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 ۳۹ کم  دست  شدن  غرق  از  ترکیه  های  رسانه 
پناهجو از جمله چند کودک در آبهای ترکیه خبر 

داده اند.
این افراد سعی داشتند از طریق دریای اژه خود را 

به یونان برسانند.
براساس این گزارش بیش از ۶۰ نفردیگر نجات 

پیدا کرده اند.
انتظارمی رود که آمار  مقامات محلی می گویند 

کشته ها افزایش پیدا کند.
به گفته گارد ساحلی این پناهجویان قصد داشتند 
که خود را به جزیره لسبوس در یونان برسانند. 

برای  ها  مکان  ترین  محبوب  از  یکی  لسبوس 
ورود افرادی است که خواستار پناهندگی هستند.

امید  به  پناهجو  هزار  دهها  اخیر  های  هفته  در 
رفتن به اروپا از راه ترکیه وارد جزایر یونان شده 

اند.
که  است  گفته  مهاجرت  المللی  بین  سازمان 
آبهای  در  مهاجر   ۲۴۴ جدید  سال  در  تاکنون 

مدیترانه غرق شدند.
وارد  پناهجو  میلیون  یک  از  بیش  گذشته  سال 
بحرانی  امر  این  که  اند  شده  اروپا  کشورهای 

سیاسی را در این کشورها ایجاد کرده است.

پناهندگان افغان که در آلمان پذیرفته نشوند 
به افغانستان برگردانده خواهند شد

دارای  ــوزادان  ن تولد  ناگهانی  افزایش  پی  در 
به  که  جنوبی،  آمریکای  در  مغزی  نارسایی 
سازمان  شود،  می  داده  نسبت  زیکا  ویروس 
المللی  بین  اضطراری  وضعیت  جهانی  بهداشت 

اعالم کرد. 
اعالم این وضعیت، دوشنبه اول فوریه )۱۲ بهمن( 
بهداشت  سازمان  اضطراری  نشست  پایان  در  و 
جهانی در ژنو سوئیس برای بحث و بررسی در 

مورد شیوع ویروس زیکا صورت گرفت.
چن  مارگارت  جهانی  بهداشت  سازمان  رئیس 
نوزادان،  ناقص  مغزی  رشد  عارضه  که  گفت 
زیکا  ویروس  به  آلودگی  نتیجه  قوی  احتمال  به 
علمی  لحاظ  به  ارتباط،  این  هنوز  هرچند  است، 

کامال اثبات نشده است. خانم چن افزود که برای 
هماهنگ  واکنش  به  موجود،  وضعیت  با  مقابله 
برای  دلیلی  است، هرچند  نیاز  کشورهای جهان 
وضع محدودیت سفر به مناطق جغرافیایی خاص 

وجود ندارد.
رئیس سازمان بهداشت جهانی تاکید کرد که در 
ویروس  ناقل  های  پشه  کنترل  موجود،  شرایط 

زیکا در اولویت نخست قرار دارد. 
می شود  باعث  جهانی  اضطراری  وضعیت  اعالم 
مالی  منابع  همچنین  و  متخصصان  توجه  که 
آزمایشگاه های  در  تحقیقات  انجام  به  جهانی، 

سراسر دنیا در مورد این ویروس معطوف شود.
آفریقا،  غرب  در  ابوال  ویروس  شیوع  از  پس 

عملکرد سازمان بهداشت جهانی در مقابله با این 
ویروس در سطحی وسیع مورد انتقاد قرار گرفت. 
برخی متخصصان بر این باورند که این سازمان، 
در اعالم وضعیت اضطراری در مورد شیوع ابوال 

به موقع عمل نکرد.
به گفته پروفسور پیتر پایوت، از دانشکده بهداشت 
و طب حاره ای لندن، سازمان بهداشت جهانی در 
ویروس  شیوع  درباره  اضطراری  وضعیت  اعالم 
از  پس  ماه  پنح  تقریبا  و  کرد  عمل  دیر  ابوال 
وضعیت  آفریقا  غرب  در  ویروس  این  گسترش 

اضطراری اعالم شد.
شیوع  مورد  در  گفت  گذشته  هفته  چن  خانم 
ویروس زیکا نگرانی شدیدی وجود دارد و در پی 

گسترش ناگهانی این ویروس، به منظور بررسی 
راه های مقابله با آن کمیته ای اضطراری تشکیل 
داد. از زمانی که برای اولین ویروس زیکا در ماه 
مه سال گذشته میالدی )۲۰۱۵( در برزیل ردیابی 
شد، این ویروس در بیش از ۲۰ کشور جهان دیده 

شده است.
افزایش  ویروس،  این  بابت  از  نگرانی  بزرگترین 
)جمجمه  میکروسفالی  عارضه  با  نوزادانی  تولد 
کوچکتر از انداره طبیعی( و اختالل نادر سیستم 

عصبی موسوم به سندرم گیلن باره است.
است  داده که وضعیت ممکن  خانم چن هشدار 
وخیم تر هم بشود، زیرا امکان دارد چرخه آب و 
هوا  و  آب  شدید  تغییرات  باعث  ال نینیو  هوایی 

شده و به افزایش جمعیت پشه ناقل این ویروس 
در بسیاری از مناطق بینجامد. سازمان بهداشت 
چهار  حدود  امسال  که  کرده  بینی  پیش  جهانی 
میلیون نفر در کشورهای آمریکای جنوبی به این 

ویروس آلوده شوند.
این سازمان باید توصیه هایی را در مورد سفر به 
به زیکا منتشر کند و گسترش  آلوده  کشورهای 

ویروس در جهان را مورد ردیابی قرار دهد.
سازمان بهداشت جهانی همچنین، باید به اعالم 
بپردازد و  بیماران  از  بهترین شیوه های مراقبت 
تالش های خود را برای ساخت واکسن یا یافتن 

درمان بیشتر کند.

اعالم وضعیت اضطراری بین المللی به دلیل شیوع زیکا

اصالح طلب،  سیاسی  زندانی  زاده  تاج  مصطفی 
آیت  به  خطاب  زندان  از  سرگشاده  ای  نامه  در 
اهلل خامنه ای، نوشت که انتخابات در بسیاری از 
دموکراسی  آنها  در  هنوز  که  منطقه  کشورهای 

مستقر نشده نیز از ایران آزادتر است.
آقای تاج زاده با اشاره به سخنان چندی پیش رهبر 
ایران که گفته بود در هیچ کشوری به مخالفان 
حکومت اجازه ورود به قدرت را نمی دهند نوشت 
و  ترکیه  و  لبنان  و  عراق  چون  کشورهایی  در 
مالزی و تونس و افغانستان و فلسطین مسلمان 
و مارکسیست، لیبرال و سوسیالیست، باحجاب و 
بی حجاب، زن و مرد نامزد می شوند و با بهره 
مندی از رسانه های مکتوب، صوتی  تصویری و 

مجازی به رقابت با یکدیگر می پردازند.
با  دیــدار  در  پیش  چندی  خامنه ای  اهلل  آیت 

و  مجلس  انتخابات  برگزاری  دست اندرکاران 
خبرگان آینده تاکید کرده بود: در هیچ جای دنیا 
را  نظام  اصل  که  کسی  تصمیم گیری  مراکز  در 

قبول ندارد راه نمی دهند.
سخنان  این  به  اشــاره  با  زاده  تاج  مصطفی 
نوشته که منظور آقای خامنه ای از این سخنان 
نامزدهایی است که صد در صد در تمام زمینه ها 

مانند رهبر فکر نمی کنند و موضع نمی گیرند.
نادرستی  اثبات  برای  که  افزود  تاج زاده  آقای 
سوئیس  چون  کشورهایی  انتخابات  سخن،  این 
ایتالیا را یادآوری نمی کند و  و سوئد و آلمان و 
تنها به وضعیت برخی از کشورهای منطقه اشاره 
می کند که به گفته وی آزادی انتخابات در آنها 

با جمهوری اسالمی قابل قیاس نیست.
رایج  مورد  در  خود  ای، سخنان  خامنه  اهلل  آیت 

به  نظام  اصل  مخالفان  ورود  از  جلوگیری  بودن 
از  دفاع  در  را  دنیا  سرتاسر  در  حکومتی  مراکز 
شورای  سوی  از  شده  انجام  های  صالحیت  رد 

نگهبان بیان کرده بود.
مصطفی تاج زاده در نامه اخیر خود، در انتقاد از 
نگهبان  نوشته: شورای  نگهبان  عملکرد شورای 
در اقدامی جناحی و مهندسی شده صالحیت ۷۲ 
درصد داوطلبان خبرگان رهبری را رد کرده است.

