این  ادامه 
های  ولخرجی  از  دست  کنید.  می  پراکنده 
بیهوده بردارید. بهتر است تا می توانید پس 
انداز کنید. بزودی به پس اندازتان نیاز پیدا 
خواهید کرد. باری را از دوش کسی می دارید 

و مشکلش را حل می کنید.
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1 -ناخدای کشتی- فیلم تلویزیونی

یا  سخن  درست دانستن  نفرت-  -حرف   2
عملی- زیبنده

قابل  گالیه-  کاتولیک مذهبان-  -رهبر   3
لمس

4 -باور قلبــی- کوهی در اردبیل- معموال به

به  کــه  می شــود  گفته  وبگاه ها  از  انواعــی 
ویرایش،  اجازه  بازدیدکنندگانش  تمام 

افزودن یا حذف مطالب را میدهد

5 -شادباش گفتن- موضوع و مبحث- چشم

6 -پهناور- پاک کردن- خشکی

7 -از توابــع بخــش مرکزی رشــت- پایتخت

بحرین- همراه پس

8 -سمت راســت- خط کش مهندسی- هنوز

انگلیسی- کشوری در جنوب اروپا در مرکز 
دریای مدیترانه

9 -باج و خراج- راننده ناو- زدوده و پاک شده

10 -تلخ- قاره سبز- آفتاب پرست

11 -روســتایی کــه در دوران مبــارزات میرزا

کوچــک پایــگاه سیاســت گذاران این نهضت

غار  بزرگترین  منجمد-  آب  بوده است- 
باستانی ایران واقع در کردستان

نامراد-  مشخصات-  ثبت  -برگه   12
خوشگذران

13 -خواسته ها- 10 ریال- خوب و خوش

14 -فیلم نامه- تنظیم کلی موتور با دســتگاه

الکترونیکی- هنوز گال نگرفته

15 -ورزش پهلوانی- مزرعه برنج

1 -نظام سرمایه داری- کسب  کننده

مورد  هیأت  سرشماری-  نتیجه-  و  -اثر   2
اعتماد همه

3 -عروســکی چوبی که آرزوی تبدیل شدن 
به پسری واقعی را دارد- جلوی خانه

از  هفتم  مــاه  جعلی-  مصدر  -عالمت   4
ماه های سریانی- شروع ورزشی

5 -دوســت و یار- انجیر- لطیف- زمین دور 
از آب

6 -اشعه مجهول- غرامت- تاکسی پرظرفیت

اســب  نزد یک بینی-  عارضه  -جانشــینی-   7
تبریزی

برای  اتحاد  گیالن-  کوهستانی  -منطقه   8
نخریدن یک کاال

و  ساکت  کننده-  زیارت  فاصله-  -حرف   9
بی صدا

10 -پژمرده و بی حال- پشیمانی- ماندگار

آزاد-  و  رها  دشمن-  -پراکنده کردن   11
کشیدنی

مضر در زندگی د یگران- نی نازک

12 -شیرازی اش معروف تر است- در فضل 
و شجاعت فائق آمده باشد- فوندانسیون

در  که  نفتی  مواد  از  عرب-  -روزانه   13
ساختن

برخی از داروها و شمع سازی به کار می رود

چاپ  روزنامه هــای  از  چوبــی-  -تغار   14
برلین-

جنگل خاص مناطق سردسیری روسیه

15 -تشکر فرانسوی- شیرینی محلی گیالن

همــدان-  گردشــگری  جاذبه هــای  -از   1
پوست انداختن جانوران

مونیخ-  بایرن  دروازه بان  روی-  -زینت   2
باالنس حساب وكتاب- عنصر شیمیایی

الســتیك- برجســتگی  دركشــتی-  -فنی   3
یک لحظه- تا

خردمندان-  سرمایه  مركزی-  -مركز   4
مسکوک طال در دوره هخامنشی

بذله گو  نویسنده  معروف-  5-كمانگیر 
ایرلندی خالق »سرباز شكالتی« - سرشب

