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604.341.2903
www.naderentezami.com
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ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎی
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ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ
Tel: (604) 986-6364
#130 W. 15th St.
N. Vancouver

Financial Ser vices

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

Tel: 604-980-9977

Website: www.salamat.ca

ﺻﺮاﻓﯽ ﺣﺎﻓﻆ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮﺗﺮ

Phone: 604.984.4445
Fax:604.984.4448
info@hafezfx.com
www.hafezfx.com
1446 Lonsdale Ave, North Vancouver, BC

���� ��� ����

ﺷﻬﯿﻦ ﺷﻬﻤﯿﺮزادى
)ﻣﺸﺎور اﻣﻼک(

هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎورﻩ در اﻣﻮراﻣﻼک

رقص،
رقص،
تا
پيروزی
در صفحه ۲۸

shahinshahmirzadi@gmail.com

T: 604.780.4050

1575 Marine Drive,West Vancouver

���ﺪس ���ﺪ ﻃﺎ�ﺧﺎ�ﯽ
ﻣﺸﺎور اﻣﻼک )ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ـ ﺗﺠﺎری(

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

ﺑﯿﮋن اﺣﻤﺪﯾﺎن

وﮐﯿﻞ رﺳﻤﯽ ﺑﺮﯾﺘﯿﺶﮐﻠﻤﺒﯿﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ
 ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻧﻮﺳﺎزی اﻣﻼک اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری ﻃﻼق -وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ

604-674-7755
info@bijan.law

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

www.iranto.ca

mehran@iranto.ca

دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﺣﻘﻮق ﻣﻬﺎﺟﺮت )ﮐﺎﻧﺎدا  -آﻣﺮﯾﮑﺎ(

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

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

ﺻﺮاﻓﯽ داﻧﯿﺎل
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ﺳﭙﯿﺪﻩ ﮔﺮﯾﻮز
ﻣﺘﺨﺼﺺ وام ﻣﺴﮑﻦ

ﻓﺮوش ارز ﺑﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺘﺎب اﯾﺮان

٦٠٤ - ٩١٦ - ٠٠٥٦

ارﺳﺎل دﻻر

Sepideh Greaves BMO Mortgage Specialiﬆ

ﺑﻪ اﯾﺮان

 وام ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺒﻌﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﺴﺘﻨﺪ

و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ

 وام ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺗﺎزه وارد ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا

 وام ﺑﺮای اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺎﻧﺎدا اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ

ﻧﯿﮏ ﺟﻮ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮای وام ﻣﺴﮑﻦ
ﺑﺎ  ١١ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮﻧﺘﺮال )(BMO
E: sepideh.greaves@bmo.com
Lower Capilano Branch / 1120 Marine Dr.
North Vancouver, BC. V7P 1S8

Tel: 604 – 916 – 0056
Fax: 604 - 986 -1254

In touch with Iranian diversity

Mobile: 604.763.1512
Oﬃce: 778.285.8840
danielexchange@yahoo.ca
www.danielexchange.com
134 - 1153 The High St. Coquitlam, BC V3B 0B7

دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺪاﯾﺖﺑﯿﮓ

hedayat law

ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺪاﯾﺖﺑﯿﮓ ،وﮐﯿﻞ رﺳﻤﯽ دادﮔﺎﻩهﺎی
ﺑﺮﯾﺘﯿﺶﮐﻠﻤﺒﯿﺎ
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و ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮارد زﯾﺮ:

2

ICBC Claims
& Personal Injury:

Immigration:
• وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

• ﺗﺼﺎدﻓﺎت اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ

• وﯾﺰای ﮐﺎر

• ﻣﺸﺎورﻩ راﯾﮕﺎن

• اﻗﺎﻣﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ

• ادﻋﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ICBC

• اﻗﺎﻣﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

• درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ

• اﻗﺎﻣﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ هﻤﺴﺮ

• زﻣﯿﻦﺧﻮردﮔﯽ و آﺳﯿﺐ ﺟﺎﻧﯽ

• دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ

Wills & Estates
& Real Estate:

• وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ
• اﻧﺤﺼﺎر وراﺛﺖ
• اﺳﻨﺎدرﺳﻤﯽ
• اﻣﻮر اﻣﻼک
• وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ
• وام و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﮑﻦ

ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

700 W16th Ave.Vancouver BC V5Z 1S7

Naghmeh
Hedayat-Baig
Barrister and Solicitor
Tel: 604-629-6757
Fax: 604-689-8281
ehedayatlaw@gmail.com

Tel: 604-629-6757

ﺟﻮاد اﯾﺮواﻧﯽ

ﯾﺎور ﺷﻤﺎ در اﻣﻮر ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻼک

2017

2016

www.RealEstatetoBuyandSell.com | emailnataliepog@gmail.com

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ دارد.
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ
Life is Complicated but, Real Estate shouldn't be.
For any Real Estate Transaction
!or Appraisal Call Today

Free market evalua�on of your property.
ﻣﻨﺰل  ۵اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﻪ ۳ ،ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ۲/۷۹۱ ،اﺳﮑﻮارﻓﯿﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎ و  ۶/۹۹۳اﺳﮑﻮارﻓﯿﺖ زﻣﯿﻦ ،اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ  ۲۸ﺳﺎﻟﻪ در

ﮔﻮﺷﻪای ﮐﻨﺎر ﭘﺎرک و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺎدهروی واﻗﻊ ﺷﺪه .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در  Park & Tilford Gardens Mallدوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری،

ﭘﯿﺎدهروی ﮐﻨﯿﺪ ،در  Cloverly Parkﺗﻨﯿﺲ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ  Brooksbankو  Sutherlandﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ

ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺮوﯾﺪ و راﺣﺖ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺳﻘﻒ ،ﮐﻒ ،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ،
اﭘﻼﯾﻨﺲ ،آﺑﮕﺮﻣﮑﻦ ،رﻧﮓ ،ﺣﻤﺎم ،ﺑﺮﻗﮑﺎری ،Sunroof ،آﻻﭼﯿﻖ ،ﺑﺎﻟﮑﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﺧﺪار ،ﺑﺎر ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﻨﮓ آب ،ﺑﺎغ
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604 - 726 - 4258

E: javadiravani@shaw.ca
w: javadiravani.ca

PRESIDENT AWARD

PRESIDENT AWARD
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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 ﻣﯽﮐﻨﺪ .و در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ دارای ﯾﮏ ﺳﻮﺋﯿﺖ  ۲ﺧﻮاﺑﻪ  +دن و ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺴﺖ و ﻣﺠﻮز ﺳﺎﺧﺖ ) (Coach Houseرا ﻧﯿﺰ دارﯾﺪ.

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

$1,695,000.00

In touch with Iranian diversity

ﺻﺮاﻓﯽ دﻧﯿﺎ

۶٠۴ - ٩١٣ - ٢٣٢۴

ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  ۱۵ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺧﺪﻣﺎت ارزى
ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ

1408 Marine Drive
West Vancouver, BC
جنب بانک Vancity
Tel: 1-(604) 913-2324
Fax: 1-(604) 913-2320

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

778-895-2511

ﻣﺷﺎﻭﺭﻓﺭﻭﺵ ﻭ ﺧﺭﻳﺩ ﺍﻣﻼک
٩

ﺍﻳﻣﻳﻝ:
ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺕ:

moe@moerealtor.ca
moerealtor.ca
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ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﺑﻭﺑﯽ

3

ﺳﻬﯿﻞ ﺣﺎﺗﻤﯽ
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Kinman & Associates

)داراﻟﺘﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﺗﺮایﺳﯿﺘﯽ(

Barristers and Solicitors

Tri-City Translation Services

Tel: 604-526-1805 | Fax: 604-526-8056
www.kinmanlaw.ca

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺮایﺳﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﻮﮐﯿﺘﻼم ،ﭘﻮرتﮐﻮﮐﯿﺘﻼم ،ﭘﻮرتﻣﻮدی و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور ﺟﻬﺖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارک رﺳﻤﯽ و دوﻟﺘﯽ

دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ »«K & A

ﻣﺘﺮﺟﻢ رﺳﻤﯽ )(Certified Translator
ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ
و ﺷﻮرای ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎدا  /ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ICBC

ﻓﺮﺷﺎد ﺣﺴﯿﻦﺧﺎﻧﯽ

ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ٣٠ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اداری در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا

ﻣﺸﺎوره اوﻟﯿﻪ راﯾﮕﺎن

Certiﬁed Member of STIBC

Tel: 604 - 492 - 0666

Email: tri-citytransla�ons@outlook.com
Cell: 604 - 338 - 7364 www.motarjemrasmi.com www.tricitytransla�ons.com
3 - 86 Moody St. Port Moody, BC. V3H 2P6
Fax: 604 - 402 - 0656

Flourish Integrative TCM Clinic
اﻟﮑﺘﺮو ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻩ DDS

Certiﬁed Chinese
)Medicine (Tui-Na
Massage Therapist
In touch with Iranian diversity

ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ
وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

ﬂourishintegrative.janeapp.com

E-Mail:farshad@kinmanlaw.ca

ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ٩ :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ٩ﺷﺐ

• Savina Sohi

 -ﺗﺼﺎدﻓﺎت ) :(ICBCﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺗﺼﺎدف و ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ  ICBCﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎﺳﺖ

 -اﻋﺎده ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺧﺴﺎرت

 -اﺧﺮاج از ﮐﺎر ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ

ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﻜﻴﺞ از  ٪ ٢٠ﺗﺨﻔﻴﻒ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻳﺪ.

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام:

E-mail:farshadx@hotmail.com

• Andrew W. Beesley

 -اﻣﻮر ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ

ﺟﻮاﻧﯽ و ﺷﺎداﺑﯽ دوﺑﺎره را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﬂourish_integrative_tcmclinic

Cell: 604-727-4555

• David Milburn

 -اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده

ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ؟

203 - 1868 Marine Dr., West Vancouver, BC. V7V 1J6

)Farshad H. Khani (Manager

 -اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت

ﺻﻮرت ،وزن اﺿﺎﻓﯽ ،رﯾﺰش ﻣﻮ ،و . . .

Tabi Padidar

• Ian H. Kinman

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

آﯾﺎ از دردﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ،ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک

Tel: 604 - 722 - 2060

)ﻣﺸﺎور و ﻣﺘﺮﺟﻢ(

Trial Lawyers:

Maryam Ghasemi
Certiﬁed Chinese
)Medicine (Tui-Na
Massage Therapist

KINMAN & ASSOCIATES BARRISTERS & SOLICITORS

دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ  K & Aﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ  ٢۴ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری
از وﮐﻼی ﺧﺒﺮه ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ را در ازای ﺧﺴﺎرات ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻟﻄﻔ ﹰﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺎد ﺣﺴﯿﻦﺧﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

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

ﻣﺸﺎورﻩ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ

و ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
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ﻣﺎ هﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﺪ.
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دﻓﺘﺮ وﮐﺎﻟﺖ هﺎﻧﺴﻮن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﯿﻢ ﻫﺎﻧﺴﻮن )وﮐﯿﻞ و ﻣﻮﺳﺲ دﻓﺘﺮ وﮐﺎﻟﺖ( و ﺑﺎ هﻤﮑﺎری
ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﮐﻬﻦ )وﮐﯿﻞ( ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻓﺘﺮ وﮐﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﺻﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ و آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻧﻮرتﺷﻮر اﺳﺖ .ﺟﯿﻢ ﻫﺎﻧﺴﻮن در اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر دارد و هﻤﻮارﻩ ﺑﺮای ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻏﺮاﻣﺖ را
ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ .ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﮐﻬﻦ ﮐﻪ وﮐﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎل و ﺻﻤﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ زﺑﺎنهﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق هﻤﻮﻃﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و هﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن هﻤﯿﺸﻪ اﻣﺎدﻩ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎورﻩ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرﻩ ﺗﻠﻔﻦهﺎی:
 ١-٨٥٥-٩٤٢-٦٧٦٦و  ٦٠٤-٩٨٤-٧٥٥٥و ﻓﮑﺲ ٦٠٤-٩٨٥-٧٥١٥ :ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

آدرس دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ هﺎﻧﺴﻮن :ﺳﻮﺋﯿﺖ  ٣٠٠ﺷﻤﺎرﻩ  ١٤٠١ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻻﻧﺰدﯾﻞ ،ﻧﻮرتوﻧﮑﻮور.

Fax: 604-985-7515

Tel: 604-984-7555

Toll Free: 1-855-942-6766
#300 – 1401 Lonsdale Ave., N Van, BC V7M 2H9 | www.hansonco.ca

با سالها تﺠربه آماده اراﺋه ﮐﻠیه ﺧﺪمات دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷکی
ساعات ﮐار :ﺳﻪشﻨﺒﻪ ﺗا ﺟمﻌﻪ  ٩/٣٠ﺻﺒﺢ ﺗا  ٦بﻌدازﻇﻬر
شﻨﺒﻪ ٩/٣٠ :ﺻﺒﺢ ﺗا  ٥بﻌدازﻇﻬر
980 - 7474
دوشﻨﺒﻪها با ﺗﻌییﻦ وﻗﺖ ﻗﺒلی

www.su�on.com
Tel: 604 -

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

The key to success: Starting Early
ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ
”“One-on one OR Online

TUTORING Physics, Math, Calculus,
”“College, University, High School

Regular, IB, AP, Online, SAT, ACT, GRE, MCAT, GMAT

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

دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ اﻣﺘﯿﺎزی ﻋﻀﻮ هﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺪرﯾﺲ در ﮐﺎﻧﺎدا ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ
Tel:604-710-9602

Email: info@e-tutorpro.com | Website: e-tutorpro.com

در شماره

1508

604-626-1033
jaribab@telus.net

زمیﻦ ،ﺧاﻧه ،تاون هاوس،
Su�on Group
Westcoast
Realty

آﭘارتمان ،ﭘیﺶ ﺧریﺪ

سال  / 25شماره  - 1508جمعه  22ریت 1397

دﮐﺘر ﻻدن ﮐرامﺘی

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ

ایرج بابایی

مﺸاور امﻼ ک
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و ﭘروژه های سرمایه ﮔﺬاری

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﺒـﺮز
ﮔﻠﻨاز عﻠییارزاده ،مترﺟﻢ رﺳمی دادﮔاههای بریتیﺶ کلمﺒیا و کانادا

ﻋﻀو رﺳمی انﺠمﻦ مترﺟمیﻦ  STIBCوابﺴتﻪ بﻪ شورای مترﺟمیﻦ کانادا CITTIC

• اسﻨاد ﺣﻘوﻗی
• ﭘاسﭙورت
• ترﺟمه مﺪارک تحﺼیﻠی

• سﻨﺪ ازدواج و ﻃﻼق
• ﺷﻨاسﻨامه
• ﮔواهیﻨامه راﻧﻨﺪﮔی
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 دیدگاهها و نظرات نویسندگان و مواضع ابراز شده در گفتوگوها در هفتهنامه
شهروند بیسی ،تنها نظرات نویسندگان آنهاست و الزاما منعکس کنندهی
دیدگاهها ،نظرات و یا مواضع هفتهنامه شهروند بیسی نیست.
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ب ی نالملل

دوچرخه یا بیامو؟
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بالینخو؛ نسلی که مسئولیت سرش نمیشود

والدین چینی از تنبلی و حرص فرزندانشان ماتم گرفتهاند ،اما طاقت این نسل از جوانان طاق شده است

مؤلف :جیمز پالمر  /مترجم :محمد معماریان
تنش میان جوانان چینی و پدر و
مادرهایشان هیچوقت به اندازۀ
امروز علنی و تسکینناپذیر نبوده
است .چین ،پس از پشت سر
گذشتن دوران انقالب فرهنگی ،در
سراشیبی تند نوعی سرمایهداری
گانگستری افتاد که شعارش این
بود« :بخور تا خورده نشی» .پدر و
مادرهای چینی با تجربۀ تلخی که
در این گذار پشت سر گذاشتند،
از بچههایشان میخواهند فقط به
امنیت آیندهشان فکر کنند و
پول و
ِ
«لوسبازی» درنیاورند ،اما بچهها
رؤیاهای دیگری در سر میپرورانند.
-------------------------------------------
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جیمز پالمر ،ایان — در سال ۲۰۰۴
همینکه پایم از هواپیما به خاک پکن
رسید ،از من دعوت کردند تا داور یک
رقابت انگلیسی میان دانشآموزان
سالباالیی دبیرستان باشم .دو داور
همکارم جامعهشناسهایی میانسال
از اساتید دانشگاه تسینگهوآ بودند که
نگاه بدبینانهشان به دل مینشست.
به سخنرانی طوالنیشان گوش دادم
که میگفتند چین فقیر بود اما اکنون
ثروتمند و قدرتمند است ،و بعد به
یکی از آنها گفتم این دانشآموزان
لوساند.
یکخورده
انگار
با اوقاتتلخی گفت« :آنها هیچی
نمیدانند .هیچ فهمی ندارند که مردم
چطور زندگی میکنند .کل این نسل
همینجورند .همهشان نازپرودهاند».
در هشت سال گذشته ،بارها
همین حرف را شنیدهام ،حرفی که
رسانههای چینی هم هرگز از گفتنش

خسته نمیشوند .این
نگاه از چپ و راست روی جوانها
میبارد .ماه ژانویۀ همین امسال لوو
یوان ،ژنرال میهنپرست و کارشناس
اخبار ،جوانها را نکوهش کرد که
برازندگی جسمانی و روانی ندارند ،و
شروع به غرولند کرد« :زنانگی اوج
گرفته و مردانگی رو به زوال است.
با این فقدان شخصیت و اراده و
این ضعف جسمانی ،آنها چگونه
میتوانند مسئولیتهای سنگین را
به دوش بگیرند؟» مورانگ ژوکن،
نویسنده و منتقد اجتماعی نیز در
مجلۀ آمریکایی فارینپالیسی آنها را
کوبید« :نسل جوانی که با کوکاکوال و
همبرگر آنقدر چربی جمع کردهاند که
در آستانۀ چاقیاند ،همۀ حرفهای
رسمی حکومت را باور میکنند؛ حتی
برخیشان فکر میکنند که مخالفت
با نظرات حکومتْ کفرآمیز است.
آنها به خودشان زحمت نمیدهند
که جزئیات را بررسی کنند».
قدری از حقیقت در این نقدها
نهفته است .آن سالی که من به
چین وارد شدم ،وقتی به عنوان یک
خارجی دورۀ تقریبا ً
اجباری معلمی
ِ
را میگذراندم تا نویسنده و دبیر
تماموقت شوم ،مجبور شدم یک
دانشجوی  ۱۹ساله را به زور از کالس
بیرون بکشم چون قشقرق به پا کرد،
پاهایش را کف کالس میکوبید و
حاضر نمیشد از کالس بیرون برود.
در عصری که اعتبار حکومتی لگدکوب
رسانههای اجتماعی شده است،
ادعای مورانگ که جوانها ناآگاهانه
بیانیههای حکومتی را باور میکنند

�
�
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قابلقبول نیست؛ اما میشود
خاستگاه ادعاهای لوو را فهمید .یک
پدیدۀ طنزآمیز آن است که بچههای
افسران ارتش خیلی خپلاند.
استعارههای غذایی معنادار هستند؛
چینیهای مسن میخواهند بدانند
که« :چرا همهچیز اینقدر سهل و
آسان در اختیار آنهاست ،همان
چیزهایی که ما برای داشتنش به
زحمت میافتادیم؟» هدف اصلی این
سرزنشها آنهاییاند که چینیها
جوانهایی
«بالینخو» ۱مینامند:
که پس از  ۱۹۸۰به دنیا آمدند،
همانها که نمیدانند جیرهبندی
غذا چیست و پس از آغاز «اصالح
و گشایش» چین بزرگ شدند .اینجا
از طبقۀ متوسط شهرنشین حرف
میزنیم ،همانها که در مقام خریدار
و مصرفکننده بر رسانههای چینی
سلطه دارند .سیالب انتقادهایی که
نثار آنها میشود بیش از آنکه به
نقائص واقعیشان ربط داشته باشد،
عالمت شکاف گسترده و بیسابقهای
بین چینیهای جوان شهرنشین و
والدینشان است.
ژانگ جون ،دانشجوی دکترای
۲۶ساله ،وضعیت را چنین توصیف
کرد« :قضیه فقط یکجور شکاف
نسلی نیست؛ بلکه شکاف ارزشها،
شکاف ثروت ،شکاف تحصیالت،
شکاف رابطهها و شکاف اطالعات
است» .لین میلین ،روزنامهنگار
۳۰ساله ،رُک و پوستکنده گفت:
«من هیچ نقطۀ مشترکی با
مادرم ندارم .ما نمیتوانیم دربارۀ
هیچچیز حرف بزنیم .او نمیفهمد

من چطور میخواهم زندگی کنم».
این فاصله مختص چین نیست .اما
اکثر کشورهای دیگر میتوانند مدعی
شوند که تداومهای میاننسلی در
اجتماعشان بسیار بیشتر است.
تفاوت نوجوانیام در منچستر در
دهۀ  ۱۹۹۰با نوجوانی والدینم در
بریستول و سیدنی در دهۀ ،۱۹۶۰
نه از جهت نوع ،که از جهت اندازه
بود .اما والدین نسل پس از دهۀ
 ۱۹۸۰چین (که خودشان بین ۱۹۵۰
تا  ۱۹۶۵به دنیا آمدند) در یک دنیای
روستایی و مائویی بزرگ شدند که
تفاوتی فاحش با دنیای فرزندانشان
دارد .در دوران نوجوانیشان ،هر
روستا یک تلفن داشت ،دانشگاهها
بسته بودند و شغلها از باالی هرم
حکومت به افراد داده میشد .والدین
غربی در بحث اینترنت و نقش آن
در زندگی فرزندانشان دچار آشفتگی
و سردرگمی میشوند؛ حاال قرارهای
عاشقانه ،زندگی دانشگاهی و انتخاب
شغل را هم به آن سردرگمی بیافزایید
تا بتوانید معمای نسلی چین را به
طور تقریبی بفهمید .والدینی که دهۀ
سوم زندگیشان را به زحمتکشی در
مزرعههای دورافتاده گذراندهاند،
باید با بچههایی سروکله بزنند
که دنیایشان را بر اساس بازارها،
آیفونها و قرارهای عاشقانۀ تفن ّنی
میسنجند.
چینیهای مسنتر ،بهویژه آنها که
از پنجاه یا شصت سالگی گذشتهاند،
غالبا ً در کشور خودشان شبیه
مهاجراناند :همان حس گمگشتگی،
همان حس دستوپنجه نرمکردن

با هنجارها و آداب اجتماعیای که
درست نمیفهمند چیست ،و همان
حس چسبیدن به پستوی خودشان.
از لحاظ رابطه با فرزندانشان ،آنها
مرا یاد والدین بچههای هندی و
بنگالدشی میاندازند که کنارشان
بزرگ شدم :آن والدین سخت تقال
میکردند بچههایشان را دربارۀ
انتخابهایی نصیحت کنند که در
جوانی و موطن خودشان وجود
نداشت .ولی علیرغم آنهمه
ناهمسانی که جابجایی جغرافیایی
میآفریند ،فاصلۀ میان یک دهکدۀ
بنگالدشی با حومۀ شهر ِ منچستر،
اگر کمتر از تفاوت بین چین
روستایی در دهۀ  ۱۹۷۰و پکن
مدرن نباشد ،بیشتر از آن نیست.
مهاجران اغلب یک مجموعۀ ثابت
ارزشها را از موطن خود میآورند
تا زندگیشان را ،خواه دینی یا
فرهنگی ،با آن بگذرانند .اما فرزندان
انقالب فرهنگی در چین ،از چنین
تداومی بیبهره بودند .آن کودکان
در فضایی بزرگ شدند که به
مائوئیسم دهههای  ۱۹۶۰و ۱۹۷۰
ایمان آورده بود؛ و در آغاز بزرگسالی
در اواخر دهۀ  ۱۹۷۰میشنیدند که
هرچه در نوجوانی در کلهشان فرو
رفته ،خطایی هولناک بوده است.
سپس چند قطره سوسیالیسم به
خوردشان دادند ،اما سبقتگرفتن
برای ثروتمندشدن پرده از حقیقت
آن سوسیالیسم برداشت ،در نهایت
هم ذرهای ضدفرهنگ لیبرال در دهۀ
 ۱۹۸۰پیشکششان شد تا اینکه واقعۀ
میدان تیانآنمن آن را رُبود .در این

ﻣﺸﺎور ﺷﻤﺎ در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎری
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎری دارﯾﺪ .ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧

آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﯾﮏ اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﻪ  +دن و اﻧﺒﺎری ،ﯾﮏ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎز و روﺷﻦ ﺑﺎ ﻻﻣﯿﻨﺖ
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میانه ،آن ارزشهای سنتی که در
دورۀ جوانیشان «ضدانقالبی» و
نکوهیده بود ،اکنون توسط مقاماتْ
ستون
صیقل خورده و بهعنوان
ِ
فقرات جدید جامعه عرضه میشود.
جوانان نکوهش میشوند چون
گمان میرود که مادیگرایند؛
اما مادیگرایی ،مجموعهای از
ارزشهاست که نزد والدینشان
گرانقدرتر بود چون یگانه ریشۀ
نسل آنها پول
ثابت امنیت برای
ِ
بوده است .پول (یا حداقل فانتزی
آن) هرگز دست از سرشان برنداشته
است .ژانگ ،همان دانشجوی دکترا،
به من گفت« :چینیها عاشق پولاند
چون تاریخ ندارد» .نسل مسنتر
داری گانگستری را در
که سرمایه
ِ
شتاب چین به سوی ثروت از سر
گذراندهاند ،نگرشی به گذران زندگی
دارند که اخالق به طرز غمانگیزی در
آن جایی ندارد؛ که همین میتواند
فرزندانشان را شوکه کند .هوانگ
نوبو ،شاعر و صخرهنورد و میلیاردر
برجساز که اکنون پنجاه و چند
سال دارد ،یکی از معدود افرادی
بوده که در این باره علنی حرف زده
است .او در مصاحبهای با مجلۀ
چینی سایکسین از «بوم مخروبۀ
اجتماعی» صحبت کرد .ولی هوانگ
یک نمونۀ نادر است که در بستر
ثروت خود آرمیده است؛ بسیاری
از دیگر والدین اما نگراناند که
فرزندانشان برای امرار معاش به
قدر کافی تالش نمیکنند.
رؤیای مهاجران آن است که
فرزندانشان پزشک ،وکیل یا استاد
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شغل غیرمهم نیز در سلسلهمراتب
مبسوط دولتی ،مزایای تضمینی و
امنیت شغلی برای تمامعمر دارد که
به «کاسهبرنج آهنین» مشهور است.
یک شغل میانرده یعنی مجوز اخاذی
و پارتیبازی .ژانگ به من گفت:
«پسرخالهام ،همان دالل دارو ،دست
از سرم برنمیدارد .او میگوید :چرا
شغل دولتی نمیگیری تا به شرکایم
بگویم یکی از خویشاوندانم کارمند
دولت است و هر دو نفرمان بتوانیم
پول دربیاوریم؟»
پس از شغل دولتی ،اشتغال در یکی
از شرکتهای عظیم دولتی مثل غول
نفتی سینوپک یا «چهار بانک بزرگ»
بهترین گزینه است .این شغلهای
بهرهمند از حمایت دولتی نیز به تعبیر
چینیها «تیژینی» یعنی «درون
نظام» هستند که همراهشان مزایای
فراوانی از قبیل تنخواه ،بیمۀ تأمین
اجتماعی قوی و پرداختیهای منظم
در سطح مناسب دارند .بههمین
خاطر است که قیمت این شغلها
هم باالست :خواه نقدی ،خواه به
تعبیر روزمرۀ چینیها «گوانگژی»
که همان نفوذ ،لطف متقابل و
فامیلپرستی است .راهیافتن به این
شغلها مستلزم حمایت والدین
است .در ماه دسامبر فهرستی از
نامزدهای یک شغل غیرتخصصی در
یک شرکت دولتی استانی به وب درز

ادامه در صفحه ۱۶

envoierfs@gmail.com
www.envoier.com

mansour@muneris.com
www.muneris.com
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مشاور امور بیمه
و رسمایهگذاری

مشاور امور بیمه
و رسمایهگذاری

ﭘﺲاﻧﺪاز ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺷﺨﺼﯽ

In touch with Iranian diversity

ﻣﻨﺼﻮر ﺧﻠﯿﻠﯽ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮐﺎردی

با سالها تجربه

کرد که حاوی ذینفوذترین اقوام هر
داوطلب بود.
همۀ مناصب هم خریدنی نیستند.
لی ژیانگ یک پسر  ۲۵سالۀ
خوشتیپ است که فرآیند آزمون و
مصاحبه را طی میکند تا متصدی
یک شغل دولتی در حکومت مرکزی
شود .او گفت« :ولی این فرآیند
اعصابم را ُ
خرد کرده است چون هر
دوی والدینم برای حکومت مرکزی
کار میکنند .بنا به یک قانون،
نمیتوانید در همان ادارهای که اقوام
نزدیک دارید ،مشغول کار شوید.
سیستم استخدام حکومت مرکزی
بسیار شفافتر از حکومتهای محلی
یا شرکتهای دولتی است؛ یعنی با
پول یا نفوذ نمیتوانید راهتان را باز
کنید».
حین صرف استیک گرانقیمت ۴۰۰
یوانی ،او مزایا و معایب کارش
را برایم توضیح داد« :با این کار
درآمدم خیلی کاهش پیدا میکند
یعنی از  ۱۰هزار یوان در شغل فعلی
به شاید  ۶هزار یوان پس از کسر
مالیات برسد .یکی دو سال اول،
آزمایشی با هفتاد درصد آن رقم
دستمزد است .اما بیمارستانهایی
که برای کارمندان دولت ،بهویژه
حکومت مرکزی ،مشخص شدهاند
بهترین بیمارستانهایند .شغلش
امنیت دارد .بیمۀ تأمین اجتماعیاش

قوی است .و من واقعا ً میخواهم
به مردم خدمت کنم .برای همین
متقاضی استخدام در همایش
مشورتی سیاسی خلق چین [پارلمان
چین که عمال ً قدرت چندانی هم
ندارد] شدم .والدینم از دستم
عصبانی شدند! آنها سرم فریاد
میکشیدند که چرا دنبال منصبی
رفتهام که هیچ قدرتی ندارد».
بسیاری از جوانان نسل پس از دهۀ
 ،۱۹۸۰مثل لی ،برخالف شهرتشان به
مادیگرایی حرصآلود ،میخواهند
به دیگران کمک کنند .میزان خدمات
است
بیسابقه
داوطلبانهشان
گرچه اندکی کمتر از غرب است،
و دانشجویان کالجها یا کارمندان
جوان یقهسفید بنیانگذاران اصلی
سازمانهای مردمنهادند .ولی خیریه
برای والدینشان میتواند معنای
منفی داشته باشد .ژانگ ،همان
دانشجوی دکترا ،گفت« :همسر
یکی از دوستانم مریض است و
پول کمی هم دارند .میخواستم به
او  ۵۰۰یوان بدهم که کمکش کنم،
ولی وقتی منتظر مالقات او بودم
صدای مادرم در گوشم میپیچید که
میگفت احمقم .هروقت به کسی
پول میدهم احساس میکنم که
انگار سرم کاله رفته است» .یک نفر
دیگر که با او مصاحبه کردم گفت:
«اگر به مامانم بگویم پول دادهام،
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دانشگاه شوند؛ اما خیاالت چینیهای
آن سرزمین در جای دیگری پرسه
میزنند .پزشکان دستمزد کمی
میگیرند ،بیش از حد کار میکنند
و به لطف نظام پزشکی پرنوسان و
فسادآلود ،محبوبیتی هم ندارند.
وکال در قید بوالهوسیهای نظام
قضاییاند که دائم تغییر میکند.
دستمزد اساتید لبمرزی است و
برای گذران امور باید بیرون دانشگاه
کار کنند .اولویت والدین چینی
نه جایگاه حرفهای یا دستاوردهای
برجسته ،بلکه پول و امنیت است،
فارغ از اینکه شغل فرزندشان چه
باشد.
ژانگ یک دانشگاهی جوان است
که به سرعت رشد میکند و مرتبا ً
در همایشهای دیپلماتیک و امنیتی
سطحباال شرکت میکند( .او تنها
همصحبت من بود که خواست
نام مستعار برایش استفاده کنم
چون نسبت به جستوجوی گوگل
حساس بود ).گفت« :مادرم اصال ً از
کار من سر در نمیآورد بهویژه چون
شغل من بهاصطالح مزایای خاصی
ندارد .تعطیالت سال نوی پارسال،
خانه بودم و پسرخالهام هم پیش ما
بود .او نمایندۀ یک شرکت دارویی
است؛ یعنی داروهای قالبی یا با
قیمت گزاف را با همدستی پزشکان
به بیمارستانها میفروشد و سودش
را تقسیم میکنند .و مادرم دائم
میگفت :چرا با پسرخالهات سر کار
نمیروی ،او خیلی پول درمیآورد! او
میداند شغل پسرخالهام چیست ولی
به هیچ وجه آن را غلط نمیداند».
والدین چینی بیدریغ برای تحصیالت
فرزندانشان خرج میکنند ،اما برای
مسیرهای میانبُر هم پول میدهند.
برای اکثرشان مقدور نیست آن
کاری را بکنند که خانوادۀ یک آشنای
معدندار میلیاردر ،وقتی بچهشان
نتوانست وارد دانشگاه تسینگهوآ
شود ،کردند :آنها برایش شهروندی
جمهوری دومینیک را خریدند تا
بتواند به عنوان «دانشجوی خارجی»
اسکناس
وارد تسینگهوآ شود یعنی
ْ
یگانه شایستگی او بود .اما میتوانند
مثل مادر ژانگ عمل کنند :او هر ترم
به مدرسان رشوه میداد که دخترش

را در ردیف جلوی کالس بنشانند تا
در بین  ۵۰یا  ۶۰دانشجوی دیگر گم
نشود.
هنوز هم میتوان در چین بر
اساس شایستگی در حرفۀ خود به
جایی رسید ،ولی چون ثروتمندان
و ارتباطدارها نردبانهای ترقی را
از زیر پای بقیه میکشند ،این کار
روزبهروز دشوارتر میشود .مثال ً
در حوزۀ هنر ،برای شرکت در یک
رقابت رقص ملی باید حداقل ۲۰
یا  ۳۰هزار یوان بدهید( .این رقم
تقریبا ً  ۳تا  ۵هزار دالر است ،آن
هم در کشوری که متوسط درآمد
شهرنشینان  ۵۰۰دالر است).
یک رقاص  ۲۱ساله به من گفت:
«برندۀ واقعی بر اساس استعداد
تعیین میشود .اما باید به داوران
پول بدهید تا در رقابت باشید .برای
همین دختران مجبورند به بابایی
تکیه کنند ،یا بابای جدیدی پیدا
کنند» .در حوزۀ موسیقی ،یکی از
کنسرواتورهای برتر کشور که زمانی
محل پرورش استعدادهای عالی بود،
اکنون هنرآموزانش را ملزم میکند
کالسهای خصوصی از مدیر بگیرند
که هر بار  ۵هزار یوان ( ۸۰۰دالر)
تمام میشود .اگر بقیه کثیف بازی
کنند ،حتی درستکارترین والدین هم
چارهای دیگر برای آیندۀ فرزندانشان
ندارند ،و برخی از آرمانگرایی خود
پشیمان میشوند .هان سوژن،
معلم  ۵۷ساله و بازنشستۀ مدرسه،
گفت« :ما بچههایمان را طوری
بزرگ نکردیم که با این دنیا جور
باشد .ما آرمانهایی را ،یکجور
معصومیت را به آنها آموختیم که
به ما القا شده بود .اما امروز همه
دنبال چیزهاییاند که ما یاد گرفته
بودیم برایشان ارزش قائل نباشیم:
ما یاد گرفته بودیم به جامعه خدمت
کنیم ،اکنون آنها یاد میگیرند به
هر طریق ممکن از جامعه سواری
بگیرند .این دقیقا ً قطب مخالف
آموختههای ماست .کسی دربارۀ
آرمانها یا آزادی حرف نمیزند».
مثل همیشۀ تاریخ چین ،جذابترین
آینده برای هرکس آن است که یک
شغل دولتی پیدا کند .دستمزدها
روی کاغذ پاییناند ،اما حتی یک

سرزنشم میکند چون خودم هنوز
حتی یک آپارتمان هم ندارم».
و والدینی که رؤیاهایشان به دست
تاریخ نقش بر آب شد ،انگیزۀ
بیشتری دارند تا فرزندانشان را راهی
مسیری کنند که برای خودشان در
نظر داشتند .اولین بار که با لوو
جینگکینگ مالقات کردم ،بهخاطر
اعتمادبهنفس و قدری بیتوجهیاش
به مادیات ،احساس کردم بزرگتر
از  ۲۴سال باشد که سن واقعیاش
بود .سر ناهار در المنتفرش ،یک
رستوران زنجیرهای گران در شانگهای
که محبوب شاغالن متخصصی مثل
اوست ،صحبت کردیم.
به من گفت« :مادرم میخواست یک
زن متخصص شود .به دبیرستانی
خارجیزبان رفت تا به روستا اعزام
نشود[ .طبق یکی از سیاستهای
مائوئیستی در دهههای  ۱۹۵۰تا
« ،۱۹۷۰جوانان تحصیلکرده»
از شهرها اعزام میشدند تا میان
کشاورزان زندگی کنند] .اگر این کار
را نمیکرد ،باید به ارتش میرفت.
از آنجا توانست پس از بازگشایی
دانشگاهها به دانشگاه برود ،و پس
از فارغالتحصیلی نیز شغلی در
سفارت ژاپن گرفت .مدتی بعد ،وقتی
 ۲۷ساله بود ،در آنجا با پدرم آشنا
شد .ازدواج کردند چون از پدرم باردار
شده بود ،یا حداقل پدرم اینطور
میگوید .الآن جدا شدهاند».
لوو ادامه داد« :مادرم همیشه به من
میگفت که زندگیاش را خراب کردم.
به من میگفت هرگز بچهدار نشوم
چون بچه به همهچیز گند میزند.
به من میگفت حاملگی مسیر
شغلیاش را نابود کرد ،میگفت
تقصیر من بود که زندگیاش متوقف
شد و گرفتار پدرم شد .از زمانی که
یادم میآید ،همیشه اینجور چیزها
را به من میگفت .مسخره نیست؟»
خندید ،مثل آنهایی که وقتی برایتان
تعریف میکنند چه دوران هولناکی را
پشت سر گذاشتهاند میخندند« .اما
ن خود او
در واقع فقط میخواست م ْ
باشم ،کسی که او نتوانست بشود.
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اقتصاد

چالش قیمت ارز و پیشفروش سکه چه بود؟

تقدیم هدیه  ۵۰۰میلیونی به ژنهای خوب
غالمحسین دوانی
علم اقتصاد علم زندگی مردم است بههمین
علت اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد
بیانگر دو نکته اساسی است .نکته نخست
آنکه پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی
که با تغییرات حجم پول ،تورم ،بیکاری و
تحوالت اقتصادی دارد ،دارای اهمیت است.
و نکته بعدی ثانیا ً از آنجایی که در رابطه
با موضوعات مختلف اقتصادی ،با توجه به
نگرش اقتصاددانان (و نه اقتصاد خواندههای
رانتی کشور) پاسخهای متنوعی وجوددارد،
نه تنها جواب مطلق و مشخصی در بین
کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود
ندارد ،بلکه این تنوع و جدال بین کارشناسان
در رابطه با مسایل اقتصادی منجر به نتایج
کامال متفاوت خواهد شد .در این میان یکی
بهنفع باالئیها و دومی بهنفع پائینیها
خواهد شد و نتیجه دیگری قابل تصور
نیست .بنابراین بررسی معضالت اقتصادی
کشور فارغ از شعارهای پرطمطراق صرفا ً از
همین دیدگاه قابل بررسی است.
پیامد بعد از دوران مبادله پایاپای کاالیی،
دوران اولیه سرمایهداری بود که در آن ،فلزات
قیمتی مثل طال ،نقش واسطه مبادله را بازی
میکردند؛ اما کمکم به دالیل مختلف ازجمله
سختی حملونقل و امنیت ،مردم طالهایشان
را نزد صرافیها گذاشته و بهجای آن طالها،
برگه رسید دریافت میکردند و این برگه را
بهعنوان پول در مبادالت به کار میبردند
(که هنوز هم برخی از اقتصاددانان معتقدند
اگر پول به همین شکل؛ یعنی به شکل پول
خصوصی و از سوی نهادهای مختلف عرضه
شود ،دیگر مشکالتی را که امروز دولت در
عرصه پولی به وجود آورده ،نخواهیم داشت).
بعدها آرامآرام دولت جای این صرافیها را
گرفت و خودش به مردم رسید طالهایشان را
میداد .این به آن معنی بود که معادل طالیی
که در خزانه بود ،اسکناس چاپ میشد.
به تدریج دولتها دریافتند میتوانند بیش
از آنچه حجم طال دارند ،اسکناس منتشر
کنند و به کسی هم برنمیخورد؛ بنابراین
از این به بعد ،معادل درصدی از اسکناس
منتشره ،طال نگهداری میکردند .خالصه
بعد از این مدت ،چیزهای دیگری نیز بهجای
طال بهعنوان پشتوانه پول نگهداری شدند،
ازجمله «طلبهای بانک مرکزی از دولت»،
«ذخایر ارزی بانک مرکزی» و همچنین
«طلبهای بانک مرکزی از بانکهای تجاری
و داراییهای فیزیکی بانک مرکزی» .این
موارد در واقع همان مواردی هستند که در
قسمت داراییهای ترازنامه بانک مرکزی دیده
میشوند .در زبان اقتصاد ،به این پولهایی
که بانک مرکزی از طریق موارد یادشده چاپ و
تولید کرده ،ب ه دلیل اینکه هنگامی که به بازار
وارد میشوند با مکانیسم ضریب فزاینده،
چند برابر خودشان را ایجاد میکنند و این امر
هم به علت وجود مکانیسم حسابهای جاری
و پسانداز است ،پول باقدرت میگویند .در
واقع بانک مرکزی با انتشار اسکناس یا ایجاد
پول از طرق دیگر ،ابتدا سبب بهوجودآمدن
و بهگردشافتادن مقداری پول میشود؛
آنگاه مردم یا سپردهگذاران بخشی از پول
جدید را به صورت اسکناس نزد خود نگهداری
کرده و بقیه آن را به صورت سپرده بانکی

(پژوهشگر مالی – اقتصادی)  /عضو انجمن اقتصاددانان حرفهای بریتیشکلمبیا

نزد بانکهای تجاری سپرده میگذارند .به
این ترتیب ،بهازای ایجاد هر پول جدیدی از
سوی بانک مرکزی ،بخشی از آن به صورت
سپردههای بانکی در اختیار بانکهای تجاری
قرار میگیرد .بانکهای تجاری نیز بخشی
از سپردههای سپردهگذاران را به صورت
ذخیره نگهداری کرده و بقیه آن را صرف
اعطای وام و اعتبار به وامگیرندگان میکنند.
اعطای وام و اعتبار به معنای ایجاد یک پول
جدید اعتباری است؛ زیرا عالوه بر آنکه حق
برداشت برای سپردهگذار اصلی محفوظ است
و حق استفاده از سپرده خود را دارد ،برای
وامگیرنده نیز از طریق اعتبار ،یک وسیله
پرداخت و دادوستد فراهم شده که منشأ آن
اعطای اعتبار بانکهای تجاری است .در واقع
پول جدید اعتباری به وجود میآید.
به همین علت ،همه چالشهای فراز واقعی
و فرود ظاهری قیمت ارز و سکه و افزایش
سطح عمومی قیمتها و کاهش شدید
قدرت خرید مردم را میتوان در این جمله
خالصه کرد :افزایش قیمت دالر در بازار
برای صاحبان ثروت تحملپذیر نبود ،از این
رو ،دولت سیاستی اتخاذ کرد که دالر مورد
نیاز آنها را با قیمت چهارهزارو  200تومان
به آنها بدهد و باقی مردم هم بدوند دنبال
دالر  ۸۰۰۰تا  ۱۰۰۰۰تومانی ،دالری که عمال
به دست نمیآید چون مبادی ورود آن بسته
شده است .با این سیاست ،نیمی از خزانه
کشور بین خواص تقسیم شد .به مردم حتی
یک دالر نرسید.