میان  از  است:  افزوده  طلب  اصالح  زندانی  این 
۱۶۶ کاندیدای تأیید شده ۹۰.۴ درصد اصول  گرا 

و ۹.۶ درصد اصالح طلب و اعتدال گرا هستند.
اصول  ترتیب  این  به  است:  گرفته  نتیجه  وی 
بهترین  در  و  بدترین حالت ۸۰ درصد  در  گراها 
حالت ۱۰۰ در صد خبرگان بعدی را تشکیل می 

دهند.

تاج زاده به رهبر ایران: انتخابات در عراق و افغانستان 
ایران و فلسطین از ایران آزادتر است از  خود  گازی  شکایت  دومین  در  ترکیه 

موفق به دریافت حکم یک میلیارد دالر جریمه 
بابت گران فروشی گاز ایران به این کشور شد.

محمود  جمهوری  ریاست  دوران  ــر  اواخ در 
احمدی نژاد، ترکیه دو شکایت گاز از ایران را به 

دیوان داوری بین المللی ارائه کرد.
پیشتر این دادگاه در پرونده نخست که مربوط به 
کم فروشی گاز ایران به ترکیه بود، به نفع تهران 
رای داده بود، اما اکنون حمیدرضا عراقی، رئیس 
شرکت ملی گاز ایران، اعالم کرده است که در 
بود،  گاز  گران فروشی  به  مربوط  که  دوم  پرونده 
ایران به پرداخت یک میلیارد دالر جریمه محکوم 
بهمن،   ۱۳ روز سه شنبه،  گزارش  به  است.  شده 
آقای  نفت،  وزارت  به  وابسته  شانا،  خبرگزاری 
عراقی اعالم کرد که ترکیه ادعای کاهش ۳۵,۵ 
درصدی قیمت گاز وارداتی از ایران را به دادگاه 
ارائه کرده بود و دادگاه با کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصد 
با  ایران  نفت  وزیر  معاون  است.  کرده  موافقت 
بیان این که برای پرداخت این مبلغ باید روش و 
حد و نصاب مشخص شود، ادامه داد: درباره نحوه 

پرداخت جریمه مذاکره ای انجام نشده است.
بر اساس توافق سال ۱۹۹۵، ایران موظف است 
ترکیه  به  گاز  مکعب  متر  میلیون   ۲۷ روزانه  که 
صادر کند. قبال ترکیه در سال ۲۰۱۳ اعالم کرده 
را  ایران  گاز  متر مکعب  قیمت هر هزار  بود که 
گاز  قیمت  که  حالی  در  خرد،  می  دالر   ۴۹۰ به 

به  آذربایجان  و  روسیه  از  کشور  این  وارداتــی 
عراقی  آقای  است.  دالر   ۳۳۵ و   ۴۲۵ ترتیب 
به  گاز  صادرات  حجم  افزایش  درباره  همچنین 
نیز گفت که طرف ترک سه روز گذشته  ترکیه 
از ایران را داشت که  درخواست افزایش واردات 
افزایش  برای  شرایط  شده  انجام  هماهنگی  با 
نهایت  در  و  انجام  گاز  مترمکعب  میلیون  دو 
آنها  از سوی  گاز  این  از  مترمکعب  میلیون  یک 
برداشته شد. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به 
همکاری ایران و شرکت گازپروم نیز اشاره کرد 
و گفت:در این همکاری مذاکره ای برای صادرات 
عراقی  آقای  است.  نشده  انجام  ترکیه  به  گاز 
و  ایران  گاز  ملی  شرکت  همکاری  شد:  یادآور 
شرکت گازپروم در قالب تشکیل پنج کارگروه در 
نگهداری،  تعمیرات،  سرمایه گذاری،  بخش های 
می شود.  انجام  پاالیشگاهی  و  ذخیره سازی 
یکی  نظر  اظهار  به  واکنش  وی  سخنان  ظاهرا 
از اعضای هیئت مدیره گازپروم روسیه است که 
روز دوشنبه اعالم کرد این شرکت برای مشارکت 
ایران آماده است. به  در پروژه های صاردات گاز 
گزارش خبرگزاری اسپوتنیک از مسکو، آلکساندر 
گفت  گازپروم،  مدیریت  کمیته  معاون  مدودوف، 
که استان های شمالی ایران با کمبود گاز مواجه 
هستند و این کشور می تواند در صادرات گاز ایران 
به ترکیه مشارکت کند. روسیه هم اکنون از دو 

مسیر به ترکیه گاز صادر می کند.

محکومیت ایران به پرداخت یک 
میلیارد دالر جریمه به ترکیه

به گفته دولت ایران بانک های این کشور پس 
از چهار سال محرومیت، اکنون بار دیگر پس از 
رفع تحریم های مربوط به برنامه اتمی، به شبکه 
مهم سوئیفت برای انجام مبادالت بانکی وصل 

شده اند.
میان  راه دور  ارتباطات  )انجمن جهانی  سوئیفت 
از  مالی  موسسات  که  است  ای  شبکه  بانکی( 
طریق آن می توانند اطالعات مربوط به مبادالت 
مالی را به شکلی ایمن، استاندارد و قابل اعتماد، 

ارسال و دریافت کنند.
سوئیفت  از  استفاده  از   ۲۰۱۲ سال  در  ایران 

محروم شده بود.
اکنون ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطالعات 
 ۹ که  است  کرده  اعالم  ایران،  مرکزی  بانک 
بانک ایرانی از روز دوشنبه به این شبکه متصل 
بانک های  بانک مرکزی،  اینها شامل  اند.  شده 
تجارت، ملی، ملت، صنعت و معدن، پست بانک، 

سپه، توسعه صادرات و بانک رفاه است.
حکیمی  آقای  ایسنا،  خبرگزاری  گــزارش  به 
گذشته  سال  چهار  حدود  در  بانک ها  این  گفت: 
اکنون  ولی  بوده،  قطع  سوئیفت  به  اتصال شان 
و  نداشته  ــود  وج مشکلی  سوئیفت  نظر  از 

گواهینامه های الزم را دریافت کردند.
آقای حکیمی گفت که به جریان افتادن مبادالت 
از طریق سوئیفت چند روز زمان خواهد برد چون 
بانک های ایران باید نرم افزارهای تازه را متصل 
کنند که این حدود دو تا سه روز و حداکثر یک 
هفته طول می کشد تا بتوانند از طریق سوئیفت 

کارهای خود را انجام داده و پیام ارسال کنند.
که  داد  توضیح  ایران  مرکزی  بانک  مقام  این 
ها  بانک  بعضی  سوئیفت  به  اتصال  از  پیش  تا 
کارهای خود را به شیوه های دیگر و با هزینه های 
هزینه  پس  این  از  که  می دادند  انجام  باالتری 
پیدا  کاهش  توجهی  قابل  طور  به  آنها  مبادالت 
اتمی روز ۱۷  انرژی  المللی  بین  آژانس  می کند. 
ژانویه۲۷ دی تأیید کرد که ایران به تعهدات خود 
با گروه ۱+۵ عمل  اتمی  توافق جامع  اساس  بر 

کرده و اتحادیه اروپا و دولت آمریکا همان زمان 
اعالم کردند که تحریم های مرتبط با فعالیت های 
هسته ای ایران، از جمله تحریم های اعمال شده 

توسط شورای امنیت برداشته شده است.
به گفته مقام های ایرانی شبکه سوئیفت تحریم 

بانکهای ایرانی را روز ۲۷ دی ماه لغو کرد.
دسترسی به بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر

پیشتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران 
به رسانه های این کشور گفت که در نتیجه لغو 
مسدود  های  دارایی  به  اکنون  ایران  ها،  تحریم 
شده به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر در خارج 

از کشور دسترسی پیدا کرده است.
به گزارش رسانه های ایرانی آقای نوبخت گفت:  
این دارایی ها به طور کلی آزاد شده است و ما می 