از  آذری-  پدر  پرنده-  النه  -بخشــش-   6
حروف شرط

7 -نفس- شامی- رنج- سرمای سخت

8 -مروارید- درخت زبان گنجشک

و  ظاهر  پرندگان-  از  آذری-  -ســفید   9
آشكار-

ورزش دونده

10 -تست- بدبو- پلنگ- پول تایلند

و  زمین  تالقی  محل  طبیعت-  -رنگ   11
آسمان- طناب محكم

12 -نخست وزیر ترورشده پاكستان- تزویر- 
شهر سیمان قزوین

مســابقات  در  فرمولــی  -ســرحدات-   13
اتومبیل رانی- شراب- بت بی سروپا

14 -زنده- گفتار- همدم- نفس خسته

15 -سخنرانی- صاحب  كتاب رستاخیز

1 -خورشید- جگر- رود آراز- سنگ عیارنما

پرنده  مــدح-  مقابل  هندی ها-  -نرمش   2
باوفا- لقب بهشت

3 -سریع ترین روش شنا- نوعی آجر

4 -صحنه نمایش- پسوند خریدار- قطعه 
زمین كشاورزی- صنم- ناشنوا

و  كلمبیا  همسایه  موریتانی-  -پایتخت   5
برزیل

6 -منگ- تخته شروع فیلمبرداری- معدن

7 -مساوی- خوشــگذرانی- محصول ساوه- 
فلز رسانا

8 -آب دهنده- حیوان خرطوم دار

9 -دختر لر- بسیار مالمت كننده- سیمرغ- 
اسب تبریزی

لیســت  بایكوت-  نظامی-  -مســافت   10
غذای

رستوران

11 - بازده- آشپز نیكوكار ضحاك

12 -سدی در جنوب- خاك كوزه گری- نام 
قدیم فردوس- دشنام- چاشنی غذا

13 -روزگاران- جانشین

14 -نخ جراحی- واحــدی برای اندازه گیری 
روسی-  تصدیق  متر-  یك  معادل  طول 

سبزی ساالد

گردن کلفتی-  حق  خونابه-  -دستی   15
نوعی برادر و خواهر
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گزیده خبرهای ورزشی	�

رئیس جمهوری کرواسی نقطه عطف مراسم پایانی 
جام تحسین جهانی برای بانوی شطرنجی

مهرنوش گرکانی| قهرمان امسال مشخص شد. کولیندا گربر کیتارویچ، 
در  کشورش  فوتبال  تیم ملی  آن که  از  پس  کرواسی  رئیس جمهوری 

رقابت های جام جهانی ٢٠١٨ به مقام دوم رسید، قهرمان جهان شد.

دیگر  حاال  شد.  محبوب  جهان  مردم  همه  میان  در  و  جهان  قهرمان  او 
آرزوی هر کسی در دنیاست که کولیندا، رئیس جمهوری کشورش باشد. 
گرچه شاید منتقدان می گویند این تنها یک نمایش بود، اما یک نمایش 
باشد،  هم  نمایش  تنها  که  هرچند  اشتیاق،  و  پرشور  و  بی کم وکسر 
فوق العاده و بی نظیر است، باید به منتقدان گفت که کاش شما و بقیه 

هم نمایش اجرا کنید.
کروات ها در ٧ ژوئیه ٢٠١٨ )٢٤ تیر ١٣٩٧( در ورزشگاه فیشت سوچی، 
می تواند  جشن  این  اما  گرفتند.  جشن  را  جهان شان  قهرمانی  نایب 
لباس  کیتارویچ  باشد.  کرواسی  کشور  رئیس جمهوری  پیروزی  جشن 
رسمی نپوشیده بود. او برعکس پوتین رئیس جمهوری روسیه و ماکرون 
رئیس جمهوری فرانسه لباس هم تیمی هایش را پوشید و با یک تی شرت 

ورزشی قرمز و سفید کنار بازیکنانش ایستاد تا با آنها جشن بگیرد.
کولیندا، در تمام جام جهانی، مسابقات تیمش را دنبال کرد تا آنها به 
فینال جام جهانی رسیدند و او برای فینال آمد تا در کنار هواداران، تیم 