جهش ناگهانی قیمت ارز؟
دولت در سه سال گذشته روزانه به بیش از
 ۷۰۰صرافی دارای مجوز در سراسر کشور،
حدود  ۲۰میلیون دالر ارز نقدی پرداخت کرده
تا با توزیع بین متقاضیان ،نرخ ارز را در بازار
ثابت نگه دارد .در همان ایام ،قیمت دالر در
صرافی بین  ۲۰تا  ۳۵تومان ارزانتر از نرخ
دالر در بازار بود .مثل همیشه صرافیهای
بانکهای خصوصی که بیشترین ارز را
دریافت کرده بودند ،همه این مبالغ را در
اختیار مردم قرار نمیدادند ،بلکه عمده این
ارز در اختیار سهامداران عمده این بانکها
و خواص مرتبط با آنها قرار گرفته بود .به
زبان ساده ،دولت با اتخاذ چنین روشی،
هر روز به گروهی از دارندگان ژن خوب
که همه هنرشان ماشینسواری و دوردور
بود ،روزانه  ۵۰۰میلیون تومان هبه میکرد.
این سیاست از زمان ریاستجمهوری دکتر
مهندس احمدینژاد آغاز شد که ثمره آن،
امثال بابک زنجانی بود که از همین پولهای
هبهشده به آن ثروت عظیم دست یافتند.
این شیوه در دولت آقای دکتر روحانی بعد
از مدتی توقف ،دوباره آغاز شد؛ توزیع پول،
ثروت و رانت بین گروهی ازجمله فرزندان
برخی وزرا و وکال (اصالحطلب و اصولگرا) که
موفق شده بودند با نزدیکی به مراکز قدرت،
مجوز صرافی بگیرند .در حالی که دولت
میتوانست همین مبالغ را از طریق سیستم
بانکی و با ثبت دقیق اطالعات متقاضیان
توزیع کرده و جریان گردش پول را کنترل
کند ،اما دولت توزیع و فروش ارز خارج از
سیستم بانکی را ترجیح میدهد؛ برای اینکه

اوال مقصد پولها و خریداران واقعی ناشناس
بماند و ثانیا سفره ریزهخواران خالی نماند.
به قول دادستان کل کشور ،برخی مقامات
کشور و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق
کاال سهم دارند (خبرگزاری فارس دوشنبه 27
آذر .)1396
اتفاقات دیماه سال گذشته و اعتراضات پس
از آن ،برای اولینبار گروه بزرگی از ثروتمندان
و بهویژه کسانی که با رانتخواری ،صاحب
ثروتهای هنگفت و بادآورده شده بودند و آن
را در معرض خطر میدیدند ،به فکر انداخت
تا بخش مهمی از پولها را به خارج از کشور
و ازجمله به ترکیه ،گرجستان ،امارات ،مالزی،
مالت ،کانادا و ...منتقل کنند .در نتیجه،
میزان تقاضای ارز بهشدت افزایش یافت.
از طرف دیگر ،تهدید ترامپ به خارجشدن
از برجام و استقرار مجدد تحریمها ،تقاضای
دریافت ارز را چندین برابر کرد.
ارزی که عرضه میشد بسیار کمتر از تقاضا
بود و قیمت دالر سیر صعودی پیدا کرد.
دولت متوجه شد که اگر تمام ذخیره ارزی
خود را به صرافیها بدهد ،باز با توجه به
حجم نقدینگی و ثروتهای نجومی آماده
خروج ،کفاف تقاضا را نمیدهد .جریان
واگذاری ارز به صرافیها تعطیل شد.
متقاضیان واقعی پشت درها ماندند و دالر
روزبهروز گرانتر شد.

جهش در آمار تأسیس شرکتهای
بازرگانی و ثبت سفارش
با افزایش سرسامآور قیمت دالر انتقادها از
دولت باال گرفت و اسحاق جهانگیری ،معاون
اول رئیس جمهوری ،در اقدامی ضربتی همراه
با مقادیر قابل توجهی بیم و امید ،نرخ دالر
را چهارهزارو  200تومان اعالم کرد .دالر
چهارهزارو  200تومانی به صرافیها نیامد
اما دولت اعالم کرد به واردکنندگان کاال و
خدمات ،دالر را به همان قیمت تکنرخی
واگذار میکند .صاحبان ثروتهای میلیاردی
بالفاصله به فکر چارهجویی افتادند و
شروع به تأسیس شرکتهای بازرگانی و
ثبت سفارش کردند .روند تأسیس شرکت
و انتشار آگهی در روزنامه رسمی دولت و
همچنین ثبت سفارش به طور معمول و در
شرایط عادی حدود شش ماه زمان میبرد
و جالب است که به محض بازشدن درهای
خزانه بانک مرکزی در همان روزها این روند
به یک روز کاهش یافته و با صرفکردن چند
سکه بیشتر میتوان این روند را به نیمساعت
هم تقلیل داد .در شش ماه گذشته به این
ترتیب بیش از  ۲۰میلیارد دالر ارز از خزانه
بانک مرکزی به متقاضیان واردات بابت ثبت
سفارش کاالهایی که اساسا با افزایش قیمت
صوری ( )Over Invoiceهمراه یا تخصیص ارز
به متقاضیانی که یا هیچ کاالیی وارد نخواهند
کرد یا اینکه کاالی وارداتی را با احتساب قیمت
آن به ارز آزاد روانه بازار میکنند ،اختصاص
داده شد .درواقع انتخاب این سیاست نه
باعث توقف روند گرانی شد و نه تثبیت نرخ
ارز .فقط گروهی از وابستگان ثروتمند شدند.
دولت آنان را انتخاب کرد تا کاالها و خدمات
مورد نیاز مردم را با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد
کرده و با ارز  ۹۰۰۰تومانی بفروشند و یا گروه

برگزیدگان غارتگران اقتصادی با پیش خرید
سکه (جوانک داماد وزیر سابق  28000سکه
و یا جوانک  31ساله دیگر  2تن سکه و یا 50
نفر متقاضی 380هزار سکه) عمال به ثروتی
بیش از کل درآمد مالیاتی کشور دست یابند.
بخش عمده این وجوه قبال در موسسات
مالی – اعتباری و بانکها با سود  25درصد
و بیشتر محبوس شده بود و همچون فیل
مست پس از خروج از بانکها ویرانگری در
اقتصاد را بوجودآوردند .در واقع بار دیگر
تئوری منحط اقتصادخواندههای وطنی مبنی
بر آزادسازی بازار با شکست مواجه شد .زیرا
از آنجا که اساسا بخش زیادی از سرمایهداری
ایرانی داللمسلک است ،هیچگونه مزیتی را
در جامعه کار و تولید کشور به وجود نیاورد
بلکه با تصاحب مزیتهای کشور مزیت
زندگی مردم را از بین بردهاند.

شرکتهای کاغذی جدیدالوالده و
صوری ارزخوار
افشای لیست ناقص ارزخوران که آنهم
گزینش شده بود ،نشان داد که مبلغ ۳۵
میلیون یورو به شرکتی واگذار شده که در
اوایل خرداد سال جاری به ثبت رسیده است.
این شرکت مدعی است که با این پول موبایل
الکچری آیفون  ۱۰وارد کرده است .قیمت
امروز آیفون  ۱۰در بازار موبایل گویای آن
است که این شرکت گوشیها را با قیمت دالر
 ۹۰۰۰تومانی به فروش میرساند و از همین
یک بار واردات مبلغ  ۴۵میلیارد تومان سود
برده است .این سود معادل هزینه ساخت
 ۵۰کیلومتر راهآهن یا  ۱۱۰کیلومتر جاده
آسفالت یا دستمزد متوسط ماهانه  ۳۰هزار
معلم است .اینگونه واگذاریها بعد از آن
انجام شد که دولت اعالم کرد برای کاالهای
اساسی مورد نیاز مردم ارز ارزانقیمت در
اختیار واردکنندگان قرار میدهد .به طور
نمونه به یک شرکت ارائهدهنده تعمیرات
موبایل  ۱۰میلیون یورو ارز داده شده است.
ارز واگذارشده به واردکنندگان اتومبیل دهها
برابر این مبالغ است .این واگذاریها در
شرایطی است که قیمت کاالهای ضروری
روزبهروز افزایش مییابد و فروشندگان در
مقابل اعتراض خریداران قیمت 9هزارتومانی
دالر را یادآوری میکنند .در واقع از این
 ۲۰میلیارددالری که با قیمت ارزان به
واردکنندگان واگذار شده ،تاکنون حتی یک
دالر آن به سفره مردم باز نگشته است .چون
دولت هیچ کنترلی روی فروش کاال ندارد.
کافی است به افزایش قیمت کاالهایی که
مبدأ خارجی دارند در ماههای آتی که اولین
عرضه کاالها با این ارزها صورت میگیرد،
توجه كنیم .آن وقت معلوم میشود سهم
مردم از دالرهای نفتی تحمل بار گرانی و
خرید مایحتاج ضروری با قیمت دالر ۹۰۰۰
هزارتومانی است.

ذینفع اصلی تصمیمات اقتصادی
دولت چه کسانی بودهاند؟
واقعیت آن است که در نظام سرمایهداری
خصولتی (الگارشی خودمانی) ،هر سیاست
جدیدی که دولت مثال برای کنترل گرانی و
رهایی مردم از سه دهه پیش اعمال شده،

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

شروع آشکار سونامی بانکی
کاهش نرخ سود بانکی
دولت در مردادماه  ۹۶در بخشنامهای به
بانکها تکلیف کرد که نرخ سود بانکی برای
سپردههای بلندمدت از  ۲۳درصد به ۱۵
درصد و سود سپردههای کوتاهمدت به ۱۰
درصد کاهش یابد .ظاهرا هدف واقعی این
بخشنامه این بود که سپردههای بانکها با
نرخ ارزانتری به جامعه کار و تولید واگذار
شود ،اما در عمل طبق معمول وابستگان
از این سیاست سود بردند .این بخشنامه
که به گواهی مشکالت اقتصادی امروز
ناسنجیدهترین اقدام دولت بود ،عمال کنترل
«غول نقدینگی» مهار در بانکها را از بین
برد و بخش اعظم این نقدینگی آزادشده
روانه بازار ارز و سکه و طال شد و بخش
دیگر آن بهسوی بازار سهام بهویژه سهام
شرکتهای صادرکننده مواد خام کشور شد و
در عمل همه بافتههای دولت در کنترل تورم
را نقش برآب کرد.
بعد از ورود سونامی نقدینگی به بازار طال
و ارز و افزایش سرسامآور قیمتها دولت
سعی کرد که آب رفته را به جوی بازگرداند
و آن دیو را دوباره در کوزه حبس کند .این
بار بانکها را مخیر کرد که به سپردههای
بلندمدت سود ۲۰درصدی پرداخت کنند.
اما نکته جالب بخشنامه جدید حذف
سپردههای کمتر از ۱۰۰میلیون تومان از
دریافت سود ۲۰درصدی بود .به عبارت دیگر
دولت با این بخشنامه عمال سود سپردههای
افراد کمبضاعت را از آنها دریغ کرد و فقط
افراد ثروتمندتر را مستحق دریافت سود
سپرده دانست؛ سیاستی که گویای نگرش
خاص دولت و عنایت ویژه به رانتخواران
و علیه طبقات فرودست جامعه بود زیرا از
حدود چند سال پیش که بحران اقتصادی
ادامه در صفحه ۱۸

آﯾﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺼﺎدف ﻧﺎﺷﯽ از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪهاﯾﺪ؟
ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ  ICBCﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

سال  / 25شماره  - 1508جمعه  22ریت 1397

Westpoint | LAW GROUP

9

• ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ هﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎﯾﯽ
• ﻣﺸﺎورﻩ راﯾﮕﺎن
• ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﻨﺰل
• درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ
 ICBCاﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ ادﻋﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ
وﮐﻼی ﻣﺘﺨﺼﺺ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻤﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ  ICBCﺟﺪﯾﺪاً ﻋﻮض ﺷﺪﻩ.
ﻗﺒﻞ از هﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
 ICBCﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪﻩ
ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

In touch with Iranian diversity

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺷﻤﺎ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
» Matthew Faheyﻣﺎﺗﯿﻮ ﻓﻬﯽ« ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ ﺧﻮد را در آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدف راﻧﻨﺪﮔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ :ﻋﻀﻼت ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﻮان ،آﺳﯿﺐهﺎی روﺣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدف،
ﻓﻠﺞ ،ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ و از دﺳﺖ دادن ﺣﻘﻮق و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎﺗﯿﻮ ﻓﻬﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
دﻓﺘﺮ ﻣﺎﺗﯿﻮ ﻓﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻮرتﺷﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

For Farsi Call
Bahar Afshari at 604 - 561 - 4644

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

#1900-1177 WEST HASTINGS STREET VANCOUVER BC V6E 2K3
WEBSITE: www.westpointlawgroup.com

PHONE: 604 - 718 - 6886
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ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﺟﻬﺖ  MRIرا ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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گزیده خبرهای کانادا

رده بندی شاخص نوآوری جهانی اقتصاد اعالم شد
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را شرح دهند.
همچنین در بخش دیگر این گزارش همچنان بر تداوم سرمایه گذاری
مردمان چین بر بازار امالک و مستغالت کانادا اشاره دارد.
همزمان پس از افزایش نرخ بهره بانکی که در هفت سال گذشته بی
سابقه بوده است ،پیش بینی می شود کانادا با رشد اقتصادی بیشتری
نسبت به سالهای گذشته روبرو باشد.
چندی پیش  Royal LePageدر گزارشی عنوان کرد ،با وجود افزایش نرخ
بهره ،قیمت خانه در کانادا همچنان افزایش خواهد یافت.
بر اساس این نظر سنجی شهر ونکوور بعد از نیویورک در رتبه پنجم
محبوب ترین شهرها برای مهاجرین ثروتمند چینی تبدیل شده است و
پس از آن شهر تورنتو از کشور کانادا نیز در رتبه هشتم این جدول قرار
دارد.

کانادا در رتبه شانزدهم جای گرفت
به گزارش شهرگان به نقل از رسانه هدهد؛ شاخص نوآوری نقش نوآوری
را به عنوان محرک رشد اقتصادی و رفاه کشورها مهم و کلیدی می شناسد
و کشورها را با استفاده از  81معیار در موضوعات مختلف از جمله آموزش،
دسترس پذیری و انگیزه بخشی استعدادها و انتقال نیروها بین مرزها و
بین شهرها رتبه بندی می کند GII .یک مرجع مهم در نوآوری بوده است؛
بهطوریکه تصمیمگیران سیاسی با هدف توسعه عملکرد نوآوری کشورها
از آن بهعنوان یک ابزار استفاده میکنند.
بر همین اساس برای هشتمین سال متوالی سوئیس توانست مقام اول
را به عنوان نوآورترین اقتصاد جهان در شاخص نوآوری به خود اختصاص
دهد .پس از سوئیس ،هلند ،سوئد ،انگلیس ،سنگاپور ،آمریکا ،فنالند،
دانمارک ،آلمان و ایرلند در ردههای دوم تا دهم این ردهبندی قرار
گرفتهاند.
اسرائیل ،کره جنوبی ،ژاپن ،هنگ کنگ ،لوکزامبورگ ،فرانسه ،چین،
کانادا ،نروژ و استرالیا نیز به ترتیب در ردههای بعدی نوآورترین کشورهای
جهان در شاخص شاخص نوآوری  2018قرار گرفتهاند .چین برای نخستین
بار موفق شده است در جمع  ۲۰کشور برتر نوآور قرار گیرد که موفقیتی
برای دولت این کشور محسوب میشود.
فرانسیس گوری -دبیر کل سامان مالکیت فکری -گفت :صعود سریع چین
در ردهبندی نشاندهنده مسیر استراتژیک تعیین شده توسط مقامات
عالی این کشور برای توسعه ظرفیتهای نوآورانه در این کشور و حرکت

به سمت تغییرات بنیادی در بخشهای اقتصادی و صنایع دانش بنیانتر
برای حفظ مزیتهای رقابتی است.
این هشتمین سال متوالی است که سوئیس به عنوان نوآورترین اقتصاد
جهان در لیست شاخص نوآوری معرفی میشود .این کشور در رده اول
یا دوم شاخصهای این ردهبندی چون شاخصهای مرتبط با ” آی پی”،
تولیدات با تکنولوژی باال و متوسط ،مخارج تحقیق و توسعه و کیفیت
دانشگاههای داخلی قرار دارد.
گفتنی است که کشور کانادا در سال  2017در مقام هجدهم شاخص
نوآوری جای داشت که توانست در سال  2018به رتبه شانزدهم دست
پیدا کند.

بازرسی قایقهای کانادایی توسط
گشت مرزی آمریکا

کانادا دومین مقصد محبوب مهاجرین ثروتمند از کشور چین است

In touch with Iranian diversity

به گزارش رسانه هدهد به نقل از گلوبال نیوز  ،بر اساس یک نظرسنجی
انجام شده کانادا برای اولین بار تبدیل به دومین مقصد مهاجرین ثروتمند
از کشور چین بدل شده است.
بر همین اساس ایاالت متحده آمریکا در رتبه اول این نظرسنجی قرار دارد
اما به طور کلی از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری این
کشور میزان محبوبیت آمریکا کاهش چشمگیری داشته است و مهاجرین
ثروتمند چینی این کشور را در اولویت خود قرار نداده اند.
از سوی دیگر کشور کانادا با صعود به رتبه دوم توانسته است سهم زیادی
از مهاجرین ثروتمند کشور چین را به خود اختصاص دهد و این در حالی
است که استرالیا در رتبه چهارم این نظر سنجی قرار دارد.
این نظر سنجی در ماه های آوریل و ژوئیه امسال بین افراد ثروتمند
چینی با دارایی حدود  2الی  30میلیون دالر انجام شده است و از شرکت
کنندگان در نظر سنجی خواسته شده بود تا برنامه های مهاجرتی خود

به گزارش شهرگان به نقل از رسانه پرشین میرور؛ اختالف نظرهای کوچک
در مورد خطوط مرزی بین کانادا و آمریکا که از اواخر سالهای ۱۷۰۰
میالدی جریان داشته ،در حال باالگرفتن و تبدیل به تنشهایی میان دو
کشور است.
به گزارش کنیدین پرس ،در دوهفته گذشته ،دستکم  ۱۰قایق ماهیگیری
کانادایی در منطقه  New Brunswickهنگام ماهیگیری ،توسط ماموران
گشت مرزی آمریکا ،بازرسی شدهاند.
رییس شورای مشورتی ماهیگیری منطقه  Laurence Cook ،۳۸گفته

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻮﻓﯽ
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$488,000.00
)2bed+den apartment (1128 sqft
with Vaulted Ceiling,
d and a huge
private secured
)olPatio (336 sqft
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$185K

Proﬁtable Convenience Store in Dountown Vancouver

$299K

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

$198K

Proﬁtable Security business with 3 vehicles

)ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -ﺗﺠﺎری(

$98K

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

& Business

$180K

Franchised Print Shop in Coquitlam

$98K

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

Coffee shop/ Restaurant & Bar in Vancouver $250K

رﺿﺎ ﺧﺪاﺑﺨﺶ
ﻣﺸﺎور اﻣﻮر اﻣﻼ ک

Residential,Commercial

Cell:
604 916 7212

$300K
$148K

Donair shop w liquor license in Kitsilano

$29K

)Shoe Repair Shop in Vancouver (West

$88K

Convenience store in North Vancouver

$59,500

Smoke shop in a mall- N Coquitlam

Donair shop w Pizza & Persian Kabob in Poco $148K

$1050

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

ﺗﻠﻔﻦ٦٠٤ - ٧٨٣ - ٨٠٠٧ :

New Coast Realty

rkodabash@gmail.com
W.RayKodabash.com

Convenience business with property in N Van $799K
Donair shop on Granville St, downtown

ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻦ اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻼک
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﺗﺠﺎری ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،زﻣﯿﻦ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮوش
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻄﻠﻊ ،ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﮐﻮﺷﺎ و ﺻﺎدق
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ در اﻣﺮ ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاهﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را در
اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دهﻢ.

Dr. Monir Taha
ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮى ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺷﯿﻮاى ﻓﺎرﺳﻰ،
ﺷﻌﺮ و ﺳﺨﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اﺟﺮا ﻣﻰﮐﻨﺪ.

ﺗﻠﻔﻦ604 - 739 - 9491 :
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﻟﯿﺴﺘﯿﻨﮓﻫﺎ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ
وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻋﮑﺎﺳﻰ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ
Romin Deravian
از ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

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



گزیده خ برهای کانادا

سال  / 25شماره  - 1508جمعه  22ریت 1397

است ،تعدادی از قایقهای کانادایی توسط ماموران آمریکایی به بهانه
وجود مهاجران غیرقانونی مورد بازرسی قرار گرفتهاند.
وی در مصاحبهای اعالم کرد« :یک سوء تفاهم کوچک در جایی بوجود
آمده است .آنها در آبهای بینالمللی هستند ،بنابراین گشت مرزی نباید
قایقهای کانادایی را متوقف میکرده است».
جزیره  Machias Sealکه در فاصله  ۱۹کیلومتری جنوب غرب جزیره
 Grand Mananو شرق  Maineقرار دارد ،منطقه مورد مناقشهای است
که به نام منطقه خاکستری  Gray Zoneشناخته میشود .جایی که
ماهیگیران کانادایی و آمریکایی سالیان متمادی در کنار یکدیگر به حرفه
ماهیگیری میپردازند.
با اینحال ،هر دو کشور کانادا و آمریکا در مورد مالکیت قانونی بر روی
این جزیره و آبهای اطراف آن در دهانه خلیج  ، Fundyاختالف دارند.
در طول دهه گذشته ،صید سودآور خرچنگ دریایی در این ناحیه افزایش
یافته است و رقابت بین ماهیگیران دو طرف را شدت بخشیده است.
آقای  ،Stephen Kellyدیپلمات سابق آمریکایی که در کانادا نیز خدمت
کرده و در حال حاضر در حال تحقیق در دانشگاه دوک در کارولینای

شمالی است ،میگوید هیچیک از دو کشور قبول ندارند که ناحیهای به
نام  Grey Zoneوجود دارد.
وی میگوید هر دو کشور اقدامات کمی در مورد اثبات ادعای خود انجام
دادهاند.
وی ادامه داده است« :اظهار اینکه ماموران مرزی ب ه دنبال مهاجران غیر
قانونی بودهاند ،به نظر غیر مناسب میآید».
وی میگوید «:این امر ممکن است ،اما خلیج  Maineمسیر اصلی برای
مهاجران غیر قانونی که میخواهند وارد آمریکا شوند ،نیست .برعکس
اگر این منطقه مسیر عبور مهاجران غیرقانونی باشد ،مردم میخواهند
به طرف دیگر بروند .یعنی آنها سعی میکنند از آمریکا خارج شده و در
کانادا درخواست پناهندگی کنند».
آقای  Kellyافزود که قاچاق مواد مخدر عاقالنهتر به نظر میرسد.
به گفته  ،Laurence Cookاو هرگز در این منطقه ،که عموما ً گارد ساحلی
آمریکا گشت میزنند ،ماموران گشت مرزی را ندیده است .وی میگوید
که نمیداند چطور مقامات آمریکایی به ناگهان قدرتنمایی کردهاند.
وی گفته است« :ناگهان رفتار آمریکاییها تغییر کرده است وعلت آن

مشخص نیست .باید از مقامات مرزی آمریکا بپرسیم که چه اتفاقی
افتاده است».
گشت مرزی آمریکا که زیر مجموعه اداره گمرک و حفاظت از مرزهای
آمریکا است ،هیچ اظهار نظری در این مورد نکرده است و تمام سواالت
را به وزارت خارجه آمریکا ارجاع داده است که آنها نیز درخواست برای
مصاحبه در این مورد را بی پاسخ گذاشتهاند.
وزارت خارجه کانادا در بیانیه کوتاهی اظهار داشته است تحقیقات در این
زمینه در حال انجام است و این حادثه در آبهای کانادا رخ داده است.
سخنگوی دولت کانادا گفته است که دولت کانادا در حال رایزنی با
مقامات آمریکایی است ،ولی به جزئیات پاسخ اتاوا به این مسئله اشارهای
نکرده است.
وی اعالم کرده است «:تا زمان حل نهایی مشکل مرزی ،ما قدمهای
عملی با ایاالت متحده برخواهیم داشت ،تا از مدیریت صحیح این ناحیه
اطمینان حاصل کنیم .کانادا و آمریکا سابقه طوالنی در همکاری با یکدیگر
دارند ،که ماهیگیری در این منطقه و امنیت هر دو کشور را تضمین
میکند».
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چرا درخواستهای ویزای کانادا بیشتر از گذشته رد میشود؟
به گزارش شهرگان به نقل از رسانه پرشین میرور؛ کانادا در سال ،۲۰۱۷
بیش از یک چهارم از تقاضانامههای ویزای کوتاه مدت برای سفر به این
کشور را رد کرده است ،و در سه ماهه نخست سال  ۲۰۱۸نیز این رقم به
 ۳۰درصد رسیده است.
به گزارش روزنامه گلوب اند میل ،از سال  ۲۰۱۲به بعد ،تعداد
درخواستهای ویزاهای کوتاه مدت مانند :توریستی ،تحصیلی ،کاری ،و
دیدار اقوام و بستگان و تعداد درخواستهای رد شده ،هر دو افزایش
قابل توجهی داشتهاند.
بر أساس این گزارش ،که روز  ۸ژوئیه ،با استفاده از اطالعات بدست
آمده از وزارت أمور مهاجرت و شهروندی کانادا منتشر شده ،بین سالهای
 ۲۰۱۲تا  ،۲۰۱۷تعداد تقاضانامههای بررسی شده در هر سال ،توسط
وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا از  ۱.۳میلیون به  ۲.۳میلیون پرونده
افزایش یافته است.
در همین مدت ،تعداد درخواستهای مردود شده به بیش از  ۶۰۰٫۰۰۰در
سال  ۲۰۱۷رسیده است.
این گزارش میافزاید ،آمار رد شدن درخواستهای ویزای غیر تحصیلی
در سال  ،۲۰۱۲هجده درصد بوده است که این رقم در سال  ۲۰۱۷به ۲۶
درصد افزایش یافت است.
این اطالعات نشان میدهد که تعداد درخواستهای رد شده در مورد
ویزاهای غیر تحصیلی ،در سه ماهه نخست سال جاری به رقم خیرهکننده

 ۳۰درصد رسیده است.
آمار رد شدن درخواستهای ویزا تحصیلی از این نیز فراتر رفته است،
به طوریکه از  ۲۶درصد در سال  ،۲۰۱۲به رقم  ۳۳درصد در سال ۲۰۱۷
افزایش داشته است.
ب اند میل مینویسد که این اطالعات بیانگر این است که
روزنامه گلو 
دریافت ویزای کانادا روز به روز مشکلتر میشود ،و موانع پیش روی

متقاضیان در حال بیشتر شدن است.
آمار درخواستهای رد شده در میان متقاضیان کشورهای آفریقایی و
د از متقاضیان ویزای
خاورمیانه بیش از دیگران است ،به طوریکه  ۷۵درص 
کانادا از کشورهای سومالی ،یمن ،سوریه ،و أفغانستان ،در دو سال
گذشته با درخواست ویزایشان موافقت نشده است.
دولت کانادا دارا بودن شرایط زی ر را برای متقاضیان دریافت ویزا الزامی
میداند:
– داشتن مدرک مسافرتی معتبر ،مانند گذرنامه
– داشتن سالمت جسمی
– عدم سوء پیشینه و تخلفات مربوط به امر مهاجرت
– قانع کردن مامور اداره مهاجرت ،برای داشتن رابطه قوی با کشور مبداء
مانند داشتن شغل ،مالکیت منزل ،داراییهای مالی و خانواده ،که باعث
بازگشت متقاضی به کشور خود پس از دیدار از کانادا بشود.
– قانع کردن مامور اداره مهاجرت که پس از پایان سفر دارنده ویزا ،کانادا
را ترک میکند
و در آخر داشتن پول کافی برای مدت زمان اقامت خود در کانادا
الزم به ذکر است که دارا بودن تمامی این شرایط ،منجر به صدور ویزا
برای متقاضی نخواهد شد ،و فقط مامور اداره مهاجرت کانادا تصمیم
گیرنده اصلی در مورد صدور ویزا یا رد کردن درخواست متقاضی است.
In touch with Iranian diversity

ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻔﺎری

• ﻣﺸﺎور و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺧﺮﯾﺪ ،ﻓﺮوش و اﺟﺎره اﻣﻼک در ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﯽ ﺳﯽ
• ﻣﺸﺎور و ﻣﺘﺨﺼﺺ وام ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﯽﺳﯽ

Realtor, Rental Property Manager
& Mortgage Broker
Cell: 778 - 928 - 5557
Oﬃce: 604 - 421 - 1010
a.saffari2011@gmail.com
3137 St Johns St. Port Moody, BC

ﺑﺎ ﺳﭙﺎس و ﻗﺪرداﻧﯽ از هﻤﻪ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﺎ هﻤﺮاﻩ و از
ﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﺮای ﭘﺮواز ﺑﻪ اﯾﺮان و اﻗﺼﺎ
ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ،ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻮرهﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ،ﮐﺮوز و . . .
آﻣﺎدﻩ ﻣﺸﺎورﻩ و راهﻨﻤﺎی ﺷﻤﺎ هﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ در آژاﻧﺲ هﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ
ﻣﻮرﯾﻦﮐﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ.

Tel: 604 - 986 - 4404
maureenk.travel@telus.net
BC REG NO: 3517, IATA Accredited Agent

)Direct Line: 604 - 710 - 0241 (Elena Farbehi
# 5-1480 Marine Dr. North Vancouver, BC. V7P 1T6
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اﻟﻨﺎﻓﺮﺑﻬﻰ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ آژاﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﻣﻮرﯾﻦﮐﯽ ﺗﺮاول
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In touch with Iranian diversity

کاهش شدید وام خرید مسکن در کانادا
به گزارش شهرگان به نقل از رسانه پرشین میرور؛
بازار فروش امالک در کانادا ،در حال تجربه نرخهای
بهره باالتری است ،و رتبه اعتباری خریداران نیز فاصله
زیادی با نرخ بهره ندارد.
براساس گزارشی که در نشریه اینترنتی Better
 Dwellingمنتشر شده ،آمار  Bank Of Canadaنشان
میدهد که میزان بدهی خانوادهها به رکورد باالیی
رسیده است .علیرغم اینکه این آمار باالست ،نرخ
رشد بدهیها ،برای خریداران در حال کاهش است.
رشد منفی نشانه دیگری است از اینکه چرخه اعتباری
خریداران به باالترین حد خود رسیده است.
برای درک بهتر این اطالعات مهم ،باید نخست از
اصول چرخه اعتباری یا ( )Credit Cicleآگاه شد.
چرخه اعتباری مبحث مفصلی ،اما در اینجا به دو اصل
ابتدایی آن یعنی  expansionو  contractionاشاره
میشود.
در گزارش فوق آمده است که مرحله رشد یا
 expansionباعث رشد و توسعه بازار خواهد شد.
در این مرحله ارزش داراییها و سرمایهگذاریها باال
میرود .افزایش «ثروت» ،از طریق قدرت رتبه اعتباری یا  Creditباعث
تولید پول بیشتر میشود ،در این مرحله بانکها عالقه فراوانی به اعطاء
وام دارند .متعاقبا ً در طی مرحله رشد ،میزان بدهیها به سرعت افزایش
پیدا میکند.
وقتی خرید و فروش در باالترین نقطه قرار دارد ،شروع به سقوط میکند،
و در پی آن اعتبار مالی نیز کاهش مییابد .داراییها و سرمایهگذاریها به
کندی رشد میکنند و میزان نقدینگی کاهش مییابد.
این امر تاثیر معکوس دارد و بانکها شرایط وامهای خود را سخت میکنند
و نرخ بهره را افزایش میدهند .دلیل آن این است که جریان نقدینگی کم
به معنی خطر باالست ،و همچنین خطر ورشستگی نیز افزایش مییابد.
نرخ بهره باال باعث از هم گسیختگی چرخه اعتباری شده ،همزمان تقاضا
برای وام بانکی افزایش پیدا میکند .بدهکاران بر روی کاهش بدهی خود
متمرکز میشوند ،و  Creditبه مرحله  Contractionیا کوچک شدن وارد
میشود.
میزان بدهی مردم کانادا چقدر است؟
مردم کانادا در میزان بدهی خانواده رکورد جدیدی به ثبت رساندهاند.
میزان کل بدهی به تمام موسسات مالی در پایان ماه می گذشته به رقم
 ۲.۱۱۹تریلیون دالر رسیده است که نسبت به سال گذشته  ۴.۴۱درصد
افزایش داشته است.
وامهای مسکونی  ۱.۵تریلیون دالر از کل بدهی را به خود اختصاص داده
است.
اعتبار خریداران شامل  ۶۰۸میلیارد دالر دیگر میشود که افزایش ۴.۴۲
درصدی را نشان میدهد.
اگر به این ارقام دقت کنید ،متوجه میشوید که نرخ رشد به سرعت در
حال کند شدن است.
در حال حاضر وامهای بانکی ،در کندترین سرعت رشد خود از آگوست
 ۲۰۰۱به این سو قرار دارند.
نرخ رشد اعتباری خریداران هماکنون در سطح آوریل  ۲۰۱۷است.
تاریخ نشان داده است که ،هر دو نرخ رشد ،قبل و بعد از هر رکود
اقتصادی ،همزمان کاهش مییابند.
در این گزارش همچنین اشاره شده مردم کانادا در حال حاضر بدهیهای
خود را به شدت افزایش میدهند ،و گرچه رشد منفی چیز خوبی است،
با اینحال ،تصحیح و متعادل کردن اقتصادی که بر مبنای اعتبارات به جلو
میرود ،هرگز راه سادهای نخواهد داشت.
به نظر میرسد در پایان همین ماه  ،Bank Of Canadaبرای تصمیم گیری
در مورد افزایش نرخ بهره ،مشکل بغرنجی را پیش رو داشته باشد.

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

بانک مرکزی کانادا امروز طبق هدف خود ،نرخ یک شبه را به  1 1/2درصد
افزایش داد .نرخ بانک به ترتیب  1 3/4درصد و نرخ سپرده  1 1/4درصد
است.
طبق گزارش ( April Monetary Policy (MPRاین بانک انتظار دارد که
اقتصاد جهانی در سال  2018در حدود  3 3/4درصد رشد کند و در سال
 1 1/2 ،2019درصد افزایش یابد.
این بانک هر شش هفته در مورد افزایش نرخ بهره پرایم تصمیم گیری
میکند .و تاکنون هر بار با  0.25درصد افزایش مواجه بوده است .تصمیم
در افزایش نرخ بعدی نیز در ماه سپتامبر اتفاق خواهد افتاد.
دولت کانادا علت اینکار را پیشرفت اقتصاد و کنترل نرخ تورم می داند و
این افزایش همچنین بر بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود و احتماال باعث
کاهش قیمت می شود.

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

در روزهای گذشته موج گرمای بی سابقه سراسر استان کبک را فرا گرفت،
به شکلی که دمای هوا به همراه رطوبت در برخی ساعات به  45درجه
سانتیگراد میرسید و همین امر موجب ایجاد بحران در بین مردم شد.
به شکلی که مردم با حجوم به فروشگاه ها تمامی لوازم خنک کننده
آن فروشگاهها را خریداری کردند و بطور غیر منتظره ای تمامی لوازم
الکترونیکی خنک کننده در استان کبک نایاب شد .موج گرما به حدی بود
که در مجموع  54نفر در استان کبک جان خود را از دست دادند.
اما مسئله مهم شناخت علت این مرگ و میرها است با توجه به باالرفتن
میزان گرما به همراه رطوبت باال در فصل تابستان ،چنانچه عالیم و
نشانههای گرمازدگی را بشناسیم میتوانیم از بروز آن در خود و اطرافیان
جلوگیری کنیم.
یا همان پدیده شرجی پدیدهای
پر از نم و دم شدن هوا بهمراه دمای باال 
است جوی در استان کبک و در تابستان های گرم رخ میدهد.
ن درگیر با این پدیده باید بدن خود را با این شرایط
مردم ساکن در استا 
آب و هوایی تطبیق دهند تا دچار مشکالت بدنی نشوند .در زمان بروز
این پدیده گرمای هوا غیر قابل تحمل میشود چرا که بدن آب خود را با
تعریق از دست میدهد و به همین دلیل اگر پس از تعریق نتواند دمای
بدن را تعدیل کند ،گرما دوچندان میشود.

پس از گرمای بیسابقه در استان
کبک و قربانی گرفتن  54نفر،
سرانجام هوا خنک شد
به گزارش شهرگان به نقل از رسانه هدهد؛ سرانجام هوا خنک شد ،اما
استان کبک  54قربانی گرفت و آسیب ناشی از گرمای بی سابقه چند روز
گذشته باور نکردنی بود .تعداد مرگ و میر ناشی از موج گرما در کبک به
 54نفر رسید!
این تلفات مشابه با تلفات ناشی از طوفان زمستان  1998بود که مناطقی
از کبک را فلج کرد .در چند روز گذشته  28نفر فقط در مونترال جان خود
را از دست دادند.
بقیه تلفات در مناطق زیر بود:
Eastern Townships , Mauricie, Montérégie , Quebec City/
Chaudière-Appalaches, Lanaudière , Laurentians and Laval .

رطوبت هوا و آلرژی
رطوبت به طور مستقیم بر مقدار آلرژنها (مواد حساسیت زا) موثر است.
رطوبت زیاد باعث افزایش گردوغبار و قارچها میشود و در نتیجه باعث
ابتال به آلرژی میشود.
رطوبت هوا و درد مفاصل
هنگامی که رطوبت هوا زیاد شود ،برخی افراد دچار سردرد و حتی درد
مفاصل میگردند .مفاصل دارای گیرندههایی میباشند که نسبت به
تغییرات رطوبت و درد حساس هستند.
پوست ،به طور مداوم رطوبت خود را از دست میدهد (با تبخیر عرق).
مقدار از دست دادن رطوبت پوست ،برابر مقدار بخار آب موجود در هوا
است.

بانک مرکزی کانادا برای چهارمین
بار دست به افزایش نرخ بهره زد
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وضعیت اساسی مانند دیابت ،در محیط گرم در خانه می میرد .او گفت
که هیچ یک از  28مورد مرگ در بیمارستان ها یا مراکز درمانی رخ نداده
است.
او ادامه داد که افرادی که به علت گرما جان خود را از دست داده اند به
روش های مختلفی شناسایی شده اند .برخی از مرگ ها به سرعت اطالع
داده شده است ،در حالی که برخی طول می کشدتا کسی باخبر شود
مانند مواردی که در آن فرد به طور اجتماعی ایزوله است.
اداره هواشناسی کانادا اعالم کرده بود که روز جمعه انتظار می رود دما
تا  13درجه سانتیگراد کاهش یابد .ولی امکان افزایش تعداد مرگ و میر
وجود دارد به این دلیل که تمام مناطق مونترال یا استان کبک به طور
کامل بررسی نشده است.

بدن چگونه سرد میشود؟
هنگامی که دمای محیط نزدیک به دمای بدن گردد ،بدن با اعمال یک
سری تغییرات ،خود را خنک میکند .این تغییرات شامل عرق کردن،
تغییر سرعت گردش خون و افزایش تعداد تنفس برای خنک نگه داشتن
بدن است.
موج گرما در کبک یکی از مرگبارترین بالیای طبیعی در تاریخ کانادا بود،
درجه حرارت باال ،و نه یک زلزله ،سونامی و یا طوفان 50 ،نفر را کشته
است .این باور نکردنی است!
شمار تلفات جاری ممکن است افزایش یابد به این دلیل که هنوز
نیروهای کمکی پلیس در حال بررسی محله ها و مناطق اقامتی آسیب
پذیر هستند .این نشان می دهد که مونترالی ها همیشه باید به خاطر
داشته باشند که در صورت گرم شدن هوا از حال آشنایان سالخورده و
همسایگان خود در موارد گرمای شدید باخبر باشند.
بنا به گزارش رسانه هدهد کانادا به نقل مونترال گزت دکتر دیوید کایزر،
متخصص بخش بهداشت عمومی توضیح می دهدکه علت مرگ میتواند
موارد متعددی باشد.
او می گویید عالئم سکته مغزی قبل از مرگ یا افزایش شدید دمای بدن
دو مورد از این علل می باشد که زیاد رایج نیست و فقط دو مورد از 28
مورد مرگ را در هفته گذشته بوده است.
کایزر تصریح کرد که اکثر مرگ و میرها ،مواردی است که فردی از یک

خطرات رطوبت زیاد هوا
به همان نسبت بدن کار بیشتری
هر چه قدر رطوبت هوا زیاد شود ،
برای خنک کردن خود انجام میدهد .هنگامی که تعریق برای خنک کردن
بدن کافی نباشد و دمای بدن باال برود ،موجب میشود که آب و مواد
شیمیایی مورد نیاز بدن از دست بروند و عدم تعادل مواد شیمیایی در
بدن رخ دهد.
راهکارهای مقابله با رطوبت شدید هوا
نوشیدن مقدار زیادی آب
خنک کردن بدن
آرامش
حفظ رطوبت کافی در خانه
دوری از هوای گرم
دم کرده گیاهی مخصوصا بابونه ،باعث شل شدن عضالت و کاهش درد
میشود.



گزیده خبرهای کانادا

دوچندان شدن مشکالت بیماران تنفسی در هوای شرجی
در همین رابطه یکی از پزشکان میگوید :سوخت و ساز مواد قندی و مواد
چربی در بدن ،گرما تولید میکند که این گرما باید از بدن خارج شود در
غیر این صورت دمای بدن باال رفته ،تب و مشکالت دیگر ایجاد میشود.
یکی از راههای دفع گرمای بدن تعریق است .وقتی دمای بدن باال میرود،
مایعی در سطح پوست جمع شده که در اثر تبخیر آن بدن خنک میشود
اما هنگامی که غلظت بخار آب هوای محیط باال باشد ،این تعریق در
پوست با مشکل مواجه شده و گرما براحتی از بدن خارج نمیشود ،به
همین دلیل راه دیگری برای پایین آوردن دمای خود پیدا میکند.
راه دیگر برای خنک شدن بدن  Convectionیا تشعشع گرمایی است.