توانیم از آن استفاده کنیم.
بود،  مرحله  این  به  مربوط  که  چیزی  گفت:   او 
چیزی  آن  اما  است  دالر  میلیارد  صد  بر  افزون 
شش  درحد  بود،  مرحله  این  از  دولت  سهم  که 
تا هفت میلیون دالر است، ولی اموال متعلق به 
بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی زیاد می باشد

آقای نوبخت همچنین گفت منابعی که در خارج 
از کشور به عنوان ارز است، بخشی از آن متعلق 
به خود دولت می باشد، بخشی آن از ذخایر بانک 
صندوق  به  دیگر  بخش  یک  و  است  مرکزی 
توسعه ملی و یک بخش دیگر مربوط به بانک ها 

و شرکت های دولتی است.
به گفته او بخش اعظم این مبالغ در بانک های 

چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه مانده بود.
ایران،  بازرگانی  اتاق  رئیس  پور،  جالل  محسن 
روز دوشنبه به صدا و سیما گفت: باز کردن ال 
سی )اعتبار اسنادی( و گشایش آن بعد از برجام 
رونق یافت و االن تجار و بازرگانان در بازکردن و 

گشایش اعتبار برای کشور مشکلی ندارند.
پس از اجرای برجام )برنامه جامع اقدام مشترک( 
گفته  ایران  مرکزی  بانک  رئیس  اهلل سیف  ولی 
بود که ایران براساس توافق اتمی به ۳۲ میلیارد 

دالر دارایی هایش دست می یابد.

اتصال بانک های ایران به سوئیفت 
پس از ۴ سال محرومیت

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص 
های  صالحیت  رد  از  ایران  در  نظام  مصلحت 
شورای  مجلس  انتخابات  در  گرفته  صورت 
گفته  و  کرده  انتقاد  خبرگان  مجلس  و  اسالمی 
مردم  جلوی  بی خودی  بندهای  انتخابات  در 

می بندیم.
او هشدار داده که  اگر انتخاب را به مردم تحمیل 

کنیم، شرارت پیش می آید.
)اول  بهمن   ۱۲ روز  رفسنجانی  هاشمی  آقای 
اهلل  آیت  بازگشت  سالگرد  مناسبت  به  فوریه( 
انقالب بهمن ۵۷ منجر  به  ایران که  به  خمینی 
مهرآباد  فرودگاه  یک  شماره  ترمینال  در  شد، 

تهران سخنرانی کرده است. 

داوطلبان  رد صالحیت  از  سابقه  کم  انتقاد  با  او 
توسط  خبرگان  و  مجلس  انتخابات  در  نامزدی 
رد  جمله  از  نگهبان  نظارت شورای  های  هیئت 
صالحیت  گفته  خمینی  اهلل  آیت  نوه  صالحیت 
امام خمینی است  اشبه به جدش  شخصیتی که 
را قبول نمی کنید؛ شما صالحیت خود را از کجا 

آورده اید؟ 
قضاوت  که  است  داده  اجازه  شما  به  کسی  چه 

کنید؟ 
چه کسی به شما اجازه داد که یکجا بنشینید و 

داوری کنید؟ 
برای مجلس و دولت و جاهای دیگر و اختیارات 

را در دست بگیرید؟ 

انتقادهایش  ادامه  در  رفسنجانی  هاشمی  آقای 
شما  برای  اسلحه  که  داد  اجازه  کسی  چه  گفته 

باشد و تریبون ها برای شما باشد؟ 
چه کسی اجازه داد که تربیون های نماز برای شما 

باشد و صداوسیما برای شما باشد؟ 
چه کسی به شما این ها را داد؟

 اگر امام خمینی و نهضت ایشان و اراده عمومی 
مردم نبود هیچ کدام از این ها نبودند.

گفته:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
قدرتی ندارم فشار بیاورم در مورد تایید صالحیت 

ها تجدیدنظر شود.
او گفته قبول دارم که نمی شود ۱۲ هزار نفر برای 
انتخابات  در  با هم  ثبت نام کنند و همه  مجلس 

به رقابت بپردازند، اما راهش این است که پیش 
از انتخابات قانونی بگذاریم و بگوییم کسانی که 
از  شرایط  باید یک سری  شوند  نامزد  می خواهند 
جمله تعدادی امضا از برخی علما و مردم داشته 
باشند و برخی از متخصصین صالحیت آن ها را 

تایید کنند. 
نباید بگذاریم ثبت نام کنند و اصال فرصت برای 
بررسی پرونده شان نداشته باشیم و پرونده آن ها 
را بررسی نکنیم و در نهایت به آن ها بگوییم که 
صالحیت شما احراز نشده است. این راه و شیوه 

درستی نیست. 
آقای هاشمی رفسنجانی گفته باید بگذاریم مردم 
ما  از  کمتر  عمومی  افکار  کنند...  انتخاب  خود 

اشتباه می کنند و چنانچه اشتباه هم کنند خود به 
زودی می فهمند و جبران می کنند اما اگر انتخاب 
را به آنها تحمیل کنیم، شرارت و چیزی همچون 

آن پیش می آید.
 ۹۲ سال  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  به  او 
بدون  و  شده اند  آگاه  مردم  گفته  و  کرده  اشاره 
و  رفتند  رای  صندوق های  پای  هزینه ای  هیچ 
دولتی را که می توانست با روی کار آمدن تا پای 

جنگ پیش برود، عوض کردند.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی و 
پنجمین دوره خبرگان رهبری قرار است به طور 

همزمان هفتم اسفند برگزار شود.

هاشمی رفسنجانی: اگر انتخاب را به مردم تحمیل کنیم شرارت پیش می آید

با پارکینگ رایگان 
در پشت رستوران

ورود به پارکینگ از شماره 17 
Nicholsonخیابان
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342 Pacific HWY. 
Crows Nest 

Tel: 02 9439 4488

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده
با مدیریت مرتضی عابدینی بهمراه 

کادر ورزیده پذیرای شما میباشد
هفت روز هفته ناهار و شام

شبهای شنبه و یکشنبه
13 و 14  فوریه 

بمناسبت روز والنتاین
موزیک و رقص شرقی
همراه با منوی ویژه 

ناهار هفت روز هفته
چلوکباب کوبیده یا جوجه

فقط 10 دالر

 سرو خوراک اکبر جوجه
 از همین هفته در ارکیده

کباب ویژه خانواده
مناسب برای 5 تا 6 نفر

فقط 85 دالر

دهها پناهجو در آب های 
ترکیه غرق شدند

توماس دیمیریز، وزیر داخله )کشور( آلمان گفته 
است که با مقامات افغانستان در مورد بازگرداندن 
پناهندگان افغان از آلمان به تفاهم رسیده است.

می گوید  کرده،  سفر  کابل  به  که  دیمیریز  آقای 
در  که  افغانی   پناهندگان  تفاهم  این  براساس 
افغانستان  به  دوباره  نشده اند،  پذیرفته  آلمان 

بازگردانده خواهند شد.
به گفته او در صورت نیاز کشورش اقدام به اخراج 

اجباری این پناهندگان خواهد کرد.
رئیس  با  کابل  در  امــروز  آلمان  داخله  وزیر 
از اعضای کابینه  افغانستان و شماری  جمهوری 

این کشور دیدار کرد.

او گفت که در دیدارش با مقامات افغانستان در 
افغانستان،  پلیس  برنامه های آموزش  ادامه  مورد 
تشویق جوانان افغان برای ماندن در این کشور و 

مبارزه با قاچاق انسان گفت وگو کرده است.
گفت:  خبری  کنفرانس  یک  در  دیمیریز  آقای 
بدهم  برایتان  امروز  می خواهم  که  روشنی  پیام 
این است که ما در اینجا می مانیم. بنابراین انتظار 
روشنی که ما از مردم افغانستان داریم این است 

که اینجا بمانند تا این کشور را بسازند.
در  امنیتی  وضعیت  پذیرفت  که  حالی   در  او 
افغان هایی  بیشتر  است، گفت  پیچیده  افغانستان 
ندارند  امنیتی  نگرانی  می آیند،  آلمان  به  که 

بلکه برای جستجوی زندگی بهتر به این کشور 
می آیند.