کشورشان را تشویق کند.
بعد از این که بازی تمام شد، کولیندا گربر کیتارویچ صبر نکرد و به رختکن 
تیم ملی رفت. هنوز بازیکنان گرم بودند و عرق شان خشک نشده بود که 
او وارد شد و همه آنها را در آغوش گرفت و به آنها تبریک گفت. این 
آدم رئیس جمهوری کرواسی است. رئیس جمهوری که برای او آن بازیکنان 
قهرمان بودند و برای مردم جهان، رئیس جمهوری کرواسی قهرمان جهان 

شد، نه فرانسه.
مردم کرواسی خوشحال هستند. 
مردم جهان هم خوشحال هستند. 
مردم کرواسی از رئیس جمهورشان 
از  پرشوروشوقش  حمایت  برای 
تشکر  کشورشان  فوتبال  تیم ملی 
می کنند. او عکس هایی در هواپیما 
و در میان هواداران کرواسی برای 
او  کرد.  منتشر  سوچی  به  پرواز 
سوار بر هواپیمای بیزینس کالس 
نبود و مسیر را کنار مردم گذراند. 
او حاضر نشد در جایگاه وی آی پی 
مرحله  فوتبال  و  بنشیند  )ویژه( 
یک چهارم نهایی را نگاه کند و در 
میان هواداران کرواسی نشست و 
و  دید  را  دانمارک  با  تیمش  بازی 
در میان هواداران خوشحالی کرد.

سالگی   ٤٦ در  کولیندا 
و  کرواسی  رئیس جمهوری 
تاریخ  رئیس جمهوری  جوان ترین 
نخستین  او  شد.  کشور  این 
است  کرواسی  زن  رئیس جمهوری 
و می تواند به ٥ زبان صحبت کند.

نگاهی دیگر به 2018 

برندگان جام جهانی

را  برندگان  از  لیستی  باز هم  توان  در 2018 می  فرانسه  قهرمانی  رغم  علی 
برای این تورنمنت در نظر گرفت. برندگانی که شاید در پایان جام به افتخاری 

نرسیده باشند اما می توان آن ها را برنده دانست.
لیست جدید  اعالم یک  با  تا  تایمز تصمیم گرفت  نیویورک  ایلنا،  گزارش  به 

برندگان معنوی این تورنمنت را مشخص کند.

کرواسی: شاید خیلی عجیب باشد که در میان برنده ها، اسم تیمی را آورد 
که بزرگترین بازی تاریخش را باخته باشد اما کرواسی در این ماه، به جز باال 
بردن کاپ همه کاری کرد. شش برد پشت سر هم مقابل نیجریه، آرژانتین، 
ایسلند، دانمارک، روسیه میزبان و انگلیس یکی از بهترین عملکردهای تیم 
ها در تاریخ جام جهانی است؛ آن هم توسط کشوری که تنها 4 میلیون نفر 
جمعیت دارد. لوکا مودریچ نیز جایزه باارزش ترین بازیکن را برد اما علی رغم 
خطای هند پرشیچ در فینال، او دیگر هافبکی بود که توان رقابت با مودریچ 
را داشت. بازیکن باارزش اینترمیالن که حاال می تواند با قراردادی سنگین به 

منچستر یونایتد بپیوندد.

بلژیک: همه منتظر اوج گیری بلژیک بودند و این تورنمنت نوبت آن ها بود؛ 
جایی که تا نیمه نهایی صعود کردند و در مسیر ابرقدرتی مانند برزیل را هم 
شکست دادند. نسل طالیی بعضی کشورها شاید قهرمان جامی نشوند، اما 

در یادها خواهند ماند.

ژاپن: آن ها از گروه سختی باال آمدند و کلمبیا را نیز در این راه شکست دادند. 
صعود عجیب و غریب و ژاپن و دو بر صفر جلو افتادن از بلژیک، در کنار صعود 
آن ها به عنوان تنها تیم آسیایی حاضر در یک هشتم از ژاپن یک برنده ساخت!

کیلیان امباپه: حاال او را همه می شناسند. او 4 گل در جام جهانی به ثمر 
بازی کردن در سطح  تواند به  با قهرمانی جهان در 19 سالگی می  رساند و 
رونالدو و مسی فکر کند. بازار نقل و انتقاالت او را با 140 میلیون دالر به عنوان 
ششمین بازیکن باارزش جام معرفی کرد و صد البته پاریسن ژرمن رقم باالتری 

از خریداران تقاضا خواهد کرد.