پرواز ونکوور به تورنتو :نهمین خط پرواز سودآور در دنیا
به گزارش شهرگان به نقل از سایت ایرانیان کانادا؛ طبق گزارش شرکت
هواپیمایی انگلیسی  ،OAGخطوط هواپیمایی بین فرودگاه بین المللی
ونکوور ( )YVRو فرودگاه بین المللی پیرسون تورنتو ( )YYZساالنه 552
میلیون دالر درآمد دارند.
در این فرودگاه ها روزانه  17پرواز مستقیم انجام می شود ،که به طور
کلی شامل  48,253ساعت پروازی و  11,445دالر سود در هر ساعت می
شود .در فرودگاه بین المللی ونکوور پروازها از ساعت  6:30صبح آغاز
شده و تا نیمه شب ادامه دارند .در فرودگاه بین المللی پیرسون نیز از
ساعت  7صبح تا 1نیمه شب تقریبا هر یک ساعت یک پرواز هست.
هواپیماهایی که در پرواز مستقیم بین این دو فرودگاه استفاده میشوند
شامل ایرباس  ،A321ایرباس  ،A320بوئینگ  ،777و بوئینگ 787
میشود .البته نباید از پرواز های شرکت  WestJetغافل شد .از زمانی که
این شرکت همکاری خود را با شرکت  Air Canadaآغازکرده ،روزانه 28
پرواز مستقیم بین ونکوور و تورنتو انجام می شود.
در ایاالت متحده پروازهای بین فرودگاه بین المللی لس آنجلس به
فرودگاه بین المللی جان اف کندی در رتبه پنجم ،و پروازهای فرودگاه
بین المللی سن فرانسیسکو به فرودگاه بین المللی نیوآرک در رتبه ششم
قرار دارند.
تنها خط هوایی که توانسته در این رتبه بندی مرز 1میلیارد دالر را بشکند،
شرکت هواپیمایی  British Airwayبا سرویس هوایی بین فرودگاه بین
المللی هیثرو لندن و فرودگاه بین المللی جان افکندی است.
شرکت  OAGاین رتبه بندی را بر اساس برنامه های پروازی و داده های
ترافیکی بین آوریل  2017و مارس  2018انجام داده است.
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دوش آب گرم بگیرید.
از غذاهای حاوی کلسیم ،پتاسیم و منیزیوم استفاده کنید .موز منبع
خوبی از پتاسیم است.
ماساژ نیز باعث سهولت جریان خون میشود و گرفتگی عضالت و درد را
کاهش میدهد.
کاهش قدرت بدنی و خستگی ،گرفتگی عضالت ،غش کردن و سنکوپ و
گرمازدگی از دیگر مشکالتی هستند که در زمان افزایش میزان رطوبت هوا
برای شهروندان به وجود میآیند.

الزمه این روش دفع گرما ،این است که دمای هوای محیط کمتر از دمای
بدن یعنی  37درجه سانتی گراد باشد تا تبادل حرارتی میان بدن و محیط
بیرون انجام شود .به دلیل همین دمای پایین هوا است که شرجی بودن
در بعضی مناطق مشکل زا نیست .چرا که دمای بدن از طریق تشعشع
پایین آمده و شرایط قابل تحمل میشود.
در صورتی که دمای هوای محیط گرم و شرجی باشد ،فرآیندهای تشعشعی
و تبخیری کاهش دمای بدن ،دچار اختالل شده و بدن از طریق تنفس با
تجمع حرارت خود مقابله میکند که این عمل فعالیت عضالنی را باال برده
و گرمای بیشتری تولید میکند .به همین دلیل است که افراد در هوای
شرجی دچار تنگی نفس میشوند.
اگر فرد دچار مشکالتی مانند آسم ،برونشیت مزمن ،کم خونی ،بیماریهای
قلبی و سایر مشکالت تنفسی باشد با بروز هوای گرم و شرجی و افزایش
کارکرد سیستم تنفسی ،مشکالت دوچندان میشود.
افرادی که دچار مشکالت تنفسی هستند باید از قرارگیری در هوای گرم
و شرجی اجتناب کنند و تا حد امکان در مقابل کولر و هوای خنک باقی
بمانند؛ البته این توصیهای پیشگیرانه است و نه درمانی.
تهیه و تنظیم :مریم چارکی
– منبع :مونترال گزت

تماس پسر  12ساله با پلیس کانادا
بهخاطر ساالدی که والدینش
مجبور بهخوردن آن میکنند

به گزارش شهرگان به نقل از سایت ایرانیان کانادا؛ دقایقی قبل از ساعت
 10شب سه شنبه پلیس کانادا ( )RCMPتماسی از پسربچه ای دریافت
کرد که می گفت یکی از والدینش ساالدی که او دوست ندارد را درست
کرده است.
پیش از اینکه پلیس سر برسد ،این نوجوان دوباره با پلیس تماس گرفته
و ضمن یادآوری اینکه چقدر از ساالد بدش می آید خواستار حضور
هرچه سریعتر پلیس شد .افسر پلیس از این موقعیت برای صحبت با
این نوجوان ،نه فقط در مورد ساالد بلکه در مورد اهمیت تماس با 911
استفاده کرد.
طبق اعالم پلیس نوا اسکوشیا هر روزه افراد بسیاری به اشتباه و برای
موارد غیر ضروری با  911تماس می گیرند .پلیس افزود جریمه 697.50
دالری در انتظار افرادی است که مزاحم  911شوند ،البته این جریمه شامل
حال کودکان نمی شود.
همچنین پلیس اعالم کرد تنها بچه ها نیستند که تماس های غیر ضروری
می گیرند ،بلکه گاهی اوقات بزرگساالن نیز برای مشکالتی نظیر پیدا
نکردن کنترل تلویزیون ،سرپیچی فرزند از رفتن به آرایشگاه و عدم وجود
گوشت کافی در کباب ترکی ،با  911تماس میگیرند.
رئیس پلیس افزود در صورتی که زندگی فردی بر اثر تصادف یا دعوا
در خطر بود و یا راننده ای مجروح پشت فرمان اتومبیل بود جزء موارد
اورژانسی محسوب می شود و حتما باید با  911تماس گرفته شود.

شهرزاد رفعتی ،کارآفرین نمونه کانادا

In touch with Iranian diversity

لذت تماشای فیلمهای  2.99دالری در سینماهای
 Cineplexاز دست ندهید
همچنین افرادی که عضو  SCENEهستند میتوانند از
تخفیفات استفاده کنند و برای خرید بلیطهای Cinplex
 Tuesdayاقدام کنند.
سالن های مختلف پخش فیلم ها  2.99دالری
Montreal
Cinéma Cineplex Odeon Brossard et VIP
Cinéma Cineplex Kirkland
Cinéma Starcité Gatineau
Cinéma Cineplex Laval

به گزارش شهرگان به نقل از سایت ایرانیان کانادا؛ تقریبا با تعطیل شدن
برخی مدارس در تابستان ،شرکت  Cineplexبا پخش فیلمهای خانوادگی
با قیمتی مناسب آماده سرگرم کردن کودکان شما در این چند ماه از
تعطیالت میباشد.
خانواده ها میتوانند هر چهارشنبه در ماه جوالی و آگوست از تماشای
سری فیلم های  Family Favouritesارائه شده توسط شرکت سینمایی
 Cineplexبا قیمت  2.99$لذت ببرند.
در سراسر کانادا ،سینماها در ساعت  11صبح میزبان تماشاگران با پخش
فیلم هایی چون  Wonder ،Show Dogs ،E.T ،Despicable Me3و
 Justice Leagueبا قیمت بلیط  2.99دالر میباشند.
شایان ذکر است که بخشی از درامد حاصله از فروش بلیطها صرف
موسسه  We Charityمیشود.

Calgary
Cineplex Odeon Crowfoot Crossing Cinemas
Cineplex Odeon Sunridge Spectrum Cinemas
Scotiabank Theatre Chinook

ترجمه محبوبه هاشمی

Metro Vancouver
Cineplex Cinemas Metropolis
Cineplex Cinemas Coquitlam and VIP
Cineplex Odeon Meadowtown Cinemas
SilverCity Riverport Cinemas
Cineplex Cinemas Strawberry Hill
Cineplex Odeon International Village Cinemas
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Toronto
Cineplex Cinemas Fairview Mall
Cineplex Odeon Eglinton Town Centre Cinemas
Cineplex Cinemas Empress Walk
Cineplex Cinemas Yonge-Eglinton and VIP
Cineplex Cinemas Yorkdale

به گزارش شهرگان به نقل از سایت ایرانیان کانادا؛ شهرزاد رفعتی پایه
گذار و مدیر عامل سرویس پخش آنالین ( BroadbandTV (BBTVموفق
به دریافت عنوان کارآفرین نمونه کانادا در سال  2015شد.
وی همچنین افتخارات متعددی از جمله یکی از  20بانوی قدرتمند در
تلویزیون جهانی به نقل از هالیوود ریپورت در سال  ،2016و رتبه 37
بین  100خالق برتر سال  2011از مجله فست کمپانی را از آن خود کرده
است .او متولد تهران است و در سال  2000به ونکوور مهاجرت کرد .وی
تحصیالت دانشگاهی را در رشته علوم رایانه در دانشگاه بریتیش کلمبیا
گذراند ،و در سال  2005شرکت  BBTVرا بنیان نهاد .این شرکت به هراس
شرکت های بزرگ از نقض قانون کپی رایت در اینترنت خاتمه داد .فناوری
شرکت  BBTVبدین گونه است که محتوای مشمول کپی رایت را در هر
فضایی که امکان آپلود داشته باشد تشخیص می دهد ،پس از شناسایی
فیلم ها آن ها را به یک آگهی متصل می کند و درآمد حاصل از آگهی را با
تولید کننده واقعی ویدئو کلیپ تقسیم میکند .به این ترتیب طی دو سال
هزاران ویدئوی بازی های بسکتبال که قانونا تحت مالکیت  NBAبودند،
شناسایی شدند.
شرکت  BBTVبا رشد  219درصدی و  310میلیون بیننده در سراسر جهان
در سال  ،2015عنوان کارآفرین نمونه کانادا را برای مدیر عامل خود به
ارمغان آورد .در حال حاضر این شرکت بیش از  400کارمند و  78هزار
ویدئو آپلود شده دارد .مقر اصلی این شرکت در ونکوور است ولی شعبه
هایی در نیویورک ،ژاپن ،برزیل ،هند و فرانسه نیز دارد.
ترجمه الهه بیات
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اطالعیه

آ کادمی فرهنگی موالنا

مجمع پر مهر ما با گفت و شنود آزاد پیرامون
مباحث معنوی حضور شما را گرامی میدارد
راه کارهای حیات معنوی و سلوک عرفانی ،رویکرد
وجودی به آموزههای دینی
تفسیر انفسی آیات قرآن کریم ،روانشناسی نفس
و مباحث اخالق کاربردی
محقق و مدرس متون عرفانی استاد کوهپایه
زمان جمعه  ۱۳جوالی 2018
مکان :سالن سخنرانی آکادمی فرهنگی موالنا واقع
در خیابان هاربرساید درایو ،نورتونکوور
Unit 104 - 850 Harbourside Dr.
North Vancouver, BC. V7P 0A3
پاسخ به سئواالت۷۷۸ - ۳۲۰ - ۸۲۲۲ :

اطالعیه

بنیاد کانادا و ایران برگزارمی کند

In touch with Iranian diversity

ازکلیه اعضا وعالقمندان وهم وطنان عزیزدعوت به
مشارکت میگردد.
موضوع :آموزش رقص توسط
AMED Dance Academy
به رهبری پونه علیزاده
زمان  :یکشنبه  ۲۲جوالی ازساعت ۲:۳۰
مکان  :شماره  ۱۴۵خیابان یکم غربی نورت
ونکوور ،کامیونیتی سنتر جان بریت ویت
ورودی :برای اعضا  ۳دالر
و غیرعضو ۵دالرخواهد 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 مینماید ،خواهشمندیم مثل
همیشه یاریتان را از ما دریغ نکنید.
برای کسب اطالعات بیشتر با تلفن
 6048001977و یا ایمیل info@cif-bc.com
تماس حاصل نمایید.

اطالعیه

نورت شور مالتی کالچرال سوسایتی برگزار میکند:
اطالعات مفید درباره سیستم بیمه در بی سی
این جلسه برای آشنایی مهاجران با جزییات
سیستم خدمات درمانی در کانادا روز سه شنبه
 24ماه جوالی ساعت  1.30تا  3.30بعد 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 وبزرگساالن
 ادرسها و شماره های پزشکی مورد نیاز پرسش و پاسخبدلیل محدود بودن ظرفیت برنامه  ،لطفا ثبت نام
فرمایید.
شماره تماس 604-988–2931 :داخلی 263
شادی اشتری
محل برگزاری :واحد  207شماره  123خیابان
 15شرقی نورت ونکوور
این برنامه از سوی دولت تامین مالی شده و رایگان
میباشد

اطالعیه

نورت شور مالتی کالچرال سوسایتی برگزار میکند:
اطالعات مربوط به مزایای خانواده در بی سی
این جلسه برای اشنایی مهاجران با جزییات مزایای
موجود در کانادا برای خانواده هایی که فرزند زیر
 18سال دارند روزپنجشنبه  26ماه جوالی
ساعت  1.30تا  3.30بعد ازظهر برگزار میشود و
حاوی مطالب زیر میباشد:
 مزایای حق اوالد و مالیات()Canada Child Tax Benefit, GST/ HST
 شرایط استفاده از یارانه ثبت نام فرزند در مهدکودک
نحوه ثبت نام  /فرمهای مربوطه  /مدارک مورد نیاز
()Child care Subsidy
 شرایط استفاده از کمک اجارهنحوه ثبت نام  /فرمهای مربوطه  /مدارک مورد نیاز
()Rental Assistance Program
 آدرسها و شماره های مورد نیاز پرسش و پاسخبدلیل محدود بودن ظرفیت برنامه  ،لطفا ثبت نام
فرمایید.
شماره تماس 604-988-2931 :داخلی 263
شادی اشتری
محل برگزاری :واحد  207شماره  123خیابان
 15شرقی نورت ونکوور
این برنامه از سوی دولت تامین مالی شده و
رایگان میباشد

اطالعیه

بنیاد کانادا و ایران برگزار میکند

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 میگردد.
زمان :یکشنبه  ۲۹جوالی ۲۰۱۸
از ساعت  ۲:۳۰بعدازظهر
مکان  :شماره ۱۴۵خیابان یکم غربی نورت
ونکوور ،کامیونیتی سنترجان برایت ویت
ورودی :برای اعضا  ۳دالر و غیر عضو  ۵دالر
خواهد بود.
به دلیل محدودیت جا از کلیه عالقمندان به
شرکت در این برنامه تقاضا میگردد جهت رزرو
و دریافت اطالعات بیشتر با تلفن و یا ایمیل زیر
تماس حاصل نمایید.
تلفن 6048001977
ایمیل info@cif-bc.com

اطالعیه

انجمن ایرانیان برنابی

به آگاهی میرساند جلسات فرهنگی ،اجتماعی
و تفریحی انجمن ایرانیان برنابی شامل :مقاله،
شعر همراه آهنگ ،ترانهخوانی ،موسیقی کر،
شاهنامهخوانی با ضرب و  . . .میباشد.
هر هفته روزهایشنبه ،ازساعت  3تا 5
ساختمان سینیور سنتر /جنب کتابخانه
شمال لوهید مال ،خیابان کامرون،
شماره 9523
تلفن۶۰۴ - ۷۷۹ - ۴۴۲۲ :
روابط عمومی انجمن

ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ�

Accountec Business Services
Salman Bazogh CPA, CMA
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• خدمات حسابداری
• مالیات اشخاص و شرکتها
• حسابداری حقوق و دستمزد
• حسابداری مدیریت و مشاوره امور شرکتها
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•Accounting
•Tax
•Payroll
•Consulting

ﻟﻄﻔ ﹰﺎ ﺑﺮای ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺗﻤﺎس ﺑ�ﯿﺮﯾﺪ
شعبه کوکیتالم:

شعبه نورتونکوور:

Unit 18
1161 The High Street
Coquitlam, BC V3B 7W3

Unit 317
2030 Marine Dr.
North Vancouver, BC. V7P 1V7

Tel:604-245-2200

Tel: 604-944-9292

fax: 778 - 373 - 1902
contact@accountech.ca

مﻬد کودک ﺣمیرا

از کودکان ﺷما در مﺤیﻄی گرم و ﺧانوادگی نگﻬداری میکند.
• در این مهد کودک تالش ما این است که در محیﻄی دلﭙﺬیر کودکان
شما را آهسته و تدریجی با ریاضیات و الفباء انگلیسی برای برنامههای
پیﺶ دبستانی و دبستان آماده کنیم.
• زبان رایﺞ در این مهد کودک فارسی و انگلیسی است و کودکان در
زمان آموختن شعرها با انگلیسی حرفهای آموزش داده خواهند شد.
• محیط مهد کودک و اسباب بازیها طوری طراحی و انتخاب شدهاند که
عالوه بر بازی به آموزش آنها نیز کمﮏ کند.
• برای بازدید از مهد کودک مقدم شما و کودکتان را گرامی میداریم.
• این مهد کودک گروهی ،پنﺞ روز در هفته از ساعت  ۷ﺻبﺢ تا  6عصر
خدمات خود را اراﺋه میدهد.



رخدادهای محلی ونکوور (اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی)

اطالعیه

برنامه پیوند جوانان به بازار کار
آموزش مهارتها برای سنین  ۱۵تا  ۲۹سال
واجدین شرایط باید:
•دارای شهروندی (سیتیزن شیپی) و یا اقامت
دایم کانادا ،شخص مورد حمایت دولت کانادا
•ساکن ترایسیتی (کوکیتالم ،پورتکوکیتالم و
یا پورتمودی) ،سوری ،برنابی و ونکوور باشند.
•بیکار و یا دارای کار کمتر از  ۲۰ساعت در هفته
و به صورت تمام وقت جویای کار بوده باشند.
•بین سنین  ۱۵تا  ۲۹سال باشید
•نداشتن شرایط حقوق بیمه بیکاری
•دانشآموز تمام وقت نبوده و یا حضور کمتر از ده
ساعت در هفته در مدرسه
آنچه که در این برنامه عرضه میشود:
•چهار هفته کار گروهی جستجوی کار و
مهارتهای زندگی
•آمادگی برای اشتغال و گواهی آموزش کوتاهمدت
•ده هفته پشتیبانی جستجوی کار که شامل
تجربه کاری با امکان دستیابی به یارانه تکمیلی
دستمزد و اخذ راهنمایی از پیشکسوتان حرفه
مربوطه  /لطفا جهت اطالعات و ثبتنام با شماره
تلفن و یا ایمیل زیر تماس بگیرید:
تلفن۶۰۴ - ۴۶۸ - ۶۰۰۷ :
youthemploymentconnect@success.bc.ca
2138 - 1163 Pinetree Way, Coquitlam, BC

  دعوت به همکاری برای برگزاری مراسم
یادمان جانباختگان

همچون سالیان گذشته ،کمیته برگزاری مراسم
یادمان جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم در
صدد تدارک برنامه ای در ماه سپتامبر میباشد.
مراسمی که با هدف گرامیداشت یاد و راه دهها
هزار جانباخته در طول چهار دهه حیات جنایتبار
جمهوری اسالمی  -بویژه در تابستان  ۶۰و - ۶۷
ِ
ِ
مجازات اعدام و شکنجه ،دفاع
محکومیت هر نوع
از آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و
عقیدتی و نیز حمایت از مبارزات مردم ایران برای
به زیر کشیدن کلیت رژیم اسالمی برگزار میگردد.
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
کمکهای مالی مردمی استقبال میکنیم.
شماره تلفن تماس604 - 727 - 8986 :
کمیته برگزاری مراسم یادمان جانباختگان راه
آزادی و سوسیالیسم  -ونکوور (کانادا)

اطالعیه

ونکوور مدیتیشن

راه پیدا کردن حقیقت وجود  /التیام ذهنی و جسمی
رهایی از افکار بیشمار ،عادتها و احساسات
سرپوش گذاشته مانند غم ،نگرانی ،خشم ،تنفر،
ترس ،کم خودبینی ،غرور بدست آوردن آرامش
ذهنی ،شادی و تندرستی ،کشف استعدادهای
درونی ،اعتماد به نفس و موفقیت
ونکوور مدیتیشن یک مکان بسیار زیبا و آرامش
بخش میباشد ۷ .روز هفته باز است.

VanCan Electric Ltd.
Email:majid@vancanelectric.com

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق

)ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎری(

Tel: 778 - 987 - 0859
www.vancanelectric.com

اﻃﻠﺲ

• مناسبترین قیمت به ایران و سایر نﻘاط دنیا

بنیاد کانادا و ایران

برگزاری جشن اعطای کمک هزینه تحصیلی
به دانشجویان منتخب
ازخانواده ها ،بســتگان و دوستان منتخبین دریافت
کمک هزینه تحصیلی وعالقمندان به شرکت دراین
برنامه دعوت بعمــل میآید .پذیرایی این برنامه به
صورت "پات الک" انجــام میگردد لذا ازخانوادهها
تقاضــا دارد غذای مختصــر ( )Finger Foodبرای
شرکردن با دیگران همراه داشته باشند.
ورود برای همگان رایگان است
زمان :یکشنبه  ۱۹آگوست ۲۰۱۸
ساعت  ۳الی  ۶بعدازظهر
مکان :شماره :شماره ۱۴۵خیابان یکم غربی
نورت ونکوور ،کامیونیتی سنتر
جان بریت ویت
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن:
 ۶۰۴ - ۸۰۰ - ۱۹۷۷و یا ایمیل
 info@cif-bc.comتماس حاصل نمایید.

• ﻓروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
• تورهای تفریحی ،پروازهای داخلی کانادا و آمریکا

اطالعیه

سازمان ساکسس در ونکوور
آیا به دنبال کار میگردید؟
ما میتوانیم به شما کمک کنیم
اگر شما یا کسی که شما میشناسید برای پیدا
کردن شغل با مشکل روبرو هستید .مشکالتی
از قبیل تازه وارد بودن ،نداشتن تجربه کانادایی
یا داشتن فاصله در رزومه خود ،ما در سازمان
خدمات مهاجرین استان بریتیشکلمبیا به رایگان
به شما در پیدا کردن مسیر انتخاب شغل کمک
میکنیم .لطفا برای اطالعات بیشتر با شماره
زیر تماس بگیرید.

نگین۶۰۴ - ۶۸۴ - ۲۱۲۳ :
In touch with Iranian diversity

Ehsan Vejdani
604-988-9571
اﺣسانوجدانی

۶٠۴-٩٨٨-٩۵٧١
احســان بــا  ۲۶ســال خدمــت صادقانــه بــه جامعــه فارســی
زبــان ونکــوور بــزرگ بــرای تﺄمیــن کلیــه نیازهــای شــما در
امــور امــالک آمــاده میباشــد.

Atlas Tour & Travel
Tel: 604 - 982 - 1116
Fax: 604 - 982 - 1470

• بهترین قیمت برای اروپا ،خاورمیانه ،آسیا و استرلیا
• ارسال حواله بلیت به تهران و شهرستانها

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  203واقع در کاپیالنو مال در نورت
ونکوور
ورود برای همه آزاد ورایکانست
خیریه پردیس ( ) 6049804678

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

خیریه پردیس
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ساکسس کوکیتالم برگزار میکند:

اطالعیه

دوشنبه تا شنبه از  ۱۰صبح تا  ۱۰شب و
یکشنبه از  ۱۰صبح تا  ۵عصر.
هیچ محدودیتی در میزان مدیتیشن وجود ندارد.
متد مدیتیشن ما بسیار ساده و علمی میباشد که
در ۳۵۰شعبه در سراسر دنیا ،مدارس و سازمانهای
متعدد تدریس میشود
برای سمینار رایگان ۳۰دقیقهای با شماره
زیر تماس بگیرید.
تلفن / ۶۰۴ - ۷۷۳ - ۱۶۷۰ :سارا صادقی

اطالعیه
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دوچرخه یا بیامو؟
«ادامهی صفحه »۷
او میخواست پزشک شود ،برای
همین واقعا ً میخواهد من پزشک
بشوم .یادم هست سرش داد میزدم
که :من آنی نیستم که تو میخواهی
باشم ،هیچوقت هم نخواهم شد».
ولی تالش برای مقاومت در برابر
فرمایشات والدین ،سخت است .از
طنز روزگار ،یکی از معدود ایدههای
پابرجایی که در تمام سالهای
آشوب چین دوام آورده است ،دِین
سنگین فرزندان به والدین است
که در فلسفۀ کنفوسیوس آشکارتر
از هرجای دیگر بیان شده است
اما با هزاران جملۀ قصار و داستان
اخالقی نیز به بچهها تلقین میشود.
به قول معروف« ،احترام والدین،
ریشۀ همۀ فضایل است» .یک
حکمت دیگر میآموزد که« :دوست
داشته باش آنچه را والدینت
دوست دارند ،احترام بگذار به
آنچه والدینت احترامش را دارند».
این بار بهویژه روی دوش دختران
سنگینی میکند .یک دستورالعمل
اخالقی مرسوم که یکی از
سازمانهای ملیگرای کنفوسیوسی
در سال  ۱۹۳۵صادر کرد ،میگفت
که «زنان نقص فرزندی و دِین
اخالقی مادرزادی دارند؛ لذا هدف
زندگیشان تسویۀ آن بدهی است».
نیش ماری که فرزند قدرنشناس
میزند در هیچ فرهنگی ارزشمند
نیست؛ اما در غرب مدرن سخت
بتوان متصور شد که رییس یک
کالج تیتر اخبار شود چون به
دهکدهاش برگشته است تا پاهای
مادرش را بشوید ،یا دانشآموزان
زانوزدن برای تشکر از والدینشان
را تمرین کنند .حتی قانون هم
حامی این وظیفهشناسی میان
نسلهاست چنانکه اگر مددکار
والدین سالخوردهتان نباشید ممکن
است به زندان بیفتید؛ اما اجرای این
نیز ،مثل اکثر آن دسته از قوانین
چین که مستقیما ً به نفع حکومت
نیستند ،آنقدر نادر است که اصال ً
دیده نمیشود .حتی یکبار تالش
شد تا دیدار از والدین سالخورده
الزامی شود.
این آرمانهای کنفوسیوسی هرگز
متناظر با واقعیت نبودهاند .زبان
چینی هم اصطالحهایی برای
بیاحترامی به والدین دارد :مثال ً

آدم دورو کسی است که «والدینش
را فراموش کرده و برایشان مراسم
تدفین پُر و پیمان میگیرد» .و در
واقع هم تَرک یا بیتوجهی به پیران
بسیار رایج است .در همسایگی
چین ،یعنی در کرۀ جنوبی ،که
قدیمیترین فرهنگ کنفوسیوسی
الینقطع دنیا را دارد ،پیرها فقیرترند،
احتمال آنکه کار کنند بیشتر است،
و احتمال خودکشیشان چهار برابر
جوانهای کرهای است که خودشان
در میان جوانان دنیا بسیار مستعد
خودکشی
نرخ
خودکشیاند.
سالخوردگان در چین با اندکی
فاصله کمتر از کره است و طی دهۀ
گذشته سهبرابر شده است .ولی هم
در کره و هم در چین ،نظریههای
اخالقی میگویند که نافرمانی از
والدین بدترین گناه ممکن است.
اقتدار والدین روی فرزندان اغلب با
یک تکهچوب اِعمال میشود .یکی
از نفرینهای مرسومی که حوالۀ
کودکان کمسنوسال میشود این
است« :اینقدر میزنمت تا بمیری!»
مفهوم «ببرمادر» ۲شاید در غرب
جنجالی به پا کرده باشد که عاملش
کتاب مشهور ایمی چوا سرود نبرد
ببرمادر )۲۰۱۱( ۳است .اما در مقابل،
عموم رسانههای چینی از ژیائو بایو
معروف به «گرگپدر» تجلیل کردند:
این کاسبکار اهل گوانگژو کتابی
با عنوان اینقدر بزنیدشان تا وارد
دانشگاه پکینگ بشوند)۲۰۱۱( ۴
نوشت و در آن متکبرانه به فضای
سادیستی و دیکتاتوریای که بر چهار
فرزندش تحمیل کرده بود ،مباهات
کرد .از جمله اینکه به هر بهانهای
آنها را میزد و نمیگذاشت با کسی
دوست شوند یا بازی کنند .در یک
رستوران فرانسوی در پکن ،ژانگ
(همان دانشجوی دکترایی که به
سرعت رشد میکند) ساق پاهایش را
نشانم داد که از زیر جورابشلواری
جای سفید زخم رویشان معلوم بود.
گفت« :اینها کار مادرم است که
وقتی بچه بودم با چوب مرا میزد».
عوامل جمعیتشناختی هم فشار
خانواده را وخیمتر کردهاند .در
گذشته ،بار انتظارات والدین روی
دوش چند برادر و خواهر تقسیم
میشد .امروزه بهواسطۀ سیاست
تکفرزندی ،نسل متولد پس از ۱۹۸۰
در ته هرمی قرار گرفتهاند که ناگهان

وارونه شده است .بدترین ضربه را
طبقه متوسط شهرنشین خورده که
زندگیاش قدری حاشیۀ رونق دارد.
در حاشیۀ شهرها ،تنظیم خانواده
یکمقدار ُ
شل و ول بود ،چنانکه
اکثر بیستوچندسالهها یک یا دو
خواهر و برادر دارند ،و ثروتمندان
هم از پس جریمۀ آوردن بچۀ دوم یا
سوم برمیآمدند ،گرچه فاصلۀ سنی
این بچهها گاهی بسیار زیاد است.
اما نزد کارمندان یقهسفید جوان،
هر زوج باید بار دو جفت والدین
سالخورده را بهعالوۀ پدربزرگها و
مادربزرگهای جانسختی به دوش
بکشد که هنوز عمرشان به دنیاست.
و چون تأمین اجتماعی هم اگر باشد
چندان ثباتی ندارد ،والدین برای
امنیت دوران سالخوردگی چشم به
فرزندانشان دارند.
جای تعجب نیست که واضحترین
جلوۀ این وضعیت ،خرید ملک
است .خرید ملک فقط برای یک
اقلیت مقرون به صرفه است ،اما
این اقلیت در جوانی صاحبملک
میشوند (متوسط سنشان  ۲۷ساله
است) .کارگران مهاجر روستایی
که مجتمعهای جدید چین را
ساختهاند هرگز از پس هزینۀ زندگی
در ساختمانهای دستسازشان
برنمیآیند و نخواهند آمد ،اما اکثر
کارمندان یقهسفیدی که میشناسم،
در پکن آپارتمان شخصی دارند که
معموال ً هزینهای بین  ۱تا  ۳میلیون
یوان دارد و ملکشان را با درآمدهای
ماهیانه بین  ۵تا  ۱۰هزار خریدهاند.
پول این امالک را والدینی میدهند
که اغلب تمام پساندازهایشان را
همراه با قرض از دوستان ،سایر
بستگان و گاهی حتی بانکهای
غیرقانونی در ملک فرزندشان
سرمایهگذاری میکنند .این فرآیند
تجمیع سرمایه پس از بحران مالی
سال  ۲۰۰۸اوج گرفت چون بازار
سهام سقوط کرد اما امالک همچنان
پررونق ماندند .وسواس صاحبملک
شدن یقۀ هر دو نسل را گرفته است:
ازدواج برای طبقهمتوسط شهرنشین
عمال ً غیرممکن است مگر آنکه یک
خانواده آپارتمان جدیدی برای زوج
فراهم کند.
با دوستی در یک کتابفروشی
میگشتیم .به ردیف کتابهایی اشاره
کرد که جوانان را نصیحت میکنند و
گفت« :اینها را ببین! همهشان یک
چیز میگویند :ازدواج کن ،در ۲۷
سالگی آپارتمانی گیر بیاور ،زندگیات
را سر و سامان بده ،بچهدار بشو .این

تله را والدینمان چیدهاند تا آن کاری
را بکنیم که آنها میخواهند» .چن
چنچن ،یکی از همکاران خردمندم در
روزنامه ،اینقدرها هم توهم توطئه
نداشت« :ما به والدینمان نزدیک و
نزدیکتر میشویم چون ملک ما را
به هم گره زده است ،و در نتیجه
ما هم محافظهکارتر میشویم .در
ابتدا فکر میکردیم هزینۀ ایستادن
پای ارزشهایمان را بدهیم .ولی
بعد فهمیدیم حق با والدینمان بود
و قاعدۀ کار همان کاسهبرنج آهنین
است .در سال [ ۲۰۰۸که  ۲۴ساله
بودم] والدینم به من فشار میآوردند
در پکن آپارتمانی بخرم و مقاومت
میکردم اما در سال  ۲۰۱۰تسلیم
شد ،و خوشحالم که آن را بهوقت
خریدم .ما الآن میدانیم که مهمترین
چیز پول است» .مضمون حرفهای
لیو جونچنگ ،رانندۀ تاکسی
بازنشستهای که اکنون  ۶۰سال
دارد ،همین حس حرکت به سمت
مشابهت است« :انگار بچههایمان،
مثل خود ما ،امیدهای زیادی برای
جامعه داشتند اما جامعه کاری کرد
که آن دیدگاههایشان بهسرعت
عوض شد؛ یعنی از دست رفت».
اما انتظارات والدین میتواند به
رابطهها هم فشار بیاورد .لوو ،همان
جوان متخصص ،گفت« :دوستی
همسن و سال خودم دارم که
والدینش پیشپرداخت آپارتمانش
را دادند .ولی مادرش از نوامبر
پیش او بوده و قصد دارد بماند.
خانهاش هم یک آپارتمان تکخوابه
است» .خرید خانه برای فرزندان
صرفا ً سرمایهگذاری نیست ،بلکه
حداقل در نظر والدین ،تضمین آن
است که دوران سالخوردگی را در
خانۀ بچههایشان خواهند گذراند.
روزی روزگاری این انتظار یک هنجار
اجتماعی بود که خانوارهای بزرگ و
خانوادههای گروهی هم تحققش
را تسهیل میکرد؛ اما با افزایش
تعداد سالخوردگانی که تنها زندگی
میکنند ،پیوند مالی با ملک فرزندان
میتواند اهرم فشار بیشتری در
اختیارشان بگذارد.
آپارتمانها یک جزء الینفک بازی
زوجیابی هم هستند ،بهویژه
برای آنهایی که نیمۀ دهۀ سوم
زندگیشان هستند .نزد طبقۀ
متوسط ،از والدین داماد انتظار
میرود آپارتمانی برای زندگی زوج
جدید فراهم کنند ،اگر که پیشتر
چنین نکرده باشند .مثل بسیاری از
اجارهنشینها ،نه یکبار که بیشتر

برایم پیش آمده است قرارداد اجارهام
تمدید نشود چون پسر صاحبخانهام
تاریخی برای عروسیاش معین
کرده است .دوستم ،مین ،گفت:
«ما به پسرها بانک ساختوساز
چین میگوییم چون باید برایشان
خانه بسازید ،و به دخترها بانک
چون
چین میگوییم
بازرگانی
میتوانید آنها را بفروشید».
در رسانهها اغلب شاهد اظهار
تأسف از ماهیت تجاری عشق
جوانان هستیم .یک مصداق آن در
سال  ۲۰۱۰برای یک شرکتکننده در
مسابقۀ تلویزیونی زوجیابی به نام ما
نوو پیش آمد :خواستگار بیکار از او
پرسید آیا حاضر است سوار دوچرخۀ
او بشود؟ نوو جواب داد« :ترجیح
میدهم در یک بی.ام.و گریه کنم
تا روی یک دوچرخه بخندم» .بله،
تصاویر پر از طال و جواهر ِ آنهایی
که دنبال همسر پولدار میروند در
وبسایتهای زوجیابی و وبالگهای
الفزن و پرافاده ،ناخوشایند
است .اما معیارهایی که والدین
به واسطههای ازدواج میگویند ،یا
تعطیالت آخرهفته روی پالکاردهایی
مینویسند و در پارکها دست
میگیرند تا زوج مناسبی برای فرزند
مجردشان پیدا کنند ،همینقدر حول
دستمزد ،خانه و آپارتمان است.
زندگی عشقی یک دوست دیگرم
که از اسم انگلیسی سالی استفاده
میکند ،واقعیتهای تجاری و
طبقاتی عرصۀ زوجیابی امروزی
را نشان میدهد .مثل بسیاری از
داستانهای رایج در چین ،داستان
عشق او هم انگار یکی از قصههای
دهۀ
مارکسیستهای
تربیتی
 ۱۹۳۰بود ،اما بدون پایان خوش
رایج آن قصهها که زن رهایییافته
به حزب کمونیست میپیوست.
سالی در دانشگاه با یک پسر
روستایی معاشرت میکرد که
نمایندۀ دانشجویان بود و حقیقتا ً
به کمونیسم باور داشت .این باور
او اتفاقی نادر بود .سالی با غصه
گفت« :او خیلی صادق بود .حتی از
اتاق شورای دانشجویان برای کارهای
شخصیاش مداد برنمیداشت».
ولی آن پسر نمیتوانست معیارهای
مد نظر سالی و خانوادهاش را
برآورده کند .سالی دوستپسری
میخواست که بتواند برایش تلفن و
کیفهایی را بخرد که دوست داشت؛
والدینش هم پسری از یک خانوادۀ
ثروتمند یا رابطهدار میخواستند که
پس از دانشگاه بتواند وارد شغلی

تضمینی شود .سالی اندکی بعد
رابطهاش را با او قطع کرد ،و به
لطف دماغ جدیدی که پول عملش را
مادرش داده بود ،یک پسر ثروتمند
را در دانشگاه تور کرد.
ولی چند سال که از رابطهشان
گذشت ،سالی فهمید جاها عوض
شدهاند .دوستپسرش او را به
والدینش معرفی کرد اما بعد
خبری ناخوشایند آورد .او رُک
و راست به سالی گفت« :من
نمیتوانم با تو ازدواج کنم .والدینم
انتظار دارند با دختری از طبقۀ
خودمان ازدواج کنم» .اما پسر
به او دلداری داد که با کمال میل
حاضر است او را بهعنوان معشوقه
بگیرد ،و پدر مالتیمیلیونرش هم
قبول کرده است پول الزم برای
تأمین زندگی سالی را کنار بگذارد.
از منظر اقتصادی خالص ،این
معامله معقول بود .اما سالی در
کنار امنیت و راحتی ،میخواست
بهجای یک معاملۀ اقتصادی عریان،
حداقل یک توهم رمانتیک هم در
رابطهاش باشد .برای همین رابطه را
قطع کرد و دوباره شروع به گشتن
کرد .او با غصه گفت« :اما راستش
را بگویم .مادرم به من گفت’ :فکر
نکن دوباره میتوانی چنین پسری
را گیر بیاوری ،چون دیگر باکره
نیستی ‘.من خودم را فروختم بیآنکه
عوضش را تمام و کمال بگیرم».
در بازار ازدواج ،زنان موضع مبهمی
دارند .سیاست تکفرزندی و
سقطجنینهای گزینشی موجب
عدمتوازن جنسیتی شد که در
نتیجۀ آن در برخی نواحی نسبت
پسران به دختران  ۱۲۰به ۱۰۰
است و این به نفع زنان است .اما
در  ۲۷سالگی ممکن است با سدّ
برچسب «دختر ترشیده» مواجه
شوند ،که این مانعِ قراردادی را
نسل قبل هم تحکیم میکند.
حتی «فدراسیون زنان تمام چین»
(سازمانی که قرار است فمینیست
باشد و ادارهاش عمدتا ً بر عهدۀ
مقامات زن باالی  ۵۰سال است)
مقاالتی روی وبسایتش منتشر
میکند که هشدار میدهد چه
خطرات اجتماعی و سرنوشت شومی
در انتظار زن مجردی است که به
 ۲۸سالگی رسیده باشد .یک دوست
 ۲۵سالهام که کالفه شده میگوید:
«مادرم دائم با من تماس
میگیرد و میگوید فقط
چند سال وقت دارم کسی
را پیدا کنم.

ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را از ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزﯾﺪ

ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﯿﺘﺎر
ﺗﻮﺳﻂ:

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮازی
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٢۵ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ

ﺗﻠﻔﻦ۶٠۴-۵۵١-٣٩۶٣ :



اقتصاد و زندگی

طبعا ً هم میخواهد یکی از آن

مطلب

است.

کنار گذاشتن همۀ عُرفها ،جسارت

تقبیح پدرش در سال  ۱۹۳۲توسط

هم جفتمان کند».

زدن از ایام قدیم هم پررنگ است.

خاصی میطلبد .لوو ،همان جوان

خانوادهاش به قتل رسید .اما در

همینکه آن حلقۀ عروسی خواستنی

ژانگ برایم گفت که آزار و اذیتها

متخصص ،نیازی نمیدید که وارد

چین هم این اتفاق میافتاد .یک

سر جایش بنشیند ،فشار والدین به

پدربزرگش را دیوانه کرد ،و او

بازی زوجیابی و معاشرت شود؛ و
بهجای آن ،با یک خارجی نسبتا ً

آشنای چینی من که اکنون پنجاه و

مادربزرگش را ترک کرد تا چهار

بسیار بدبینانه که در سال جدید

بچه را دستتنها بزرگ کند .لوو ،آن

فقیر سیوچندساله زندگی میکند.

چند سال دارد ،یکبار برایم گفت
که مجبور شد برادرش را بکُشد تا

چینی منتشر شد ،رگبار تقاضاها و

جوان متخصص ،برایم تعریف کرد

«مادرم دیگر در این باره به من نق

لو ندهد والدینش کتابهای ممنوعه

انتقادهای خویشاوندان از جوانهایی

که« :مادربزرگم رییس یک کارخانه

نمیزند ،ولی میدانم ترجیح میداد

دارند .فرزندان ،حتی اگر مورد

را نشان میداد که برای تعطیالت به

بود؛ برای همین از انقالب فرهنگی

دنبال یکی از همان مردان متعارف

نکوهش دیگران قرار میگرفتند،

خانه میرفتند .اگر مجردی ،چرا با

چینی بروم که آپارتمان و شغل

مجبور بودند اعتراضنامهای را امضا

کسی قرار نداری؟ اگر قرار داری ،چرا

آسیب دید .جالب اینجاست که
پدربزرگم بچۀ یک ّ
ملک بود .او زمان

دارد .پدرم میگوید مشکلی نیست

ازدواج نکردهای؟ اگر ازدواج کردهای،

چون دوستپسرم انگلیسی است،

چرا بچه نداری؟ و اگر بچه داری،

بچگیاش روی دوش یک خدمتکار
سوار میشد تا به مدرسه برود .بعدا ً

نه یانکی یا ژاپنی .اما من دیدهام که

دشمن من است» .دهها میلیون

چرا بچهات برایمان جنگولکبازی

یک افسر میانرده در ارتش شد ،ولی

ازدواج والدینم چقدر فالکتبار بود،

نفر شاهد آزار ،تحقیر ،ضربوشتم،

درنمیآورد که سرگرم شویم؟ ولی

وقتی جماعت آمدند که مادربزرگم را

برای همین دربارۀ همۀ مردان بدبینم.

زندان یا قتل والدینشان بودند.