است  درک  قابل  انسانی  نظر  از  این  گفت:  او 
برخوردار  آلمان  در  پناهندگی  حق  از  آنها  اما 

نمی شوند.
افغانستان  دولت  که  گفته اند  افغان  مقامات  اما 
در هر جای جهان از حق قانونی شهروندان این 

کشور حمایت می کند.
نورالحق علومی، وزیر داخله افغانستان گفته است 
افغان هایی   به  است  آماده  کشور  این  دولت  که 
که به صورت داوطلبانه می خواهند به کشورشان 

بازگردند کمک کند.
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 هفته نامة
 پیک

پارسیان
توجه: از چاپ مطالب بدون نام و نشان معذوریم 

چاپ مطالب رسیده دلیل تأیید آنها نمیباشد
مدیر مسئول فریبرز منصوری

ناشر انتشارات پارسیان 

ADM شرکت حسابداری و مالیاتی
با مدیریت داریوش مرادی

UNE فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه
TAX AGENT دارای مجوز رسمی از اداره مالیاتی استرالیا

 CTA و IPA حسابرس و عضو حسابداران استرالیا

کلیه امور حسابداری و مالیاتی شما را در 
استرالیا با بهترین کیفیت و مناسب ترین زمان به 

انجام می رسانیم

خدمات این شرکت شامل:

- مشاوره در امور مالیاتی برای به حداقل رساندن مالیات های بردرآمد
- راهنمایی های الزم در مورد انتخاب مناسب و تاسیس شرکت های تجاری
BAS و GST انجام کلیه فورم های مالیاتی شخصی، شرکت ها و همچنین -

- مشاوره در امور بیمه های بازنشستگی و از کار افتادگی و حسابرسی
- آموزش و نصب سیستم های حسابداری شامل MYOB و Quickbooks در محل شرکت ها

Level 1, Suite 33
15 Terminus St

Castle Hill NSW 2154
Tel: 02 9659 6680

www.admaccountants.com.au
info@admaccountants.com.au
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فرمانده  به  ایران،  رهبر  خامنه ای،  علی  آیت اهلل 
نیروی دریایی سپاه پاسداران و تعدادی دیگر از 
اعضای این نیرو که در بازداشت ملوانان نیروی 
داشتند،  نقش  فارس  خلیج  در  آمریکا  دریایی 
این نشان که در سه رده  نشان فتح داده است. 
فتح ۱، ۲ و ۳ است از سوی رهبر ایران به اعضای 
نیروهایی مسلح این کشور که پیروزی چشم گیر 

داشته اند داده می شود.
بر اساس گزارش سایت اطالع رسانی دفتر آقای 
دریایی  نیروی  فرمانده  فدوی  سردار  خامنه ای، 
از  تن  چهار  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 

فرماندهان این نیرو نشان فتح دریافت کردند.
با  همچنین  ایران  رهبر  سایت،  این  نوشته  به 
و  فرماندهان  سایر  به  ارشدیت  و  درجه  تشویق 
کرده  موافقت  عملیات،  این  به  مربوط  کارکنان 

است.
کشور  مسلح  نیروهای  کل  فرمانده  ایران  رهبر 
است. پیشتر آقای خامنه ای با تعدادی از پاسداران 
ملوانان  بازداشت  در  که  سپاه  دریایی  نیروی 
نقش  فارس  خلیج  در  آمریکا  دریایی  نیروی 

داشتند دیدار کرده بود.
و  شجاعانه  را  افراد  این  اقدام  دیدار  آن  در  وی 

کار شما  گفت:  او  کرد.  توصیف  ایمان  با  همراه 
باید  واقع  بود و در  بهنگام  بسیار عالی، جالب و 
این حادثه را کار خدا دانست که آمریکایی ها را به 
آب های ما کشاند تا با اقدام بهنگام شما، آن گونه 
با دست هایی که بر سر گذاشته بودند، بازداشت 

شوند. روز ۱۲ ژانویه )۲۲ دی ماه( نیروهای سپاه 
پاسداران در خلیج فارس ۱۰ ملوان آمریکایی را 
به دلیل ورود به آب های ایران در نزدیکی جزیره 

فارسی بازداشت کردند.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه )۱۴ 

ژانویه/۲۴ دی( گفت که این ۱۰ ملوان آمریکایی 
که برای ساعاتی توسط نیروهای سپاه پاسداران 
ایران بازداشت شدند به دلیل اشتباه ناوبری وارد 

آب های ایران شده بودند.
پی  در  و  ساعت   ۲۴ از  کمتر  در  ــراد  اف این 
آزاد  کشور  دو  خارجه  وزرای  تلفنی  تماس های 

شدند.
که  کرد  اعالم  آمریکا  ارتش  آنها،  آزادی  از  بعد 
با  بازداشت  هنگام  آمریکایی  ملوانان  هرچند 
مواجه  ایرانی  نظامیان  نشانه رفته  تفنگ های 
شدند، اما در طول بازداشت مورد بدرفتاری قرار 

نگرفتند.
با وجود این، جان کری، وزیر خارجه آمریکا بعدا 
گفت که از انتشار تصاویر ملوانان آمریکایی که 
گداشته  سر  روی  تسلیم  نشانه  به  را  دستشان 

بودند، خشمگین شده است.
توافق  اجــرای  آستانه  در  تصاویر  این  انتشار 
واکنش  جهانی،  قدرت های  و  ایران  هسته ای 
منتقدان دولت باراک اوباما و داوطلبان نامزدی در 
انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه 
از ضعف  نشانه ای  را  آن  که  داشت  دنبال  به  را 

دولت آمریکا در مذاکره با ایران می دانستند.

رهبر ایران به فرمانده نیروی دریایی سپاه 
و بازداشت کنندگان ملوانان آمریکایی نشان فتح داد

 FARNAM
IMMIGRATION SERVICES

 Ph: 02 9211 3400     Fax: 02 9211 3409
   Mob: 0416 00 11 34 / 04233 342 34

دفتر امور مهاجرت فرنام رزاقی پور

آماده خدمت به هموطنان عزیز در اخذ ویزاهای موقت و دائم

برای تعیین وقت قبلی خواهشمندیم با تلفنهای زیر تماس حاصل نمائید

  Address: Suite 64, 8-24 Keppax Street
Surry Hills NSW 2010

 ترجمه کلیه مدارک اداری و خصوصی از زبان فارسی
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info@photex.com.au
www.photex.com.au

عکاسی و فیلمبرداری
از مجالس عروسی و نامزدی

عکاسی فوتکس و فیلمبرداری گبریل فیلم
با سالها تجربه در امور عکس و فیلم در استرالیا

و بهره وری از آخرین تکنولوژی موجود خاطرات خوش شما را جاودانه می سازند.
Collectively we are one of the most creative 

Wedding Cinematography and Photography teams in Sydney.
Please call Changiz on 

1300746839 
info@gabrielfilm.com.au
www.gabrielfilm.com.au

Shop address:72 Ramsay Rd. Five Dock NSW 2046D
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پژوهشگران  و  دانشگاه  استادان  از  تعدادی 
دولت  فشار  علیه  بیانیه ای  در  ایرانی  مطالعات 
واکنش  کشور  این  دانشگاهیان  روی  بر  ترکیه 

نشان داده اند و از آنان حمایت کرده اند.
کردن  محکوم  ضمن  بیانیه  این  امضاکنندگان 
حمالت نظامی ارتش ترکیه به نیروهای مخالف 
پایان حکومت نظامی دائمی علیه  کرد، خواهان 
بیش از یک میلیون ساکن مناطق جنوبی شرقی 

ترکیه شدند.
رئیس  فریبرز  اتابکی،  تورج  آبراهامیان،  یرواند 

بهروز  مازیار  و  متین  کامران  آفاری،  ژانت  دانا، 
را  بیانیه  این  نفری هستند که  از ۵۰  بیش  جزو 

امضا کرده اند.
و  دانشگاه  استاد  صدها  پیش  ماه  یک  حدود 
پژوهشگر ترک و کرد با عنوان دانشگاهیان برای 
یافتن  پایان  خواهان  بیانیه ای  امضای  با  صلح 
عملیات نظامی ارتش ترکیه در مناطق کردنشین 

این کشور شدند.
ترکیه  دانشگاه   ۸۹ از  نفر   ۱۱۲۸ بیانیه  این  در 
از  خارج  دانشگاه های  از  نفر   ۳۳۵ با  با  همراه 

ترکیه  دولت  از  چامسکی  نوام  جمله  از  ترکیه 
خواستند که به خشونت ها پایان دهد و با کردها 
با  ترکیه  دانشگاهیان  بیانیه  شود.  گفت وگو  وارد 
واکنش شدید رجب طیب اردوعان، رئیس جمهور 
و احمد داوداغلو، نخست وزیر این کشور روبه رو 
و  ترورریسم  حامی  را  آنان  اردوغان  آقای  شد. 
خواست  ترکیه  قضایی  دستگاه  از  و  نامید  خائن 
با  داوداغلو  آقای  و  وارد عمل شود  آنان  تا علیه 
که  گفت  مخالفان  با  نظامی  برخورد  از  حمایت 
کسانی که از دموکراسی و صلح سخن می گویند، 

باید درک کنند که برخورداری از این مواهب تنها 
در سایه امنیت و قانون میسر است.