روسیه: آن ها به عنوان یکی از ضعیف ترین تیم ها وارد جام شدند اما با 
استفاده از امتیاز میزبانی تا یک چهارم نیز باال آمدند و بهترین نتیجه این 
تیم پس از استقالل را رقم زدند. آن ها هم چنین برخالف انتقادات توانستند 

میزبان خوبی برای جام باشند و یک تورنمنت آرام را برگزار کنند.

دنیس چریشف: علی رغم حواشی به وجود آمده درباره او، چریشف سورپرایز 
جام و البته یکی از بهترین ها بود و با به ثمر رساندن 4 گل نقش موثری در 

عملکرد روسیه ایفا کرد.

در  وی ای آر: 
موارد  همه 
کننده  کنک 
نبود اما سرعت 
درصد  و  باال 
دقت خوب این 
باعث  سیستم 
احتماال  تا  شد 
در آینده بیشتر 

از آن ببینیم!.
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گزیده خبرهای ورزشی	�

مجله معتبر فرانسه مقصد جدید 
قدوس را اعالم کرد

مجله فرانس فوتبال نوشت بوردو قصد دارد سریعا سامان را به خدمت بگیرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛ سامان قدوس ستاره جدید ایران در آستانه 
دارد  پیشنهاد  چند  و  چندین  او  است.  اروپایی  باشگاه خوب  یک  به  انتقال 
ولی مجله فرانس فوتبال که مجله معتبری است امروز خبر داد او احتماال 
به باشگاه بوردو ملحق می شود. این باشگاه قصد دارد سریعا پروژه انتقال 
سامان را طی کند. فرانس فوتبال نوشت، بوردرو مشغول مذاکره با رئیس 

باشگاه استرسوندز است.

واکنش فغانی به انتشار یک تصویر:
قضاوت در فضای مجازی راحت شده
خیریتی بود که فینال را سوت نزدیم

داور بین المللی کشورمان درباره جام جهانی گفت: قضاوت بازی آرژانتین- 
فرانسه هیجان انگیز بود.

روزنامه خبرورزشی نوشت: جام جهانی برای ایران، شب حذف مقابل پرتغال 
تمام نشد. برای ایرانی ها، جام تا رده بندی طول کشید. هر چند تیم ملی در 
پایان مرحله گروهی حذف شد ولی علیرضا فغانی و تیم داوری اش، تا روز آخر 
در روسیه ماندند. همه با حرارت درباره عملکرد آن ها حرف می زدند. درباره 
اینکه چگونه جنگ فرانسه-آرژانتین را کنترل کرده است. او حتی یک بار هم 
دست به دامن VAR )ویدئوچک( نشد و همه صحنه ها را با قدرت تصمیم گیری 
را  فینال  که  بود  فغانی  استحقاق  دارند  اعتقاد  کرد. خیلی ها  خود، قضاوت 
سوت بزند. خود او می  گوید نمی داند، کار خدا بوده است. پیتانا هر چند داور 
خوبی است ولی در فینال نشان داد به اندازه فغانی نمی تواند صحنه ها را 
مدیریت کند. با این حال داور ایرانی، نمی خواهد گالیه کند و می گوید خیریتی 

در آن بوده است.

آقای فغانی حاال که جام جهانی تمام شده همه مردم می گویند شما افتخار 
ایران هستید. دوست داریم حس واقعی خود را بگویید، به عنوان کسی که 

می دانیم سختی های زیادی کشیدی تا به اینجا برسی.
چه بگویم... خوشحالم. درست است سختی زیادی کشیدیم ولی کارمان در 
این چند ساله، لذت هم داشته است. داوری همواره جزئی از زندگی من بوده 
است. مدام در تمرینات یا کالس های مختلف شرکت کردیم. در کارمان باال 

و پایین داشتیم ولی چیزی که در نهایت اتفاق افتاده خوب بوده و من از این 
بابت خدا را شکر می کنم. خوشحالیم که تیم داوری ما در جام جهانی عملکرد 

خوبی داشت و نتیجه خوبی از کارش گرفت.

درددل یا صحبتی دارید که تا االن نگفته باشید؟ چیزی که دوست داشته 
باشید مردم بدانند.