بچه که بیاید ،خانوادۀ همسر هم

ببرند ،پدربزرگم هم میانشان قاطی

خیال خانواده داشتن را از سرم بیرون

لی ،همان جوانی که میخواهد

میآیند ،و چون والدین ،بچه و

شد .آنها مادربزرگم را کشیدند و

کردهام .من توان آن را ندارم که مایۀ

مقامی دولتی شود ،به نسبت

پدربزرگها و مادربزرگها در یک

شادی یک بچه بشوم .حتی توانش را

آپارتمان تکخوابه کنار هم چپانده

بُردند و چند سال در یک «آغل»
[زندانی که انقالبیون فیالبداهه

دیگر کسانی که با آنها حرف زدم

برای خودم هم ندارم .و نمیخواهم

رابطهای نزدیکتر و سالمتر با

شدهاند ،اصطکاکها بیشتر میشود.

ساخته

شد».

مجبور باشم که دائم فکر کنم چند

والدینش داشت .یک علت ،تالش

انتظاراتی که چینیها از ازدواج دارند،
غالبا ً در رسانهها برچسب «سنتی»

پرسیدم:

وقتی

خانه برای نسل بعدم بگذارم».

او برای درک آنها بود« :آنها در

پنج یا شش ساله بود دید که

رابطۀ میان نسل متولد پس از ۱۹۸۰

سن و سال من که بودند ،سختی

میخورد؛ اما این انتظارات یک

با والدینشان (سر شغل ،خانه یا

آش شلهقلمکار از رؤیای امنیت در

مادرش را کشیدند و بُردند و
شوهرش به او پشتپا زد؟»

ازدواج) پُر از تلخی است ،اما عجیب
آنکه فاصلۀ آنها از پدربزرگها/

کشیدند .آنها سخت تالش کردند
کسی شوند که [بعداً] برایم محترم

«فکر کنم اینطور بود .پدربزرگم

باشند .مادرم از یک خانوادۀ واقعا ً

تجاری غربی (حلقۀ الماس ،لباس

تا چند سال غیب شد .آنها

مادربزرگهایشان بسیار کمتر است.

معمولی است ،یک خانوادۀ کارگری،

مادرش به ارث بُرده بود ،و مادرش
در اوایل دهۀ  ۱۹۶۰از بیوهای به

عروسی سفید) است .در واکنش

سه بچه بودند و خواهر بزرگتر

لین میلین گفت« :مادربزرگم آرزویم

برای همین هم سخت جنگید تا

دنیا آمده بود که مدتی کوتاه با یک

[Balinghou ]۱

به سقلمههای جامعه و والدین

باید

مراقبت

برای روزنامهنگار شدن را جدی

به دانشگاه برود .و مادربزرگم فکر

کمونیست ایتالیایی معاشرت داشت

[ :Tiger Mother ]۲مادری

که دلواپسیهای مادی را اولویت

میکرد .مادرم  ۱۴ساله بود».

میگیرد .و او اولین کسی بود که به

میکرد او همشأن پدرم نیست .او

که در طلب فرصت به چین آمده بود.

سختگیر که به فرزندش فشار

میدهند ،برخی از جوانهای چینی

این حرفها را مادر لوو نزده است؛

من ،از وقتی خیلی خردسال بودم،

با اینکه نامش را عوض کرد و به

یک عبارت تازه ساختهاند« :ازدواج

چون او ،مثل اکثر همنسالنش،

انگلیسی یاد داد .اشتراکات من با

شمال کشور رفت تا از آزارهای دوران

عریان» به معنای عروسی فقط

دربارۀ رنجی که در کودکی کشید

او بسیار بیشتر از مادرم است».

انقالب فرهنگی در امان بماند ،نگاه

از سر عشق ،بدون خانه ،حلقه،

سکوت کرده است .در زمان انقالب

لین ادامه داد« :مادربزرگم در

طبقاتی داشت .فرزند خانوادهای

مراسم یا خودرو .اصل این ایده نوید

دهههای  ۱۹۳۰و  ۱۹۴۰بزرگ شد،

رمانس میدهد ،اما آدمها (حتی

فرهنگی ،کسی که خون ناپاک
روشنفکران یا ّ
ملکها در رگهایش

اعضای

زمانی که چین بسیار نزدیکتر به

خانوادهاش در شانگهای بودند .وقتی

نظرات به شدّت
جوانان) دربارۀ آن
ِ
متنوعی دارند .یک نظرسنجی در

جریان داشت ،در حیاط مدرسه اذیت

دنیا بود ،و برای همین نگاه من به

برگشت تا آنها را پیدا کند ،هیچ

میشد ،بیدلیل کتک میخورد،

امور مختلف را میفهمید» .طنین این

رد ّی از آنها نبود؛ همه درگذشته

سال  ۲۰۱۰در وبسایت سوهو نشان

جیرۀ کمتری میگرفت ،و درهای هر

حسوحال را زیاد شنیدهام ،که فقط

بودند :والدین ،برادران ،خواهران،

داد که اکثر زنان جوان با این ایده

فرصتی به رویش بسته میشد .ولی

مخالفند ،و به نظرشان مردان با

هم بهخاطر عالقۀ رایج بین جدّ و نوه

برادرزادهها».

در چین ،لو دادن والدین به مقامات

نیست .نگاه جهانشهری و پتانسیل

بدترین

این کار از زیر مسئولیتهایشان

هرگز به اندازۀ شوروی افسونگر

آن ایامی که چین هنوز دروازههایش

دست والدینی که شنیدم ،از خانم

شانه خالی میکنند .اکثر مردان

نشد :در شوروی ،فرقهای پیرامون

را نبسته بود ،فاصلۀ بین نسلها

جوانی بود که تقاضا کرد نامش را

دانشآموز شهید پالویک موروزوف

نیاورم .فرض کنیم اسمش لیلی

حوصلهسربَر
بدبختهای
انتخاب کنم که سعی میکند با

سمت تولید نوه میرود .یک فلوچارت

دوران پس از مائو با تجمالت رمانس

که

خود

گویای

ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﱏ

بودند]
«پس

از

زندانی
مادرت

همهشان

شکل گرفت که میگفتند بهخاطر

کنند« :گرچه او مرا به دنیا آورده
و مادرم است ،یک ضدانقالبی و

روشنفکر

بود

خواهرزادهها

و

و

ماجرای

کودکآزاری

حمید محمدی

��ﻔﻞ ﮐﺘﺎ��ﻮاﱏ »ﮔﻨﺞ ﺣﻀﻮر« وﻧ�ﻮور

مشاور امالک (مسکونی  -تجاری)

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

پیشخرید آپارتمان و تهیه وام

ﺗﻠﻔﻦ۷۷۸ - ۸۸۲ - ۸۸۶۸ :

همۀ

با سالها تجربه نوسازی ،سرمایهگذاری در ونکوور بزرگ

تلفن۶۰۴ - ۸۸۰ - ۸۹۱۶ :

به

با مادرش مُدام مورد تحقیر و
توهین قرار میگرفت (مادرش به او

نسلی

بیریخت ،تنبل و احمق میگفت).

نمیشود» و

که

ترجمۀ

محمد

اوج ماجرا در واقعهای در  ۲۴سالگی

معماریان

او بود .مادرش در نامهای طوالنی

•• جیمز پالمر ()James Palmer

به لیلی نوشت که فرزندخواندۀ

نویسنده و ویراستار بریتانیایی است

آنهاست ،که نقصهای مختلفش

که در پکن زندگی میکند .مرگ

ثابت میکنند فرزند مادرش نیست،

مائو :زلزلۀ تانگشان و تولد چین

و همین دلیل آن بوده که مادرش

جدید (The Death of Mao: The

دوستش نداشته و نخواهد داشت.

Tangshan Earthquake and the

لیلی با چشمان اشکبار به پدرش
به او نگفته است .پدرش سردرگم

بارون
 )Birth of the New Chinaو
ِ
سفیدِ خونآلود :داستان شگفتانگیز

نجیبزادهای روس که آخرین خان

جواب داد« :چی داری میگی؟ وقتی

مغول

The

به دنیا اومدی من اونجا بودم».

Story of the Russian Nobleman

باالخره مادر لیلی نصفهنیمه اعتراف

Who Became the Last Khan

کرد که آن نامه دروغ بوده است ،و

Mongolia

کتابهای

آن داستان را از سر نفرت و تلخی

اوست .ترجمان پیش

جعل کرده است .اما بذر تردید

مطلب «چابودو! کار را راه بنداز» را

کاشته شده بود .لیلی پیش خودش

از جیمز پالمر منتشر کرده است .او

فکر کرد متقاعدکنندهترین سندی

در این نوشتار به مسئلۀ مدرنیتۀ

که نسب واقعیاش را ثابت میکند،

چینی و معضل استادکاری پرداخته

موهای مجعد اوست :موهایش را از

است.

زنگ زد و پرسید چرا هیچوقت چیزی

گفتم:

«پس

مادرت

یک

بچۀ

منتشر

کرده

است.

شد (Extraordinary

)of

از

از

نیمهخارجی و نامشروع بود ،آن هم

موفق شود [مترجم].

در میانۀ زمانی که دربهدر دنبال شکار

[Battle Hymn of the Tiger ]۳

همۀ چیزهای خارجی میگشتند.

Mother

در مخیلهام هم نمیگنجد که

[Beat Them into ]۴

چه دوران سختی داشته است».

Peking University

لیلی گفت« :شاید .هرگز دربارهاش

منبع :ترجمان

حرف نزدهایم».

http://tarjomaan.com/

• این مطلب را جیمز پالمر نوشته
است و در تاریخ  ۷مارس ،۲۰۱۳
با
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پینوشتها:

عنوان «balinghou

این

میآورد تا در تحصیالت دانشگاهی

•¤•¤•¤
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زیبایی لطیف ظاهری؛ که در رابطه

و وبسایت ترجمان در تاریخ ۱۶
تیر  ۱۳۹۷آن را با عنوان «بالینخو؛

ایده

بودند،

را پُل زده است؛ و به تبع آن ،میل
مادربزرگها و پدربزرگها به حرف

را

جوان

حامی

این

است ،دختری باهوش ،موفق ،با

وبسایت ایان منتشر شده است
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In touch with Iranian diversity

چالش قیمت ارز و پیشفروش سکه چه بود؟
«ادامهی صفحه »۸
دولت پاکدست قبلی شالوده خانوارها را
در هم پاشید ،بسیاری خانوارها به علت
بیکاری ،مسکن و داراییهای خود را
فروخته یا وجوهی که کارمندان دولت
در هنگام بازنشستگی دریافت میکنند یا
پولهای اندکی که برخی افراد برای دوران
تحصیل فرزندانشان پسانداز کرده بودند،
به بانکها سپرده تا از سود آن معیشت
خود یا فرزندان خود را تأمین کنند که
سیاست دولت این حق اندک را از مردم
نیازمند گرفت در حالی که  ۱۱۰هزار میلیارد
توان معوقات بانکی در دست فقط  ۱۰۸نفر
است (روزنامه «شرق» دهم دیماه )۱۳۹۵
و هیچ اقدام جدیای هم برای بازپسگیری
این معوقات که همانا سپردههای مردم
هستند ،انجام نشده است؟! به قول آقای
محبینیا ،نماینده شجاع مجلس« ،حداقل
 ۲۰سال است از رهبر گرفته تا دولت،
نمایندگان و نهادها صحبت میکنند و
جلسه میگذارند و گفته میشود بزرگترین
تهدید مملکت قاچاق است پس چرا هرروز
وضع بدتر میشود؟ دروغ میگوییم با
قاچاق مبارزه کردهایم؟ خود ما قاچاقچی
هستیم» .حال با این اوصاف به کجای این
شب تیره عبای ژندهام را بیاویزم!
آنچه بیش از هر چیزی از یک دولت
پاسخگو انتظار میرود ،برقراری عدالت
است .رعایت عدالت بین آحاد و گروههای
مختلف جامعه شرط ضروری مشروعیت
هر دولتی است .اما دولتهای رانتیر با
برقراری تخصیص رانت و امتیاز (بهطور
مثال ادعای ترخیص  ۴۰۰۰اتومبیل لوکس
با هک سیستم ثبت سفارش و )...به
گروه وابستگان خود ،ملیکردن فقر و

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

باشد ،مردم این کشور  ۴۰۰۰کیلو برنج
میخرند .این به آن معنی است با وجودی
که نه حجم پول تغییری کرده و نه مقدار
برنج ،ولی چون تقاضا برای خرید برنج دو
برابر و در نتیجه قیمت هر کیلو برنج نیز دو
برابر شده است ،یعنی سرعت گردش پول
در کشور قیمت همه کاالها را به هم ریخته
و از این رهگذر دارندگان کاالها ثروت غارتی
به جیب میزنند چون این سود حاصل
مبادالت عادله اقتصادی نیست .هجوم
نقدینگی لجامگسیخته که افسار آن در
دست نهادهای اقتصادی خاص و اشخاص
وابسته به آنهاست ،به بازار ارز بنیاد ارزی
کشور و ورود آن به بازار سکه خزانه ملت را
نشانه رفته است؟! و این امری است که هر
آدم نسبتا عاقلی به آن اذعان دارد.
به همین علت افزایش و کاهش سرعت
گردش پول دقیقا همان نقش افزایش و
کاهش پول در جریان را ایفا میکند .در
واقع سرعت گردش پول ،متوسط تعداد
دفعاتی است که موجودی پول کشور
در سال ،برای خرید جریان ساالنه تولید
( )GNPو سایر معامالت هزینه میشود.
سرعت گردش پول از فرمول زیر قابل
محاسبه است:
خصوصی)(/تولید
بخش
(نقدینگی
ناخالص ملی به قیمت جاری)= سرعت
گردش پول
این فرمول بیانکننده آن است که هرقدر
حجم نقدینگی بیشتر شود یا هرقدر ارزش
مجموع کل کاال و خدمات تولیدی کمتر
شود ،سرعت گردش پول کاهش خواهد
یافت به عبارتی کاهش سرعت گردش
پول توجیهکننده رکورد در تولید یا افزایش
حجم نقدینگی است .باید توجه داشت که
سرعت گردش پول در شرایطی که انتظارات
تورمی در جامعه وجود نداشته باشد ،پایدار
و در شرایط تورمی معموال سرعت گردش

ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺮﺟﻤﻪی ﭘﺎرﺳﯽ
)ﻓﺎرﺳﯽ -اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(

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

ﺗﻠﻔﻦ٧٧٨-٣٨٨-۴٠٨٧ :

ﺗﻠﻔﻦ۶٠۴-٧٧١-١۴۴٧ :

persianlanguagecenter@gmail.com
www.persiantranslationcenter.com
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ﮐﻼسهﺎی آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺣﺴﯿﻦ زﻟﯿﺨﺎﭘﻮر
ﺑﺎ  ٣٢ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﻮزش در
ﭘﯿﺎﻧﻮ ،آﮐﻮردﺋﻮن ،ﺳﻠﻔﮋ
و آهﻨﮓﺳﺎزی
ﺗﻠﻔﻦ۶٠۴ - ۶١٨ - ٩٧٠٩ :

پول افزایش مییابد .این توضیح نشانگر
آن است که سرعت گردش نقدینگی در
یکساله گذشته بسیار بیش از سنوات
قبل شده بهطور یکه بهمن نقدینگی را در
زمستان بدون برف به وجود آورد.
سرعت گردش پول به پنج عامل زیر بستگی
دارد:
 -۱تواتر معامالت :هرقدر تعداد دفعات
دریافتها و پرداختها زیادتر شود،
سرعت گردش پول بیشتر است.
 -۲حجم دادوستد :اگر تجارت داخلی و
بینالمللی یك كشور افزایش یابد ،الجرم
مقدار معامالت نیز باال خواهد رفت و در
نتیجه سرعت گردش پول افزایش خواهد
یافت.
 -۳شرایط اقتصادی :در دوران رونق سرعت
گردش پول افزایش و در دوران ركود و
كسادی سرعت گردش پول كاهش مییابد.
 -۴ارزش پول :در شرایط تورمی ارزش پول
تنزل مییابد در نتیجه مردم مایل نیستند
پول را نزد خودشان نگه دارند و ترجیح
میدهند بهمحض دریافت پول آن را به
مصرف برسانند؛ بنابراین در این وضعیت
سرعت گردش پول افزایش مییابد و
برعكس در شرایط ركودی با افزایش ارزش
پول و حفظ و ذخیره پول توسط مردم و
بالطبع كاهش حجم معامالت ،سرعت
گردش پول كاهش مییابد.
 -۵سیاستهای اعتباری :سرعت گردش
پول همراه با تسهیل شرایط اعطای وام و
اعتبار بیشتر میشود و با تحدید و كنترل
آن كاهش مییابد.
پایه پولی نسبت میان اسکناس عرضهشده
از سوی بانک مرکزی و مجموع داراییهای
این بانک که بهعنوان پشتوانه اسکناس
(قابل قبول باشد) است.

بهطور یکه هرچه این نسبت بزرگتر باشد،
میزان نقدینگی و بهتبع آن تورم بیشتر
است .به عبارت دیگر بزرگبودن این نسبت
نشاندهنده پایینبودن ارزش پول است.
درحالحاضر منابع پایه پولی که همان
داراییهای بانک مرکزی است ،عبارتاند
از ذخایر ارزی ،استقراض دولت از بانک
مرکزی ،سایر داراییها ،تسهیالت اعطایی
به بانکهای تجاری و مصارف پایه پولی
که همان بدهیهای پولی است شامل
نسبت ذخایر قانونی ،ذخایر اضافی بانکها
نزد بانک مرکزی و نسبت اسکناس و
مسکوکات در دست مردم است.
با این توضیح و بررسی اجمالی حساب
سرمایه در سال  1396بانک مرکزی میتوان
دریافت تراز خالص حساب سرمایه در سال
مذکور منفی  19میلیارد دالر بوده است یا
به تعبیری چنانچه رشد  22میلیارد دالری
ذخایر ارزی بانکها را در نظر بگیریم ،عمال
رقمی حدود  41میلیارد دالر ارز در سال 1396
از کشور خارج شده است.
از طرف دیگر پای ه پولی کشور که در
پایان سال  ۹۱معادل  ۹۷/۵هزارمیلیارد
تومان بوده ،در پایان سال  1396به 245
هزارمیلیارد تومان یعنی حدود  250درصد
افزایش رسید که در مقایسه با نقدینگیای
که در ابتدای سال  1391معادل 6/460
هزارمیلیاردتومان و در پایان سال 1396
به بیش از هزار و 500هزار میلیارد تومان
( بیش از رقم تولید ناخالص داخلی) 325
درصد افزایش رسیده که فارغ از میزان
رشد این دو شاخص پولی ،رشد تقریبا 3/3
برابری نقدینگی و همچنین نسبت 1/6
برابری نقدینگی به پایه پولی با توجه به
رشد نازل رشد داراییهای واقعی بانکها
و مؤسسههای مالی فاجعهبار بوده است.
این به آن معنی است که این افزایش
رشد ناشی از فزونی تعهدات و بدهی
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بانکها به داراییهایشان بود ه که در دفاتر
مؤسسههای مالی ثبت شده و از افزایش
داراییهای سمی بانکهای ایرانی حکایت
دارد که متأسفانه در بسیاری از موارد
موجبات شناسایی سودهای موهوم و
تقسیم این سودهای واهی بین سهامداران
بانکها نیز شده است .بهگفت ه کارشناسان
مالی ،بدونشک تنگنای بانکی کشور ،یکی
ت نظام بانکی
از نمونههای کامل شکس 
است که در سایر نظامهای پولی دنیا نیز
تجربه شده است .اگرچه پیشبینی و
برآوردها از میزان شکاف بدهی -دارایی
نظام بانکی کشور بدون داشتن اطالعات
دقیق میتواند با خطا همراه باشد ،اما
در سطح اطمینان باال میتوان گفت این
شکاف درصد نسبتا باالیی از کل حجم
نقدینگی کشور است .این شکاف بزرگ
که نشاندهنده زیانهای مجموعه بانکی
کشورست ،در نظام بانکی جهان بیسابقه
است.
بر مبنای آمارهای اعالمشده از سوی مدیر
کل ریالی و نشر بانک مرکزی در ماههای
پایانی سال گذشته در هفت روز در
حدود یک میلیون قطعه سکه با سررسید
یکماهه پیشفروش شد ه است .به عبارت
دیگر در این بازه بهطور میانگین روزانه ۱۴۲
هزار سکه با سررسید یکماهه پیشفروش
شد ه است.
افزون بر این در بازه زمانی بین  ۲۰فروردین
تا دوم اردیبهشت روزانه  ۶۷هزار قطعه
سکه با سررسید سهماهه پیشفروش شده
است .بهاینترتیب بانک مرکزی در طرح
پیشفروش سکه خود توانسته است ۱/۶
هزار میلیارد تومان از محل فروش سکه
با سررسید یکماهه و  ۱/۲۳هزار میلیارد
تومان از محل پیشفروش سکه با سررسید
سهماهه جذب کند.
با این محاسبات بانک مرکزی در طرح

پیشفروش خود در حدود
۲/۸هزار میلیارد تومان
معادل با  ۰/۲درصد از
نقدینگی را جذب کردهاست.
البته شاید مقایسه این رقم
با میزان نقدینگی سرگردان
(نقدینگی به شکل پول
یا سپردههای کوتاهمدت)
تصویر بهتری از نتایج طرح
بانک مرکزی ارائه دهد .بر
مبنای آخرین آمارهای بانک
مرکزی در پایان سال گذشته
شهروندان در حدود  ۱۵۰هزار
میلیارد تومان در نظام بانکی
کشور سپردهگذاری کرده
بودند .بهاینترتیب بانک
مرکزی در طرح پیشفروش
خود توانسته است در
حدود دو درصد از نقدینگی
تبدیلشدنی به نقدینگی
سرگردان در کوتاهمدت
را جذب کند .هر گرم طال
درحالحاضر در بازارهای
جهانی با قیمتی در حدود
 ۴۲/۴دالر به فروش میرسد.
اگر با توجه به نرخ دالر  ۴۲۰۰تومان این رقم
را به ریال تبدیل کنیم ،در این صورت قیمت
هر گرم طال برای بانک مرکزی در حدود ۱۷۸
هزار تومان خواهد بود .در نتیجه اگر فرض
کنیم که این امکان برای بانک مرکزی وجود
داشت که نقدینگی جذبشده را به دالر
( ۴۲۰۰تومانی) تبدیل کند ،در این صورت
با ارز حاصل میتوانست در حدود ُ ۱۵/۷تن
طال در بازارهای جهانی خریداری و چنانچه
در فرض دیگری بانک مرکزی بتواند
نقدینگی حاصل را با نرخ غیررسمی بازار در
روزهای آتی به دالر با قیمت  ۵۵۰۰تومان
تبدیل و این رقم را صرف خرید طال کند،

محدود ارز با نرخ مصوب و
نرخ غیررسمی بازار را از دست
داده که با توجه بهافزایش
فوقالعاده نرخ دالر در ماههای
بعد پیش فروش سکه ،بانک
مرکزی ،بابت خوشخیالی
دریافت طال از هندوستان،
بابت مطالبات نفتی ایران
عمال بخش بیشتری از ذخایر
طالی خود را به رانتخواران
سکهای یا همانا باندهای
فساد به قیمتی بسیار نازلتر
از قیمت واقعی واگذار کرده
است.
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چه باید کرد؟

عمال قادر به تأمین ُ 12تن طال خواهد شد؟!
الزم به یادآوری است که وزن هر سکه تمام
بهار آزادی در حدود هشتگرمو  ۱۳۳سوت
است .البته به علت خاصیت شکلپذیری
طالی خالص ،سکه طال ب ه صورت آلیاژ
ضرب میشود و عالوه بر طال ،سایر فلزات
نیز مانند مس در ترکیب آن دیده میشوند.
اگر این میزان ناخالصی را از وزن هر سکه
کنار بگذاریم ،به ازای هر سکه چیزی در
حدود  7.3گرم طال مصرف خواهد شد.
در نتیجه عمل به تعهدات بانک مرکزی در
قبال پیشفروش یکماهه سکه نیازمند
حدود ُ ۷/۳تن و در موضوع سکه با
پیشفروش سهماهه در حدود ُ ۵/۸تن طال

نیاز خواهد بود .بهاینترتیب در مجموع با
پیشفروش سکه با سررسید کمتر از سه
ماه منجر به آبشدن  ۱۳/۱تن از ذخایر
طالی بانک مرکزی خواهد شد .بر مبنای
محاسبات پیشتر انجامشده با مالحظه
نرخ غیررسمی ارز در بازار بانک مرکزی در
معامله خود معادل با ارزش ُ ۱۲تن سکه
نقدینگی دریافت کردهاست .این در حالی
است که بانک مرکزی باید برای عمل به
تعهدات خود در زمینه نقدینگی جذبشده
ُ ۱۳/۱تن طال ذوب کند .به عبارت دیگر این
دادوستد معادل آن است که بانک مرکزی
در حدود یک ُتن از ذخایر ارزی خود را
دوفروش
به خاطر شکاف بین نرخ خری 

بدونشک پا کسازی دولت
از عناصر ناسالم و کارآمدی
دولت با شایستهساالری و
جراحی نظام بانکی مهمترین
اولویت برخورد با بحران فعلی
است .راهکاری جز جراحی
نظام بانکی و پذیرش هزینه
آن با تمهیداتی مانند پرداخت
سپردهها تا مبلغی خاص و پرداختنکردن
سپردههای میلیاردی که تاکنون چندین
برابر آن سپردههای نجومی گرفتهاند،
نیست؟! که صد البته صاحبان این سپردهها
همه توان و تالش خود را به کار خواهند
گرفت تا کشور را به فالکت برسانند که در
این مهم تکیه بر مردم و مشارکت مردم
در سیاستهای بازسازی کشور و اعمال
سیاست «از کجا آوردهای» و همچنین
اخذ مالیات بر درآمدهای بادآورده میتواند
ضامن موفقیت باشد.
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ﭘﺮوژه ﻫﺎﻧﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﮔﻠﻒ؛
ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﺮو وﻧﮑﻮور
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ﭘــﺮوژه ﻫﺎﻧﺘــﺮ ﺗﻮﺳــﻂ اﯾﻨﺘﺮﮔﻠــﻒ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾــﻦ ﺗﺤــﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ در
ﻧــﻮرت ﺷــﻮر اﺳــﺖ .ﻟﯿــﻦ ﮐﺮﯾــﮏ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾﮑــﯽ از  ۴ﻣﺮﮐــﺰ ﺷــﻬﺮ
ﺟﺪﯾــﺪ از ﺳــﻮی ﺷــﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﻧــﻮرت وﻧﮑــﻮور در ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ
رﺳــﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
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ﺗﻌــﺪادی از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾــﻦ ﻣﮑﻤﻞﻫــﺎی ﻣﻮﺟــﻮد در ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺑــﺮای
ﻓــﻮران رﺷــﺪ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨــﺪ از:
 ﻣﺮﮐــﺰ ﺧــﺮده ﻓﺮوﺷــﯽ ﺟﺪﯾــﺪ :ﻣﺮﮐــﺰ ﺷــﻬﺮ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑــﺎ ﯾــﮏ ﺧﯿﺎﺑــﺎنﺧﺮﯾــﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ  ۱۲۰،۰۰۰ﻓﻀــﺎی ﺧــﺮده ﻓﺮوﺷــﯽ ﺟﺪﯾــﺪ و
 ۵۰،۰۰۰ﻓﻀــﺎی اداری ﺟﺪﯾــﺪ ﺑــﺮای ﺟــﺬب ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ در راه
اﻧــﺪازی ﻓﺮوﺷــﮕﺎه در ﻣﺮﮐــﺰ ﺷــﻬﺮ ﻟﯿــﻦ ﺗــﺎون وﺟــﻮد دارد.
 ﻓﻀﺎﻫــﺎی ﺳــﺒﺰ ﺑﻬﺘــﺮ :ﻓﻀﺎﻫــﺎی ﺳــﺒﺰ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻪ ﺑــﺮای اﺳــﺘﻔﺎدهﻋﻤﻮﻣــﯽ ،ﻣﺜــﻞ ﺑﻬﺒﻮدﺑﺨﺸــﯽ ﭘﺎرکﻫــﺎی ﺳــﯿﻠﻦ و ﺑﺮﯾﺠﻤــﻦ ،ﺑــﺎ
ﯾــﮏ ﮔــﺬرﮔﺎه ﺟﺪﯾــﺪ ﺧﯿﺎﺑــﺎن ﻫﺎﻧﺘــﺮ و ﻟﯿــﻦ ﮐﺮﯾــﮏ ،اﺗﺼــﺎل ﺑﯿــﻦ
دو ﭘــﺎرک.
  ۲۷۰۰۰اﺳــﮑﻮارﻓﯿﺖ ،ﻣﺮﮐــﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ ﭼﻨﺪﺳــﻄﺤﯽ ﺳــﺎﺧﺘﻪﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ اﯾﻨﺘﺮﮔﻠــﻒ
 ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ ﺳــﺮوﯾﺲ ﺗﺮاﻧﺰﯾــﺖ :ﻧﺎﺣﯿــﻪ  Lower Lynnﯾــﮏﻧﺎﺣﯿــﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑــﺮای ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــﻞ ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﻣــﺪاوم اﺳــﺖ و ﺑــﺎ
ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸــﺘﺮی در زﻣﯿﻨﻪس ﺷــﻠﻮﻏﯽ ﺗﺒﺎدل و ﺗﻌﻮﯾﺾ
اﺗﻮﺑﻮسﻫــﺎ ،و ﺑﻬﺒــﻮد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫــﺎی ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــﻞ و زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺟﺪﯾــﺪ ﺧﯿﺎﺑــﺎن ﺷــﺮﻗﯽ  ،Keith Roadﺑــﻪ ﻫــﺮ
ﺟﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ ﻧﯿــﺎز دارﯾــﺪ ﺑﺮوﯾــﺪ ،ﺑــﺮای ﺷــﻤﺎ ﮐﺎرآﻣﺪﺗــﺮ از ﻫﻤﯿﺸــﻪ
ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد.
زﻧﺪﮔــﯽ در  Hunter Lynn Creekﻧــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﺷــﯿﻮه زﻧﺪﮔــﯽای
را ﮐــﻪ آرزو داﺷــﺘﯿﺪ اﯾﺠــﺎد ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ ،ﺑﻠﮑــﻪ آن را ﺑــﻪ ﺻﺮﻓــﻪ
ﺟﻮﯾﯽﻫــﺎی ﺑــﺎور ﻧﮑﺮدﻧــﯽ ﻫــﻢ ﺗﺒﺪﯾــﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾــﺪ .ﺧﺮﯾــﺪاران
ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ  ۳۰۰،۰۰۰دﻻر ﺑــﺮای ﺧﺎﻧﻪﻫــﺎی ﯾــﮏ ﺧﻮاﺑــﻪ و ﺑﯿــﺶ
از  ۳۵۰،۰۰۰دﻻر در ﺧﺎﻧﻪﻫــﺎی  ۲ﺧﻮاﺑــﻪ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑــﺎ

آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬــﺎ در وﻧﮑــﻮور* ذﺧﯿــﺮه ﮐﻨﻨــﺪ .ﺧﺎﻧﻪﻫــﺎی ﻫﺎﻧﺘــﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ
ارزش در ﻣﺘــﺮو وﻧﮑــﻮور را ۱ ،ﺧﻮاﺑــﻪ از  $۵۰۹،۹۰۰و ﺧﺎﻧﻪﻫــﺎی
 ۲ﺧﻮاﺑــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ از  $۸۲۷،۹۰۰ﺗﻀﻤﯿــﻦ ﻣﯽﮐﻨــﺪ.
ﺑــﺎ ﺗﺮاﮐــﻢ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ،ﻣﺮﮐــﺰ ﺧــﺮده ﻓﺮوﺷــﯽ ﺟﺪﯾــﺪ ،وﺿﻌﯿــﺖ وﺳــﯿﻠﻪ
ﻧﻘﻠﯿــﻪ ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﺑــﻪ ﻣﺮاﺗــﺐ ﺑﻬﺒــﻮد ﯾﺎﻓﺘــﻪ ،ﻣﺤﻠــﻪ ﻣﺮﮐــﺰ ﺷــﻬﺮ
 Lower Lynnدارای ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾــﯽ ﺑــﺮای ﺳــﺎلﻫﺎی ﭘﯿــﺶ
رو اﺳــﺖ .ﺗﺠﺰﯾــﻪ و ﺗﺤﻠﯿــﻞ اﺧﯿــﺮ از ﻣﻨﻄﻘــﻪ ،ﻓــﻮری ﻧﺸــﺎن ﻣــﯽ
دﻫــﺪ ﮐــﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫــﺎی ﺧﺮﯾــﺪاری ﺷــﺪه در ﭼﻨــﺪ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ،
در اواﯾــﻞ ﺳــﺎل ﺟــﺎری ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺑــﺎ اﻓﺰاﯾــﺶ ارزش ٪۶۰
ﻓﺮوﺧﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺑــﺎ اﻓﺰاﯾــﺶ ارزش اﻓــﺰوده،
ﺑــﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ در ﺳــﺎل  ۲۰۱۴ﺑــﻪ ارزش  ۶۵۰دﻻر در ﻫــﺮ
اﺳــﮑﻮارﻓﯿﺖ ﺧﺮﯾــﺪاری ﺷــﺪه ﺑــﻮد اﯾﻨــﮏ ﺑــﺎ ﺑــﺎﻻ رﻓﺘــﻦ ارزش آن
ﺑــﻪ ﻗﯿﻤــﺖ  ۱۰۵۵دﻻر در ﻫــﺮ اﺳــﮑﻮارﻓﯿﺖ ﺑــﻪ ﻓــﺮوش ﻣﯽرﺳــﺪ.
اﻟﺒﺘــﻪ ،ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪاﻧﻪ ،ﺑﺎﻋــﺚ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ ﻧــﻪ
ﺗﻨﻬــﺎ ﺷــﻤﺎ از ﭘــﺲ اﻧــﺪاز اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿــﺪ ،ﺑﻠﮑــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ
ﻣﻄﻤﺌــﻦ ﺷــﻮﯾﺪ ﮐــﻪ درآﻣــﺪ ﺧــﻮد را ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری
اﻓﺰاﯾــﺶ ﻣﯽدﻫﯿــﺪ.
ﻧــﺮخ اﺟــﺎره در ﻧــﻮرت ﺷــﻮر در ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﻟﯿــﻦ ﮐﺮﯾــﮏ ﺑــﻪ واﻗــﻊ
در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑــﺎ دﻫﮑــﺪه اﻟﻤﭙﯿــﮏ ﺑﺎﻻﺗــﺮ اﺳــﺖ .ﻧــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﻧــﺮخ
ﺧﺎﻧﻪﻫــﺎی ﺧﺎﻟــﯽ در ﺗﻤــﺎم زﻣــﺎن ﻫــﺎ ﮐــﻢ و  ٪۰٫۶اﺳــﺖ ،ﺑﻠﮑــﻪ
ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣﻌﻨــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﻘﺎﺿــﺎی اﺟــﺎره ﻫــﺎ ﺑــﺎﻻ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺷــﻤﺎ
ﺑــﺎ داﺷــﺘﻦ ﯾــﮏ ﻣﺴــﺘﺎﺟﺮ در اﻣــﻮال ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری ﺧــﻮد ﺑــﻪ
راﺣﺘــﯽ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ از ﭘﺮداﺧــﺖ ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﺧﺎﻧــﻪی ﺧﺎﻟــﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿــﺮی
ﮐﻨﯿــﺪ.
ﺑــﺎزده ﻣــﻮرد اﻧﺘﻈــﺎر ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری در  ۱ﺧﻮاﺑــﻪ در ﻫﺎﻧﺘــﺮ ﻗﻮﯾــﺎ ً
 ٪۵٫۴اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺮاﺳــﺎس ﻧــﺮخ اﺟــﺎره ﺑﻬــﺎی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ ۳٫۹۰

دﻻر  /اﺳــﮑﻮارﻓﯿﺖ )اﻣــﺎ ﺑــﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾــﻦ ﺣــﺪ ﺗــﺎ  ۴٫۳۳دﻻر /
اﺳــﮑﻮارﻓﯿﺖ( اﺳــﺖ .و وام ﻣﺴــﮑﻦ ﺛﺎﺑــﺖ ﺑــﺮای ﻣــﺪت  ۵ﺳــﺎل
ﺑــﺎ ﻧــﺮخ  ٪۳٫۵ﺑــﺮای ﺑﯿــﺶ از  ۳۰ﺳــﺎل اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﺑــﺪان ﻣﻌﻨــﯽ
اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﯾــﮏ ﺧﺎﻧــﻪ  ۶۰۰اﺳــﮑﻮارﻓﯿﺘﯽ ،ﻣﺎﻫﺎﻧــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ ﻧﺰدﯾــﮏ
ﺑــﻪ  ۲۳۴۰دﻻر درآﻣــﺪ از اﺟــﺎره ﻧﺼﯿﺐﺗــﺎن ﻣﯽﮐﻨــﺪ.
ﭼــﺮا ﻣﺮﮐــﺰ ﺷــﻬﺮ  Lower Lynnﺑــﺮای رﺷــﺪ اﻧﻔﺠــﺎری ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﻗــﺮار ﻣــﯽ ﮔﯿــﺮد؟ ﺑــﺮای اﯾﻨﮑــﻪ اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑــﺎ
رﺷــﺪ اﻧﻔﺠــﺎری در  Yaletown،Mount Pleasantو دﻫﮑــﺪه
اﻟﻤﭙﯿــﮏ دﯾــﺪه ﻣــﯽ ﺷــﻮد .اﯾﻦﻫــﺎ ﻫﻤــﻪ ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﺻﻨﻌﺘــﯽ ﭘﯿﺸــﯿﻦ
ﺑــﻮده و اﮐﻨــﻮن ﻫﻤــﻪ ﺑــﻪ ﺟﻮاﻣــﻊ ﭘــﺮ ﺟﻨــﺐ و ﺟــﻮش ﮐــﻪ در ﺳــﻄﺢ
ﺑﯿــﻦ اﻟﻤﻠﻠــﯽ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ ،ﺗﺒﺪﯾــﻞ ﺷــﺪه اﻧــﺪ.
اﮐﻨــﻮن ﺳــﻮٔال اﯾــﻦ اﺳــﺖ ،آﯾــﺎ ﭼﻨﯿــﻦ ﺗﺤــﻮل ﺑﺰرﮔــﯽ در Low
 Lynnاﻣــﮑﺎن ﭘﺬﯾــﺮ اﺳــﺖ؟ ﺑﻠــﻪ  -ﺑــﺎ ﺣﻤﺎﯾــﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﺳــﻤﯽ
ﺷــﻬﺮ و ﺗﻼشﻫــﺎی ﭼﺸــﻢﮔﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕــﺬاران ﮔــﺮوه ﺗﻮﺳــﻌﻪ
 ،Intergulfﮐــﻪ ﺑﺨﺸــﯽ از ﺗﯿــﻢ اﺻﻠــﯽ ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﺗﺤــﻮل
وﯾﺴــﺘﻠﺮ در  ۲۰ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺷــﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ رﺳــﻤﯿﺖ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷــﺪن ﻣﻮﻗﻌﯿﯿــﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ آن و اﻣــﻼک و ﻣﺴــﺘﻐﻼت ﻣﻨﻄﻘــﻪ
ﺷــﺪ .از زﻣــﺎن ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﮔــﺮوه ﺗﻮﺳــﻌﻪ  ،Intergulfاﯾــﻦ ﺗﯿــﻢ در
زﻣﯿﻨــﻪ ﺳــﺎﺧﺖ و ﺳــﺎز ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻣﺤﻠــﯽ ﺑﯿــﺶ از  ۳۰ﺳــﺎل ﺗﺠﺮﺑــﻪ
ﮐﺴــﺐ ﮐــﺮده اﺳــﺖ.
ﺳﻠﺐ ادﻋﺎ اﯾﻦ آﮔﻬﯽ
* ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﮔــﺰارش ﺳــﻪ ﻣﺎﻫــﻪ ﻣﻨﺒــﻊ اﺻﻠــﯽ ﺟﺪﯾــﺪ  Q۱و
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  SF/$ﺑــﺮای آﭘﺎرﺗﻤــﺎن ﻫــﺎی ﺑﺘﻨــﯽ در ﻣﺮﮐــﺰ ﺷــﻬﺮ،
ﺑﺨــﺶ ﻏــﺮب و ﺷــﺮق وﻧﮑــﻮور.
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اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﺬا ،آﺑﺠﻮ ﻣﺤﻠﯽ  Bridge Brewingو ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺑــﻪ اﺿﺎﻓــﻪ  -ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد اﺧﺘﺼﺎﺻــﯽ ﺑــﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن :ﺗﻨﻬــﺎ ﺑــﻪ ﻣــﺪت ﻣﺤــﺪود
ﻫــﺰاران دﻻر ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾــﯽ ﮐﻨﯿــﺪ.