با آغاز تحقیقات دادستانی ترکیه در مورد پیگرد 
به ۲۰  نزدیک  دانشگاهیان،  از  این گروه  قانونی 
محل  و  شدند  بازداشت  امضاکنندگان  از  نفر 

سکونت و کار بسیاری از آنان بازرسی شد.
به گفته نهادهای حقوق بشری، در درگیری میان 
جمله  از  دولت  مخالف  نیروهای  و  ترکیه  ارتش 
حزب پ ک ک در ماه های اخیر شمار زیادی غیر 

نظامی کشته و هزاران نفر بی خانمان شده اند.

حمایت گروهی از دانشگاهیان ایرانی از همکاران ترکیه ای خود

عزت اهلل یوسفیان مال، عضو ناظر مجلس در ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته »مقامات کشوری 
و استانی« در زمین خواری ها نقش دارند، بانک ها 
در ایران به »بستر فساد« تبدیل شده اند و »فساد 

قبح خود را در کشور از دست داده است.«
آقای یوسفیان مال این مطالب را در گفت وگویی 
که روز دوشنبه ۱۲ بهمن ماه از وی در خبرگزاری 
»در  افزوده  و  کرده  بیان  شده  منتشر  »رسا« 
به وجود  اقتصادی کشور فسادی  و  مالی  بخش 

نیامد که از بستر بانک عبور نکرده باشد.«
و  »فساد ساز« هستند  ایران  در  بانک ها  گفته  او 
»فساد تنها چیزی است که کشور را دچار بالیی 

جبران ناپذیر کرده« است.
این نماینده مجلس دو روز پیش نیز اعالم کرده 
در  وام های کالن کشور  درصد   ۸۰ تا  بود »۶۰ 
اختیار ۴۰۰ نفر از افراد حقیقی یا حقوقی است« و 
»میزان معوقات بانکی به حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار 

میلیارد تومان می رسد.«

دستور  میان  نطق  در  ماه  آذر   ۲۹ مال  یوسفیان 
خود در جلسه علنی مجلس گفته بود »در کشور 
ما عزم جدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و 
مادامی که این چنین باشد با تاسیس سازمان ها 

شرایط تغییر نمی کند.«
در  فساد  می گویند  مجلس  نمایندگان  از  برخی 
جمهوری اسالمی ایران، »سیستماتیک« شده و 

نهاد های نظارتی نیز به نسبتی دچار آن شده اند.
تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس هم 

که اخیرا منتشر شده نشان می دهد اعضای ۲۷۱ 
تشکل اقتصادی در ایران معتقدند شاخص فساد 
اقتصادی در دستگاه های حکومتی طی دو سال 

گذشته افزایش یافته است.
این گزارش هم چون برخی دیگر از گزارش های 
عنوان  به  بانک ها  از  کارشناسان،  نظر  و  رسمی 
اصلی ترین نهاد »فاسد« در ایران نام برده است.

»آی پز«  موسسه  نظرسنجی  تازه ترین  نتایج 
می کند  تائید   ، منتشر شده  ماه  که ۳۰ دی  هم 

نماینده مجلس: مقام های کشوری و استانی 
در زمین خواری ها نقش دارند

رسانه های دولتی سوریه از انفجار دو بمب در 
نزدیکی آرامگاه حضرت زینب در جنوب شهر 

دمشق در سوریه خبر داده اند.
این  نتیجه  در  ــزارش  گ ایــن  ــاس  اس بر 
بمبگذاری ها دست کم ۵۰ نفر کشته و بیش 

از یکصد نفر هم مجروح شدند.
اسالمی)داعش(  دولت  به  موسوم  گروه 
برعهده  را  بمبگذاری های  این  مسئولیت 

دولتی  های  رسانه  گفته  به  است.  گرفته 
سوریه اولین بمب در یک خودرو کار گذاشته 
شده بود و پس از آن یک بمبگذار انتحاری 

خود را منفجر کرد.
تلویزیون دولتی تصاویری از ساختمان های 
نزدیکی  در  را  خودروهایی  الشه  و  سوخته 
خبرنگار  است.  داده  نشان  بمبگذاری  محل 
بی بی سی در دمشق خرابی های ناشی از 

این بمبگذاری را بزرگ توصیف کرده است. 
از  گفته شده که یک مرکز نظامی در یکی 
واقع  انفجار  این  به  نزدیک  های  ساختمان 
شلوغ  از  یکی  در  انفجارات  این  بود.  شده 

ترین مناطق دمشق صورت گرفته است.
های  مکان  جمله  از  زینب  حضرت  آرامگاه 
زائران  که  رود  می  شمار  به  سوریه  مذهبی 
زیادی به آن جا می روند. گفته شده که این 

محل از سوی نیروهای حزب اهلل و همچنین 
حضرت  آرامگاه  شود.  می  محافظت  ایران 
هم  میالدی  گذشته  سال  فوریه  در  زینب 
پنج  جنگ  بود.  گرفته  قرار  حمالت  هدف 
ساله سوریه بیش از ۲۵۰ هزار کشته به جا 
گذاشته است. این جنگ یازده میلیون نفر را 
نیز در داخل و خارج از مرزهای سوریه آواره 

کرده است.

داعش مسئولیت انفجار خونین در نزدیکی آرامگاه حضرت زینب را برعهده گرفت

دونالد توسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا طرحی 
این  در  ماندن  باقی  به  بریتانیا  تشویق  برای  را 

اتحادیه اعالم کرده است.
در این طرح، برخی خواسته های دیوید کامرون، 
برخی  دریافت  شامل  بریتانیا،  وزیر  نخست 
امتیازات در قبال ادامه عضویت در اتحادیه اروپا 
بریتانیا،  خواست های  جمله  است.از  شده  مطرح 
یا خودفرمایان  کارگران  برخورداری  در  تغییراتی 
کشورهای عضو اتحادیه اروپاست که در بریتانیا، 

برخوردار  محلی  اهالی  شبیه  رفاهی  امکانات  از 
می شوند.

امکانات  این  که  است  خواسته  بریتانیا  دولت 
محدود شود یا مهاجران اروپایی فقط با گذشت 
از  بتوانند  بریتانیا،  در  اقامت  و  کار  از  سال  چند 
شوند.  برخوردار  کامل  طور  به  رفاهی  امکانات 
پیشنهاد  را  چهارساله  دوره  یک  کامرون  آقای 
طبق  که  است  گفته  توسک  دونالد  بود.  کرده 
بود  خواهد  مجاز  بریتانیا  او،  پیشنهادی  طرح 

دریافت  از  را  اتحادیه  عضو  کشورهای  کارگران 
برخی امکانات رفاهی محروم کند.

همچنین، بر اساس این طرح، بریتانیا از تعهدات 
سیاسی بیشتر در قبال اتحادیه اروپا معاف خواهد 
شد. در حالیکه برخی از کشورهای عضو اتحادیه 
وحدت  سوی  به  باید  اتحادیه  این  که  معتقدند 
سیاسی بیشتری حرکت کند، بریتانیا مایل است 
حتی االمکان استقالل سیاسی خود را حفظ کند.

و  بیست  تمامی  رهبران  نشست  دیگر  هفته  دو 

هشت کشور عضو اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد 
و امکان دارد و نخست وزیر بریتانیا امیدوار است 
خود  شرایط  قبول  به  را  عضو  کشورهای  بتواند 

قانع کند.
وی گفته است که سند مورد نظر رئیس شورای 
اتحادیه اروپا شامل تحوالت قابل توجهی است 
هم  گرفته  صورت  کنون  تا  که  مذاکراتی  در  و 

پیشرفت های زیادی به دست آمده هر چند هنوز 
کار زیادی باقی است.