ما  عملکرد  از  عده  یک  که  خوشحالم  خیلی  خیلی  ولی  ندارم  دلی  درد  نه، 
خوشحال هستند. به هر حال اتفاقاتی که برای تیم داوری ما افتاد به اسم 
ایران بود. همین جا قصد دارم از خیلی ها تشکر کنم. در این مدت پیغام های 
زیادی به دستم رسید. آدم های هنری، سیاسی، ورزشی، مسئول، غیرمسئول 
و خیلی از مردم ایران برایم پیغام فرستادند. ایرانی ها از نقاط مختلف دنیا به 
روسیه آمده بودند. هر جا ما را دیدند کلی تشکر کردند. در فضای مجازی هم 

واقعاً به ما روحیه دادند و از تک تک شان تشکر می کنم.

چه اتفاقی می افتد که خارجی ها فغانی را روی چشم شان می گذارند ولی 
در ایران.

به  احترام  میزان  نمی گذارد. شما  روی چشمش  الکی  را  ما  اینجا هم کسی 
خودتان از سوی خارجی ها را با توجه به کار و کیفیت کاری که ارائه می دهید 
تعیین می کنید. مثالً داوری هست مثل پیتانا که هم افتتاحیه بازی ها را سوت 
می زند هم دیدار فینال را. چرا به او این قدر احترام می گذارند؟ قاعدتاً به خاطر 
کارش. اینجا می گویند تو با توجه به کارت برای خودت احترام می آوری. خب 
در ایران نامالیمتی هایی هست. اگر بخواهیم ریشه یابی کنیم، باید زمان زیادی 

بگذاریم و درباره اش حرف بزنیم. در این مقال نمی گنجد.

شما هم جزو کسانی بودید که مثل بعضی از بازیکنان تیم ملی در فضای 
مجازی اذیت شدید. مخصوصاً بعد از عکسی که کنار ساندرا و همسرش 

گفته بودید...
باالخره با پیشرفت تکنولوژی، باید فرهنگ سازی و نحوه درست استفاده از آن 
هم شکل بگیرد. در ایران یک عده هستند که در مواقع خاص علیه خیلی ها 
جبهه می گیرند و کلی به آدم های دیگر فحش می دهند. آن ها خیلی راحت 
انتقاد می کنند. قضاوت کردن توسط آن ها در فضای مجازی راحت شده است. 
متأسفانه این چیزی است که در کشور ما خیلی زیاد شده. من سعی می کنم 
اصالً به این حواشی و جنجال سازی ها توجه نکنم و همیشه تمرکزم روی کارم 

بوده، نه این طور چیزها.

قضاوت تیم داوری شما این قدر خوب بود که باعث شد همه دنیا تعریف 
و تمجید کنند. حاال که به خانه برگشته اید تصور می کنید حق شما بود که 

فینال را سوت بزنید؟

اینکه فینال حق ما باشد، نه... ولی خب هدف ما این بود که بتوانیم فینال جام 
جهانی را سوت بزنیم. اصالً برای فینال به روسیه رفته بودیم. خدا را شکر جزو 
تیم هایی بودیم که تا روز های آخر ماندیم. در مجموع چهار قضاوت داشتیم 
که بازی رده بندی هم جزو آن ها بود. خدا را شکر بدون مشکل پرونده کاری ما 

بسته شد. همین کفایت می کند تا ان شا ءالله ببینیم در آینده چه پیش می آید.

البته قضاوت رده بندی هم افتخار خیلی بزرگی بود. درباره بازی، جوی که 
داشت و همین طور عملکردی که خودتان داشتید صحبت کنید.

روی  ببازی هم  اگر  که حتی  است  این  فرقش  رده بندی  با  فینال  بازی  خب 
سکو می روی. برنده شوی قهرمانی و ببازی نایب قهرمان می شوی ولی رده بندی 
داستانش فرق دارد. این جنگ برای سومی و چهارمی است. اگر بازنده باشی 
تیم ها  که  هم  جایزه ای  اختالف  طرفی  از  بروی.  سکو  روی  نمی توانی  دیگر 
خاطر  همین  به  می کند.  فرق  دالر  ۲میلیون  حدود  و  است  زیاد  می گیرند 
مسابقه رده بندی هم همیشه حساسیت خودش را دارد. ما سعی کردیم روی 
کارمان تمرکز داشته باشیم و با یک عملکرد خوب بتوانیم زمین را ترک کنیم. 
نمی خواستیم اشتباه تأثیرگذار داشته باشیم و خوشبختانه همین طور هم بود.