ﻣﻨــﺎزل ﯾــﮏ ﺗــﺎ ﺳــﻪ ﺧﻮاﺑﻪ و ﺗﺎون ﻫﺎوس
URBAN CREEK SIDE
۲۰۰۰اﺳﮑﻮارﻓﯿﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﻣﻨﺎزل ﺑﺘﻮﻧﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع
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در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای از ﭘﻞ  Phibbs Exchange, Second Narrowsو دانﺗﺎون وﻧﮑﻮور
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ســاره ســکوت متولــد ســال  1363خورشــیدی در ایــران اســت.
تحصیــات دانشــگاهی اش در ایــران در رشــته کامپیوتــر و
مهندســی شــیمی پتروشــیمی -بــه دلیــل مهاجرتــش -ناتمــام
مانــد .پــس از مهاجــرت ،در شــهر تورنتوی کانــادا تحصیالتش
را در دو رشــته دســتیاری دندانپزشــکی و رشــته علوم زیســت-
پزشــکی ادامــه داد .نوشــتن شــعر را از دوران کودکــی شــروع
کــرد و از ســال  2012بــه همــکاری یکــی از دوســتانش  ،گــروه
دانشــجویی کالچرال ایونتز را در دانشــگاه یورک شــهر تورنتو
تشــکیل داد کــه ایــن گــروه بــه مــدت دو ســال شــب شــعر ها ،
کارگاه شــعر و نشســت هــای ادبــی متعــدد بــه زبــان فارســی
در ایــن دانشــگاه برگــزار کــرد .بعــد از مدتــی ،ایــن گــروه تحت
عنوان جدید “کانون شعر تورنتو” با گروهی از دیگر داوطلبان
فعالیــت خــود را از ســر گرفــت .از جملــه فعالیتهــای کانــون
شــعر تورنتــو می تــوان به فلش ماب هــای کمپین کتابخوانی
کانــون شــعر تورنتــو (در جشــنواره تیــرگان تورنتــو و در شــهر
ســن دیگــو) ،اهــدای کتــاب کــودک بــه کــودکان در جشــنواره
تیــرگان ،برگــزاری شــب شــعرهای متعــدد  ،برنامــه کتــاب
میهمــان  ،برنامــه همکالســی آنالیــن و همچنیــن نمایشــگاه
ســه روزه کتاب کانون شــعر تورنتو در ســال  2015اشــاره کرد.
در سال  1394اولین مجموعه شعرش با نام “چهارده معصومه”
از طریــق نشــر گــردون در برلیــن منتشــر شــد کــه بــا توجــه به
دسترســی محــدود مخاطبیــن بــه این کتــاب بازتــاب خوبی در
ایران و افغانستان داشت .از جمله فعالیتهای دیگر او می توان
بــه ترجمه و زیرنویــس ویدیو ،تدریس خصوصی زبان عربی و
انگلیسی در ایران  ،همکاری با موسسهء حمایت از پناهندگان
بــه عنــوان مترجم همزمان و دیگر فعالیتهای فرهنگی اشــاره
کرد.او همچنین در شهرهای متعددی در کانادا و آمریکا شعر
صحنه اجرا کرده است .اشعار اجرایی او در شهرهای مختلف
کانــادا و آمریــکا بــا اســتقبال گســترده ای روبــرو شــده انــد.
گوشــه هــای از برخــی اجراهای او را مــی توانید آنالین ببینید.
هــم اکنــون در دو کشــور کانــادا و آمریــکا ســکونت دارد و
دانشــجوی آنالین واحدهای مختلف ادبیات فارسی و فلسفه
اســت ،کــه از طریــق دانشــگاه هــای معتبر جهــان و به صورت
انالین ارائه می گردند.
ســاره ســکوت هــم اکنــون مســئول صفحــه ادبیــات مجلــه
شــهرگان و کانون شــعر تورنتوست .از جمله فعالیتهای دیگر
او مــی تــوان بــه ترجمــه و زیرنویس ویدیــو ،تدریس خصوصی
زبان عربی و انگلیسی در ایران  ،همکاری با موسسه حمایت
از پناهنــدگان بــه عنــوان مترجــم همزمان در تورنتــو  ،ترجمه
داوطلبانــه بــرای گــروه فمنیســم روزمــره و دیگــر فعالیتهــای
فرهنگــی داوطبانــه نــام بــرد .در حــال حاضر در کشــور آمریکا
ســکونت دارد و دانشــجوی آنالیــن واحدهــای مختلــف ادبیات
فارســی و فلســفه اســت کــه از طریــق دانشــگاه هــای معتبــر
جهان ،به صورت انالین ،ارائه می گردند .ســاره ســکوت عالوه
بر همکاری با ســایت شــهرگان ،مســئول بخش صفحه شــعر
و معرفــی کتــاب هفت هنامــه شــهروند ب یســی و نیــز از اعضــای
تحریریه مجلهء پیوند ایرانیان است.
اشــعار متعــددی در کتابهــا ،ســایتها و مجــات مختلــف در
کشــورهای ایــران  ،کانــادا ،آمریکا  ،افغانســتان ،تاجیکســتان
و ..از او منتشــر شــده اســت .تا پایان ســال  1397کتاب دوم او
“پیامبــر درختهــا” از طریق نشــر هشــت منتشــر خواهد شــد.
ســومین مجموعه شــعر او نیز از طریق نشــر داســتان منتشر
خواهد شد.او همچنین چند کتاب شعر و داستان کودکان در
مرحله ویرایش دارد و نیز در حال بازنویسی و ویرایش اولین
“جن قنات حاج شــمس” اســت که بر
کتاب داســتانش به نام
ِ
اساس روایتهای محلی نوشته شده است.

-1
دستهای باال کشیدهء صبح از پنجره
حنجرهء مشبک حرفهای گفته نگفته و
تصویر معکوس عشق روی شبکیهء خونین
پاهـای دراز کابوسـها ،بیـرون زده از چشـمها  ،کـش آمـده روی
تخت و
میخکهای تخمدان ریخته بر خمیازهء میز و خرده کاغذهایش
(بله! پرده های کشیده فحشم داده اند و به چیزیم نیست)
چه چشمهای قشنگ پشت پرده ای عروسک باغت شدند
چه چشمهای ریخته ای در برگهای دفترم
چه چشمهای قشنگی عشق
چه چشمهای به دری  ،دربدری
و روی سینهء تخته می نویسم
در...
خیال تختم را آسوده کن مرد
بیا
ِ
بختم از تختم مدتهاست که رفته
بیا خیالم را تخت کن که بخوابیم و
تخت بیمارستان از خرابی حال بیفتد بیرون از خیال
(مثـل نـور کـه بیـرون از اتـاق ،مثـل لـذت کـه بیـرون پـرده
معـذب بـود ،در عذابـم و پـرده هـای کشـیده فحشـم داده انـد
و چیزیـم نیسـت)
شب دست نور خسته می شود و
مـی افتـد از حاشـیهء پنجـره پاییـن بـر تحشـیهء شـعرهای
کـف دهـان میـز
محشـور شـده ام در تکـه تکـه تکـه،
ِ
شـب که از تصویر مجازی تو برشـبکیهء خونین بر نمی گردد
بـه خواب،
چشمهای ورم کرده ام
زیـر پاهـای پیـر کابوسـها و سـاقهای الغـر انـدوه هـای روی هم
جمعـی آگاهی ام
افتـاده در گـور دسـت
ِ
آگاهم
محکومم و عدالتت این است  :تا سکوت..
ساکت..
بیا ،کنار دیوارم!
بیا کنار ِ سینهء دیوارم
بگذار و خالصم کن
کنارم بکش و
دهان بگذار در دهانم صدایم را بگیر و
بین انگشتهایت ،کنار لبت بگیرانم
سیب آدمِ گلویت ،زیر جمجمهام ،
بیا کنار دیوارم و ماشه،
ِ
بچکان و خالص کن-خالص کن که پشت پرده دارم خالصه می شوم در کابوس و
دارم از پرده بیرون می افتم به تاریکی و
تاریکتر از رازهای مگو دارم به گفتن می افتم
اتـاق جمجمـه ام ،مثـل لـذت بیـرون
(مثـل نـور ِ بیـرون از
ِ
پردههـای فاصلـه ،شـب پـره ای زخمـی از چراغـم و از پـرده رد
نمـی شـوم  ،پـر ریختـه ام و چیزیـم نیسـت)
پرده های پارهء ستارم زیر انگشتان
دلنشین تو را از دست دادم
فواصل
ِ
همیشـه عزیـز ِ از دسـت دادهء مـن بـودی و چیـزی بـرای دادن
نداشـتم زیر انگشـتهایت
جان
قبل از تو از جنونم سر رفته بود و
مجنون ات بودم و
چیزی برای نواختن نداشتم و
نوایی از من افتاده بود بیرون
(پرده های افتاده فحشم داده اند و چیزیم نیست)
...
-کبوتری از انگشتانم پریده است

-2
چمدانت سی کیلو و یک دل
دلت را بگذاری بر جاده و بروی
پاهایت را
دانـه دانـه ،از مـچ  ،مـچ مـچ در آوری و بگـذاری در ظـرف
پالسـتیکی در فـرودگاه
و پشت سرت پر باشد از مسافران عجول
و جلوی سرت پر باشد از مسافرانی که از عجله ایستاده اند
پاهایـت -بـرای امنیـت مسـافران -جلـوی چشـمانت برونـد زیـر
اشعه
جلویت راه بروند و
بروند
سـر سـنگینت را با عجله جدا کنی هن هن کنان بیندازی در
ظرف پالستیکی روی تسمه نقاله
و وجـه تسـمیه اش ایـن باشـد کـه چیزهـای زیـاد ِ تـا شـده ای را

حمـل مـی کند

سر سنگینت بغلتد توی ظرف و برود
پشت سرت پر باشد از مسافر
در سرت پر باشد از مسافر
زیر سر ِ بلند شده ات پر باشد از سفر

و عریان ،عریان ،عریان

دست وا کنی به دو طرف
و زخمهایت را از دروازه بگذرانی
زخمهایت را بگذاری پشت ویترین
چشـمک چندش
و مامـور دیـدن زخمهایـت نگاهـت کنـد و یک
ِ

آور بزنـد کـه یعنـی بعله..

دست واکنی به دو طرف و دروازه را بگذرانی
بگذری و پاهایت را لنگه لنگه بچسبانی بر مچ هایت
سرت را به پشت بچسبانی بر عریانت
و پشت سرت پر باشد از مسافر
یکی بگوید یا حق
یکی بگوید اناالحق
حـق ناحـق شـده ام کیلویـی صـد و پنجـاه هـزار
یکـی بگویـد
ِ
تومـان و آتـش زدم بـه مالـم بـدو بـدو حراجـش کـردم
و بگویی الحق که حق همین رفتن بود
رفتن به حق و رفتن به ناحق...
پس
به کشور ِ پسرتان خوش آمدید خانم!

خوش نیامده ات را برداری و بزنی بیرون
ِ
و بگویی الحق که حق همین رفتن بود

حق از حلقوم روز ِ نیامده بزند بیرون
حق از حلقوم زور ِ آمده بزند بیرون

و پشـت سـرت پـر باشـد از دهـان مسـافرها کـه واه واه دیـدی

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

از بیرون ِحق بزنی بیرون

بیرون ناحق بزنی بیرون
از
ِ

چیزهای بیرون زده ات را بچپانی در چمدان و بزنی بیرون
چمدانت سی کیلو و یک دل
دل ات را بگذاری بر جاده و
بروی



ادبیات  -داستان

بیگدلی ،امیررضا (تهران  16تیر)1349

جوایز:
در ســال  1381در اولیــن دوره جایــزه ادبــی صــادق هدایــت
تندیــس صــادق هدایــت بــرای داســتان «حــاال مگــر چه می
شود» از مجموعه «آن مرد در باران آمد»
در سال  1383لوح تقدیر دومین دوره جایزه ادبی اصفهان
برای كتاب «آن مرد در باران آمد»
در ســال  1394لــوح تقدیــر بــرای كســب رتبــه دوم داســتان
كوتــاه در بخــش ادبی جشــنواره تیــرگان تورنتــو  2015برای
داستان «سفته باز»
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داســتاننویس ایرانــی .تحصیــات ابتدایــی را در مدرســه
پیشــاهنگ شــماره  3در تهران شــروع کرد و پس از انقالب
به همراه خانواده به کرج مهاجرت و در دانشگاه آزاد واحد
کــرج در رشــته زبــان و ادبیات فارســی تا ســطح کارشناســی
تحصیل نمود (فارغ التحصیل  .)1377او فعالیتهای ادبی و
داستان نویسی خود را از دوران دانشگاه شروع کرد .اولین
داستان بیگدلی به نام باتالق در سال  1375در شماره دو و
سه نشریه علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
آزاد واحد کرج به چاپ رســید .و پس از آن نیز داســتانها و
مقاالتــش در نشــریاتی چــون عصر پنجشــنبه ،پیام شــمال،
نافــه ،ایران جوان ،شــوکران ،زنــده رود ،تجربه ،کرگدن و...
بــه چــاپ رســیده .او همچنیــن دورة اســتاندارد مدیریــت
پروژه(پــی ام بــی او کــی) را در ســازمان مدیریــت ضنعتــی
گذرانــد و دورهء یــک ســالهء ام بــی ای بــا گرایش اســتراتژی
را -که تقریبا معادل با کارشناسی ارشد است -بین سالهای
 1389تا  1391در موسســه آموزش عالی ماهان پشــت ســر
گذاشــت .با این حال همواره دغدغه اصلی او نوشــتن بوده
اســت .او که داســتان نویســی را خود آموخته بود در ســال
 1381موفق شــد در اولین دوره جایزه ادبی صادق هدایت،
تندیــس صــادق هدایــت را برای داســتان «حاال مگر چه می
شــود؟» دریافت کند .همچنین در ســال  1383لوح تقدیر
دومیــن دوره جایــزه ادبی اصفهــان را برای یکی از مجموعه
داســتانهای خــود بــه نــام «آن مــرد در بــاران آمــد» دریافت
کرد .او در سال  1394نیز ،در بخش ادبی جشنواره تیرگان
تورنتو  ،2015موفق شــد برای داســتان کوتاه «ســفته باز»
لوح تقدیر رتبه دوم را دریافت کند.
آثار:
مجموعــه داســتان «چندعكــس كناراســكله» درســال
1378نشر ماریه
مجموعــه داســتان کوتــاه «آن مــرد در بــاران آمــد» در
سال 1382نشر قصه
مجموعه داستان کوتاه «آدمها و دودكشها» در سال 1388
نشر ثالث
گزیــده داســتان کوتــاه «باز هم پیش من بیاییــد» گزیده از
سه كتاب اول در سال 1393توسط نشر افكار منتشر شده.
مجموعــه داســتان کوتــاه «اگر جنگی هم نباشــد» در ســال
 1394نشر الكترونیكی نوگام ،لندن 2016
مجموعــه داســتان کوتــاه«دو کلمــه مثل آدم حــرف بزنیم»
 1397الکترونیکی
چه کسی پشت مرا میخارد؟(ساز و کار یک زندگی شایسته
و بایسته) ،در حوزه مدیریت و موفقیت زندگی

كارم كــه تماممیشــود ،زیــپ شــلوارم را
باالمیكشــم و بیرونمیآیــم .روبــهروی
روشویی یك میز گذاشتهاند برای نمونهها.
قوطــی را روی آن میگــذارم و وارد ســالن
میشــوم .ســالن شــلوغ اســت .یــك مشــت
آدم مریــض دفترچهبه-دســت منتظرنــد تــا
شمارههایشــان خواندهشــود .نگاهــی بــه
رســید آزمایــش میانــدازم و از آزمایشــگاه
میزنــم بیــرون .بایــد ســه روز دیگــر بــرای
گرفتن جواب به اینجا بیایم.
همیــن كــه تــوی تاكســی مینشــینم
گوشــیام را روشــنمیكنم .پیامكهــا
پشتســرهم میرســند؛ از طالآنالیــن،
مثقال و دوقرونداتكام :طال كشــیده باال.
زنگمیزنــم بــه كاســبهای ســبزهمیدان.
میگویندكــه بخاطر دالر اســت .زنگمیزنم
بــه بچههــای منوچهــری .میگوینــد كــه
قیمــت جهــش داشــته .میگوینــد كه عجب
عصرپنجشــنبهای شده-اســت .كســی دلش
نمیآیــد تعطیــل كنــد .قیمــت دالر از امروز
صبــح برگشــته رو بــه بــاال و حســابی پــرزور
اســت .تلفنــی یك بســته میخــرم .دل توی
دلــم نیســت كــه بــروم ســر منوچهــری؛ امــا
نمیتوانم؛ قرار اســت برویم خانة «ســودی
جــون» .او هــم كمتــر از طــا نیســت؛ امــا
بــدون آن شــوهر گاوش .ســمانه پیامــك
فرســتاده كــه «كجایــی؟» جــواب میدهــم
كــه «در راهــم» .دوبــاره میپرســد« :چطور
بود؟» تازه همین الآن آزمایش دادهام؛ اما
میدانم چطور بود.
صدباری هست كه این آزمایش را دادهام .از همان روز اول تا همین امروز؛
از ایــن آزمایشــگاه بــه آن آزمایشــگاه؛ از این درمانگاه بــه آن درمانگاه؛ از این
دكتــر بــه آن یكــی دکتــر؛ دار و ندارم را یا ریختهام تــوی قوطیهای بیرنگ و
رنگارنــگ ســفید و صورتــی و آبــی یــا ریختهام توی جیب ایــن دكترهای مرد و
ِ
نامرد .سمانه دوباره پیامك می-فرستد كه «یكراست بیا خانه ببینم چهکار
کردی».
راســتش هیــچکاری نکــردهام .یعنــی نمیتوانــم بکنم .نطفههایــم بهدردخور
نیســتند؛ هــم تعدادشــان كــم اســت هــم تنبــل هســتند .بــا آنهــا نمیشــود
كاریكــرد .امــا از طرفــی هــم ،چندان حســابکتابی نــدارد .بعضیهــا با بدتر
از اینهــا هــم بچه ســاختهاند .ایــن را همین دكترها میگوینــد .همینها که
دلشان نمیآید ما را به امان خدا رها كنند.
البتــه خودمــان هــم مرض داریم .با اینكه میدانیم اجاقمان كور اســت ،برای
پیداكردن دكتر ایندر آندر می-زنیم تا آدرســی بگیریم و برویم خدمتشــان.
آنهــا هــم خدمــت ما میرســند .اول دســتمالی میكنند و بعد ماســتمالی.
چندتــا آزمایــش مینویســند .وقتــی جــواب آزمایشهــا را میبینند از ســابقة
درمانمــانمیپرســند .بعــد ســرتكان میدهنــد و بــا چنــد هایهــای و كمــی
افســوس بــرای از دســترفتن فرصــت ،از كــمكاری همكارهــای قبلیشــان
گالیــه میكننــد .گوز-پیــچ كــه میشــویم یكراســت میروند ســر اصل مطلب
و دســتبهكار میشــوند .وقتی كارشــان تمام میشــود تازه می-فهمند كه كار
از كار گذشتهاســت .بایــد زودتــر در فكــر ایــن میبودیــم .از آن زمــان بــه بعد
ماستمالی را شروعمیكنند .این است كه دماغسوخته میشویم و بیخیال
قضیه؛ اما مدتی كه میگذرد باز جای خالی بچه خودش را نشانمی-دهد و
روز از نو و روزی از نو.
گوشــیام زنــگ میخــورد .خــود ســمانه اســت .میگویــد« :برایــت پیامــك
فرستادم».
میگویم« :ندیدمش».
میگوید« :بیا ببینم چه كار باید بكنیم ».و خداحافظ.
معلــوم اســت چــه كار باید بكنیم .ســرمان را بیندازیم پاییــن و به كارهایمان
برســیم .دكترها میگویند« :حســاب كتاب درســتی ندارد ».و ما تا میتوانیم
ن را از یک دکتر پیرخرفت شنیدم؛ آن هم
باید از سروکول هم باال برویم؛ ای 
درســت وقتی كه برای اولینبار به آزمایشــگاه رفتهبودم تا جواب آزمایشــم را
بگیرم.

دکتــر آزمایشــگاه بــود و اگــر بیمــاری
را میدیــد بــا او چنــد كلمــهای دربــارة
جــواب آزمایشــش حرفمــیزد .كنــار
میــزش كــه رســیدم گفــت« :پــس
شــمایید؟» بــا ایــن «پس شــمایید؟»
گفتنــش حســابی مــرا ترســاندهبود و
بــا اینكه هنوز نمیدانســتم جریان از
چه قرار اســت ،احســاس شــرمندگی
كردهبــودم كــه مــن ،خــودم هســتم.
برگــة آزمایــش را امضاءكــرد و كمــی
ه آن خیرهمانــد .وقتــی ســرش را به
بــ 
اینســو و آنســو تكان داد ،من دیگر
سرم را انداختم پایین تا اینكه گفت:
«خوب نیســت ».برای لحظهای سرم
را بلندكــردم و دوباره پایینانداختم.
اول پرسید چند سال است كه ازدواج
كردهایــم؛ بعــد ،از سنوســالمان
پرســید .كمــی مكثكــرد .خیالــم
راحــت شــد كــه حرفهایــش تمــام
شدهاســت .امــا تا ســرم را بــاالگرفتم
و نگاهشكــردم دوبــاره شــروع كــرد
بــه شــرمندهكردن؛ آن هــم بــا صدای
کلفتی که داشت؛ از نزدیكیکردنمان
پرســید ،كــه هــر شــب اســت یــا یــك
شــب در میان و یا هفتهای یك شــب
و یــا اینكــه پشتبهپشــت میخوابیــم
هــرت خندیــد.
هرت ِ
و یــا ســرو تــه ،و ِ
پیرمرد خرفت خجالت هم نمیكشید
بــا آن سنوســالش .اگر كــس دیگری
آنجــا نبــود چنان كاری با او میكردم
تــا بفهمــد ایــن ســمبه چقــدر پــرزور اســت .همینطــور خیــره بــه مــن ماند تا
جوابی بگیرد .حرفی برای گفتن نداشــتم .احســاس كردم تمام آدمهایی كه
در آزمایشــگاه نشســتهاند فهمیدنــد كــه مــن چندمــرده ّ
حلجــم .برگــة جواب
آزمایش را به ســمتم درازكرد و از من خواســت آن را به دكترم نشــانبدهم و
اضافهكرد« :یكشبدرمیان یا دوشبدرمیان» .برگه را گرفتم و سربهزیر از
آزمایشگاه زدمبیرون.
به خانه كه میرسم سمانه تازه از زیر دوش بیرونآمده .روی تخت نشسته
و دارد خودش را خشــكمیكند .رو به پنجره اســت .كمی ســرش را به عقب
برمیگردانــد تــا چشــمش به من بیفتد .میخنــدد و میگوید« :چطور بود؟»
و دوبــاره از مــن رومیگردانــد .همیشــه لبخنــد دارد .بــا كاله حولــه ســرش را
خشكمیكند.
میگویم« :زیاد بود».
دوباره سرش را به عقب برمیگرداند .این بار خودش را هم كمی میچرخاند.
انگشت شصت و اشارهام را باز میكنم و میگویم« :این هوا».
باز میخندد« .پس خوب بود».
«خوب خوب».
بلند میشود و رو بهمن میایستد .بند حولهاش باز میشود .میگوید« :دو
شب شد یا سه شب؟»
چیزی نمیگویم.
یكی از پاهایش را میگذارد روی تخت و شروعمیكند به خشك كردن آن.
میگوید« :این قرصهای آخری معرکه است».
چیزی نمیگویم؛ فقط نگاهش میكنم.
باز میگوید« :سه شب میشود».
حســاب دســتش اســت .این بار كه به من خیرهمیشــود میپرســد« :به چه
نگاه میكنی؟» و باز میخندد.
بــه او نگاهمیكنــم كــه حــاال آن یكــی پایــش را گذاشــته روی تخــت و دارد
خشكمیكند.
میگوید« :چه شــده؟» و میخواهد زود بروم حمام و خودم را برای
رفتن به خانة خواهرش آمادهكنم .همین «سودی جون» را میگوید.
روزهای اولی كه تازه فهمیده بودم نمیتوانیم بچهدار بشویم خجالت
میكشــیدم و از ایــنوآن پنهانــش می-كــردم؛ امــا حــاال نــه .حــاال كــه
میدانــم صددرصــد بچــهدار نمیشــویم و بچهدار نشــدنمان نَقل هر
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مجلس و محفل خانوادگی شدهاســت
هیــچ ناراحــت نیســتم .دســتكم مــن
بــا آن كنــار آمــدهام .امــا ســمانه بچــه
دوســتدارد و دلــش میخواهــد مــادر
بشــود .او هــم دوســت دارد ماننــد
همیــن خواهــر بزرگــش دوســهتا بچــة
قدونیمقد داشتهباشد و با آنها سرگرم
شــود .خواهــرش ســودابه چنــد بچــه
بهدنیــاآورده و چندتــا هــم درنطفــه
خفهكــرده .ســمانه میگویــد« :ســودی
آب هم بخورد باردار میشود».
راستش ســودابهای كه من میشناسم
آدم از كنارش ردشــود باردار میشــود،
چه برســد به خوردن آب یا چیز دیگر.
اما ســمانه اگر صبح تا شــب غصه هم
بخورد باز فایدهای ندارد؛ چون تقصیر
مــن اســت؛ تقصیــر مــن .بــرای همیــن
از مــن خواســته تــا بــرای دوا و درمــان
بــا او همراهیكنــم و هــر چــه میگویــد
انجامبدهــم .مــن هــم همیــن كار را
میكنــم .هــر چــه بگوید میكنــم و هر
جــا كه بخواهد مــیروم .گاهی در این
راه بــه بیراهــه هم رفتهام .یك روز كه
از آزمایشــگاه به خانه برگشــتم ،وقتی
ســمانه از مــن پرســید كه بــرای بیرون
كشــاندن نمونــه بــه چــه كســی فكــر
میكنــم ،فهمیــدم چهقــدر زدهام بــه
خاكــی .حســابی خشــكم زد .هیچوقت
فكــر نمیكــردم كــه بایــد جــواب ایــن
كارهایم را پسبدهم.
گفت« :باید خیلی طبیعی باشد».
مــن هــم همیــن نگرانــی را داشــتم.
گفتــم« :بــه خــودم و خــودت ».ولــی
اینطور نبود.
وقتــی در ایــن آزمایشــگاه یــا آن یكــی،
میخواستم این قوطیهایرنگارنگ را
پركنم ،به آدمهای زیادی -فكرکردهام.
زنهــای زیــادی آمدهانــد و رفتهاند .با
خود ســمانه شروعشد؛ اما كمكم پای
زنهــای دیگــری بــه میان كشیدهشــد.
اولین كسی كه پایش باز شد معلم كالس اول ابتداییام بود .موهای فر
و قد کشــیده و بلندی داشــت .کفش پاشــنهبلند هم پامیكرد .بعد از او
نوبت زنهای دیگر شد .دور یا نزدیك ،فرقی نمیکرد .سایهای كمرنگ از
هركدامشان برای لحظهای كوتاه یا بلند میآمد و میرفت و جای خودش
را بــه كَــس دیگــری مــیداد تــا اینکــه كمكم همــة آنها جای خودشــان را به
زنی دادند كه هم لوند است هم بانمك .همین خواهرزنم را میگویم.
یك روز برایم پیامك فرستاد« :اگر میخواهید در بازار سهام خریدكنید،
یادتان باشــد ســهام لبــاس زیر زنانه نخرید چــون بهراحتی پایینمیآید».
پیامــك بهجایــی بــود .میدانســت خرید و فروش ســهام میكنــم .من هم
فوری برایش فرســتادم«:اما جنس مردانه این طور نیســت؛ بهراحتی باال
میرود ».جوابش آمد كه «خریدارم .چه كار كنم؟» دیگر كارش را كرده
بود .پایش به میان كشیدهشــدهبود .دیگر فقط من بودم و ســودی جون؛
یك آتشپارة درست و حسابی.
از حمــام كــه بیــرون میآیم چشــمم میافتد به ســمانه كه هنــوز روبهروی
آینــه ایســتاده و بــرای رفتــن بــه خانــة خواهــرش آمادهمیشــود .مــیروم
كنــارش و در آینــه نگاهشمیكنــم .دارد بــا ابروهایــش وَرمــیرود .برایــم
د میزند و میپرســد« :زیاد بود؟» خوشــحال اســت .زبانش را روی
لبخن 
لبهایش بازیمیدهد .دستم را روی شانهاش میگذارم .از كارش دست
میکشــد و همانطور که در آینه به من خیرهاســت ســرش را روی دســتم
خممیكند .این عادت همیشگیاش است.
میگوید« :اگر بچه به دنیا میآمد راحت میشدیم».
لب ورمیچینم و شانه باالمیاندازم.
میگوید« :همة حواسمان به بچه است».
راست میگوید؛ آن هم بچهای که نیست.
دســتم را از روی شــانهاش پسمیكشــم و شــروع میکنم به خشــککردن
خودم .میروم كنار پنجره و به بیرون نگاهمیكنم.
سمانه میگوید« :امشب چه میپوشی؟»
از پنجره كه رو برمیگردانم ،سرگرم آرایشش شدهاست.
میگویم« :پیراهن یقهدار قرمز با شلوار جین مشكی».
میگوید« :آقای گاوباز ،میخواهی به جنگ گاو بروی؟»
میخنــدم .میگویــم« :شــاید ».شــانه بــاال میانــدازم و بــه آن یكــی اتــاق
میروم تا لباس بپوشم.
راستش من گاوباز نیستم؛ سفتهبازم .هرچند در کارم گاهی گاوبازی هم
درمیآورم؛ اما كارم سفتهبازیســت .خریدوفروش میكنم .دالل نیســتم.
اول میخرم ،بعد میفروشم؛ آن هم نه هر چیز؛ فقط طال و ارز و سهام.
صبــح میخــرم ،عصر میفروشــم .امــروز میخرم ،فردا میفروشــم .گاهی
هــم بیشــتر نگهمــیدارم .گاهــی هم کنار میایســتم و فقط تماشــا میكنم

تا وقتش برســد .وقتش زمانیســت كه بازار حســابی بكشــد پایین .وقتی
کشــید پایین من كارم را شــروعمیکنم .هر چه پرزورتر بهتر .تا میتوانم
میخــرم و صبــر میکنــم تــا قیمتهــا برود بــاال .البهالی همیــن باالوپایین
شدنهاست که حظش را میبرم .پایین میخرم و باال میفروشم.
اما اگر ســمانه گاوباز صدایم میكند برای این اســت كه با شــوهر سودابه
كَلكَل دارم .شــوهرش مثــل گاو اســت .حیــف از ایــن لعبتــی كــه گیــر او
لكَل كردنــم بــه خاطــر ســودابه نیســت .او كــه كوفتــش بشــود؛
افتــاده .ك َ 
امــا از خــودش خوشــم نمیآیــد؛ وگرنــه من و ســودابه ســر و ســرّی با هم
نداریــم؛ فقــط شوخیســت .از آن پیامكهــا هم هیچ حرفــی نزدیم .اما از
آن روز خواســته یا ناخواســته خودش را چسباندهاســت به من؛ چه وقتی
در منوچهری دالر خرید و فروش می-کنم و چه وقتی در ســبزهمیدان پی
سكه میگردم و چه وقتی در این و آن آزمایشگاه نمونه بیرون میکشم،
او را همیشــه كنــار خــودم میبینــم .میخواهــم نشــانش بدهــم چهطور و
چهوقت باید شــروعكرد و چهطور و چهوقت باید کنار كشــید؛ همانطور
كه به این دكتر و یا آن یكی باید نشــان بدهم این دم و دســتگاه در چه
حالیست.
اما اینجا ســمانه هم بیتقصیر نیســت .خودش خواســته كه همراهیاش
كنــم؛ مــن هــم تــا تهش رفتــم؛ حاال هم هر كجا كــه او بگوید میروم و هر
كاری كه او بخواهد میكنم .دیگر آن تازهداماد خجالتی نیستم؛ كهنهكار
شــدهام .بــا نســخه یــا بدون نســخه بــه آزمایشــگاه مــیروم و ســرم را باال
گرفته ،به هر كســی كه پشــت پیشــخوان پذیرش ایستادهباشــد میگویم
كــه آمــدهام تــا آزمایش نطفه بدهم .یك قوطی خالــی میگیرم ،کمی بعد
پركــرده ،پســش میدهــم؛ بعــد بــا جــواب همــان آزمایش پیش ایــن یا آن
دكتر میروم و قبل از آنکه بخواهد چیزی بگوید شلوارم را پایینكشیده،
هــر چــه را بخواهــد نشــانش میدهــم و میگویــم کــه بچــهدار نمیشــوم.
همینطور زل میزنم به چشمهایش و برایم فرقی ندارد كه او مرد باشد
یا زن ،پیر باشد یا جوان .سمانه بچه میخواهد و بچه هم دردسر دارد و
دردســرهایش خیلی پیش از آن-كه نطفهاش بخواهد بستهشــود ،شــروع
میشود.
آماده كه میشویم از خانه میزنیم بیرون .بعدازظهرهای پنجشنبه تهران
غلغلــه میشــود و تــا خانــة خواهر ســمانه گاهی یكیدو ســاعت هم طول
میكشــد .به چراغ قرمز كه نزدیك میشــوم سرعتم را كم میكنم .سمانه
می-پرسد« :چند روز دیگر جواب آزمایش را میگیری؟»
میگویم« :سه روز».
كمــی خوشــحال میشــود .هنــوز امیدوار اســت .از اولین ســالی كــه دوا و
درمــان را شــروعكردیم تــا امســال دهدوازده ســالی میگذرد .هــر جا دكتر
خوبــی بــوده رفتهایــم ســراغش و هرچــه گفتــه گوشدادهایــم و هــر بالیی
ســرمان آورده خــم بــه ابــرو نیاوردهایــم؛ امــا فایــدهای نداشــته .از دســت

هیچكدامشان كاری برنیامدهاست.
نــه آن قالبهــای یخی كه ســه ماه،
روزی دوبــار روی دمودســتگاهم
ه كاری بكنــد و
گذاشــتهام توانســت 
نــه عمــل جراحــی و قیچــی و چاقــو.
نطفه-های من خیلی كم هســتند و
همینها هم یا دربوداغان هستند
یا كجوكوله ،و اگر چند نطفة سالم
هــم البهالیشــان پیداشــود بســیار
تنبل هستند؛ نه تنها جهش ندارند
بلكه نمیتوانند تكانی به خودشــان
بدهنــد تــا بــه یــك تخمكــی چیــزی
برســند؛ همیــن .امــا ســمانه این بار
امید به خدا بستهاست .قرصهایی
كه دكتر جدیدمان داده هم معجزه
می-کنــد؛ هــم میــل همخوابگــی را
زیــاد میكنــد هم زمانــش را .همین
باعــث میشــود تعداد زیــادی نطفه
بریــزد بیــرون .اما مــن نمیدانم این
نطفههــای لش تنبلی که قراراســت
از ایــن قوطــی بــه یــک قوطــی دیگــر
ریختهشــوند و از آنجا هم با ســرنگ
تــوی شــكم ســمانه فرستادهشــوند،
چهطــور میتواننــد خودشــان را بــه
یك تخمك برســانند .تازه به تخمك
هم رســیدند ،مگر حال بچه ساختن
برایشــان میمانــد؟ حــاال بچهای هم
ساختهشــد ،آخــر ایــن بچه چــه گُهی
خواهدشد؟
چهــارراه را كــه ردمیكنــم یكی دو تا
پیامك میرسد.
ســمانه میگویــد« :برایــت پیامــك
آمد».
حواســم بــه رانندگیســت .ســمانه
میگوید« :تو فكری؟»
میگویم كه نه .گوشیام را برمیدارم
و پیامكهــا را میخوانــم .بــاز هــم از
طالآنالین ،مثقال و دوقرونداتكام
اســت .دالر همانطــور بــاال مــیرود
و طــا را هــم بــا خــودش میكشــد.
عجب شبجمعهایســت امشــب .دلم میخواهد بروم ســرمنوچهری؛ اما
نمیتوانم .داریم میرویم خانة «سودی جون» .چشم به راه است .وقتی
كه با او روبهرو میشوم دست الی موهایش برده ،آنها را پریشان میکند
و همانطــور كه پیــش میآید دكمههای پیراهنش را یكییكی باز-میكند.
از كنارم ردمیشــود و به اتاق خواب میرود .اتاق نیمهتاریك اســت؛ مثل
پاســاژ منوچهــری .مــن در گوشــهای روی چهارپایــهای نشســتهام .در یــك
دستم دالر است و در دست دیگر سکه .بازار خراب است .باید بنشینم و
نگاه كنم تا حسابی بكشد پایین .آن وقت است كه دست بهكار میشوم.
سمانه میگوید« :چی نوشته بود؟»
میگویم« :از بازار بود».
میگوید« :بازار چطور است؟»
راســتش بازار طال و ارز خوب اســت؛ اما بازار ســهام نه .مدتیســت شــل
كــرده .بــرای خریدوفــروش خوب نیســت .قیمتها حســابی ریخته پایین.
بایــد كشــید كنــار و تماشــاكــرد؛ مــن هم همیــن كار را كــردهام .فقط نگاه
میكنــم .روبهپاییــن اســت .داد خیلیهــا درآمده؛ امــا كهنهكارها میدانند
كــه بهتریــن وقت اســت برای نگاهكــردن .آنقدر صبر می-كنند تا حســابی
بكشــد پاییــن .مــن كهنهكار نیســتم؛ اما اهل زدوبندم .از روی دســت آنها
كار میكنم؛ برای همین می-دانم كه چهوقت چهكاری بكنم.
سمانه میگوید« :چرا نمیروی؟»
كمی تند میكنم.
میگویــم« :قیمــت كــه پاییــن بیایــد بایــد نــگاه كنــی .آنقــدر نــگاه كنــی تا
حســابی بكشــد پاییــن .وقتــی بخواهــد برگــردد خــودش چــراغ میزند .آن
وقــت بایــد پــا پیــش بگــذاری و یكکلــه پیش بروی .تــا میتوانــی بگیری و
بگیری و همینطور نگهداری تا قیمتش برســد به ســقف؛ انگار دیگر جان
نــدارد کــه باالتــر بــرود .آنجــا كه رســید باز خــودش چراغ میزند .حســش
میكنی .باید هر چه در دستت داری بفروشی و بكشی بیرون و یک نفس
راحــت بكشــی و همینطــور چشــمبهراه بمانی تــا دوباره چــراغ بزند؛ مثل
همان چراغی كه داریم نزدیكش میشویم».
از دور بــه چــراغ قرمــز ســر چهــارراه اشــارهمیكنم .شــمارههای قرمــز
یكییكی كم میشــود .ســرعت ماشــین را كم میكنم و همینطور آرامآرام
و شمارهبهشــماره پیــش مــیروم تــا نیــازی بــه ایســتادن نباشــد .ایــن کار
همیشــگیام اســت .وقتی ســرچهارراه برسم چراغ سبز شده و راه باز .آن
وقت میتوانم تختگاز بروم.
دیماه نود و یک
کسب رتبه دوم بخش داستان کوتاه در جشنواره تیرگان تورنتو در سال 2105



ادبیات  -معرفی کتاب

کتاب پله های لرزان یوسف آباد -نوشته بیتا ملکوتی  ،چاپ نخست  ،ناشر:نصیرا ،سال  - 2018/1397چاپ کاغذی
در قســمت "معرفــی کتاب/معرفــی نویســنده" در مجلــهء شــهرگان،
میکوشیم آثاری از نویسندگان ایرانی و غیر ایرانی را معرفی کنیم .از
آن جهت که قصد این بخش نقد این آثار نیســت ،در کنار بخشــهایی
از ایــن آثــار ،نقــد و نظرات دیگر خوانندگان این آثار را در اختیار شــما
قــرار مــی دهیــم .همچنیــن در این بخــش فرصتی بــرای خوانندگان و
دوســت داران ایــن آثــار یــا نویســندگان فراهــم آورده ایم تا بخشــی از
کتاب معرفی شده را با صدای خود مولف بشنوند.
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ساره سکوت

متولــد  ۱۳۵۲تهــران ،بیتــا ملکوتــی  ،فــارغ التحصیــل
رشــتهی تئاتــر (نمایشــنامه نویســی) دانشــکدهی هنــر و
معمــاری دانشــگاه آزاد تهــران اســت .مطبوعــات ایــران
بــه عنــوان منتقــد تئاتــر از ســال  ۱۳۷۶تــا  ۱۳۸۴فعالیــت
کــرده و از ســال  ۱۳۷۶نوشــتن شــعر و داســتان کوتــاه را
به صورت جدی آغاز کرده اســت .داســتانها و شــعرهای
او در مطبوعــات و رســانههای ایــران و خــارج از ایــران بــه
چاپ رســیده اســت و برخی از اشــعار و داســتانهای او به
زبانهای انگلیســی ،فرانسه و اسپانیایی ترجمه شده اند.
او از ســال  ۱۳۸۴بــه آمریــکا مهاجــرت کــرده اســت و پــس
از مهاجــرت چندیــن کتــاب از جملــه شــناخته شــده تریــن
کتابش ،مای نیم ایز لیال ،را منتشر کرده است.

بیتا ملکوتی درباره کتاب اخیرش میگوید:
"بیشــتر کســانی کــه مــرا مــی شناســند ،مــرا بــه عنــوان
داســتان کوتاه نویس میشناســند ،شــاید به خاطر انتشار
ســه مجموعــه داســتان کوتــاه در ایــن ســالها و یا شــاید به
خاطــر اینکــه داســتان نویس بهتــری بــوده ام .اما حقیقت
اینســت کــه مــن با شــعر ،عاشــق نوشــتن شــدم و اصال با
شــعر شــروع کــردم و اولیــن کتابی کــه در زندگیم منتشــر
کردم ،مجموعه شــعر کوچک و الغری بود در دهه هفتاد
که بیشــتر شــبیه نســخه افســتی کتابهای ممنوع ســالهای
دور بــود تــا کتابــی کــه از ارشــاد مجــوز گرفتــه و طی مدت
کوتاهــی هــر چه بود فروش رفت به دانه ای صد تومان...
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آثار:
مجموعه شعر «مسیح و زمزمههای دختر شاهنامه» نشر
خورشید سواران ۱۳۷۸
مجموعــه داســتان کوتــاه «تابوت خالی» نشــر کتاب آوند
۱۳۸۲
تالیــف و گــردآوری «اســطورهی مهــر» زندگــی و فیلمهــای
«سوسن تسلیمی» نشر ثالث ۱۳۸۴
مجموعه داســتان «فرشــتگان ،پشــت صحنه» نشــر افکار
۱۳۸۹
رمان «مای نیم ایز لیال» نشر ناکجا 2013
مجموعــه داســتان «ســیب ترش باران شــور» نشــر نوگام
2017
مجموعه شــعر «پله های لرزان یوســف آباد» نشــر نصیرا
2018

حاال این هفتمی اســت؛ و دومین مجموعه شــعرم .شــعرهایی که بعد
از مهاجرت نوشــتم .اصال مهاجرت مرا دوباره به ســوی شــعر کشــاند،
چون لحظاتی در زندگی یک انســان مهاجر اســت که تنها در شــعر می
نشــیند و بس .حاال بعد از  ۸ســال (آخرین کتابی که در ایران منتشــر
کــردم ،ســال  ۸۹بــود) بــا "پلــه های لرزان یوســف آباد" برگشــته ام به
تهران .به محله های کودکی و نوجوانی ام .به خیابان هایی با هزاران
خاطــره خــوش و ناخــوش .بــه پله هــای محبوبم که مــرا از کوچه های
خلوت یوســف آباد می رســاند به کاج های ســربه فلک پارک ســاعی،
در آن زمســتان های پر برف و ســرخ .احساســم از این حضور از ورای
کلمات ،قابل شــرح نیســت .انگار شــده ام همان دختر الغر و لرزان و
همیشــه هیجــان زده که دوســت داشــت نیمه شــب ها در پیــاده روی
خیابــان ولیصــر قدم بزند .انگار زن میانســالی هســتم كه بعد از قرنی
بازگشــته ام به زادگاهم ،با كرور كرور بار هســتى و دلتنگى بر پشــت.
اتفاقــات زیــادی بر ســر ایــن مجموعه آمد .در ارشــاد مدتی ماند .ســه
شــعر بــه طــور کامــل حذف و کلماتی از یک شــعر دچار سانســور شــد
(که کال برش داشــتم) و درســت زمانی که قرار بود منتشــر شود ،ناشر
قبلــی لغــو مجــوز و فعالیتــش ممنــوع شــد .اما  ۲۹شــعر فعلــی بدون
کلمــه ای کــم و کاســت منتشــر شــده انــد .از نشــر نصیــرا بــرای دقت،
سرعت ،خوش قولی ،خود را موظف دانستن به پرداخت حق التالیف
و حمایت بی دریغش از شــاعران مســتقل و مهاجر ،بســیار متشکرم و
طراح جلدشــان ،مجتبی درویشــی کهن ،که وســواس و ســخت گیری
مــرا بــا صبــوری تحمــل کــرد (کار نهایی اش را بســیار دوســت دارم) .و
همینطــور دو دوســت عزیــزی کــه در این راه مرا کمک کردند ،ســپیده
جدیری و علیرضا بهنام"..
ســه شــعر از ایــن مجموعــه را بــا صدای شــاعر در وبســایت شــهرگان
بشنوید:
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گزارش

«شادآباد» بدون شادی
محمدحسن نجمی
[شرق] اینجا تهران است؛ برجهای سر به فلک
کشیده در سعادتآباد؛ مراکز خرید در شهرکغرب؛
آپارتمانهایی با لوکسترین امکانات؛ پاساژهایی با
کاالهای گرانقیمت؛ چند دقیقه در این فضا قدم
بزنید ،انگار در جایی غیر از تهران قدم میزنید.
حاال از آنجا نیمساعت رانندگی کنید؛ از شمالغرب
تهران به جنوبیترین نقطه غرب تهران؛ شما االن
در محله «شادآباد» هستید و صحنههایی کامال
متعارض با آنچه نیمساعت پیش دیدهاید ،در انتظار
شماست .نه از برجهای سر به فلک کشیده خبری
است و نه از مراکز خرید آنچنانی .خانههایی که
سقفشان حداکثر دو متر میشود ،امکانات اولیه
زندگی را هم ندارند؛ چند دقیقه قدم بزنید؛ یا
شهری که نیمساعت پیش در آن قدم زدهاید تهران
نبوده یا شهری که االن در آن قدم میزنید.
محلهای که بیشتر از اینکه محلی برای زندگی
باشد ،محلهای صنعتی و تجاری است .گاراژهایی
که از آنها ماشینهای سنگین بارگیری میشوند و
بیرون میآیند .از دل «شادآباد» که عبور کنید،
به میدانگاهی میرسید که مرکز مخابرات منطقه
در آنجا قرار دارد .کمی جلوتر از مرکز مخابرات،
در کنار بلوار اصلی ،چند نوجوان مشغول بازی
هستند .نزدیک جایی که بچهها مشغول بازی
هستند ،دری باز است؛ آنجا محل زندگی حدود
 60،70نفر است؛ آنها از  13-12خانواده تشکیل
شدهاند.