به گفته آقای توسک، پیشنهاد او زمینه مناسبی 
برای مصالحه است.

برای هرگونه تغییری در روابط بریتانیا و اتحادیه 
اروپا، موافقت تمامی کشورهای عضو الزم است. 
که  دارد  وجود  هم  احتمال  این  همانحال،  در 

سایر کشورهای عضو در برابر هر امتیازی که به 
بریتانیا داده شود، خواستار دریافت امتیازی مشابه 

یا همان شرایط شوند.
دیوید کامرون در جریان مبارزات انتخاباتی سال 
برای  پیروزی،  صورت  در  که  داد  وعده   ۲۰۱۵
اروپا  اتحادیه  در  بریتانیا  عضویت  شرایط  تغییر 
تالش کند و نتیجه کار را به همه پرسی بگذارد.

رئیس شورای اروپا طرح جدیدی 
برای ادامه عضویت بریتانیا ارائه داد

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل احسان مازندرانی 
و عیسی سحرخیز، روزنامه نگاران بازداشت شده 
در ایران گفته است که فعالیت تبلیغی علیه نظام، 
تبانی  از طریق اجتماع و  امنیت ملی  اقدام علیه 
به  شده  وارده  اتهامات  مقامات،  به  توهین  و 

موکالنش است.
تسنیم  خبرگزاری  به  طباطبایی،  علیزاده  آقای 
به  وارده  اتهامات  مــورد  در  که  است  گفته 
موکالنش بین بازپرس و دادستان اختالف وجود 

اقدامات  که  بود  معتقد  پرونده  بازپرس  و  داشت 
آنها فقط مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام است. 
این اختالف به شعبه ۱۵ و قاضی  به گفته وی 
دادستان  نفع  به  او  که  شد  داده  ارجاع  صلواتی 

نظر داد.
و  است  دادستان  اختیار  در  پرونده  گفته وی،  به 
دادگاه  به  پرونده  به زودی کیفرخواست صادر و 

ارسال می شود.
افزوده  رابطه  همین  در  طباطبایی  علیزاده  آقای 

موکالنش  موقت  بازداشت  مهلت  چون  است 
شود  می  تمام  بهمن  فوریه/۱۲   ۱ )وشنبه  روز 
بایستی امروز درباره وضعیت بازداشت این افراد 
مجددا  یا  اساس  این  بر  که  گرفته شود  تصمیم  
دیگری  قرار  یا  می شود  صادر  بازدادشت  قرار 
سیاسی  فعال  سحرخیز  آقای  شد.  خواهد  صادر 
مدیر  مازندرانی،  احسان  و  ایرانی  روزنامه نگار  و 
مسئول روزنامه فرهیختگان روز دوشنبه ۱۱ آبان 

ماه ب ازداشت شدند.

سحرخیز و مازندرانی 
به فعالیت علیه نظام و امنیت ملی متهم شدند

است  خواسته  اوباما  دولت  از  فدرال  قاضی  یک 
اتهامات یک مرد  باید  به چه دلیل  توضیح دهد 
ایرانی متهم به نقض تحریم ها را کنار بگذارد، 
اما مقام های دولت می گویند این اقدام به عنوان 
بخشی از برنامه مبادله زندانی با ایران الزم است.

نقض  اتهام  با  که  ساله،   ۳۱ گودرزی،  علیرضا 
در  روبروست  ایران  علیه  آمریکا  تحریم  قوانین 
مالزیایی  های  مقام  توسط   ۲۰۱۲ سال  اکتبر 
درخواست  برخالف  کشور  این  اما  شد  دستگیر 

آمریکا او را مسترد نکرد و او بعدا آزاد شد.
برای  تالش  گودرزی  آقای  اتهامات  جمله  از 
برای  جمله  از  هواپیما  قطعات  خــریــداری 

هواپیماهای نظامی برای ایران بود.
دادستان های فدرال دو هفته پیش - در روز ۱۶ 
ژانویه - درخواست لغو اتهامات آقای گودرزی را 
دادند. آن درخواست بخشی از معامله بزرگتری با 
آمریکا تصمیم  آن دولت  براساس  بود که  ایران 
گرفت دستور بازداشت و اتهامات ۱۳ ایرانی دیگر 
پنج  مبادله  بگذارد.  کنار  را  آمریکا  از  خارج  در 
آمریکایی زندانی در ایران با هفت ایرانی زندانی 
در آمریکا هم بخشی از همان معامله بود که با 
انتقاد جمهوری خواهان مواجه شد. کوین کاستل 
نیویورک هفته پیش در  قاضی دادگاه فدرال در 
واکنش به درخواست دولت گفته بود که اتهامات 

خواهد  گذاشته  کنار  صورتی  در  گودرزی  آقای 
شد که دادستان ها درخواست خود را به درستی 
توجیه کنند. دولت استدالل کرده بود که منافع 
آقای  اتهامات  رفع  خارجی  سیاست  توجه  قابل 
گودرزی را توجیه می کند، اما قاضی آن را کافی 
دهد  می  گزارش  رویترز  خبرگزاری  ندانست. 
اتهاماتی  لغو  برای  مشابهی  های  درخواست  که 
ایرانی ها در دادگاه هایی در آریزونا،  علیه سایر 
واشنگتن دی سی و کالیفرنیا مطرح شده اما آقای 
آن  به  عمل  از  که  است  قاضی ای  تنها  کاستل 
های  مقام  از  کرونان،  جان  کند.  می  خودداری 
به  ای  نامه  در  دوشنبه  روز  دادگستری،  وزارت 

این قاضی نوشت که مبادله زندانی و لغو اتهامات 
براساس یک توافق منحصر به فرد و یکباره در 
شرایط فوق العاده انجام شده تا آزادی آمریکایی 
های زندانی در ایران تضمین شود. آن زندانی ها 
آقای کرونان همچنین گفت  اند.  آزاد شده  قبال 
آقای  آزادی  از  پس  آمریکایی  های  مقام  که 
گودرزی قادر به یافتن او نبوده اند و چشم انداز 
بازداشت و استرداد او در آینده نزدیک واقع بینانه 
از  اشاره کرد که هیچ کدام  او  به عالوه  نیست. 
عفو  ایران  با  زندانی  مبادله  براساس  که  کسانی 
یا جرایم خشن  تروریستی  اتهامات  با  اند  گرفته 

روبرو نبوده اند.

اختالف قاضی و دولت اوباما 
در مورد بستن پرونده یک ایرانی
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سرویس مجانی برای وامهای مسکن

arman@myloanexpert.com.au 

Credit Representative 470 943

برای اطالعات بیشتر با آقای آرمان تماس حاصل فرمائید

www.myloanexpert.com.au

Home loans up to 97%
Investment loans
Personal loans
Competitive Car loans
Lines of credit
Refinance & Debt Consolidation
Low doc loans
Self managed super fund
investment property loan

انواع وام مسکن تا 97 درصد
وام اتومبیل

وام شخصی 
انواع وام شغلی و سرمایه گذاری

تهیه وام بدون ارائه مدارک مالیاتی

FREE HOME LOAN 
HEALTH CHECK

02 888 35456 0425 238 464 
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NIFانواع وام

GOLD COAST
Shervin Shazad
07 5564 9238
0416 010 112

سرویس ما برای وامهای 
مسکن کاماًل مجانی میباشد. 

CANBERA
Taher Dashti
02 62595546
0415372493

Net International Finance

 NIF
 Winner for NSW

 office of the year

 2011 by

 BANKWEST

 and 2012 by

CITIBANK

انواع وام مسکن
وام مسکن تا 97 درصد

وام شخصی در یک ساعت
وام اتومبیل )اگر خانه دارید بدون مدارک مالیاتی(

وام خرید مغازه و یا وسایل مغازه
وام برای افراد ورشکسته یا بد کردیت )تا 90درصد بدون بیمه(

برای آگاهی بیشتر با آقای فرهاد دالوند تماس بگیرید تلفن    0411478623

SYDNEY
                                Farhad Dalvand
                  Suite 3A / 98
               Longueville Rd.
 Lane Cove
02 9420 2939
02 9428 3055
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تینا نعمتیان
وكیل دادگاه فدرال استرالیا 

MARN 1173577

رامتین تودیعی
وكیل دادگاه فدرال استرالیا

MARN 1277621

ما میتوانیم شما را برای اخذ ویزای استرالیا کمک کنیم

دولت استرالیا كار اقدام برای ویزاهای 

را شروع نموده، ما میتوانیم با سابقه كمك در بیش از
 ٩٠٠٠ پرونده شما را در اقدام برای این ویزاها همراهی كنیم. 