ممکن است در زندگی تان حسرت فینال جام جهانی را بخورید؟ یا شاید یک 
روز فینال را سوت می زنید؟

در این دوره هم هدف ما رسیدن به فینال بود. نباید گذشته را هم فراموش 
اینکه  از  قبل  تا  است.  افتاده  ما  برای  خوبی  اتفاقات  سال ها  این  در  کرد. 
رده بندی جام جهانی را سوت بزنیم، در جام باشگاه های جهان، جام ملت ها، 

جام کنفدراسیون ها و المپیک هم قضاوت خیلی خوبی داشتیم. ما توانستیم 
فینال المپیک را سوت بزنیم. در جام جهانی هم ۳۰ تیم داوری حضور داشتند 
که فقط دو تیم شانس داشتند بازی فینال و رده بندی را سوت بزنند که یکی از 
تیم ها ما بودیم. بازی فینال به پیتانا رسید و ما هم به خاطر قضاوت مان این 

شانس را به دست آوردیم تا رده بندی را سوت بزنیم.

حاال قرار است دوباره به لیگ برتر برگردید. فکر کنم روز های سخت در راه 
باشد! دوباره فشار و موضع گیری و حمله و این طور چیزها... 

نه، فشاری که در ایران نیست. مشکلی وجود ندارد. ما به وضعیت بدتر از 
این عادت داریم ولی می دانیم توقعات باال رفته است. البته ما همیشه انتظار 
داریم توقعات باال باشد. خب امکان دارد تو لیگ برتر دوباره اشتباه اثرگذار 
باشد. شاید مثل گذشته خیلی هجمه ها باشد ولی ما تمرکزمان روی کارمان 
زیاد است. به حواشی زیاد توجه نداریم. زیاد به حرف هایی که گفته می شود 

دقت نمی کنیم. اشتباه همیشه هست.

فکر می کنید باید چه اتفاقی می افتاد تا فینال را سوت می زدید؟ چه چیزی 
کم بود؟

باالخره ۵۰ درصد قضیه دست ماست و بقیه اش نه. ما تمام تالش خودمان را 
کردیم و خوشحالیم در ۵۰ درصدی که مربوط به ما می شد کم کاری نکردیم. 
بقیه اش با ما نبود و مربوط به تصمیم دیگری می شد که من می گویم خدا. 
این خواست خدا بود که ما فینال را سوت نزنیم. حتماً خیریتی در آن بود که 
قضاوت فینال با ما نباشد. کار ما بدون مشکل تمام شد. شما دیدید که در 
فینال حتی صحنه ای بود که داور مجبور شد از VAR کمک بگیرد ولی خدا را 
شکر برای ما اتفاقات خیلی خوب رقم خورد و خیلی خوب هم برایمان تمام 

شد.

سخت ترین مسابقه ای که سوت زدید کدام بود؟
تمام بازی هایی که قضاوت کردیم از نظر خودمان سخت بود. بازی برزیل و 
صربستان سخت بود، چون هر کدام می بردند به مرحله بعد می رفتند. آلمان و 
مکزیک هم اولین بازی مان بود و سختی های خودش را داشت. دیدار آرژانتین 
و فرانسه هم که حذفی بود سختی خاص خودش را داشت. بازی سنگینی بود 
که ما آن را سوت زدیم. دیدار رده بندی هم نیاز به توضیح ندارد. رقابت برای 

سومی دنیا بود و حساسیت های زیادی داشت.

هیجان انگیز ترین مسابقه کدام بود؟
فکر می کنم بازی آرژانتین و فرانسه. واقعاً هیجان انگیز بود. ۷ گل هم داشت. 
بازی با درگیری هم همراه شد. خوشبختانه قضاوت ما بدون مشکل بود و 

اشتباه اثرگذاری در بازی نداشتیم.