دوردور با سهچرخه
13-12خانواده آنجا هستند ،با بچههای قدو نیمقد.
درون حیاط یک کوچه است؛ کوچه که نه ،محوطهای
که بین دو ردیف اتاقکها فاصله انداخته .یکی،
دو درخت سایهبانی درست کردهاند؛ کمی جلوتر
از سایهبانهای طبیعی ،یک سینک ظرفشویی
قرار دارد؛ دو ضلع از آن با سنگ محاصره شده و
یک شیر آب روی آن است .هم آبخوری محسوب
میشود و هم محل شستوشوی دست و صورت و
هم محل شستن ظرفها .همان وسط ،طنابها از
این سو به آن سو کشیده شدهاند؛ مانند کاموایی
که گره خورده است .کارکرد این طنابها پهنشدن
لباسهای شستهشده روی آنهاست .مگسها در
رفتوآمد هستند؛ کسی هم کاری به آنها ندارد؛
انگار عادی است.
وسط محوطه یک پسربچه سه ،چهارساله سوار
سهچرخه مستهلکی شده و دوردور میکند؛ البته
با پای برهنه و بدون هیچ پوششی؛ دوردورکردن
او هیچ شباهتی با دوردورکردنهای نیمساعت
آنسوتر از آنجا ندارد .آنجا با ماشینهای میلیاردی
و کفشهای برند دوردور میکنند؛ اینجا با سهچرخه
خاکگرفته و پای خاکی و گلی.
اغلب مهاجر هستند؛ تعدادی از استان
گلستان آمدهاند و تعدادی از شهر زابل در
نوبلوچستان ،برخی خانوادهها هم از اتباع
سیستا 
افغانستان هستند.

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

بزرگتر بوده باشند ،اما ساکنان برای همین اتاقها
باید  2میلیون تومان پول پیش بدهند و ماهی
 220هزار تومان اجاره؛ رقمی که خیلیهایشان از
تأمین آن درمیمانند .شاید برای آنها که نیمساعت
با «شادآباد» فاصله دارند ،این رقمها پولی نباشد؛
مثال برای آنها میشود یک لباس یا یک کفش.
اما یک نکته روی این اتاقهای کوچک جلب توجه
میکرد؛ روی بام کوتاه بیشتر این اتاقها ،دیش
ماهواره خودنمایی میکرد.

دستشویی مشترک
وقتی از نبود امکانات سخن گفته میشود ،شاید
برخی فکر کنند نبود پنجره یا اتاق بدون در ،از
مصادیق نداشتن امکانات است؛ هرچند آنها هم
در نوع خود کمبودی چشمگیر است ،اما این 60،70
نفر یک حمام و یک دستشویی مشترک دارند و
همه باید از آن استفاده کنند؛ این مورد یکی از
مهمترین مصادیق فقر امکانات در این محل است.
صاحبخانه خودش را نشان نمیدهد ،میگویند
همان جاها زندگی میکند؛ البته اهالی میگویند
آنجا در طرح فضای سبز شهرداری برای توسعه
پارک روبهروی خانههایشان قرار دارد؛ یعنی اگر
طرح اجرائی شود ،باید با همان اتاقهای اجارهای
هم خداحافظی کنند.
مردهای آنجا شغلهای متفاوتی دارند؛ از تراشکاری
گرفته تا جمعآوری ضایعات ،کارگر پیمانی شهرداری،
موتوری ،کارگر روزمزد و البته بیکار.

تحصیل؟ تا پنجم
در بین بچهها بودند کسانی که رنگ دفتر و کتاب
را هم تا به حال ندیدهاند؛ هرچند بچه محصل
هم دیده میشود .اما سنت در بین آنها اینگونه
است که به قول خودشان حداکثر تا کالس پنجم
یا ششم تحصیل میکنند و پس از آن به بازار
کار میپیوندند .البته نه جهت کسب درآمد برای
خودشان؛ بلکه برای کمک حال خانواده شدن .چند
بچه آنجا با همان سن و سال کودکیشان در دسته
کودکان کار محسوب میشوند؛ یکی فال میفروشد
و دیگری آدامس .اما برخی دیگر را خانوادهها هر
جور که شده اجازه نمیدهند از االن کار کنند.
روز دوشنبه گذشته «طیبه سیاوشی» نماینده
تهران برای بازدید به «شادآباد» رفته بود« .مریم
نشیبا» گوینده رادیو و «مینو خالقی» مشاور رئیس
سازمان امور اجتماعی کشور هم «سیاوشی» را
همراهی میکردند.
آنها دانهدانه به اتاقها سر میزدند و سیاوشی
با آنها صحبت میکرد .یک خانواده بودند که
شناسنامه نداشتند .زن خانواده در توضیح
میگوید دلیل اینکه شناسنامه ندارند این است
که مادر همسرش از اتباع افغانستان بوده و به
همین دلیل فرزند آنها شناسنامه ندارد و به تبع
آنها نوههای مادربزرگ هم شناسنامه ندارند.
اتاق دیگر؛ مرد مسنی که مشغول کشیدن سیگار
است؛ بچههای قد و نیمقد دارد؛ بچهها یک
تاب به درخت داخل حیاط بستهاند و با آن بازی
میکنند؛ شادیهای کوچک.
جنس شادی آنها با شادیهای همسنوساالن خود
با فاصله نیمساعت از آنجا خیلی متفاوت است.
بچهها انگار مدرسه نمیروند.
یکی دو نفر از زنان ساکن آن اتاقها باردارند؛ البته
بچه هم دارند ولی ...سخت راه میروند.

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

گرفتهاند ،یک محوطه باز وجود دارد .بچهها آنجا
هم بازی میکنند .یک سگ ولگرد هم برای خودش
میرود و میآید .درختان سیب و هلو در گوشهای
از محوطه هستند؛ یکی از زنان میگوید صاحبخانه
اجازه نمیدهد کسی دست به این درختان بزند.
کمی آنسوتر از درختان سیب و هلو ،یک کانکس
سفید است .ساکن کانکس یک زن متولد 1363
است؛ اما چهرهاش این موضوع را تأیید نمیکند؛
در صورتش رنج زندگی خودنمایی میکند .زن به
همراه شوهرش در آن کانکس زندگی میکند؛
در گرمای طاقتفرسای تابستان و بدون کولر .در
کانکس باز است؛ زن بیرون میآید و خوشوبش
میکند .از سه تصادفی که داشته صحبت میکرد
که این تصادفها چه بر سرش آوردهاند .در دست
و پایش جای برخی استخوانهایش پالتین دارد؛
روده بزرگش تقریبا از بین رفته و برای قضای
حاجت یک لوله در شکم به کیسهای متصل شده
که البته کیسه مخصوص را به دلیل هزینههایش
همراه ندارد و به جای آن از کیسه فریزر استفاده
میکند .همسرش در ترمینال «دادزن» است .او از
سرنوشت تلخ دخترش هم سخن گفت؛ سرنوشتی
که از 11سالگی برای او رقم خورده بود و تازه
15سالگی بعد از ازدواج ناکام دختر ،مادر متوجه
آن شده است.
او میگوید قبال در خانهای ساکن بودند که از
پرداخت اجاره آن عاجز شدند و صاحبخانه هم آنها
را جواب کرد .وسایلشان را به یک پارک بردند و
حدود  50روز مجبور شدند آنجا صبح را شب و
شب را صبح کنند .به گفته خودش ،پس از آن
بود که یک خیّر برایشان کانکس محل سکونت را
از صاحبخانه اجاره کرده؛ یک میلیون پول پیش
و  200هزار تومان اجاره .زن دیگری میگوید
یک میلیون تومان از کمیته امداد وام گرفته؛ اما
بازپرداخت آن برایش سخت و دشوار بوده« :اشک
میریختم و ماهانه  33هزار تومان پس میدادم».
 33هزار تومان؛ رقمی شاید کمتر از یك پرس غذا
در فاصله نیمساعته با «شادآباد» .او صرع دارد
و تهیه داروهای کنترل صرع برایش مشکل است.
او میگوید یک بار از چندین جا آمدند و به طعنه
میگفت فقط آتشنشانی نیامده بود! اما معتقد
است که هیچ تغييري در زندگیشان ایجاد نشده.
بچهها جایی جمع شدهاند؛ یکیشان هم حرف آن
زن را تکرار میکند؛ البته بدون اینکه شنیده باشد.
امید زیادی به تأثیرگذاری آمدوشدها بر زندگیشان
ندارد .از دیگری پرسیده میشود کسی هم میآید
اینجا برایتان چیزی بیاورد؟ پاسخ میدهد« :گاهی؛
در حد غذای نذری و اینجور چیزها» .اینجا
«شادآباد» تهران است؛ جایی که برخالف اسمش
خبری از شادی نیست؛ جایی در فاصله نیمساعته
از برجها و مراکز خرید لوکس در شمال غرب
پایتخت .اینجا تهران است.

موقعیت ویژه شادآباد؛
زنگ خطری برای تهران
طیبه سیاوشی .نماینده تهران در مجلس
در ادبیات جامعهشناسی موقعیت سیاه (Black-
 )localityعمدتا ً به وضعیت مناطق حاشیهنشین
همراه با زندگیهای آلونکی اطالق میشود .این
مناطق عمدتا کانون برخی آسیبهای اجتماعی و
انحرافاتی هستند که در تغذیه و توسعه آسیبها
در مرکز کالنشهرها نقش فعال دارند .منطقه
شادآباد تهران یکی از مهمترین مناطق در حوزه
سکونتهای غیررسمی است که دقیقا میتوان به
آن عنوان موقعیت سیاه را اطالق کرد؛ منطقهای با
سکونت قریب به  70نفر در بیست اتاقکی که به
کپر شبیه است .فاقد سیستم آبرسانی استاندارد
و شبکه فاضالب و همینطور امکانات حداقلی
در زمینه بهداشت برای زندگی که این منطقه را
به موقعیت سیاه بدل کرده است .ساکنانی که
عمدتا به مشاغل خیابانی مشغولاند و کودکانی

که عمدتا از جاماندگان تحصیل به شمار میآیند.
ترکیب جمعیتی کامال عجیب متشکل از مردان و
زنان افغان و ایرانی که از شهرهای شمالی به این
منطقه مهاجرت کردهاند .درهمآمیختگی این افراد
سبب شده است تا شرایط کودکان این منطقه و
نامعلومبودن وضعیت شناسایی و هویتیشان
تشدید شود .این منطقه یک نمونه شاخص از
حاشیهنشینی در کالنشهرهاست که باید برای آن
در کنار دیگر ساکنان حاشیهنشین فکری اندیشید.
باید توجه داشت که حاشیهنشینی و گسترش
زندگیهای سرطانی در کشور بیش از چهار دهه
قدمت دارند .دقیقا این روند از زمانی آغاز شد
که روند مهاجرت به سمت شهرها قوت گرفت
و امکانات شهری پاسخگوی همه این نیازها
نبود .متأسفانه در چند دهه گذشته کشور فاقد
برنامهریزی منسجم و راهبردی و همینطور
ضعف در تدوین نظام آمایش سرزمینی برای
مهار زیستگاههای غیررسمی بود و این بیتوجهی
امروز کالنشهرها و در رأس آنها تهران را به یک
بحران فراگیر نزدیک کرده است .ه ر روز بر عمق
فاجعه افزوده میشود و هیچ فرد یا نهادی ب ه طور
مستقیم حاضر به پذیرش این نابسامانیها نیست.
بااینهمه الزم میدانم با توجه به مشاهداتم در
شادآباد و برخی آمارهای نسبتا موثق به جنبههایی
از مسئله اشاره کنم.
اگر بخواهیم پس از بهرسمیتشناختن مسئله،
گامی جدی برای حل آن پیدا کنیم ،نیاز به همتی
ملی با مشارکت توأمان دولت و جامعه داریم.
نمیتوان نقش بیبدیل و پرکار و خستگیناپذیر
شبکههای اجتماعی و گروههای جامعهبنیان
را در سالهای گذشته برای رفع معضالت این
مناطق نادیده بگیریم .بیشک این گروهها
توانستند سرعت رشد زندگیهای آلونکی در
اطراف کالنشهرها را کاهش دهند و برای یافتن
راهحلهای درونزا اقدامات خوبی انجام دهند.
تجربه این گروهها نشان میدهد که مهمترین راه
برای برونرفت تدریجی از بحران آلونکنشینی
در تهران چیزی جز آموزش و توانمندسازی و در
ادامه تسهیل مهاجرت معکوس نیست .باید این
تجربیات را ارج نهاد و دولت نیز نسبت به کسب
تجربه در این زمینه پیشقدم شود .در این زمینه
الزم است نهادهای آموزش و فرهنگی و شهری در
اقدامی مشترک و ضمن سهمیهبندی وظایف وارد
عمل شوند و همسو با جریانهای غیردولتی فعال
در مناطق اقدامات الزم را آغاز کنند.
وجه مهم دیگر درباره حاشیهنشینی مربوط به
توسعه و تمرکز فقر و بزهکاری در این مناطق
است .باید باور داشت که این مناطق کانون اصلی
صدور بزهکاری در کالنشهرها هستند که خود
ریشه در فقر و بیکاری دارد .این موضوع باید
ج از نوبت و بهسرعت چارهاندیشی شود؛
خار 
چراکه بزه در هر مرحله فربهتر میشود و حتی در
برخی مناطق میتواند به خلق چالش امنیتی نیز
بینجامد .باید بدانیم که بزهکاری موروثی نیست
و ماهیتی یادگرفتنی دارد .دراینصورت تنها راه
مهار این وضعیت آموزش است تا در برابر شیوع
آسیبها سدی محکم ایجاد کنیم.
نکته مهم دیگر و عمدتا مغفولمانده در زمینه
زندگیهای آلونکی مربوط به پیامدهای فرهنگی
آسیبهای اجتماعی است.
انزوا ،اضطراب ،ترس ،ازخودبیگانگی و فقدان
هویت تنها جلوههایی از این پیامدها هستند که
وضعیت و انتقال نسلی بزهکاری را تشدید میکند.
باید در طرح جدیدی حضور کارآموزان و متخصصان
روانشناسی و روانپزشکی را در این مناطق تنظیم
کرد و از آنها به نفع ترمیم وضعیت روانشناختی
و فرهنگی مردمان ساکن در این مناطق بهره برد.
قطعا موج بعدی پس از گسترش بزهکاری مربوط
به نارساییهای روانی در این مناطق خواهد بود.
فرد بیمار از نظر روانی استعداد بیشتری برای
تنوعبخشی و انجام بزههای دیگر دارد؛ درحالیکه
ت درمان و آموزش در برابر بزهکاری تردید
فرد تح 
میکند و تقریبا شتابزده عمل نمیکند.
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دردهای نهفته ی
درون . . .
زن گناهکار و مجرم متولد می شود...
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«قسمت چهارم»

حرفی بزن
حتی اگر قرار باشد
به اعتالی آتش در تنت؛ تن در دهی
حواست باشد؛ آنکه سینه سپر می کند
از انهدام خویش؛
به خویشتن رسیده است.
اصال چه معنی دارد
گفتن در وقت نگفتن؟
و خفهخون در وقت فریاد!
اصال چه تناسبی بین زبان سرخ و سر
سبز هست؟ هان !!؟
کات بزن این همه هراس را
برقص وبه رقص آر

«سیاوش اکبری»

بنا بر آمار رسمی در ســالهای گذشته بیش از پنج میلیون
زن تذکر داده شــدهاند ،بازداشت شدهاند ،به دادگاه فرستاده
شدهاند و برایشــان پرونده درست شده است و خیلی از آنها
برایشان حکم صادر شده است .
مدتها بود فکر میکردم چه نسبتی است بین قوانین ناعادالنه
در مــورد مذاهب ،اقوام زبانی ،و زنان که قوانین رســمی به
صورت سیســتماتیک آنها را از بدو تولد شهروند درجهی دو
محســوب میکنند ،انگار سرنوشــت درجهی دو وغیر خودی
بودن حتی قبل از تولد بر سرنوشــت تو نوشــته شده است.
وقتی زن به دنیا میآیــی تحقیر وقوانین ظالمانه تو را نصف
مــرد در دیه ،نصف مرد در شــهادت دادن ،نصف پســر در
ارث بردن و انواع دیگر مظالم که همه به آن آشــنا هستیم،
ای لرزان نشانده است.
پیشاپیش زن را در یک صندلی دو پایه ِ
در نظر بگیرید که این زن میخواهد خود را به عنوان انســانی

پروین رحیمی (آنا)
دارای حقوق بشر و تمام حقوق مساوی بامردان نشان دهد و
خود را در عمل انسان بداند .
دقیقاً از همین نقطه و این خواســته او متهم است ،متهم به
این که می خواهد مسابقهی زندگی را در شرایطی مساوی با
جنس ذکور شروع کند ،متهم است که این ناعدالتی تحمیلی
قبــل از تولد را قبول نــدارد و جامعه از همــان بدو تولد به
سنتی آغشــته اســت که تحقیر ،زن را نهادینه کرده است.
زن باید این اتهامات را هم در مقابل قوانین رســمی ،هم در
مقابل محیط به چالش بکشــد و انرژی دوچندان خود را در
عرصههای مختلف به ثبوت برساند.
جامعه از همان اول «جرم خیز اســت» شــرایط و قوانینی را
به ثبت رســانده است که موجودیت زن او را مرتب گناهکار،
خالف کار و مجرم می کند :
در نظر بگیرید فقط مســالهی حجاب اگــر به صورت قانون
اجبــاری نبود هیچ زنی به خاطر مراعات نکردن آن توســط
گشت ارشــاد و انواع نیروهای رسمی و غیر رسمی دستگیر،
متهم و مجرم شناخته نمیشد ،بنا بر آمار رسمی در سالهای
گذشته بیش از پنج میلیون زن تذکر داده شدهاند ،بازداشت
شــدهاند ،به دادگاه فرستاده شدهاند و برایشان پرونده درست
شده است و خیلی از آنها برایشان حکم صادر شده است .
نکتهای که بســیار حائز اهمیت اســت اینکه این نوع قوانین
ناعادالنه تعداد متهمین ومجرمهای جامعه را زیاد کرده است
و عمــا دو مورد ویژه ایجاد میکند ،پرخاش و تنش مضاعف
و نهایتا جامعهای که به صورت گسترده گناهکار و مجرم دارد
بدیــن مفهوم به دلیل گریز طبیعی یــا تقابل طبیعی با این
نوع خالف ،جامعه مرتب در تالطم و تنش مداوم با معتقدین
ادیان ،اقوام ،وبه خصوص زنان درگیر اســت .به صورت علنی،
مخفی ،ریاکارانه همه درگیر این اتهامات هستند ،اگر دختری
برقصد او پیشــاپیش مجرم اســت حتی قبل از رقصیدن ،و
فاجعه زمانی اســت که در شرایط ویژهی سرکوب و تحقیر و
تحت فشار عمل طبیعی خود را به عنوان جرم می پذیرد .در
حالی که اگر نبود این ســنت و قوانین ناعادالنه ،نه این همه
نیروی انتظامی کشــور و نه قوهی قضائیه درگیر نمیشدند و
انرژی و بودجه تلف نمیشد و از همه مهمتر این همه انسان
به واقع مجرم و گناهکار شناخته نمیشدند .
این نهایت ظلم اســت که در جوامع اینچنینی انســانی زن
متولد بشود .
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مردم از سوءتغذیه و بیماریهای تنفسی رنج میبرند
گورستانها پر از جوانان معتاد است
کودکان از گرسنگی جانی برای درس خواندن ندارند
نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی
استانها با بیان اینکه مردم به خاطر امرار معاش
آواره استانهای دیگر میشوند ،گفت :خشکسالی
همه چیز را از ما گرفته است گورستانها و خرابههای
زابل پر از جوانان معتاد است .مردم از سوءتغذیه و
بیماریهای تنفسی رنج میبرند و کودکان از گرسنگی
جانی برای درس خواندن ندارند.
عزیز سارانی (نماینده سیستان و بلوچستان در
شورای عالی استانها و عضو شورای شهرستان
زابل) با تاکید بر اینکه این منطقه به شدت با مشکل
کمآبی روبروست و روستاها بیش از شهرها درگیر
این مساله هستند ،به ایلنا گفت :روستاهای منطقه
لولهگذاری شدهاند اما جاهایی که ضروری باشد؛ آب
با تانکر فرستاده میشود.
به گزارش آفتابنیوز؛ عضو شورای شهرستان زابل
با اشاره به بحران شدید گرد و غبار در این منطقه
افزود :نزدیک به  ۲۰سال خشکسالی پی در پی
به بحران گردوغبار شدید در این منطقه دامن
زده است .این گردوغبار به خصوص در موسوم
بادهای  ۱۲۰روزه سیستان ،زندگی را برای اهالی به
شدت مشکل میکند و اکثر مردم این منطقه دچار
بیماریهای تنفسی سل ،تنگی نفس و  ...هستند.
عضو شورای عالی استانها ،مشکل عدیده و بزرگ
استان سیستان و بلوچستان را مساله بیکاری خوانده
و گفت   :هیچ کارخانه و کارگاهی در اینجا وجود
ندارد .در گذشته مردم کشاورزی می کردند که دیگر
با خشکسالی اینهم ممکن نیست .از سال  ۹۶به
بعد همه درآمدهای مردم از بین رفت و غیر از یارانه
و کمکهای کمیته امداد؛ ساکنان اینجا منبع درآمد
دیگری ندارند.
وی ادامه داد :خشکسالیهای پیدرپی ،ریزگردها و
شنهای روان همه چیز را از ما گرفته است و بیکاری
موجب شده که در اکثر شهرهاو روستاها جوانان به
اعتیاد روی آورند.
عضو شورای شهرستان زابل با اشاره به بحرانی بودن
مساله اعتیاد در این منطقه افزود :اگر شبها به
خیابانها و خرابههای حاشیه قبرستانها بروید،
میتوانید کارتنخوابها و معتادان متجاهر را ببینید.
بیکاری باعث همه این بدبختیها و مشکالت شده
است .در میان این کارتنخوابها؛ زنان ،کودکان و
دختران هم دیده میشوند .ماده اصلی مصرفی اکثر
معتادان نیز مواد مخدر صنعتی است که با آن خود
را نابود میکنند.
سارانی با تاکید بر اینکه اعتیاد باعث نابودی و
بیچارگی خانوادههای سیستانی و بلوچستانی شده
است ،افزود :اکثر آنها ،روزها مشغول جمعآوری
زباله و گدایی هستند و بعضا در خرابههایی که
فاصله کوتاهی با شهر دارند ،زندگی میکنند.
نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای

عالی استانها با اشاره به شرایط تحصیلی کودکان
شهرستان زابل و منطقه سیستان نیز افزود :در
روستاها اکثر دخترها فقط تا پایه ششم ادامه
تحصیل میدهند و بعد خانهنشین میشوند .از آنجا
که امکانات کافی وجود ندارد و به علت تعصبات
مذهبی ،دختران در این منطقه از سن  ۱۴الی ۱۵
سالگی به بعد شوهر داده میشوند و در برخی
روستاها نیز شاهد ازدواج دختران  ۹ساله هستیم.
عضو شورای روستای رشید با اشاره به شیوع
سوءتغذیه شدید میان کودکان و با تاکید بر اینکه
خود نیز به کار آموزشی اشتغال دارد ،افزود:
ما شدیدا ً با مشکل سوءتغذیه مواجه هستیم و
شاهدیم که برخی دانشآموزان بدون صبحانه وارد
مدرسه شده و تا ظهر که مدرسه تعطیل میشود
چیزی برای خوردن ندارند .باید گفت اینجا شرایط
وحشتناک است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مدرسه به آنها کمک
نمیکند ،گفت :مدرسه از کجا میتواند به آنها
کمک برساند؟ گاهی اوقات همکالسیهای بچهها یا
خودمان به آنها صبحانه کوچکی میدهیم تا جانی
بگیرند .در گذشته امیدمان به شیری بود که در
مدارس بخش میشد که آن را هم قطع کردند.
سارانی با بیان اینکه به علت این شرایط نامناسب،
حاشیهنشینی در اطراف شهرهای زابل و زاهدان
افزایش پیدا کرده است ،گفت :مردم این منطقه
برای امرار معاش ،به استانهای دیگر همچون استان
گلستان ،خراسان جنوبی و یزد مهاجرت میکنند و
بیچاره ،دربهدر و آواره استانهای دیگر میشوند.
عضو شورای استان سیستان و بلوچستان با بیان
اینکه نمیتواند آمار دقیقی از روستاهای تخلیه شدن
در منطقه سیستان ارایه دهد ،افزود :نمیتوانم
دقیقا بگویم چه میزان از روستاها تخلیه شدهاند
شهرستان هیرمند ،منطقهی قرقری و
اما در اطراف
ِ
نیمروز در نزدیکی دریاچه خشک شده هامون؛ تقریبا
از جمعیت خالی است.
نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی
استانها ،شرایط خشکسالی و بحران آب در منطقه
بلوچستان و چابهار را بحرانیتر عنوان کرده و افزود:
آنها برای مصرف آب از هوتک (گودال سرباز مشترک
میان حیوان و انسان) استفاده میکنند .آب این
گودالها به شدت آلوده است .اخیرا خبردار شدیم
یکی از روستاییان به دلیل مصرف این آب ،زالویی در
گلویش گیر کرده بود .پزشکان مجبور شدند با عمل
جراحی زالو را  از گلویش بیرون آورند.
سارانی با تاکید بر اینکه نبود زیرساختها؛ رفت و
امنیت
آمد را در این استان مشکل کرده است ،درباره
ِ
استان سیستان و بلوچستان گفت :ما مرز را محکم
نگه داشتهایم البته مرز سیستان برای مدتهای
مدیدی است که بسته است و اینطور نیست که
بتوانند به داخل کشور نفوذ کنند.
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رقص ،رقص ،تا پيروزی!  /رقص و اعتراض  /و پرسش شهروندی
حسن درویشپور

پاســخ «اين» پرســش و «آن» تناقض و ابهام ،کامال ً ســاده و ســر راست است.

شرايط تغيير و تحول

ولی مشکل اينجاست که ذهنيت آلودهی گروهی از انسانهای بهظاهر مُدرن
اما بغايت دينخو که تا پيش از انقالب «شو» و رقص زنده ياد فريدون فرخزاد

آيــا جامعــه ايــران وارد فــاز جديــدی شــده و در آســتانهی تغيير و تحــول تازهای

را برنمیتافتنــد؛ اگــر بگويــی مهمتريــن شــعار راهبــردی روز در عرصــه عمومــی
«رقــص ،رقــص ،تــا پيــروزی!» اســت و بايــد برای هــر چيزی و هر خواســتی ولو
ناچيــز ،رقصيــد و رقصيــد و رقصيــد؛ بیمهابــا روی تــرش میکننــد و ناشــنيده
میگريزند.
۲
رقص و اعتراض

را به همهپرســی گذاشتهاســت .او از ایرانیان خارج از کشــور از جمله میپرسد:
«آيــا جامعــه ايــران وارد فاز جديدی شــده و در آســتانهی تغييــر و تحول تازهای
هســت؟ مطلب فراخوان /پرســش شــهروندی او را همراه با دو یادداشــت دیگر
دربــاره رقــص در جمهــوری اســامی در دو فــراز تاریخی متفاوت  -کــه بازخوانی
وبالگ نویسند ه است -در مجموعه یادداشتهای سهگانه زیر خواهید خواند.
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۱
رقص ،رقص ،تا پيروزی!
 طنز بغايت تلخی اســت وقتی میبينی ناظمهای نظام يا همان مربّيان رقصاســامی که مهمترين کار روزانهشــان رقصاندن هشتاد ميليون جمعيت ايرانی

جــرم رقصيــدن و شــادی آفريــدن
اســت؛ دختــر نوجــوان هفــده ســالهای را بــه ُ

جايی قرار گرفت و بهزودی شــاهد يکســری تغييرهای مهم در درون حکومت
خواهيم بود .اما با توجه به تجربه تاريخی [از جمله تجربهی انقالب ايران] هر
تغييری ،نشانهی تحول نيست!
 -در قرن پيش و در روزگار گسترش و اوجگيری انقالبها ،يعنی از فردای جنگ

«ماتــس اک» ســوئدی ،طــراح معــروف رقــص «کروگــراف» میگويــد« :رقــص،
 -آيا طرح موضوع «با تن انديشيدن» آن هم در شرايطی که جوانان ما بخاطر

جهت ،مهمترين بخش نيروهای محرکه جامعه را برای تغيير و تحول در جهان

نداشتن کار و مسکن و آزادی به خيابانها ريختهاند ،امری ضروریست؟

تشکيل میداديم اما از جهتی ديگر ،نگاه و تعريف مسلط و عمومی زمانهی ما

دوّم و نســل گــذار ميــان دو «عصــر» ســختافزاری و نرمافــزاری بوديــم؛ از يک

 -سالهاســت که رقص حضوری چشــمگير در اعتراضهای صنفی و اجتماعی-

در بارۀ تشــخيص شــرايط عينی تحول اجتماعی در درون هر جامعهای ،بســيار

سياسی جهان دارد .همهی کسانی که رقص را نوعی ابزار بيان يا زبان نمايشی

ســاده و چــه بســا متأثــر و برگرفته از شــرايط مأنوس با عصر جهــان صنعتی ،تا

انديشــيدن میفهمند ،بر اين باورند که رقص تنها ابزار کاربردی و تأثيرگزار در

حدودی مکانيکی بود :پائينیها کل حکومت را برنمیتابند و بااليیها ،ناتوانند

شرايط کنونی ايران است.

در سرکوب و حفظ نظام!

 -يادتــان هســت کــه چگونــه نيروهــای امنيتی چند ســال پيش چهار جــوان [دو

 -ولی اين فرمول ساده که از سکّوی تسخير قدرت سياسی به بحرانهای درون

دختر و دو پسر] را بخاطر اجرای موسيقی «هيپ هاپ» ( )Hip hop musicبر

جامعــه مینگريســت ،پيــش از اينکه کوچکترين توجهای بــه مقوله «تحول»

پشت بام خانهشان در کوتاهترين زمان ممکن شناسايی ،دستگير و وادار
روی
ِ

داشــته باشــد ،بيشتــر بــه مقولــۀ انقالب ،بــه تغييرهــای شــکلی و جا-به-جايی

به مصاحبهی تلويزيونی کرده بودند؟

حکومتها میانديشــد .مثال بارزش همين انقالب اســامی ايران اســت .ما در

معمای واقعی آن همه شتاب و آن همه مايهگذاشتنهای نيروهای امنيتی در

انقالب اسالمی شاهد تغيير نظام سياسی و جا-به-جايی گروههای اجتماعی در

شناســايی و دســتگيری چهار جوان بی خبر از دنيا ،تنها يک علت و يک پاســخ

قدرت و در حکومت بوديم .ولی از آنجايی که نيروهای تازه به قدرت رسيده،

«رگ خواب»
داشــت :که آنها ناخواســته انگشتشــان را گذاشــته بودند روی
ِ

مخالف سرسخت پرواز آزادانهی انديشه برفراز جامعه بودند و چنين تحولی را

نظام اسالمی.

هرگز برنمیتابيدند؛ نه تنها شاهد تحوالت تازهای بعد از تغيير [ يا انقالب] در

 -در جامعــهای کــه تنهــا فرهنگ مســلط و رايــج در آن بهمعنــای واقعی فرهنگ

به اعتراف گردد و در مقابل چشمان بينندگان بگويد :غلط کردم ،اشتباه رفتم!
 -تلختر از آن طنز تلخ ،ژســتهای مدعيان مدافع حرکتهای قانونی در درون

گريــه و عــزاداری و مُردهپرســتی اســت ،و حکومــت نيــز بــا ســرمايهگذاریهای

و در برابر افکار بغايت ارتجاعی دولتمردان اســامی ،فرهنگ شــهروندی و آن

بیدريغ خود در چهل ســال گذشــته ،دامنهی آنرا گســترش داده اســت؛ برای

آزادانديشــی دورۀ يکســاله پيــش از انقــاب را در درون خويــش محبوس کرد،

جامعه است که میگويند :درست يا غلط ،فعلن رقصيدن خالف قانون است.

«زنده ماندن» و «زيستن بهداشتی» و از هر نظر شاد و استاندارد و منطبق بر

دانسته لب فرو بست و واپس نشست.

در حالیکــه هــر شــهروند تــا حدودی آشــنا به قانــون ،اين نکته بديهــی را خوب

زمانه ،چارهای جز توسل به تاکتيک رقص نداريم .بیشک هدفها و ابزارهای

 -جامعــه مدنــی ايــران وقتــی تحت تأثيــر شــرايطهای مختلفی از جملــه دلهره،

میفهمد که هر قانونی اگر در درون ظرف زمانه خود نگنجد ،از بنياد ارتجاعی

مهمتر از رقص هم وجود دارند اما اگر اهل خودفريبی نباشــيم ،فهم يک نکته

ترديــد ،تمايلهــای محافظهکارانــه يا فشــارهای جانبی اطرافيــان اگر نخواهد يا

و غيرقابل پذيرش است .تبعيت از قانون ارتجاعی ،خالف شأن انسانی ،خالف

دشــوار نيســت کــه در درون نظــام اســامی ضــد فرهنــگ و اصالحناپذير ،رقص

نتواند همين امروز ديدگاهها ،باورها و انديشههايش را برفراز جامعه به پرواز

حقوق شهروندی و حقوق بشری است.

شــايد يگانه پرچم واقعی مبارزه علیه تبعيضهای جنســی ،حقوقی ،سياســی،

درآورد؛ آنوقــت چگونــه قــادر خواهــد بــود در روزهايــی کــه ناآرامیهــا عمــق و

 -و تلختريــن ،پرسشــی اســت کــه گروهــی بعــد از چهــل ســال تجربــه هنوز هم

قومی و دينی باشد!

گســترش میيابنــد و بــه اوج خــود میرســند؛ بحــران را مديريــت کنــد؟ نفرت و
خشونت متراکم چهل ساله را که همراه با ناآرامیها رها میگردند ،مهار کند؟

مثل روزهای نخست بعد از انقالب ،همچنان طرح میکنند :چگونه میتوان با
چنين تناقضی برخورد کرد؟

۳

يــا زمينــهی همبســتگی عقالنــی را برای شــکلگيری آلترناتيوی منطبــق با زمان،

فراخوان /پرسش شهروندی

مهيّــا کنــد؟ البتــه ناگفتــه نگــذرم کــه بعضیها معتقدنــد که هم ايــده مديريت

عوجور زير
خيلی تلگرافی و بدون مقدمهچينی از تک تک ايرانيانی که متن جم 
را میخوانند میپرسم:
 آيــا اشــکالی دارد کــه در لحظــهی بغايــت اضطــراری و غيرقابــل پيشبينــیVol. 25 / No. 1508 - Friday, July 13, 2018

محيطی و غيره عاجز و ناتوان است؛ جامعه ايران وارد فاز جديد تغيير و جا-به-

درون جامعه نبودهايم ،بلکه از بســياری جهات جامعه ايران به عقب برگشــته

دســتگير و زندانی میکنند ،تا در زير فشــارهای ســنگين جســمی و روانی وادار
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حل بحرانهای سياســی ،اجتماعی ،اقتصادی ،ارزی ،تجاری ،بیکاری ،زيســت

جنگ جهانی
جهانــی اوّل تــا دورۀ جوانیهــای نســل «مــا» کــه متولدين بعــد از
ِ

انديشيدن با تن است»
حســن درویشپــور فعــال سیاســی و بالگنویــس کــه گاهنوشــتهایش در
اخیــرا ً نظراتش

حوزههــای سیاســت ،فرهنــگ و اجتمــاع به طنز آمیخته اســت،

هستيم؟
 -از آنجايی که نظام سياسی_رانتی ايران به معنای واقعی در چارهانديشی و

کنونــی ،ايرانيــان مقيم خارج از کشــورکه جمعيت باالی هيژده سالشــان ازمرز
شــش ميليون هم گذشــته است؛ چند شخصيت نامآشــنا را از ميان چهرههای
جمهوریخــواه ،ليبــرال ،دمکــرات ،چــپ و مذهبــی [اعــم از مســلمان و اقليــت]
کــه هــم در عرصه حقوقی و سياســت تخصصی داشــته باشــند و هــم کارنامهی
فعاليــت در امــور حقوق بشــری را پشــتوانه؛ بهعنوان نماينــدگان ايرانيان مقيم
خارج از کشور انتخاب کنيم؟
 آيــا حــق مــا بيــش از شــش ميليون نفــر ايرانيان مقيم خارج از کشــور هســتکه يکی_دو ناظر بر شــرايط گذار از نظام دين ســاالری به نظام ســکوالر جدايی
دين از دولت داشــته باشــيم؟ اگر فکری میکنید چنين پيشــنهادهايی بخشــی
از حقــوق ايرانيــان مقيــم خــارج از کشــور هســت و همــه «مــا» بايــد در آينــده
سرنوشت کشورمان دخيل باشيم؛ پس بکوشيم که زمان را از دست ندهيم.
 با توجه به تجربهای که از وضعيت کشــورهای عراق و ليبی و ســوریه بدســتآورديــم ،بجــرأت میتــوان گفــت کــه انتخــاب نماينــده ،مقدمــهای اســت بــرای
توافقهای بعدی و ســازماندهی آلترناتيو .از اين منظر خواهشــمندم که بجای
نفی و ايرادهای «بنیاسرائيلی»؛ پيشنهاد باال را با پيشنهادهای حقوقی دقيق
و همهجانبهتــر نقــد کنيــد! زيرا کــه همهی ما میدانيم که بــدون تالش و بدون
سازماندهی ،شاهد هيچ نوع تحول و تغييری در ايران نخواهيم بود.

بحران ،هم تجربهی اعتراضهای پراکنده گذشته و هم زمينه برای شکلگيری
اتحادها و همبســتگیها در ميان قشــرهای مختلف جامعه مهيا اســت .من نيز

موبيش وجود دارند اما ،مادامی که مســئلهی کليدی
معتقدم چنين مواردی ک 
همبســتگی يعنــی مســئوليتپذيری ،در اولويــت و در رأس گفتوگوهــا قــرار
نگيرد؛ مثل سروده زير که سرايندهاش ناشناس و گمنام است؛ هرگز نمیتواند
به عاملی تأثيرگزار و به يک آلترناتيو جلبکننده و سراسری مبدل گردد:
فکر را پر بدهيد و نترسيد
که از سقف عقيده برود باالتر
فکر بايد بپرد!
برسد تا سر کوه ترديد و ببيند
که ميان افق باورها
کفر و ايمان چه بههم نزديکند!
...
فکر اگر پر بکشد؛
هيچکس کافر و ننگ و نجس و مشرک نيست!
همه پاکيم و رها !...



دانش و فنآوری

بازگشت آسیب پذیری رفع شده به نسخه  67مرورگر کروم

 .۴تداخل ناشی از سایر لوازم الکترونیکی را به حداقل برسانید

یکی از باگ هایی که در نسخه  65مرورگر گوگل کروم رفع شده بود ،بار دیگر
در نسخه  67بازگشته .به واسطه این مشکل سوء استفاده از اطالعات شخصی
و حساب بانکی کاربران ممکن می شود.
به گزارش وبسایت اکسپرس این حمله بر اساس مهندسی شبکه های اجتماعی
ممکن می شود .در واقع کاله برداران یک پیام را نمایش می دهند که کاربر باید
برای رفع یک مشکل روی آن کلیک کند؛ مشکلی که در واقع اصال ً وجود ندارد.
هنگامی که کاربر روی لینک پیام کلیک می کند ،فایلی روی فضای ذخیره سازی
سیستم شروع به ذخیره شدن می کند و این روند ذخیره فایل آن قدر ادامه پیدا
می کند تا مرورگر از کار افتد.
تمامی این اتفاق ها تنها در  10ثانیه می افتد و به این ترتیب کاربر تصور می
کند که مشکلی وجود دارد .عالوه بر این در صفحه ای که پیام نشان می دهد،
شماره تلفنی درج شده که ادعا می کند برای رفع مشکل می توانید با آن تماس
بگیرید .البته اگر با شماره تماس بگیرید ،کالهبرداران ادعا می کنند متخصصان
مایکروسافت یا راهنماهای نرم افزار هستند و در ادامه تالش می کنند با دریافت
جزئیات حساب بانکی ظاهرا ً به شما کمک کنند؛ غافل از اینکه به دنبال سرقت
اطالعات هستند.
آسیب پذیری مرورگر
نمونه ای از اخطار جعلی نمایش داده شده در مرورگر کروم در عکس روبرو
میبینید.
این روش کاله برداری می تواند به واسطه تبلیغات مخرب یا سایت های
قانونی که هک شده اند ،انجام شود .در واقع کالهبرداری مورد بحث از
رابط برنامه نویسی به نام  window.navigator.msSaveOrOpenBlobسوء
استفاده می کند.
به نظر می رسد فایرفاکس نیز از ماه فوریه سال جاری از این آسیب پذیری رنج
می برده و البته ظاهرا ً به روز رسانی برای رفع مشکل نیز ارائه نشده .از سوی
دیگر ظاهرا ً مایکروسافت اج و اپل سافاری تحت تأثیر این باگ قرار نگرفته اند.
گوگل اعالم کرده که از مشکل آگاه است و در حال کار برای رفع آن هستند.