The Temporary Protection Visa (TPV) 
The Safe Haven Enterprise Visa (SHEV) 

مهاجرت
امور دادگاهی

خرید و فروش امالک
قانون بازرگانی و تجارت

خانواده و طالق
وصیت، ملک، و سرمایه

بازیافت بدهی و ورشکستگی
قانون قصور، یا غفلت در مباالت 

ویزای کار موقت و دائم 
ویزای پناهندگی دائمی

ویزاهای خانوادگی، ویزای همسر، والدین، و فرزند
تجدید نظر و مرور در دیوان AAT یا در دادگاه فدرال 

دفتر وکالت کرداک موری نیومن با وکالی برجسته ایرانی در خدمت شما

   PH: +61 2 8268 4000
   Email:Craddock@Craddock.com.au
www.craddock.com.au
 Address: Level 3, 131 York Street
Sydney  NSW  2000

مخالفان  نمایندگی  كه  مذاكرات  عالی  كمیته 
سوری در گفت وگوهای ژنو را به عهده دارد می 
گوید دیدار مثبتی با استفانو دی میستورا فرستاده 

ویژه سازمان ملل داشته است.
هیات مخالفان گفت كه منتظر گفت وگوهای روز 
نمایندگی  هیات  با  میستورا  آقای دی  شنبه  سه 
دولت سوریه برای شنیدن پاسخ هایش در مورد 

مسائل انساندوستانه خواهد شد.
كمیته عالی مذاكرات یك روز پیشتر تاكید كرده 
بحران  به  رسیدگی  مورد  در  كه  زمانی  تا  بود 
انسانی در سوریه تعهدات الزم به آنها داده نشود، 
در مذاكره سیاسی با نمایندگان دولت بشار اسد 

شركت نمی كند.
بمباران مناطق مسکونی و  پایان محاصره ها و 

غیرنظامیان پیش شرط این گروه برای مذاكرت 
غیرمستقیم صلح است.

صلح  مورد  در  مخالفان  كه  گفته  سوریه  دولت 
جدی نیستند.

المسلط  سالم  رویترز  خبرگزاری  گــزارش  به 
سخنگوی مخالفان دوشنبه شب گفت:  به عقیده 
ویژه  فرستاده  از  مثبتی  خیلی  های  پیام  من 
دیدار  دولتی  طرف  با  فردا  او  و  كردیم  دریافت 

خواهد كرد و ما منتظر پاسخ او خواهیم ماند.
گفت وگوها با هدف یافتن راه حلی سیاسی برای 
مناقشه سوریه به طور جدی از روز دوشنبه در ژنو 
شروع شد و نمایندگان طرف های درگیر در اتاق 
های جداگانه حضور یافتند و مقام های سازمان 

ملل میان آنها رفت و آمد می كردند.

مذاكرات  عالی  كمیته  اعضای  از  آتاسی  فرح 
پیش از دیدار دوشنبه گفت كه اولویت باید توقف 
بمباران بی سابقه محالت حومه دمشق، پایتخت، 
كه در كنترل مخالفان است توسط رژیم سوریه 

باشد.
در  زندانیان  آزادی  این كمیته همچنین خواهان 
راستای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است 

كه در ماه دسامبر تصویب شد.
دولت  نمایندگی  هیات  سرپرست  جعفری  بشار 
را  زندانی  آزادی  و  بس  آتش  كه  گفت  سوریه 
به  امکان رسیدن  اما گفت كه  بررسی می كند، 
این نتایج فقط در نتیجه مذاكرات و نه پیش از 

آن وجود دارد.
مذاكرات ژنو بخشی از یك فرآیند صلح ۱۸ ماهه 

است كه در قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت تشریح 
شده و شامل یك دوره انتقالی با انجام انتخابات 

است.
همزمان نبردها ادامه دارد.

گروه دیده بان حقوق بشر سوریه گفت كه دولت 
برای سه روز متوالی هر روز حدود ۶٠ بمب بشکه 
كنترل  در  كه  دمشق  حومه  در  معظمیه  بر  ای 

شورشیان است افکنده.
همچنین  است  مستقر  بریتانیا  در  كه  گروه  این 
گزارش داد كه آمار كشته های بمبگذاری های 
روز یکشنبه در نزدیکی آرامگاه زینب، خواهر امام 
سوم شیعیان، كه در كنترل دولت است به ۷٠ نفر 

رسیده است.

دیدار مثبت نمایندگان مخالفان با فرستاده سازمان ملل در ژنو

گزارش  سعودی  زبان  انگلیسی  روزنامه  یك 
عملیات  رشته  یك  جریان  در  كه  است  داده 
جمله  از  مظنون   ۳۳ عربستان  در  ضدتروریستی 
٩ آمریکایی دستگیر شده اند. به گزارش روزنامه 
سعودی گزت كه در جده منتشر می شود، چهار 
مظنون آمریکایی روز دوشنبه ۲۵ ژانویه )۵ بهمن( 
و پنج آمریکایی دیگر در طی چهار روز گذشته 

كه  است  حاكی  گزارش  این  شده اند.  دستگیر 
عالوه بر این آمریکایی ها، ۱۴ شهروند سعودی، 
سه یمنی، دو سوری، یکی فیلیپینی، یك اماراتی، 
قزاقستان و همین  یك فلسطینی، یك شهروند 
فعالیت های  به ظن  اندونزی هم  تبعه  طور یك 

تروریستی دستگیر شده اند.
آمریکا  سفارت  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 

در عربستان بالفاصله بعد از انتشار این گزارش 
حاضر به اظهار نظر درباره آن نشده است.

بیشتری  جزییاتی  سعودی  روزنامه  گزارش  در 
احتمالی  ارتباط  و  دستگیری ها  این  دلیل  درباره 
اسالمی  دولت  به  موسوم  گروه  با  مظنونان 
كنون  تا  داعش  است.  نشده  منتشر  )داعــش( 
بر  را  عربستان  در  مرگبار  حمله  چند  مسئولیت 

عهده گرفته كه تازه ترین آن تیراندازی روز جمعه 
در یکی از مساجد شیعیان در شرق عربستان بود. 
در این حمله ۴ نفر كشته و ۱۸ نفر زخمی شدند. 
در  را  داعش   ۲٠۱۴ سال  در  سعودی  عربستان 
زمان  آن  از  و  كرد  اعالم  تروریستی  گروه  یك 
صدها نفر از مظنونان به عضویت در این گروه یا 

هواداری از آن را دستگیر كرده است.

عربستان ۹ آمریکایی را به ظن تروریسم دستگیر کرده است

عفو  فرمان  فرانسه  رئیس جمهور  اوالند،  فرانسوا 
به  كه  كرده  را صادر  زنی  باقی مانده محکومیت 
زندان  سال   ۱٠ به  آزارگرش  شوهر  قتل  خاطر 

محکوم شده بود.
ژاكلین سواژ، شوهری خشن و معتاد به مشروبات 
زندگی  سال   ۴۷ طول  تمام  كه  داشت  الکلی 
مشترک او را كتك می زد و سه دختر و پسر خود 

را مورد آزار جنسی قرار می داد.
خانم سواژ گفته است كه پسر آنها به همین دلیل 

از شدت ناراحتی خودكشی كرد.