حاال که جام تمام شده... بهترین خاطره تان؟
خاطره خاصی نیست که بخواهم آن را تعریف کنم ولی همین که تا روز آخر 
تورنمنت اسم ایران بود، یک خاطره خوب برای من به حساب می آید. ما به 

روسیه رفتیم تا به خاطر اعتالی نام ایران تالش کنیم.

می شود گفت شما در فوتبال ایران جاودانه شدید؟
نه، من این را قبول ندارم. همه کسانی که قبل از ما بودند تالش کردند. آقای 
فنایی در فینال جام جهانی قضاوت کرد و جاودانه است. آقای نامدار دو دوره 
در جام جهانی بود. آقای بهارمست هم در جام جهانی بودند. این ها اسم های 
نیک و ماندگار هستند. ما هم کنار این عزیزان برای آنکه پرچم ایران را باال 

نگه داریم تالش کردیم.

فکر می کنید این دوره اشتباه اثرگذاری بود؟ مثالً ایران هم به داوری اعتراض 
زیادی داشت.

در کل داوری ها خوب بود. در بحث کمک داور ها هم گلی زده نشد که آفساید 
ویدئویی هم که  بگیرند. کمک داور  آفساید  را  بالعکس گل سالم  یا  و  باشد 
نوپاست و تازه آمده است. اشتباهاتی بود که قطعاً در آینده بهتر می شود. 

خدا را شکر همه راضی بودند و تیمی نبود که به خاطر حذفش شاکی باشد.

در فینال جام هم روی گل اول و دوم فرانسه بحث زیاد بود. مثالً روی گل 
اول که مانژوکیچ گل به خودی زد، انگار پوگبا که روی او اثرگذار بود در 
آفساید حضور داشت. پنالتی هم که نفهمیدیم دست به توپ خورد یا توپ 

به دست.
حتماً هر دو صحنه درست بوده که داور گل ها را تأیید کرده است.
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)وودکرافت( نورت ونکوور با 

امکانات اینترنت، کیبل، دارای 

استخر، سالن ورزش، سونا و 

جاکوزی آماده اجاره می باشد. 

تلفن: ۴۵۴۲ - ۸۸۱ - ۷۷۸ 

یم  مند ز نیا

Dominos Pizza
دعوت به همکاری در دامنوس 

پیتزا در دو شعبه )نورت ونکوور( 

نیرو برای کار داخلی و دلیوری 

نیازمند می باشد. 

تلفن: ۱۷۱۵ - ۵۰۰ - ۶۰۴

نقاشى ساختمان 
داخل - بیرون - پاورواش 

تلفن: 
۶٠۴ - ٣۴۶ - ٨١٢٨

محمود

Sea Shell Altration
& Evening Dresses
849 West 15th (Fell Ave.) 

North Vancouver, BC

Tel: 604 - 773 - 9454
Tel: 604 - 770 - 4020

توجه: کوتاه کردن شلوار ۵ دالر

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

و ٢٠ سال تجربه روان شناس

تلفن: ۰٩۲۵ – 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 رسان� کوماند

مس�ون� - تجاری
(باسالهاتجربهبرقکاریدرکانادا)

تعمیرات - اضافه کردن برق ورودی - برق کش�  
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: ۱٣٣۰ دالر  
برای اطالعات بیشتر با شماره زیر (فرشاد) تماس بگیرید.

۶۰۴ - ۷۲۷ - ۴۵۵۵  
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In touch with Iranian diversity

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

۶۰۴ ۹۸۶-۵۵۵۴ 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

سازمان حقوقی - مهاجرتی منصوری    ۶۰۴-۴۶۸-۵۷۴۷

۶۰۴ ۷۲۷-۴۵۵۵  Kinman & Associates

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

36

شماره 1509 - جمعه 29 ریت 1397
سال 25 / 

V
ol. 25 / N

o. 1509 - Friday, July 20, 2018



37

37

In touch with Iranian diversity

13
97

یت 
2 ر

9 
عه

جم
 - 

15
09

ره 
ما

ش
 / 

25
ل 

سا

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

CP
BC

 # 
63

71
8

 Website: www.shahrgon.com

 Phone: 778-300-4414   
Vol. 25 - No. 1509, Friday | July 20, 2018

HL_Shahrvand_v2.indd   1 2017-10-12   5:26 PM

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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