این تنها سایر روترها نیستند که میتوانند با امواج شبکه وایفای شما تداخل
داشته باشند .تلفنهای بیسیم ،اجاقهای مایکروویو و سایر لوازم خانگی
هم میتوانند سیگنال وایفای را تخریب کنند .استفاده از روترهای دوبانده
( )Dual-Bandمیتواند به حل این مشکل کمک کند .همچنین میتوانید تلفن
بیسیمی خریداری کنید که در باند دیگری کار میکند .اگر هم ترجیح میدهید
سختافزار جدیدی نخرید ،میتوانید شانس خود را با دور کردن مودم وایرلس
از وسایلی که احتمال تداخل دارند امتحان کنید.
 .۵با تمهیدات امنیتی بهتر دزدان وایفای را ناکام بگذارید

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

 ۱۰ترفند فوقالعاده موثر برای تقویت شبکه  Wi-Fiخانه و محل کار
اکوفارس :یکی از بهترین روشها برای اطمینان از سرعت و امنیت کامل شبکه
 ،WiFiاستفاده کردن از سختافزارهای بهروز است.
اگر شما هم در استفاده از شبکه وایفای دچار مشکالتی نظیر افت سرعت،
ضعف سیگنال یا مشکالتی ازایندست هستید ،در این مطلب با  ۱۰روش
برای تقویت وایفای آشنا خواهید شد
که میتوانید با استفاده از آنها سیگنال
شبکه خانه یا محل کار خود را تقویت
کنید.
استفاده از شبکه  WiFiبه یکی از
کاربردیترین و سادهترین روشهای
اتصال به اینترنت در خانه و محل کار
تبدیل شده است .ولی گاهی همین روش
مفید میتواند مشکالتی آزاردهنده را برای
ما ایجاد کند.
اگر شما هم در استفاده از شبکه وایفای
دچار مشکالتی نظیر افت سرعت ،ضعف
سیگنال یا مشکالتی ازایندست هستید،
در این مطلب با  ۱۰روش برای تقویت
وایفای آشنا خواهید شد که میتوانید
با استفاده از آنها سیگنال شبکه خانه یا
محل کار خود را تقویت کنید.
 .۱از فناوریهای بهروز شبکه وایفای
استفاده کنید

 .۲محل مناسب قرارگیری روتر را بیابید
شاید برخی از روترها و مودمها ظاهر چندان زیبایی نداشته
باشند ،ولی نباید آنها را در داخل کابینت مخفی کنید .اگر
دوست دارید سیگنال وایفای در بهترین حالت قرار داشته
باشد ،باید مودم در فضایی باز و فاقد هرگونه دیوار یا مانع
قرار دهید .آنتنهای مودم در حالت عمودی قرار دهید و
تا جای ممکن ارتفاع محل قرارگیری مودم را باال ببرید .در
نهایت اطمینان حاصل کنید روتر تا جای ممکن در بخش
مرکزی منزل یا محل کار قرار داشته باشد تا در کل فضای
ساختمان بهترین پوشش ممکن را فراهم کند.

اگر همسایههای شما هم از روتر وایفای استفاده کنند این احتمال وجود دارد
که تداخل سیگنالها موجب تضعیف آنها شود .روترهای بیسیم میتوانند

حتی اگر روتر شما پسورد داشته باشد باز هم ممکن است بهراحتی هک شود.
راههای سادهای وجود دارد که با استفاده از آنها میتوانید مچ دزدان وایفای
را بگیرید ،ولی بهترین کار این است که با رعایت بهتر نکات امنیتی راه را بر
روی آنها سد کنید .استفاده از پسوردهای  WPAکامال ضروری است ولی
حتی این پسوردها را هم میتوان هک کرد .خاموش کردن قابلیت  WPSروتر
و استفاده از فیلتر مک آدرس جزو بهترین روشها برای مقابله با حمالت هک
پسورد وایفای است.
 .۶اپلیکیشنهایی را که پهنای باند را اشغال میکنند کنترل کنید
اگر شخصی در شبکه بهصورت مکرر از ویدیو چت ،بازیهای آنالین ،فایلهای
تورنت یا سرویسهای استریمینگ استفاده کند ،در واقع پهنای باند را
اشغال و سرعت اینترنت را برای سایر افراد کاهش میدهد .خوشبختانه
شما میتوانید از چیزی به نام  Quality of Serviseیا با اختصار  QoSبهره
بگیرید تا این فعالیتها را کنترل کند .با استفاده از تنظیمات  QoSروتر
میتوانید اپلیکیشنهای خاصی را در اولویت استفاده از پهنای باند قرار دهید
تا مهمترین اپلیکیشنها به پهنای باند مورد نیازشان دسترسی داشته باشند.
 .۷محدودهی پوشش وایفای را با ترفندهای دستساز افزایش دهید
اگر با رعایت تمام نکات گفتهشده هنوز هم روتر شما بهطور کامل فضای
خانه یا محل کار را پوشش نمیدهد ،میتوانید محدودهی پوشش آن را با
ترفندهایی دستساز گسترش دهید .یکی از ترفندهای موردعالقهی ما
استفاده از ورقهای آلومینیوم فویل است .البته همانطور که در تصویر
میبینید میتوانید برای این روش از یک قوطی فلزی نوشابه هم استفاده
کنید .نتیجهی این روشها خیرهکننده نیست ولی درهرحال با به کار بردن
آنها قادر خواهید بود بدون زحمت زیاد اندکی حداکثر فاصلهی پوشش روتر
را افزایش دهید.
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 .۸سیگنال روتر را با هک کردن تقویت کنید
یکی از روشهای عالی دیگر برای گسترش دادن پوشش روتر این است که آن
را هک و فریمور ( DD-WRTیا یکی از فریمورهای مشابه دیگر) را روی آن نصب
کنید .این فریمور نهتنها امکانات امنیتی بسیار زیاد و قابلیتهای بهبودیافتهی
دیگری را در اختیار شما قرار میدهد ،بلکه امکان تقویت کردن قدرت سیگنال
انتقال اطالعات را هم فراهم خواهد کرد .البته توجه داشته باشید که این کار
میتواند به روتر آسیب بزند ،ولی اغلب روترها میتوانند افزایشی تا سقف
۷۰میلی وات را بدون ایجاد هیچ مشکلی تحمل کنند .با این کار محدودهی
پوشش شبکهی وایفای شما به میزان قابلتوجهی افزایش پیدا خواهد کرد.
 .۹روتر قدیمی خود را به ریپیتر تبدیل کنید
اگر هیچکدام از ترفندهای قبلی کارساز واقع نشود ،به یک گسترشدهندهی
پوشش شبکه نیاز خواهید داشت .رنج اکستندرها خیلی گران نیستند ولی
اگر نمیخواهید برای خرید سختافزار جدید هزینهای بپردازید ،میتوانید با
استفاده از فریمور  ،DD-WRTیک روتر وایرلس قدیمی را به اکستندر تبدیل
کنید .توجه داشته باشید که احتماال سرعت اتصال شما از طریق این اکستندر
بهخوبی اتصال مستقیم نخواهد بود .ولی درهرحال اگر برای دسترسی به
شبکهی وایفای در مرزهای خانهی خود مشکل دارید ،این روش با هزینهای
ناچیز کارتان را راه میاندازد.
 .۱۰برای روتر زمانبندی ریبوت شدن
تنظیم کنید
اگر شما هم جزو آن دسته از افراد هستید
که مجبورید برای حفظ عملکرد خوب روتر
هرازگاهی آن را ریبوت کنید ،یک راهحل
بهتر برای این کار وجود دارد .میتوانید
ابتدا آزمایشهایی را ترتیب دهید تا
مطمئن شوید مشکل ناشی از گرما ،فریمور
قدیمی یا دانلود بیشازحد نیست ولی در
نهایت یک شیوهی ساده برای حل مشکل
وجود دارد؛ کافی است روتر را بهگونهای
تنظیم کنید که روزی یکبار یا بیشتر
بهصورت خودکار ریبوت شود .برای این
کار میتوانید از فریمور  DD-WRTیا یک
خروجی قدیمی تایمردار استفاده کنید.
بدین ترتیب احتماال کمتر نیاز پیدا خواهید
کرد تا روتر را بهصورت دستی ریبوت کنید.
منبع:مجله دیجی کاال
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یکی از بهترین روشها برای اطمینان
از سرعت و امنیت کامل شبکه  ،WiFiاستفاده کردن از
سختافزارهای بهروز است .در این زمینه راهنمای خرید
مودم میتواند کمک زیادی به شما بکند .مهمترین چیزی
که باید بدانید این است که استانداردهای  A، Bو  Gقدیمی
و کند هستند ،استاندارد  Nعالی است ،ولی استاندارد
 ۸۰۲٫۱۱acمیتواند باالترین سرعت را برایتان فراهم کند.
توجه داشته باشید که برای بهره بردن از سرعت کامل،
عالوه بر روتر ،کارت شبکهی کامپیوتر یا هر گجتی که با آن
به شبکه وصل میشوید هم باید از استاندارد  ACپشتیانی
کند.

 .۳کانال رادیویی مناسب را پیدا کنید
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علی باقرزاده

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

29
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غذاهایی که حافظه تان را مثل کامپیوتر قوی می کند

تندرست نیوز؛ اول از همه غذاهای
سالم بخورید چنانچه استفاده از یک
رژیم غذایی سالم و مناسب نه تنها
برای جسمتان مفید است ،بلکه برای
مغز و حافظه تان نیز الزم است .بر
طبق نظرات آکادمی عصب شناسی
آمریکا ،خوردن میوه ها و سبزیجاتی
که حاوی میزان زیادی آنتی اکسیدان
هستند؛ مثل توت ها ،مرکبات،
اسفناج ،هویج ،کلم بروکلی ،گوجه
فرنگی و سیب زمینی شیرین می
تواند تا  11درصد احتمال سکته را
پایین بیاورد.
تحقیق دیگری نشان می دهد که
آنتی اکسیدان ها و پلی فنول های
موجود در ذغال اخته و انواع میوه
های جنگلی و انگور می تواند توانایی
ارتباط سلول های مغزی را با یکدیگر
باال برده و خطر آسیب رسیدن به
آنها را پایین آورد.
ویتامین تقویت حافظه
از ویتامین های  Bدر بسیاری از عملیات متابولیک بدن استفاده می
شود و برای سالمتی عمومی بدن بسیار الزم هستند .در رابطه با مغز
دو تا از این ویتامین ها اهمیت بیشتری پیدا می کنند:ویتامین  B12و
اسید فولیک .ویتامین  B12برای حفظ غالف میلین(ماده ی سفید چربی
که غالف بعضی اعصاب را می پوشاند و باعث می شود که به درستی کار
کنند) .اسید فولیک هم ماده ی بسیار موثری برای مغز است که باعث
بهتر کار کردن انتقال دهنده های عصبی می شود .اگر میزان اسید فولیک
مغز کم شود ،احتمال از دست رفتن حافظه بیشتر می شود.
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یک میوه معجزه گر برای تقویت حافظه
آووکادو یکی از سالمترین مواد غذایی و یکی از بهترین انتخابها برای
بهبود عملکرد مغز و تقویت حافظه است .هر چند گاهی بهخاطر وجود
چربی زیاد ،تبلیغاتی منفی دربارهی این میوه صورت میگیرد؛ اما باید
بدانید که این چربیها از نوع اشباعنشده یا در اصطالح «چربی خوب»
هستند که باعث ثبات سطح قند خون و درخشش پوست شما میشوند.
آووکادو حاوی ویتامین  Kو اسیدفولیک است و از لختهشدن خون در
مغز (یعنی همان سکته مغزی) جلوگیری میکند .این میوه در بهبود
عملکردهای شناختی مغز مانند تقویت حافظه و تمرکز نیز بهخوبی عمل
میکند .آووکادو سرشار از ویتامینهای  Bو  Cاست؛ ویتامینهایی که در
بدن ذخیره نمیشوند و باید روزانه آنها را مصرف کنیم .این میوه نسبت
به سایر میوهها ،بیشترین میزان پروتئین را دارد .محتوای اندک قند هم
از دیگر امتیازات این میوهی جالب و تازهوارد به بازارهای کشور ماست.
توپز
با توجه به بافت خامهایمانند و نرم آن ،گاهی به جای روغن در پخ 
میتوان از آن استفاده کرد.
سبزی تقویت حافظه
کلم بروکلی یکی از مغذیترین و مفیدترین مواد برای تقویت مغز و
افزایش قدرت حافظه است .پس مادران واقعا حق دارند که این همه
به خوردن آن اصرار میکنند .ویتامین  Kو کولین موجود در آن ،حافظه
را شاداب و هوشیار نگهمیدارد .سرشار از ویتامین  Cاست و تنها یک

• کمک به کاهش وزن
• غنی از پروتئین

• کنترل قند خون

• تقویت هضم سالم

• مقابله با رادیکالهای آزاد

ظرف کوچک آن  ۱۵۰درصد از ویتامین  Cمورد نیاز روزانهی بدن را
فراهم میکند .سرشار از فیبر است و کمک میکند که زودتر سیر شوید.
میتوانید بروکلی را خام مصرف کنید یا آن را بپزید و در غذاهای متنوعی
استفاده کنید.
تقویت حافظه با اسیدآمینه
اولین کار آمینو اسیدها این است که به عنوان سدی برای پروتئین ها عمل
می کنند .اما انواع بخصوصی از آنها برای تقویت مغز هم کاربرد دارند .به
طور مثال تاورین  Lیک محافظ عصبی قوی است که از سلول های عصبی
در مواجه به استرس و فشارها محافظت می کند .پیروگلوتامین  Lنیز
برای متابولیسم سلول های عصبی کاربرد دارند و  DMAEنیز مشاهده
شده است که باعث تقویت حافظه ی کوتاه مدت می شود.
نوشیدنی تقویت حافظه
گفته می شود اگر قبل از یادگیری یک موضوع جدید کافئین مصرف
کنید حافظه تان بهبود پیدا می کند ،البته این موضوع قابل بحث است.
بسیاری از تحقیقات اثرات ناچیزی از مصرف کافئین قبل از ایجاد حافظه
جدید یافته اند .اگرچه یکی از مطالعات اخیر نشان می دهد که مصرف
یک قرص کافئین بعد از یادگیری یک موضوع ،حافظه ی بازیابی را تا 24
ساعت بعد بهبود می بخشد .شرکت کنندگان در این تحقیق تعدادی
تصویر را به حافظه سپردند و سپس با دیدن همان تصاویر ،تصاویر
مشابه و تصاویر کامال متفاوت آزمایش شدند.آن ها باید تصاویری را پیدا
می کردند که قبال دیده بودند .این فرآیند که جداسازی الگو نامیده می
شود ،بر طبق گفته محققان بازتابی از "سطح عمیق تر ماندگاری حافظه"
است .در این مطالعه تمرکز محققان روی اثرات کافئین در تثبیت حافظه
بود :فرآیند تقویت حافظه ای که ایجاد کرده ایم .و به همین خاطر آن ها
به اثرات مثبت بیشتر مصرف کافئین بعد از یادگیری بیش از پیش اعتقاد
پیدا کردند .بنابراین فقط صبح ها برای شروع روزتان قهوه نخورید— یک
قهوه کوچک در طول روز می تواند به بهتر نگه داشتن چیز هایی که یاد
می گیرید در ذهنتان کمک کند.

نخود فرنگی :منبع فیبر و غنی از پروتئین
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در تابستان با این منبع فیبر
الغر شوید
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نخودفرنگی به دلیل فیبر
باالیی که دارد الغر کننده
است.
نخود سبز بر عکس جثه
ریزش ،سرشار از مواد مغذی
و مزایای بهداشتی است.
پروتئین و فیبر موجود در
نخود سبز سبب تقویت هضم
میشود و به کاهش وزن کمک
میکند ،و سرشار از آنتی
اکسیدان و مواد غذایی مانند
ویتامین  .K.، Cو منگنز است.
شیوههای گوناگونی برای لذت
بردن از این خوراکی مغذی
وجود دارد و میتوان آن را به صورت خام ،پخته شده ،آب پز و یا ترکیب
با مواد غذایی دیگر استفاده کرد.
نخود فرنگی گیاهی از حبوبات است .دانههای نخود فرنگی داخل
کیسههایی قرار گرفته اند و این کیسهها از آنجا که از گل به عمل میآیند
و در خود دانههایی را جا داده اند در واقع نوعی میوه هستند ،ولی
دانههای نخود فرنگی از گیاه به شمار میآیند.

حبوبات تعلق دارد .مانند گیاهان دیگری که دانه هایشان درون غالف
گیاه قرار دارند؛ مانند ،نخود ،عدس ،لوبیا که همگی جزو خانواده حبوبات
هستند .با این وجود نخود فرنگی عموما به عنوان عضوی از خانواده
سبزیجات به فروش میرسد.
خواص آنتی اکسیدانی نخود سبز ضد بیماری و فیبر و پروتئین موجود در
آن با تعدادی مزایای بالقوه سالمت همراه است .اضافه کردن نخود سبز
به رژیم غذایی به حفظ سالمت و هضم کمک میکند ،قند خون را کنترل
و حتی برای کاهش وزن نیز مفید است.

نخود فرنگی چیست؟
به لحاظ فنی ،نخود فرنگی دانه میوه  Pisium sativumاست .آنها از
غالفهایی تشکیل شده اند که حاوی چندین نخود کوچک هستند و
معموال به رنگ سبز و یا زرد میباشند.
در واقع نخود فرنگی از خانواده سبزیجات به شمار نمیرود و به خانوده

 – ۱کمک به کاهش وزن
نخود فرنگی دارای کالری کم و سرشار از پروتئین و فیبر است ،اضافه
کردن چند دانه نخود فرنگی به رژیم غذایی میتواند برای کاهش وزن
شگفت انگیز باشد .فیبر و پروتئین هر دو به شما کمک میکنند تا
احساس سیری کنید و اشتها را کاهش میدهد و در نهایت منجر به از
دست دادن وزن میشود.
چگونه تاثیر میگذارد؟ پروتئین عمل هضم در معده را تسریع میکند
و حتی سطوح گرولین و هورمونهایی که مسئول گرسنگی هستند را
کاهش میدهد .در همین حال فیبرها به سادگی و آرامی هضم میشوند
و به حس سیر شدن و کاهش وزن کمک میکنند.
برای دریافت بهترین نتایج ،مطمئن شوید نخود فرنگی را با مقدار زیادی
مواد غنی از پروتئین و فیبر باال ترکیب کرده اید .چند نمونه از مواد غذایی
که به صورت یکپارچه میتوانند به رژیم غذایی افزوده شوند عبارتند از:
لوبیا سبز ،عدس ،دانه غالت و آجیلها.
 – ۲سرشار از پروتئین
پروتئین جز جدایی ناپذیر از سالمت کلی بدن است .نه نتها سبب
سالمت موها ،پوست ،عضالت و استخوانها میشود بلکه بدن را برای
ساخت و ساز ،ترمیم بافتهای آسیب دیده و تولید هورمون و آنزیمهای
مهم یاری میکند .کمبود پروتئین سبب ایجاد اختالالتی در سالمت
میشود و با عالئمی مانند اختالل در ایمنی و کاهش ناگهانی سطح انرژی
همراه است.
نخود فرنگی منبع غنی از پروتئین است ،هر یک فنجان آن حاوی  ۸.۶گرم
فیبر است .این محتوای موجود در نخود فرنگی را میتوانید در سایر مواد
گیاهی مانند کینو آ .و گیاه تاج خروس بیابید.
 – ۳کنترل قند خون
با وجود پروتئین و فیبر در نخود سبز هر دو میتوانند به کنترل قند خون
کمک کنند و حتی از عالئم دیابت  Diabetesمانند خستگی ،تکرر ادرار
و سر درد جلوگیری کند .فیبر باعث کاهش جذب قند در جریان خون
میشود و در نهایت منجر به حفظ سطح طبیعی قند خون شده .در عین
حال مصرف پروتئین را افزایش میدهد که برای مبتالیان دیابت نوع ۲
مفید است.
نخود فرنگی دارای شاخص گلیسیمی نسبتا پایین است .بر اساس
یک مقاله منتشر شده در مجله  Clinical Nutritionآمریکایی ،مصرف
غذاهایی که شاخص گلیسیمی پایینی دارند مانند نخود فرنگی ،ممکن
است با کاهش خطر ابتال به دیابت همراه باشند.
 – ۴هضم سالم
با مصرف  ۸.۸گرم و یا یک فنجان نخود فرنگی در رژیم غذایی تا ۳۵
درصد نیازهای روزانه فیبر را از میان بر دارید .ترکیب غذاهایی با فیبر
باال و رژیم غذایی میتواند تاثیر مثبتی بر جنبههای مختلف سالمت تان
داشته باشد ،خصوصا در رابطه با هضم آسان.
فیبر سبب افزایش حرکات روده شده و تا حدودی حجم دفع منظم را
افزایش میدهد .فیبر حتی برای درمان شرایط گوارشی مانند ریفالکس
معده ،زخم معده ،دیورتیکولیت و هموروئید مفید است.
 – ۵مقابله با رادیکالها آزاد
نخود فرنگی سرشار از انتی اکسیدان است که میتواند برای مبارزه با
رادیکالهای آزاد و کاهش التهابات و آسیبهای اکسیداتیو به سلولها
کمک کند .با توجه به غلضت باالی آنتی اکسیدانها در نخود فرنگی،
برخی مطالعات نشان داده اند که در مقابله با سرطان نیز مفید هستند.
ساپونین یکی از انواع آنتی اکسیدانها موجود در نخود فرنگی است که
ممکن است در مهار رشد تومور و مقابله با سلولهای سرطانی مفید
باشد .در واقع ،مطالعهای در سال  ۲۰۰۹در خارج از کانادا گزارش داد که
ساپونینهای موجود در نخود فرنگی و سایر حبوبات دارای اثرات درمانی
مختلف هستند که در مقابله با چند گونه سلول سرطانی به خوبی عمل
میکنند .مطالعه منتشر شده در  Filoterapiaاشاره دارد که ساپونینها
از رشد و گسترش سلولهای سرطانی جلوگیری میکنند.
این فعالیت و مقابله با سلولهای سرطانی یکی از دالیلی است که نخود
فرنگی را در میان غذاهای ضد سرطانی قرار داده است.
با نگاهی کوچک به محتویات درون نخود فرنگی به سرعت در خواهید
یافت که مصرف این ماده غذایی در رژیم غذایی به چه میزان حائز اهمیت
است و چه لیستهایی از ویتامین و مواد معدنی را برای بدن و سالمت
ارائه میدهد .نخود سبز کم کالری ،اما حاوی فیبر و پروتئین باال است،
به عالوه تعدادی مواد مغذی دیگر مانند ویتامین  ،.Kمنگنز ،ویتامین .C
و تیامین دارد.

سرگرمیو ورزش
فروردین:

اردیبهشت:
یک اشتباه را مدتهاست که
زندگی می کنید و خودتان را
گول می زنید ،اگر امروز جلوی
آن را نگیرید وقتی به خودتان
می آیید که دیگر بسیار دیر شده است و نمی
توانید جبران کنید .جهت تصمیم گیری برای
یک خرید حتما از فردی خبره استفاده کنید،
تا سرتان کاله نرود .یادتان باشد از شخصی
که در روزهای سخت کمکتان کرده قدردانی
کنید.
خرداد:
به دلیل نوع مدیرت شما در
مواقع مختلف ،پیشنهاد بسیار
خوب کاری به شما می شود.
با وارد شدن به این حوزه در
مسیری قرار می گیرید که قبال تجربه نکرده
بودید ،از این موضوع نگران نباشید و از این
تغییر استقبال کنید .در رابطه با مسائل
احساسی خود ،دچار مشکل و سردرگمی
شده اید .بهتر است این همه بی تابی و
کالفگی از خودتان نشان ندهید.

مهر:

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

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

بهمن:

آبان:

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

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

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

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

آذر:

شهریور:

ایده های خوب می توانند
درهای بسته بسیاری را به
روی شما باز کنند ،حتی اگر
مجبور باشید ،با شخصی که
برایتان ارزش قائل نیست معاشرت و کار
نکنید .اعتماد به نفستان را از شما می گیرد.
در زمینه مالی با شریک خود مشکل دارید.
بهتر است هر چه زودتر به بهبود این رابطه
فکر کنید .در حال حاضر این رابطه مهمترین
مسئله زندگیتان به حسای می آید.
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برای بدست آوردن چیزی که می
خواهید باید جدیت بیشتری
نشان دهید ،فراموش نکنید
بهشت را به بها می دهند نه به
بهانه .به تازگی از بستر بیماری برخاسته اید،
مراقب سالمتی خود باشید .هیچ چیز مهمتر
از سالمتی نیست .بزودی شخصی به شما
پیشنهادی می کند ،این پیشنهاد می تواند در
کار و درآمدتان تاثیر بسزایی بگذارد.

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

اتفاقی ناراحت کننده برای
چندمین بار برایتان رخ داده،
الزم است هر چه سریعتر
تغییری در برخوردتان با مردم بدهید ،ادامه
کاری باعث خستگی و افسردگی شما می
شود ،بهتر است هر چه زودتر کار را به فرد
معتمد و ماهر بسپارید .با ذهن و جسم
خسته به جایی نمی رسید ،شما به خوبی می
دانید که از زندگی عاطفیتان چه میخواهید.
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- ۱زمــان حاضــر -جوهــر قلیــا -چنــد کلمــه
- ۲مجلس اعیان -از غذاهای محلی شمال
خراسان -نمایشنامهای از مولیر ،نویســنده
فرانسوی

- ۲غیرطبیعــی -طایفهای از مغوالن -همان
مام است

- ۴باد ســرد -الزم -جانور خیالی ترســناک
- ۵شهره آفاق -اهل تصوف -پیگیری
- ۶عاشــق -نوشــیدنی -بصیر
- ۷پزشــک اتاق عمل -توبه کردن -از محبت
خارها ...میشود
- ۸آتش -کنایه از آدم بالتکلیف و آواره
است -خریدوفروش
- ۹گل ســرخ -کهنه و فرسوده -هوای گرفته
-۱۰وســیله ای برای برقــراری ارتباط تصویری
اینترنتــی -طی طریــق عرفانی -گاوچــران
آمریکایی
-۱۱داســتان -آمدن  -همان مشکی است

In touch with Iranian diversity

افقی:

- ۱زندان روح تفسیر شدهاست

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

- ۳گل ته حــوض -درختکاری شــده -خــودرو
باربری بزرگ
- ۴کوهی مشــرف به سنندج -درستکار و
قابل اعتماد -گفت وگوی اینترنتی
-۵آشکار
بازپرداخــت

و

نمایان-

سگ

کودکانــه-

- ۶خالصه کــردن -نگهبان -زیبا و دلفریب
- ۷اشــاره به دور -صــدا -از ارتفاعات اســتان
کرمانشــاه

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

- ۲رادیکال -تابلویی زیبا از استاد محمود
فرشچیان

- ۳گاهی از آن میزدایند  -آب گوارا -نوعی
زینت روی لباس
- ۴پیش خدمت رستوران -خواهر اسفندیار
در شــاهنامه -میخ استوار محکم
- ۵جانشین او -پشت ســر هم -دو شــب
پیش
- ۶الهه ماه و جنگل -مجموعه شعری از زنده
یاد مهرداد اوستا -راهی که به آخر نمی رسد!
ملزومات اداری -روحانی یهودی

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

- ۸از انجیل هاست  -موی مصنوعی بلند-
آزاد

- ۱۰نوشــتاری -پناهگاه -از طوایف ایرانــی

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

- ۱۱عالــم غیب -رهبــر ســرخ جامگان -زمین

- ۱۲قد بلند را به آن مثال میزنند-
کندذهن -جای پا

مســطح و وســیع اطراف کوه

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

- ۱۲تلخ -عروســک -هر یــک از داالنهای
بزرگ بازار

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

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

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

- ۱۴میوه ریز شــیرین -تازه و جدید-
معکــوس

جدول عمومی -شماره 1508
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- ۱قرار نیست همیشه حرفــش یکی باشد! -
مقصود و مطلــوب -اول

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

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

- ۱۵کتابی درباره تأثیر فوتبال بر سیاســت
و فرهنگ نوشــته سایمون کوپر با ترجمه
عادل فردوسی پور.
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عمودی:

- ۷نوعی مصالح ســاختمانی پیش ساخته -از

- ۱۰پایتخت فراری -زنده به آب -آلبومی با
آواز اســتاد شجریان
- ۱۱به حد مطلوب نرســیده -سلســله
آغامحمدخان -آخریــن زندانی نازی
- ۱۲گیاهــی خودرو -کرم کدو -چنــد رقم
- ۱۳آفریدگار -بدون حرکت -ســمت راســت
- ۱۴صدای زنبور -سابقه -عــدد نیم قرنی
- ۱۵واحد شــمارش بســته بندی برنج-
گوسفند استرالیایی -جای خلوت و آرام.

- ۳خردمند -بحر -کوهستانی در آمریکای
جنوبی
- ۴دارای پیچ وخــم -آتــش -رشــتهای در
شمشــیربازی
- ۵مشــک -نوعی بیمــاری گیاهــی قارچــی-
بیماری کــه نمی تواند حرکــت کند
- ۶نســوان -مرتعش -حس بویایــی
- ۷ســیب انگلیســی -ســکه کم ارزش -آســان
- ۸ظلمــت -غزال -شــاعر قصیده ســرای عهــد
قاجار
- ۹سخن گفتن -فیلمی ســاخته مجید
مجیدی -قدیمی
- ۱۰بله شــیرازی -از آن به عنوان مهاجم در
آمریکای شمالی یاد میشود  -زندانبان
- ۱۱شهرســتانی در اســتان اصفهان -مجموعــه
داســتانی نوشــته جــالل آل احمد -بنابــر این
- ۱۲از الفبا -گاو یالدار تبت -گروهی از خوارج
- ۱۳نوعــی ضایعه پوســتی -همســایه عراق-
بزرگوارتر
- ۱۴فیلمی با بازی آنتونی هاپکینز ساخته
جاناتان دمی -کیســه پول قدیمی
- ۱۵دلجویی -میوه گرمســیری -راه روشن.

جدول خانواده  -شماره 1508



گزیده خبرهای ورزشی

پدر علیرضا اما برای فرزند ارشدش در روزهای تابستان برنامه خاصی
داشت .علیرضا به همراه پدر در کارخانه دوچرخهسازی کار میکرد تا
مفهوم کار ،تالش و استقالل را یاد گیرد.
جهانبخش در این خصوص گفت :من چرخهای دوچرخهها را درست
میکردم ،پدرم میخواست که من با دستهای خودم پول دربیاورم و
مستقل شوم .درست کردن چرخها در کارخانه دوچرخهسازی خاطره
خوب و خوشایندی برایم بود .اما چیزی که برای من خوشایند نبود زمان
کم برای فوتبال بازی کردن بود .من از ساعت  ۶صبح تا  ۵بعداز ظهر کار
میکردم و پس از آن تا ساعت  ۸شب وقت داشتم که فوتبال بازی کنم.
بسیار خسته بودم ولی همچنان عالقه داشتم که در خیابانها مشغول
بازی کردن فوتبال باشم.
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در سن  ۱۵سالگی جهانبخش برای ادامه دادن به فوتبال خود به تهران
آمد .در سن  ۱۷سالگی راهی شهر اصلی پدرمادرش یعنی گیالن شد و
برای داماش بازی کرد .وی از ابتدا در پست دفاع راست بازی کرد زیرا که
هافبک راست در آن زمان کامال در سیطره مهدی مهدویکیا بود.

علیرضا جهانبخش در مصاحبه با مجله  AFCبه بیان زندگی فوتبالی خود
در دوران نوجوانی پرداخت و در خصوص جامجهانی و جام ملتهای آسیا
سخن گفت.
به گزارش وبسایت نود ،مجله " "AFC - Quarterlyدر جلد اصلی خود
عکس جهانبخش را قرارداد و مصاحبهای با ستاره ایرانی پس از درخشش
در جام جهانی را منتشر کرد که در زیر بخوانید:
علیرضا جهانبخش پسر اهل قزوین در یک خانواده فوتبالی به دنیا آمد.
وی در این رابطه گفت :من از خانواده به شدت فوتبالی آمدم
و پدر ،عمو و پسر عموهایم بسیار به فوتبال عالقه داشتند.
یکی از بهترین خاطراتی که هنوز فراموشش نکردم لحظه
صعود ایران به جام جهانی  ۱۹۹۸فرانسه بود .من پنج یا
شش ساله بودم و بازی دراماتیک صعود ایران به جام جهانی
و پیروزی مقابل استرالیا را دیدم .کل کشور بسیار خوشحال
شده بودند ،همه در خیابانها آمده بودند و جشن گرفتند.
از پدر و مادرم که عاشق فوتبال هستند تا مردمی که برای
خوشحالی به خیابانها آمده بودند.
صعود ایران به جام جهانی  ۱۹۹۸فرانسه لحظهای مهم در
زندگی جهانبخش بود .فرزند دوم این خانواده پنج نفری (
یک خواهر بزرگتر و یک برادر کوچکتر) به فوتبال عالقهمند
شد .البته معلم مدرسه زیاد مشوق علیرضا نبود و ممکن
بود فوتبالش در روزهای آغازین نوجوانی به پایان رسد .اما
جهانبخش به دلیل استعدادش در بخش جوانان ورزشهای
هندبال و فوتسال انتخاب شد.

به مانند بسیاری از فوتبالیستهای ایرانی ،علیرضا فوتبال را
در خیابانها و بازی با بچههای محل زندگی در قزوین آموخت.
جهانبخش در خصوص بازی در کوچهها گفت :کامال ً یادم
است که برای زودتر تمام شدن مدرسه عجله داشتیم تا در
کوچه با بچهها فوتبال بازی کنیم .تمام چیزی که برایم مهم
بود ،یک توپ کوچک و بازی در کوچهها و خیابانها بود.
اینکه دمای هوای بین  ۳۲تا  ۳۵درجه است ،زمستان است
 ،هوا سرد است برایم مهم نبود .فقط میخواستم که خوش
بگذارنم .بهترین چیز بازی با بزرگترهای خودم در خیابانها
بود زیرا که آنان میگفتند که علیرضا مهارت جالبی دارد و برای

با استعداد مشخص علیرضا بر همگان ،پدر مادر وی نیز به انگیزه فرزند
خود میبالیدند و خوشحال بودند.
وی اظهار داشت :من از خانواده ثروتمندی نبودم ولی همیشه پدرم مرا
حمایت میکرد زیرا میدانست که من تنها میخواهم به دنبال انگیزه و
هدفم در زندگی بروم.

در رقابتهای بازیهای آسیایی زیر  ۱۹سال  ، ۲۰۱۲جهانبخش  ۲گل برای
ایران به ثمر رساند و تیمش را کمک کرد تا به یک چهارم نهایی برسد.
وی گفت :پس از آن رقابتها شنیدم که باشگاه نایمخن یک پیشنهاد
به من داده است .در آن زمان من پیشنهادهایی از فرانسه و ترکیه نیز
ی آنها را میشناختم و میدانستم که آنان با جوانان
داشتم .اما آکادم 
چگونه کار میکنند .در ایران بازیکنان خوب زیادی است ،بازیکنانی فردی
با مهارتهایی خوب ،اما میدانم که اگر بخواهم بازیکن بهتری شوم باید
هر روزم بهتر از دیروز باشد ،به همین خاطر راهی اروپا شدم.
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وی ادامه داد :یاد گرفتن زبان برایم اصال ساده نبود،
هفتههای اول بسیار سخت بود زیرا که هلند با ایران
تفاوتهای زیادی دارد .فرهنگی متفاوت ،زبان و تفکری
متفاوت دارند .من از کشوری اسالمی به کشوری دیگر نقل
مکان کردم که کار سختی بود و من باید با شرایط خودم را
وفق می دادم .ارتباط با همتیمیها هم کار سختی بود زیرا
زبانشان را بلد نبودم .موقعی که از نایمخن پیشنهادم را
گرفتم تقریبا  ۲ماه وقت داشتم و باید تصمیمم را میگرفتم.
در آن زمان معلم خصوصی زبان انگلیسی داشتم ولی این
کافی نبود .اینکه چه میگویند را متوجه میشدم ولی اینکه
بخواهم پاسخشان را بدهم خیلی کار سختی بود .در آنجا
معلم زبان گرفتم و همزمان با یادگیری زبان انگلیسی به
آموختن زبان هلندی پرداختم .پس از چند ماه توانستم با
همتیمیهایم معاشرت کنم و صحبت کنم.
پس از  ۲فصل بازی در نایمخن و دریافت کردن جایزه
برترین بازیکن لیگ دسته دوم اردیویزه هلند این موقعیت
برای جهانبخش ایجاد شد تا یک پله جلوتر برود.
وی گفت :این تصمیم بسیار بزرگ بودم که باید در سن
 ۲۲ - ۲۱سالگی میگرفتم .من در آن زمان بهترین بازیکن
فصل شده بودم و همه انتظار داشتند که قدمی خوب
بردارم ،پیشنهادهای مختلفی داشتم ولی تصمیم گرفتم
در هلند بمانم زیرا میخواستم که بیشتر یاد بگیرم ،در
رقابتها بازی کنم و پس از  ۲سال بیشتر از فرهنگ ،سبک
بازی ،زبان و مردم هلندیها میدانستم ۳ .پیشنهاد داشتم
و آلکمار بهترین آنها بود .خیلی خوشحال بودم که چنین
قدمی را برداشتم .یک مصدومیت بد در اولین فصل به من
اجازه نداد که آنگونه که دوست دارم بازی کنم ،در  ۲۳بازی
تنها  ۳گل به ثمر رساندم .در فصل بعد بهتر شد و این آمار
به  ۱۰گل رسید .در فصل سوم  ۲۱گل و دریافت کفش طالی
لیگ هلند ۱۲ .پاس گل ،خودم دوست دارم که گل بسازم
تا گل بزنم ،احساس بهتری پاس گل به من میدهد .البته
این بدان معنا نبوده که کفش طالی ارزشی برایم ندارد .این
بهترین جایزهای بوده که تاکنون گرفتهام .صادقانه بگویم
این لحظه مهمترین و بهترین لحظه زندگیام بود .خیلی
برایم ارزش داشت و پاسخ زحماتم را گرفتم.
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وی در این خصوص اظهار داشت :من ورزشهای مختلفی را
امتحان کردم حتی کونگفو و ورزشهای دوومیدانی ،برای تیم
ملی هندبال بازی کردم و یکی از انتخاب شدگان فوتسال تیم
جوانان بودم .فکر کنم  ۱۲سالم بود که معلم ورزشمان به من
گفت که باید راهم را پیدا کنم .باید بین فوتبال و فوتسال یک
رشته را برگزینم .در آن زمان من فوتبال را انتخاب کردم.

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

وی در این خصوص گفت :اولین بازی که من انجام دادم در لیگ دسته
اول در پست دفاع راست بود .در آن زمان باشگاه خرجهای زیادی کرده
بود و بازیکنان بزرگی را خریده بود .دوست داشتم که هافبک راست بازی
کنم ولی مهدویکیا توسط باشگاه خریداری شده بود .مربی در آن زمان
جستجو کرد که چه کسی میتواند در پست دفاع راست بازی کند .این
درخواست را به من کرد و من گفتم چرا که نه؟ در بازی اول و دوم در
پست دفاع راست بازی کردم ولی پس از آن به آنها گفتم که میخواهم به
دروازه نزدیکتر باشم .به همین دلیل به پست وینگر راست منتقل شدم.
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جهانبخش ادامه داد :این جایزه متعلق به خانوادهام ،مدیربرنامهام،
دوستانم و همه ی بازیکنان تیم بود .تمام افرادی که به من کمک کردند.
هیچوقت این جایزه را فراموش نمیکنم و میدانم که راهی طوالنی برای
کسب عنوان فردی برای تیمم دارم.

ساکت :تصمیم فدراسیون
فوتبال ادامه همکاری با
کیروش است

به دالیچ یا فرد دیگری فکر نمیکنیم

در زمان بازی در اروپا جهانبخش به یکی از بازیکنان تیم ملی ایران بدل
شد .زمانی که تنها  ۱۹سال سن داشت در لیست  ۲۳نفره کیروش برای
جام جهانی  ۲۰۱۴برزیل جای گرفت .تنها  ۴۹دقیقه بازی کرد ولی تجربه
بزرگی را در آن سطح بازی بدست آورد.
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وی در این خصوص گفت :اولین جام جهانی برایم تجربه فوقالعادهای
بود .تنها  ۶ماه بود که در اروپا بازی میکردم .در زمین فوتبال و بیرون
آن چیزهای زیادی آموختم و در سن  ۱۹سالگی قرار گرفتن در جام جهانی
تجربه گرانبهایی است زیرا که بیشتر میآموزی و بیشتر بهترین بازیکنان
دنیا را میبینی.
جهانبخش در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه نیز تاثیر فراوانی برای تیم ملی
و ثبت این عملکرد درخشان در روسیه داشت ،پس از پیروزی مقابل
مراکش ،ایران مقابل قهرمان جام جهانی  ۲۰۱۰در یک بازی نزدیک و
سخت شکست خورد ،در بازی با پرتغال نیز که یک بر یک پایان رسید
یک موقعیت فوقالعاده داشت که طارمی آن را به گل تبدیل نکرد .اتمام
جام جهانی به این شکل برای ایرانیها یک ناراحتی تمام بود ولی ایران
طرفداران زیادی به خاطر آن  ۲بازی پیدا کرد.
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جهانبخش هنوز  ۲۴سال سن دارد و خود را به عنوان یکی از برترین
ستارههای تیم ملی ایران معرفی کرده است .هیچ افتخاری نیز باالترین از
پوشیدن پیراهن تیم ملی برای کسی وجود ندارد .ایران که از سال ۱۹۷۶
تاکنون قهرمان جام ملتهای آسیا نشده است به خاطر عملکردش در
جام جهانی از فشار زیادی در این بازیها برخوردار است.
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ستاره ایران در این خصوص گفت :میدانم که به خاطر یک فصل
فوقالعاده انتظارها از من زیاد است .تالش خواهم کرد که بهترین توانم
را برای تیم ملی بگذارم چه بازی جام جهانی باشد چه دوستانه و چه جام
ملتهای آسیا .مشخصا این رقابت بسیار مهم است .میدانیم که این ۲
رقابت برای مردم اهمیت زیادی دارد .یکی از رویاهایم قهرمانی در جام
ملتهای آسیاست ،اتفاقی که مدتهاست بدست نیامده است.

اتفاق عجیب برای یک هوادار
فوتبال در جام جهانی
هوادار تیم انگلیس از همسرش مقداری پول قرض می گیرد تا برای
تماشای مسابقات جام جهانی به روسیه برود.
او در حین تبادل شماره تلفن با یک هوادار برزیلی تصویر او بر روی
صفحه ی بزرگ ورزشگاه نقش می بندد .همسرش این تصویر را می بیند
و به او پیامک می زند :یا در روسیه بمان ،یا با این زن به برزیل برو ،قبل
از هر چیز پولی را هم که از من قرض گرفته بودی تا به جام جهانی بروی
برگردان!

دبیرکل فدراسیون فوتبال گفت :موضع قطعی فدراسیون حفظ و تداوم راه
موفقیت آمیز فوتبال ملی با کارلوس کیروش است و نام هیچ شخص دیگری
مطرح نیست.
به گزارش وبسایت نود ،محمدرضا ساکت در گفتوگو با سایت فدراسیون
فوتبال با رد هرگونه شایعه درباره حضور مربیانی چون دالیچ در فوتبال ایران
اظهار داشت :تصمیم و تأکید قطعی ریاست فدراسیون فوتبال و همچنین
هیئت رئیسه فدراسیون ادامه فعالیت آقای کیروش است .برنامه فدراسیون
فوتبال این است که این حرکت سازمان یافته فنی در تیم ملی ادامه پیدا کند.
تأثیرات این حرکت در عملکرد مطلوب فنی تیم ملی با وجود تمام محدودیتها
و مشکالت و همچنین تداخل بازیهای لیگ قهرمانان با برنامههای کارلوس
کیروش در جام جهانی مشهود بود.
وی افزود :فدراسیون فوتبال ضمن رد برخی شایعههای جسته و گریخته درباره
اسامی متفرقه همچون دالیچ یا ...اعالم میکند به چیزی جز تداوم همکاری با
کارلوس کیروش فکر نمیکند.

مارکار آقاجانیان مربی تیم ملی
فوتبال ایران از تمام هواداران
خوب تیم ملی تشکر کرد
«علیرضا بیرانوند با تمرین و کار زیر نظر کادر فنی تیم ملی به آمادگی
حراست از دروازه این تیم در جام جهانی  ۲۰۱۸رسیده است».

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ،مارکار آقاجانیان با ابراز خوشحالی و
رضایت مردم از عملکرد تیم ملی ایران در رقابتهای جام جهانی گفت :بنده
به نوبه خودم و از طرف کادر فنی و بازیکنان از تمام هواداران خوب تیم ملی
تشکر میکنم .چه هوادارانی که در طول مسابقات و حتی قبلتر از آن از داخل
ایران و همینطور در ورزشگاهها از تیم ملی حمایت کردند و چه هوادارانی که
برای قدردانی از عملکرد تیم ملی ساعت چهار صبح به فرودگاه آمدند و از تیم
ملی آنچنان استقبال کردند .امیدوارم با این حمایتها تیم ملی همیشه رو به
جلو حرکت کند و باعث افتخار ایران شود.
عضو کادرفنی تیم ملی با بیان اینکه پیش از شروع رقابتها گروهی خاص
مسائلی را درباره تیم ملی مطرح کردند و حتی برای تیم ملی جوک ساختند،
خاطرنشان کرد :این گروه تیم ملی را به پراید تشبیه کردند و حریفان به
فراری تشبیه شدند ،اما واقعیت این است بعد از قرعهکشی با برنامهریزی که
کیروش انجام داد تیم ملی تمرینات دو روزه ریکاوری بدنی و کارهای ذهنی
را آغاز کرد .از همان روز نخست کل گروه تیم ملی به کارش اعتقاد داشت
و آرام آرام خودمان را به هدفمان نزدیکتر کردیم .البته هدف نهایی گروه
صعود به دور دوم رقابتها بود و در حالی که خیلیها پیش از جام جهانی
فکر این موضوع را هم نمیکردند ،اما تیم ملی با همین هدف وارد مسابقات
شد .اگر کمی خوش شانس بودیم یا از نگاه فنی ،اگر اردوی اولیهمان با حضور
تمامی بازیکنان برگزار میشد و بعضی از بازیهای تیم ملی لغو نمیشد،
میتوانستیم به غیر از کسب بهترین نتیجه تاریخ فوتبال ایران به مرحله حذفی
هم صعود کنیم.
آقاجانیان ادامه داد :قبل از بازیها خیلیها حتی این شانس را برای ما قائل
نبودند که به رؤیای صعود به دور دوم جام جهانی فکر کنیم ،اما وقتی کار با
تمرینات ریکاوری ذهنی و بدنی استارت خورد و تا زمانی که در جام جهانی
تمریناتمان را پیش میبردیم به این موضوع اعتقاد داشتیم و نقش آقای
کیروش بهعنوان فرمانده تیم غیرقابل انکار است.
مربی تیم ملی به ستایش رسانههای بزرگ دنیا و کارشناسان مطرح فوتبال
جهان از نمایش تیم ملی در جام جهانی اشاره کرد و گفت :بخش اعظم هواداران
فوتبال ایران از عملکرد تیم ملی در روسیه رضایت دارند و این مهر تأییدی بر
عملکرد تیم ملی در جام جهانی است .درباره نقش کیروش در این عملکرد هم
نیازی به توضیح نیست ،چرا که هیچکس نمیتواند منکر نقش اصلی او در این
عملکرد باشد و نقششان به طور کامل مشخص است .سرمربی تیم ملی برای
موفقیت تیم تمام تالشش را انجام داد و تعصبش را به تیم ملی بارها نشان
داده است؛ به ویژه آن جایی که حتی برای موفقیت تیم ملی ایران مقابل تیم
ملی کشورش ایستاد و از حق ایران مقابل پرتغال دفاع کرد.
وی به برخی نقل قولها درباره تقسیم عملکرد بازیکنان تیم ملی به داخلی
و لژیونر اشاره داشت و افزود :بعضی افراد این تبعیض در عملکرد را مطرح
کردند ،اما جا دارد توضیح دهم که کادر فنی ،پزشکی و کل گروه تیم ملی
چطور تالش کردند تا بازیکن مصدومی مثل مجید حسینی دو ماه به صورت

اختصاصی در تیم ملی تمرین کند و به مسابقات برسد .این را هم خود بازیکن
و هم باشگاه استقالل میتوانند شهادت دهند که چطور این بازیکن به درمان،
ریکاوری و فیزیوتراپی در تیم ملی پرداخت و به تدریج خودش را به وضعیت
ایدهآل رساند تا بتواند در باالترین سطح فوتبال دنیا بازی کند .بازیکنی 21
ساله که کمتر کسی فکر میکرد ،بتواند در جام جهانی بازی کند و این هم فقط
از فردی مثل کیروش بر میآید که چنین ریسکی کند.
وی افزود :امید ابراهیمی هم بازیکنی بود که در آخرین بازی استقالل در فصل
بازی نکرد و با مصدومیت به تیم ملی آمد .کادر تیم ملی تالش بسیار زیادی
انجام داد تا این بازیکن به شرایط بازی برسد .او حتی در بازی مقابل ترکیه
هم در وضعیت  50درصد بود ،اما با کارهایی که از سوی کادر تیم ملی انجام
گرفت توانست به سطح بازی در جام جهانی برسد .وحید امیری هم هفتهای
دو تا سه روز به پک میآمد تا مشکل کتفش برطرف شود و همیشه زیر نظر
کادر پزشکی تیم ملی بود تا آماده جام جهانی شود .پژمان منتظری ،روزبه
چشمی و خیلی دیگر از بازیکنان در تیم ملی از این خدمات که البته وظیفه
کادر فنی بود ،بهره بردند.
آقاجانیان یادآور شد :تمام حرف آقای کیروش در این مدت این بود که
بازیکنان را با تجهیز مجموعه پک به آخرین حد آمادگی جسمانی و ذهنی
برسانیم .به طور مثال قبل از جام جهانی برخی روی علیرضا بیرانوند حساب
باز نمیکردند ،اما دیدید که در جام جهانی چه اتفاقی افتاد .بیرانوند همان
بیرانوند بود ،اما با کارهای اصولیتری که از لحاظ ذهنی و تمرینی روی او
انجام گرفت به شرایط بسیار بهتری رسید .بقیه بازیکنان نیز چنین شرایطی
داشتند .رامین رضاییان ،مهدی طارمی ،مرتضی پورعلیگنجی و در مجموع
همه بازیکنان با تمرینات سخت به باالترین سطح رسیدند و کادر فنی و در
رأس آن کیروش تمام وقت برای بازیکنان زحمت کشیدند و مطمئنا ً هیچ کس
نمیتواند بین این گروه مشکلی ایجاد کند.
وی ادامه داد :باور به توانایی تیم برای رسیدن به رؤیای صعود چیزی بود که
ابتدا کیروش به ما تزریق کردند و توانستیم این باور را به بازیکنان انتقال
دهیم .کارهای خیلی زیادی انجام شد و کسانی که در کنار تیم ملی بودند،
مانند مسئوالن فدراسیون دیدند که در تیم ملی چگونه کارها انجام شد و
چگونه به جزئیات پرداختیم و در نهایت بازیکنان توانستند به نحو احسن
آنچه را که کادر فنی خواست در زمین پیاده کنند .به اعتقاد من این بازیکنان
شایسته بیشتر از اینها هستند.
مربی تیم ملی فوتبال کشورمان در پاسخ به این سؤال که پس از صعود ژاپن
از مرحله گروهی فضای دو قطبی در برخی رسانهها ایجاد شد و بسیاری بین
ایران و ژاپن به مقایسه پرداختند ،گفت :برای پاسخ به این سؤال باید این
واقعیت را بگوییم که ژاپن و کره جنوبی از لحاظ سیستماتیک ،سخت افزاری
و برنامهریزی برای تیمهای پایه و همچنین آینده نگری چشمانداز  30ساله
داشته و دارند .برای درک بهتر این موضوع یک مثال میزنم .ژاپن و کرهجنوبی
 16سال قبل میزبانی جام جهانی را به عهده داشتند و توانستند یک رویداد
بزرگ را برگزار کنند .بر اساس همین واقعیت شما میتوانید متوجه شوید که
آنها از چند سال قبل جام جهانی  2002کار سیستماتیک خود را آغاز کردهاند؛
برنامهای که همچنان تداوم دارد.
آقاجانیان افزود :کره ،ژاپن و استرالیا برنامه یک ساله یا کوتاه مدت ندارند
و همیشه بلند مدت به آینده نگاه میکنند و هیچ چیز نمیتواند جلوی آنها
را بگیرد ،بنابراین نمیشود مقایسهای انجام داد .ما براساس داشتههایمان
حرکت کردیم .در دو سال اخیر ما به زمین  60متری پژوهشگاه نفت قانع
بودیم و جا دارد از مسئوالن این پژوهشگاه تشکر کنم ،اما تیمی که همه از
آن توقع دارند تا بهترین نتیجه را بگیرد و توانست بهترین نتیجه تاریخ فوتبال
ایران را در جام جهانی کسب کند ،در زمین  60متری تمرین کرد و این یک
واقعیت است .این مقایسه را میشود از لحاظ بازیهای دوستانه هم انجام
داد که رقبایمان بدون مشکل مالی به مصاف حریفان میرفتند .فدراسیون
فوتبال ایران هم تمام تالشش را کرد تا بهترین امکانات را در اختیار تیم ملی
بگذارد ،اما این واقعیت است که محدودیت بودجهای وجود داشت ،موضوعی
که به هیچ وجه ژاپن و کرهجنوبی با آن روبهرو نیستند.
مربی تیم ملی در پاسخ به این سؤال که پس از پایان جام برای ایران
مهمترین دستاورد فوتبال ایران از این رقابتها را چه میدانید ،گفت :حضور
در جام جهانی دستاوردهای زیادی برای فوتبال ایران داشت که یکی از این
دستاوردهای مهم این بود که آینده فوتبال ما حداقل برای  10سال با توجه
به بازیکنان جوانی که در تیم ملی بازی کردند ،تأمین شد و این برای آینده
فوتبال ایران بسیار مهم است .این بازیکنان نشان دادند با حمایتهای بیشتر
میتوانند کارهای بزرگتری انجام دهند .ضمن اینکه شخصیت و نگاه فوتبال
دنیا نسبت به فوتبال ایران تغییر پیدا کرد و اکنون همه رسانههای بزرگ دنیا
با احترام فراوانی درباره فوتبال ایران صحبت میکنند.
وی افزود :از جمع  23بازیکنی که در جام جهانی در ترکیب تیم ملی ایران
حضور داشتند ،تنها چهار بازیکن سابقه بازی در جام جهانی را داشتند که دو
نفر از این چهار بازیکن دقایق بسیار کمی در جام جهانی برزیل بازی کردند.
این یعنی  19بازیکن ایران سابقه حضور در جام جهانی را نداشتند و این نشان
میدهد که تیم ما کامال ً جوان بود و با وجود این جوانی تحت تأثیر فشار
مسابقات قرار نگرفت .این در حالی است که در همین جام جهانی هم دیدیم
که بعضی از بازیکنان بزرگ دنیا نتوانستند فشار جام جهانی را تحمل کنند.
شاید اگر داوریها کمی با ما مهربانانهتر برخورد میکرد ،تیم ما میتوانست
به مرحله بعد صعود کند.
آقاجانیان در پاسخ به برخی انتقادها از نمایش دفاعی ایران مقابل اسپانیا
اظهار داشت :هیچ تیمی مقابل اسپانیا تهاجمی بازی نمیکند ،چون نوع
فوتبال این تیم چنین اجازهای را به رقبا نمیدهد .برای مثال بازی روسیه و
اسپانیا را نگاه کنید .روسیه به عنوان تیمی که چهار سال بدون فشار مسابقات
انتخابی جام جهانی ،خودش را برای حضور در جام جهانی آماده میکرد و
بهترین بازیهای دوستانه را پشت سر گذاشت و از امتیاز تماشاگر و میزبانی
برخوردار بود ،مقابل اسپانیا  120دقیقه دفاع کرد و مالکیت  21به  79داشت
و توانست با نمایشی کامال ً تدافعی بعد از وقتهای اضافی در ضربات پنالتی
اسپانیا را شکست دهد .این واقعیتی است که نمیشود کتمان کرد و در کل
جام تنها کمی مراکش مقابل اسپانیا تهاجمی بازی کرد ،چون آنها هم در آن
بازی چیزی برای از دست دادن نداشتند و باید اسپانیا را شکست میدادند.
عضو کادرفنی تیم ملی گفت :بهتر است یادآوری کنم که همیشه آرزوی فوتبال
ایران این بود که تیم ملی به جام جهانی صعود کند و تیم ملی ایران توانست
برای دومین بار پیاپی دو بازی مانده به پایان مرحله انتخابی و بدون گل خورده
به جام جهانی صعود کند .این تیم در روسیه هم توانست بهترین نتیجه تاریخ
فوتبال ایران را کسب کند و طبیعی است که بعد از این نمایش باید بیشتر به
تیم ملی احترام بگذاریم.

اجا ر ه  /همخانه
(وودکرافت) نورتونکوور با
امکانات اینترنت ،کیبل ،دارای

اﺳﺘخﺪام آراﯾﺸﮕﺮ

اجاره آﭘارتمان  /آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ۲اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﻪ ،ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺰرگ و روﺷﻦ ،اﯾﻦ واﺣﺪ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﯿﺎط ﻣﺤﺼﻮر

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﺎرک ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ،ﻣﺪرﺳﻪ ،اﺗﻮﺑﻮس و
ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ .ﺑﺎ  ۵دﻗﯿﻘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﮐﯿﺘﻼم ﺳﻨﺘﺮ

This unit located in a Cul- de Sac off Meadow vista place

استخر ،سالن ورزش ،سونا و

اجاره ﻣاهانه ۱٣٣٠ :دﻻر

جاکوزی آماده اجاره میباشد.

ﺑﺮای اﻃﻼﻋات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑا ﺷماره زﯾﺮ )ﻓﺮﺷاد( تماس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

به یک آرایﺸﮕر خانﻢ یا آﻗا ،برای کار در آرایﺸﮕاهی
در دانتاون ونکوور نیازمندیﻢ.
واجﺪﯾن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑا ﺷماره زﯾﺮ تماس ﺣاﺻﻞ ﻓﺮﻣاﯾﻨﺪ.

تلفن۷۷۸ - ٣۸۸ - ٣۲۵٣ :

۶٠۴ - ۷۲۷ - ۴۵۵۵

تلفن۷۷۸ - ۸۸۱ - ۴۵۴۲ :

اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

• ﻧﻘﺎﺷﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ،ﮐﺎﺷﯿﮑﺎری،ﮐﻔﭙﻮش ﭼﻮﺑﯽ
• ﻻﻣﯿﻨﯿﺖ و ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺮدن زﯾﺮزﻣﯿﻦ
ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺗﻠﻔﻦ۶۰۴ - ۴۴۰ - ۵۰۰۹ :

ﻟﻄ
ﺑﺮآ فا ﺑﺮای
ورد
ﻣﺠانﯽ
تماس ﺑ
ﮕﯿﺮﯾﺪ.
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یک اتاق در آپارتمان  ۲خوابه

آ گهـیهـای اجاره ،فروش و نیازمندیهـا

Queens Road Daycare
ﯾﺎﺳﻤﻦ دوﻟﺖﻧﯿﺎ )ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺸﺎور ﮐﻮدک(

ﺑﺎ ﻣﺪرک

)(E.C.E Infant Toddler Special Needs

و  ٢٠ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ روانﺷﻨﺎﺳ

تلفن۷۷۸ – ۲٣۵ – ٠٩۲۵ :

)ﺑﺎﺑﮏ(

In touch with Iranian diversity

Paciﬁc 4 Renovation
تﻌمﯿﺮات و نﻮﺳازی ﺳاﺧﺘمان

778-862-2528

P-4-C
Paciﬁc 4 Conﬆruction

230 - 1185 Paciﬁc St. Coquitlam, BC. V3B7Z2

Email: paciﬁc4construc�on@hotmail.com

ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺮدن زﯾﺮزﻣﯿﻦ و ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﺗﻐﯿﯿﺮات داﺧﻠﯽ
ﻧﻮﺳﺎزی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﺣﻤﺎم
ﺑا تﻀمﯿن
ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﺼﺐ دک و ﻧﺮدﻩ ،دک ﮐﺎورﯾﻨﮓ ،ﺣﺼﺎر ﺣﯿﺎط
ﮐﯿفﯿﺖ
ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﻧﺼﺐ درب و ﭘﻨﺠﺮﻩ
ﻧﺼﺐ هﺎردوود ،ﻟﻤﯿﻨﺖ ،ﺑﯿﺲﺑﺮد و ﻣﻮﻟﺪﯾﻨﮓ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺑﺮق و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ
Reza Moradian

آﻣﻮزﺷﮕاه رانﻨﺪﮔﯽ
SUN-RISE
ﮐﻮﮐﯿﺘﻼم  -ﺑﺮناﺑﯽ

Cell: 604 - 779 - 4825

ﻗﺎدری

مدرس تاﺋید شده در استان بریتیﺶ کﻠمبیا

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن

Tel: 604-671-9880

www.BehPrinting.com

ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﭼﺎﭘﻰ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻳﻚ ﺳﻘﻒ
ﮐﺎﺭﺕ ﻭﯾﺰﯾﺖ ،ﻓﻮﻟﺪﺭ ،ﻓﻼﯾﺮ ،ﺑﺮﻭﺷﻮﺭ ،ﭘﻮﺳﺘﺮ ،ﮐﺘﺎﺏ ،ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ ،ﻻﺭﺝ ﻓﻮﺭﻣﺖ ،ﺗﻘﻮﯾﻢ ،ﭘﺎﮐﺖ
ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﺑﻮﺭﺩ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﻨﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺎﻭﺭﯾﻦ ﺍﻣﻼک ﻭ ...

 ۱۰۰۰ﮐﺎﺭﺕ ﻭﯾﺰﯾﺖ ﻓﻘﻂ ۴۹٫۹۵
ﻋﺪﺩ

ﺩﻻﺭ

• ﭼﺎپ ﻣﻤﺘﺎﺯ  ۲ -ﺭﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻧﮕﯽ  -ﻣﻘﻮﺍی ﺿﺨﯿﻢ ۳۰۰ﮔﺮﻣﯽ

ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎپ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﺎﺭﺕ ﻭﯾﺰﯾﺖ  :ﻻﻣﯿﻨﺖ ،ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺿﺨﯿﻢ ،ﺍﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ،ﻣﮕﻨﺖ ﻭ ...

ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﯿﺰﻧﺲ ﮐﺎﺭﺕﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﻫﯿﺪ

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻮﻣﺎﻧﺪ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -ﺗﺠﺎری

)ﺑاﺳالهاﺗﺠرﺑﻪﺑرﻗﮑاریدرﮐانادا(

ﺗﻌﻤﯿﺮات  -اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮق ورودی  -ﺑﺮقﮐﺸﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ
- New house wiring
- Renova�ons
- Upgrade service

Command_electric@yahoo.com

Phone: 604-218-1033
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آرایش  -پوست و زیبایی
ونکو (پوست و اپیالسیون) نورتونکوور

۶۰۴ ۳۶4-۸۴۱۶

هـایده (نورت ونکوور)

۶۰۴ ۸۳۸-۶۶۰۷

دکتر نازیال سلطانی (خانوادگی)

آژانس مسافرتی
۶۰۴ ۹۸۲-۱۱۱۶

اطلس
النا (مورینکی تراول)

دی تراول

۶۰۴ ۷۷۰-۱۴۳۳

(پرگل خدادوست)

رویال (نورتونکوور)

604 ۷۷۰-۱۷۵۰

کاپیتان کوک (آزاده موسویان)

۶۰۴ ۷۸۰-۴۰۰۵

کتایون چایچیان

۶۰۴ ۹۸۴-۳۱۸۱

مورین کی تراول

604 986-4404

نسترن نامدار

۶۰۴ 984-3181

۷۷۸ ۷۰۹-۳۴۳۲

باله ملی پارس

آموزش موسیقی
البرز رحمانی
بابک بقائی

Simcity

(سیامک)

حسن امتیازی (فیزیک،ریاضی،کلکولس) ۶۰۴ ۷۱۰-۹۶۰۲
دکتر فریبرز موجبی (ریاضی-فیزیک) ۷۷۸ ۹۰۳-۴۷۵۰

ایزد نگهدار

دارالترجمه رسمی ترایسیتی

۶۰۴ ۴۹۲-۰۶۶۶

دالور قدرشناس Ph.D

۶۰۴ ۸۱۷-۴۶۸۹

سهیل حاتمی (مترجم رسمی) کوکیتالم ۶۰۴ ۳۳۸-۷۳۶۴
۶۰۴ ۷۷۱-۱۴۴۷

علی نگهبان

(دف)

(تار  -سهتار)

دانیال حمیدی (سنتور و تئوری)

۲۳۶ ۸۸۱-۱۲۹۱

محمد خرازی (گیتار)
محمد عباسی (ویولن ،سنتور ،آواز)

۶۰۴ ۹۸۰-۶۰۴۹

علی نوربخش (ویلون)

604 ۷۱۹-2347

ارز
ادونسد اف اکس

(مترجم رسمی)

(نورتونکوور)

Buckleup

سان رایز (حسین قادری)
شایان
مینو

۶۰۴ ۹۷۱-۶۵۷۵

دانیال (کوکیتالم)

۸۸۴۰-۲۸۵ ۷۷۸

دنیا (وستونکوور)
حافظ (نورتونکوور)

۶۰۴ ۹۸۴-۴۴۴۵

رویال (نورتونکوور)

۶۰۴ ۹۸۸-۱۰۷۰

604 ۷۱۸-۹۰۹۰

شیراز (ونکوور)

ابراهـیم تحصیلی (ازدواج)

طالق کانادائی

604 862-0522

(پرکردن فرم طالق)

604 983-2867

تلویزیون
آریا

604 ۳۹۶-۱۹۱۹

پرواز

604 723-4307

تولید فراوردههـای غذائی
دهـکده (رویال گورمه)

حامد منصوری

۶۰۴-۴۶۸-۵۷۴۷

علی باطنی (باكاد كنسولتینگ گروپ)

604 986-5554
۶۰۴ ۵۰۵-۱۰۰۰

مهران حلوی (ایرانتو)

بازرسی فنی ساختمان
دکتر امیر بهکیش

برق (مسکونی  -تجاری)
۶۰۴ ۲۱۸-۱۰۳۳

( Commendکامند)
( VanCanمجید)
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جهـانگیر فامیلی

604 836-5663

حمید علیزاده

۷۷۸-۶۸۸-۸۷۷۴

رضا مصبریان

۶۰۴ ۹۸۸-۸۳۹۹

محمدرضا کاردی

۷۷۸ ۳۷۸-۵۶۳۶

منصور خلیلی

۷۷۸ ۸۹۸-۳۲۰۲

ان.آی.تی

604 468-6104

امیگرانت سرویس

604 684-7498

امیگریشن (مركزی)

604 666-2171

برنابی مولتیكالچرالسوسایتی

604 431-4131

سازمان ایرانیان غرب کانادا

604 726-1650

رز

۶۰۴ ۹۸۰-۲۶۴۹

مهـوش صالحی

604 727-8986

رادیوهـا

مهـران تقوائی

۷۷۸ ۳۸۸-۷۵۰۰

شبانه

۶۰۴ ۷۰۸-۱۴۷۰

مهـوش صالحی

۷۷۸ ۸۳۸-۹۱۵۱

فارسی ونکوور

778 709-9191

مینو

604 552-3336

604 983-6700

داریوش (خدمات نرمافزار اپل و ویندوز) 778 ۹۱۸-۲۸۱۵

واحد بهـداشت نورت شور

کتابفروشی

ساندویچی
604 990-0062

كلبه

سردخانه و دیگهـای حرارتی
جمال

۶۰۴ ۹۱۰-۶۰۸۰

ساتراپ (مجید)

604 723-0171

ویوا سرو یس

604 ۵۵۱-۴۴۴۴

طراحی گرافیک و تبلیغات
بهـروز زمانی  -طراح گرافیک

  

604 671-9880

عكاسی و فیلمبرداری
۶۰۴ ۹۸۳-۰۰۱۵
۷۷۸ ۶۸۹-۸۱۱۱
604 9۲۵-۶۸۰۰

فروشگاه مواد غذائی
آریا (ونکوور)

۶۰۴ 569-1744

اوربان گیت (کوکیتالم)

۶۰۴ ۴۷۲-۸۸۸۸

افرا (نورتونکوور)

604 987-7454

بازارچه یاس (نورتونکوور)

۶۰۴ ۹۹۰-۹۰۰۶

پارس (نورتونکوور)

۶۰۴ 988-3515

پارسیان (کوکیتالم)

604 931-6121

(نورتونکوور)

۶۰۴ ۹۸۵-۲۲۸۸

پرشیا

پرشیا (برنابی)

پرشیا

(کمرشیال) ونکوور

چهار باغ (نورتونکوور)

دایانا

www.PanBeh.com

پانبه

۷۷۸ ۲۷۹-۵۵۱۴
۶۰۴ ۵۵۹-۳۸۰۰
۶۰۴ ۹۸۵-۲۹۴۹

(برنابی)

۶۰۴ 676-07۱6

604-671-9880
۶۰۴ ۹۰۴-۰۸۲۱

نیما

گلفروشی
طال

موكتشویی و واكس كفپوش
فرهـاد

604 984-6010

مهـدکودک و پیش دبستانی
حمیرا (کوکیتالم)

۷۸۸ ۸۸۲-۶۸۹۴

کوئینز ر ُد (یاسمن) نورتونکوور

778 822-7537

نوسازی و تعمیرات ساختمان
بابک

۶۰۴ ۴۴۰-۵۰۰۹
۶۰۴ ۹۶۱-۹۴۱۱

رافیک
رضا مرادیان
فیروز

778 386-2400

778 ۸۶۲-۲۵۲۸
۷۷۸ ۷۷۳-۸۰۱۲

(سرویس درب گاراژ)

۶۰۴ ۲۵۸-۸۶۵۶

منصور

لوله كشی

وام

امیر

604 7۶7-۲۲۴۲

رامین امینیان

۶۰۴ 787-8462

حمید

604 307-1221

حسین پژمان

۶۰۴ ۹۲۵-۷۵۶۵

ویما (گاز و لولهکشی)

604 779-2305

مدارس زبان فارسی

604 696-2946

استار (نورتونکوور)

داروخانه

شادو ویدیو

الله

604 986-6364

نورت شور مولتی كالچرال

مترو ونکوور

604 ۹۸۷-۹۸۵۵

گلستان

604 988-2931

778 686-1432

دیوید دی جی

رکس

604 990-7767

موزائیك (صدیقه)

مرکز تعمیر انواع بویلر و فرنس

604 ۹۱۰-۶۲۴۷

۶۰۴ ۹۷۳-۰۱۱۹

604 254-9626

۶۰۴ ۹۹۶-۲۷۲۷

دی جی

قنادی

کامپیوتر

آلبرت

مژ گان معتمدیان (ونکوور)

میت شاب اند دلی

(النزدل)

604 983-2020

مشاور سرمایهگذاری و بازنشستگی

۷۷۶ ۸۳۸-۹۱۵۱

۶۰۴ ۶۰۳-۹۰۹۹

۶۰۴ ۴۰۸-۲۴۰۸

قصابی

کتایون شیرزاد

خانقاه نعمت الهـی ونكوور

عمران

الدن کرامتی (نورتونکوور)

كانون فرهـنگی ایران وكانادا

604 519-7977

604 240-4403

604 913-1144

۶۰۴ ۵6۲-۲۵۳۰

604 ۹۸۰-۷۴۷۴

بنیاد کانادا و ایران

تیشین

حمل و نقل

دندانپزشكان

بنیاد رودكی

604 696-1121

۶۰۴ ۹۴۴-۶۶۶۴

فرنس ـ گاز ـ شومینه

نورتوست (دکتر شارعی) نورتونکوور

604 739-9491

مشاور خانواده و کاریابی

منصور خلیلی

604 990-7272

604 982-0981

سلمان باذوق

۶۰۴ 944-۹292

۷۷۸ ۸۹۸-۳۲۰۲

پیتر هـانت

مدیس (دکتر شهـریاری) پورتکوکیتالم

انجمن خوشنویسان ایران (ونکوور) 778 889-4820

ابراهیمی

۶۰۴ 783-6097

محمدرضا کاردی

حمید زرگرزاده

604 988-1212

فرهـنگی ـ هـنری

آقاخانی

۷۷۸ ۳۷۸-۵۶۳۶

پرینت دیپو

فارماسیو (دکتر حقی) وستونکوور

آرزو ناظری

شاهـین گلستانی

آذین ویدئو

604 9۲۵-۳۳۰۴

604 990-1718

۷۷۸ ۲۳۱-۹۸۷۹

604 941-4455

دیپو (نورت ونكوور)

604 723-6284

(خانم نوری)

آالیانس پرینت

۷۷۸ ۹۸۷-۰۸۵۹

بیمه

سازمانهـا و انجمنهـای اجتماعی

604 552-7999

(مسکونی  -تجاری)

۶۰۴ ۵۰۰-۰۳۰۳

لذیذ (وستونکوور)

604 420-2220

چاپخانه

کاپی

امور مهـاجرت

778 833-2307

()Speedy

ازدواج و طالق

۶۰۴۹۱۲-۰۱۵۴

مشاور امور مالی و حسابداری
604 737-0236

۶۰۴ 428-۷۳۷۳

مركز خانواده نورت شور

۶۰۴ ۷۷۳-۰۰۹۶

604 98۰-۹۹۷۷

کازبا اکسپرس (دانتاون ونکوور)

604 988-5281

تعمیرات لوازم خانگی
انوش

کازبا (نورتونکوور)

۶۰۴ ۹۸۰-۷۳۷۳
۶۰۴ 72۰-۷۳20

یک و یک

مركز اطالعاتی كردهـا-ونكوور

۶۰۴ ۹۲۸-۲۲۲۴

نانسی

(نورتونکوور)

ونک (نورتونکوور)

604 438-4020

www.zula.ca/farsi

604 987-5544

ی
نیوشا خلیل 

604 ۷۸۳-۲۵۲۵

(وستونکوور)

(ونکوور)

۶۰۴ ۹۲۲-۴۶۰۰

۶۰۴ ۷۷۹-۴۸۲۵

امین

۶۰۴ ۹۱۳-۲۳۲۴

سالمت (نورتونکوور)

(فرهاد)

604 9۱۳-۰۶۶۰

نادر انتطامی

604 341-2903

(کوکیتالم)

604 877-0139

۶۰۴ ۹۸۳-۲۸۶۷

604 441-3677

میترا

۶۰۴ ۴۷۲-۰۰۴۹

مینو اشتری

604 618-۴۰۰۴

604 ۷۷۰-۲۱۲۱

فدراسیون سراسری پناهـندگان

تعلیم رانندگی

۶۰۴ ۵۱۸-۸۳۸۷

604 551-3963

۶۰۴ ۹۹۰-۳۰۰۰

(کوکیتالم)

۷۷۸ ۸۵۵-۴۴۰۷

(تار  -سهتار)

۶۰۴ ۳۶۵-۶۹۵۲

(مترجم رسمی)

۷۷۸ ۲۳۸-۷۹۲۵

۶۰۴ ۹71-5113

اتحادیه ایرانیان

ترجمه
آرش اندرودی

۶۰۴ ۵۶۶-۴۲۲۲

کازبا (دانتاون ونکوور)

تدریس خصوصی

فریبرز خشا

حسین زلیخاپور (پیانو،آکورئون،سلفژ ) ۶۰۴ ۶۱۸-۹۷۰۹

۶۰۴ ۵۵۲-۹۱۴۰

۷۷۸ ۵۵۸-۷۰۸۰

گلناز (مترجم رسمی)

ارژنگ عطاالهی

۶۰۴ ۹۲۲-۷۳۷۲

زیتون
خلیج فارس

تابلوسازی

۶۰۴ ۷۱۰-۰۲۴۱

آموزش رقص

In touch with Iranian diversity

پزشکان

دکتر مسعود شاهرخی (خانوادگی)

رستوران

رز مارکت

(استان بیسی)

ایرانیان
خانقاه اویسی شاه مقصودی

604 913-0601

دهـخدا (نورت ونكوور)

خیام

سپیده گیریوز ()BMO

سودابه موسوی

(كوكیتالم  -برنابی  -ونکوور)

نور دانش (کوکیتالم)

604 258-7440
604 ۴۴۲-۹۴۳۱

مشاور امالک
آرش آهنی

۶۰۴ ۸۴۲-۴۰۰۴

احسان وجدانی

604 ۹۸۸-۹۵۷۱

ایرج بابائی

604 ۶۲۶-۱۰۳۳

جواد ایروانی

604 72۶-۴۲۵۸

رضا خدابخش

۶۰۴ ۹۱۶-۷۲۱۲

شهـین شهـمیرزادی

604 ۷۸۰-۴۰۵۰

فریده کیهـانی

604 723-9655

علی رحمانی

604 649-9917

علی معنوی

604 ۳۱۲-۲۳۸۳

محمد صوفی

۶۰۴ ۷۸۳-۸۰۰۷

محمد محبوبی

۷۷۸ ۸۹۵-۲۵۱۱

محمد طاهرخانی

۷۷۸ 656-۱010

مهـناز ماشینچی

604 ۶۱۷-۷۷۵۸

Phone: 778.300.4414
Email: info@shahrgon.com | ads@shahrgon.com | editor@shahrgon.com
Facebook: https://www.facebook.com/shahrgon | Google+: https://plus.google.com/+Shahrgon

Mailing Address:
B 3 - 1410 Pa rk way B l v d . , D e p t . 4 , C o q u i t l a m , B r i t i s h C o l u m b i a V 3 E 3 J 7 , CA N A DA

۶۰۴ ۷۲۲-۶۵۶۵

()RBC

ورزش

604 ۲۶۱-۶۵۶۴
604 985-6863

۶۰۴ 916-0056

باشگاه شاهـین (فوتبال)

604 936-6464

وكیل مهـاجرت و مدافع
بهار مشرقی

()Rutledge Law

بیژن احمدیان

()Bijan Law

حسین فرامرزی
Hanson & Co

604 ۹۸۸-۴۱۵۵
7755-674 604

604 ۹۱۵-۹۴۴۶
۶۰۴ 984-7555

Kinman & Associates
Lakes, Whyte LLP

604 ۷۲۷-۴۵۵۵
۶۰۴ 984-3646

ماتیو فهی

604 ۵۶۱-4۶۴۴

مژده شهریاری

604 ۲۴۸-4۷۸۱

مسعود جهانی

()Jahani Law

نازنین کهن
نغمه هدایتبیگ

877 400-0453
۶۰۴ ۹۸۴-۷۵۵۵
604 ۶۲۹-۶۷۵۷
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ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎوش ﻋﻔﺖﭘﺮور

Tel: 604 – 378 – 0876
• اﻧﻮاع درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه و ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ
• درﺧﺘﭽﻪﻫﺎ و ﮔﻞﻫﺎی داﺋﻤﯽ و ﻓﺼﻠﯽ
• ﮔﻠﺪانﻫﺎی آوﯾﺰ و روﻣﯿﺰی )داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن و ﻣﺤﻮﻃﻪ(
• اﻧﻮاع ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺻﯿﻔﯽﺟﺎت
• اﻧﻮاع ﮔﻠﺪانﻫﺎی ﺗﺎﯾﻠﻨﺪی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
• ﺧﺎک و ﮐﻮد ارﮔﺎﻧﯿﮏ
• ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽ

In touch with Iranian diversity
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از  ٩ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ٧ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
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ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر :ﻫﻔﺖ روز ﻫﻔﺘﻪ
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کالس های  ۸تا ۱۲دبیرستان
شروع کالس ها :سپتامبر ،ژانویه ومی

کالسهای تابستانی :جوالی تا آگوست

بهترین انتخاب برای ورود به بهترین دانشگاهها
سیستم  ۳ترمی :در هر ترم  ۴درس که جمعا برابر  ۱۲درس در سال میباشد آموزش
داده میشود که درمقایسه با دبیرستانهای معمولی که در سال  ۸درس آموزش داده میشود
برتری داشته و دوره دبیرستان سریع تربه پایان میرسد.
مشاورین تائید شده :این مشاورین به دانش آموزان پیرامون اهداف درسی شان و نیز
فارغ التحصیلی از دبیرستان ،ورود به دانشگاه و انتخاب رشته تحصیلی کمک مینمایند.
سرویسهای آموزشی رایگان  :کالس های تقویتی و کالس های آمادگی جهت امتحانات
استانی ،کمک و راهنمایی برای پر کردن فرم های ورودی دانشگاه ها به منظور کسب
موفقیت بیشتر.

In touch with Iranian diversity

شروع کالس ها :درماههای ژانویه ،می وسپتامبربوده وظرفیت هر کالس حداکثر
۱۵دانش آموز است.

عالوه برکالسهای  ۸تا ۱۲دبیرستان ،برنامه های تحصیلی ذیل نیزارائه میگردد:
ـ دوره های  ۶هفتگی تابستانی (از جوالی تا آگوست)
ـ دوره های آماده سازی برای تحصیالت آکادمیک (گرامر ،خواندن ،نوشتن و درک مطلب)
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میزان فارغ التحصیلی دانش آموزان  ۱۰۰درصد و ۷۰درصد ورود به بهترین
دانشگاه ها :
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University of Toronto
University of Alberta
University of Waterloo
Queen’s University
McGill University

University of British Columbia
Simon Fraser University
University of Victoria
University of Ottawa
McMaster University

Pattison High School
981 Nelson Street, Vancouver, BC

azar@pattisonhighschool.ca

Phone: (604) 608-8788

www.pattisonhighschool.ca

مشاور فارسی زبان ما به شما کمک خواهد کرد

 Landmarkدارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻧﮑﻮور را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ارﺗﻘﺎء ﻣﯽدﻫﺪ.

● ﺑﺎﺷﮕﺎه راﺑﺴﻮن :اوﻟﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﺶ ﺳﺘﺎره ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ در وﻧﮑﻮور در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۱۸۰۰اﺳﮑﻮارﻓﯿﺖ

Musson Cattell Mackey

● ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﺤﺼﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ؛ ﻃﺮاح داﺧﻠﯽ ژاﭘﻨﯽ  ،Ikebuchi Koichiroﻣﻌﻤﺎران ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ  PDP LONDONو آرﺷﯿﺘﯿﮑﺖ ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎﯾﯽ

● ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﻪ و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺎم ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺮﻣﺮ ،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ  minottiو ﻟﻮازم آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ gaggenau

● ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪای از ﮐﻒ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺗﺮاس ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  ۱۸۲اﺳﮑﻮارﻓﯿﺖ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ و ﻣﻨﺤﺼﺮی از  Coal Harbourو  English Bayرا در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢﻫﺎی
ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ

● ﺧﯿﺎﺑﺎن راﺑﺴﻮن  -ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻ در وﻧﮑﻮور ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ،ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻫﺎر ﺧﻮری و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﻣﻌﺮﻓﯽ »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی  ٢اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﻪ«

In touch with Iranian diversity

ﻓﻘﻂ ﯾﮏ راﺑﺴﻮن وﺟﻮد دارد
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ آدرس در راﺑﺴﻮن وﺟﻮد دارد
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This is not an oﬀering for sales. Any such oﬀering can only be made with
the applicable disclosure statement. Ar�st illustra�on or maps are only for
conceptual interpreta�on and may not be describing the project accurately. E.&.O.E.
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Phone: 778-300-4414
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Website: www.shahrgon.com

shahrvand
In touch with Iranian Diversity

BC

Mailing Address: B3-1410 Parkway Blvd., Dept. 4, Coquitlam, British Columbia V3E 3J7, CANADA

ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ

ﻣﺸﺎور ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
Jahan Famili, B.S.c. M.S.c. CAIB Vice President

ﭘﺮﮔﻞ ﺧﺪادوﺳﺖ daytravelbc@yahoo.ca
٭ ﭘﺮوازﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﭙﯿﺸﯿﺎل ﮐﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ

ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ:

٭ ﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﮑﺰﯾﮏ و ﺗﻮرﻫﺎی ﮐﺮوز ﺷﺎﻣﻞ :ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻧﻬﺎر ،ﺷﺎم
+ TAX

Air & Hotel $599.00

604-770-1433

CPBC # 63718

604-345-6617

•

Sussex Insurance
Agency Inc.

#203-1433 Lonsdale Ave., North Vancouver, BC.

ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﺑﯿﻤﻪ

ﻣ
ﺠﻤ
ﺩﺍﺳﺘ ﻮﻋﻪ
ﺎ
ﻧ
ﮐﯿﺘ ﻬﺎی
ﯽ

• اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ) ICBCو ﺧﺼﻮﺻﯽ(
• ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﯽ ،ﺗﺠﺎری
• درﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺎﻓﺮت

Fax: 604 - 986 - 5293

Tel: 604 - 988 - 6344

136 Weﬆ 3rd St. North Vancouver, BC. V7M 1E8

Cell: 604 - 836 - 5663

jahan@sussexinsurance.com

ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮﺍی ﭼﺎپ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟

ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺟﻠﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪی،
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﺭﮐﺪ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ
ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ،ﭼﺎپ ﻭ ﺻﺤﺎﻓﯽ ﮐﺘﺎﺏ
ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺣﺮﻓﻪﺍی ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍی
 ۱۰۰ﻋﺪﺩ ﮐﺘﺎﺏ
ﺑﺮﺍی ﺩﯾﺪﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﭼﺎپ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

۶۰۴-۶۷۱-۹۸۸۰

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺷﯽ ﭘﺎﻥﺑﻪ:
ﻧﻮﺭﺕ ﻭﻧﮑﻮﻭﺭ ،ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﭘﻤﺒﺮﺗﻮﻥ،
ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﻏﺮﺑﯽ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ  - ۱۱۸۱ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﮐﺘـﺎﺑﻔـﺮﻭﺷـــﯽ

ﮐﺘﺎﺏ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻓﯿﻠﻢ

www.PanBeh.com

Email: info@PanBeh.com
1181 West 16th Street, North Vancouver Tel: 604-671-9880

آﯾﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪهاﯾﺪ؟
ﻣﺎ ﮔﺮوهﯽ از وﮐﻼی ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ آﺳﯿﺐ و ﺟﺮاﺣﺖ هﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن در اﺳﺘﺎن ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽدهﯿﻢ.
اﮔﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﺎ را ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖآوردن ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
و ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روی ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﻬﺒﻮدی ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎورﻩ اوﻟﯿﻪ راﯾﮕﺎن هﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺑﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﻣﺸﺎور ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﺎ »ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺼﺒﺎح« ﺑﺎ ﺷﻤﺎرﻩ ﺗﻠﻔﻦ:
 ٦٠٤ - ٨٠٥ - ٥٩٤٣ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و هﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮑﻨﯿﻢ اﻃﻼع
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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