بعد  روز  سپتامبر ۲٠۱۲، یك  در ۱٠  سواژ  خانم 
از خودكشی پسرش، شوهر خود را با شلیك سه 

گلوله از پشت هدف قرار داد و كشت.
او در اكتبر ۲٠۱۴ به جرم قتل شوهرش به ۱٠ 

سال حبس محکوم شد.
۴٠٠ هزار نفر با امضای طوماری از آقای اوالند 
سواژ  خانم  آزادی  برای  كه  كردند  درخواست 

دست به كار شود.
سپس خانم سواژ كه ادعا می كرد در دفاع از خود 
مرتکب قتل شوهرش شده، از دادگاه درخواست 

رد  را  او  درخواست  دادگاه  اما  كرد.  نظر  تجدید 
كرد و حکم خانم سواژ از دسامبر ۲٠۱۵ به اجرا 
این  به  او  محکومیت  كاهش  حال  شد.  گذاشته 
)اواخر  آوریل  اواسط  در  سواژ  خانم  كه  معناست 

فروردین( از زندان آزاد می شود.
او گفته  از دختران خانم سواژ در محاكمه  یکی 
بود: پدر ما مرده و حال خیال ما راحت شده است.

از  بسیاری  خشنودی  موجب  سواژ  خانم  عفو 
كه  است  شده  فرانسه  در  بشر  حقوق  فعاالن 
از خود  از قانون دفاع  خواستار تعریف جامع تری 

هستند تا قربانیان خشونت را نیز در برگیرد.
عفو  فرمان  بر صدور  مبنی  اوالند  آقای  تصمیم 
دو روز بعد از مالقات او با سه دختر خانم سواژ 

اعالم شد.
قرار  قدرت  راس  در  كه   ۲٠۱۲ از  اوالند  آقای 
گرفت تنها یك بار از اختیارات ریاست جمهوری 
و  است  كرده  استفاده  عفو  حکم  صدور  برای 

همیشه در این مورد تردید داشته است.
تصمیم او مبنی بر آزادی خانم سواژ با ستایش در 

سراسر كشور روبرو شده است.

زنی که شوهر آزارگر خود را کشته بود در فرانسه عفو شد

فروشگاه آریا با انواع خواروبار - مواد غذایی - خشکبار - ترشیجات و مرباهای ایرانی 
آجیل و تنقالت - سبزیجات خشک - انواع حبوبات و کلیه مایحتاج غذایی خانه 

انواع کاست و سی دی های قدیم و جدید را از آریا بخواهید 
سفارشات شما به سراسر استرالیا ارسال میشود.

34 Ross St. North Parramatta
PH: 02 9683 7330

ARIA SUPER STORE

7 صبح تا 8 شب هفت روز هفته

بر اساس گزارشی كه دولت عراق منتشر كرده، 
این كشور برای حل و فصل فوری بحران انسانی 
كه در پی جنگ با گروه موسوم به دولت اسالمی 
میالدی  جاری  سال  در  شده،  ایجاد  )داعش( 

نیازمند یك میلیارد و ۵۶٠ میلیون دالر است.
در این گزارش كه امروز یکشنبه ۳۱ ژانویه )۱۱ 
بهمن( منتشر شد، گفته شده كه كاهش قیمت 

نفت و افزایش هزینه های نظامی ناشی از جنگ 
بودجه مواجه كرده  با مشکل  را  با داعش عراق 
است. براساس این گزارش، عراق تنها قادر است 
كه كمتر از ۴۳ درصد از نیازهای این كشور را با 

اتکا به بودجه خود تامین كند.
جامعه  كمك  ضرورت  بر  گزارش  از  بخشی  در 
جهانی برای كاهش شکاف مالی و كسری بودجه 

در كشور تاكید شده است. از سال ۲٠۱۴ میالدی 
بی  را  نفر  میلیون  سه  از  بیش  عراق  در  جنگ 

خانمان كرده است.
بر اساس این گزارش، دولت عراق سال گذشته 
حدود ۸۵٠ میلیون دالر را برای كمك به افرادی 
كه تحت تاثیر جنگ قرار گرفته اند، هزینه كرد.

اعالم  امروز  متحد  ملل  سازمان  حال  همین  در 

این  برای  و  عراق  به  كمك  منظور  به  كه  كرد 
كه این كشور بتواند از عهده بحران انسانی ناشی 
از جنگ با داعش در سال جاری برآید، خواستار 

كمکی ۸۶۱ میلیون دالری شد.
گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( در سال 
غرب  و  شمال  سوم  یك  حدود  میالدی   ۲٠۱۴

عراق را به تصرف خود در آورد.

عراق برای پاسخ دادن به بحران انسانی نیازمند بیش از یک میلیارد دالر کمک است

حمله حدود صد مرد نقاب پوش 
به پناهجویان در استکهلم

به گفته پلیس سوئد باندی متشکل از نزدیك به 
یك صد مرد نقاب پوش به شماری از پناهجویان 

در استکهلم، پایتخت این كشور حمله كردند.
كه  حالی  در  افراد  این  گزارش،  این  براساس 
مشکی  بازوبند  و  پوشانده  را  خود  های  صورت 
بسته بودند، اواخر شب گذشته جمعه ۳٠ ژانویه 
) ٩ بهمن( با راهپیمایی در ایستگاه اصلی قطار 
شتم  و  ضرب  مورد  را  خارجیان  استکهلم  شهر 

قرار دادند.

حوالی  در  كه  میدانی  به  همچنین  افراد  این 
ایستگاه واقع شده و از جمله مکان های تجمع 

پناهجویان به شمار می رود، حمله كردند.
از جمله  اروپا  اتحادیه  میان كشورهای  در  سوئد 
را  پناهجو  زیادی  شمار  كه  است  كشورهایی 
این  در  جدید  مهاجر  پذیرش  اما  است.  پذیرفته 
های  كارت  كنترل  برنامه  اجرای  از  پس  كشور 

شناسایی عکس دار به شدت كاهش یافته است.

پادشاه اردن هاشمی خواستار كمك جهانی برای 
در  سوری  پناهجوی  هزار  صد  چند  از  حمایت 

كشورش شده است.
كمك  كشورهای  نشست  برگزاری  آستانه  در 
در  عبداهلل  ملك  سوریه،  ــان  آوارگ به  كننده 
مصاحبه با بی بی سی گفته است كه فشار ناشی از 
حضور بیش از ششصد هزار پناهجوی سوری در 
اردن، مردم كشورش را به نقطه جوش رسانده و 
ادامه این روند با امکانات فعلی امکانپذیر نیست.

پادشاه اردن كه قرار است در نشست كشورهای 
كمك كننده به آوارگان سوری در لندن شركت 
شرایط  ادامه  صورت  در  كه  است  گفته  كند، 

كنونی دیر یا زود این سد شکسته خواهد شد.
در حال حاضر، بیش از چهار میلیون و نیم شهروند 
سوریه تحت عنوان پناهجو نزد كمیساریای عالی 
پناهندگان سازمان ملل در خارج ثبت نام كرده اند 
و از این تعداد، بیش از دو میلیون و سیصد هزار 
نفر در تركیه، بیش از یك میلیون نفر در لبنان 
و حدود ششصد و سی هزار نفر در اردن به سر 

می برند.
مقامات اردنی گفته اند كه با احتساب پناهجویانی 
دالیل  به  سوریه  ناآرامی های  آغاز  از  قبل  كه 
سیاسی از آن كشور به اردن پناهنده شده بودند، 
بیش از یك میلیون شهروند سوری در این كشور 
سکونت دارند كه به حدود ۱۳.۵ درصد جمعیت 

اردن بالغ می شود. 

توجهی  قابل  پذیرای شمار  اردن  این،  بر  عالوه 
از جمله  نقاط  از سایر  و مهاجران  پناهجویان  از 
مجموع،  در  كه  مصری هاست  و  فلسطینیان 
بیش از ۳٠ درصد جمعیت این كشور را تشکیل 
می دهند. ملك عبداهلل توضیح نداده است كه در 
نقطه جوش چه روی خواهد  به  صورت رسیدن 
مردم  منفی  واكنش  او  منظور  ظاهرا  اما  داد 

كشورش نسبت به پناهجویان است.
تاكنون  كشور  آن  كه  است  گفته  اردن  پادشاه 
هرگز از پناه دادن به آوارگان، چه فلسطینی، چه 
عراقی، چه لبنانی و چه سایر كشورها، خودداری 
پناهجوی  توجهی  قابل  تعداد  ورود  اما  نکرده 
اردن  عمومی  و  اجتماعی  خدمات  بر  سوری 
و  نارضایی  باعث  قطعا  و  گذاشته  شدید  تاثیری 
واكنش مردم این كشور می شود. وی گفته است 
كه در شرایط كنونی، الزم است اردنی ها مشاهده 
كنند كه جامعه جهانی آماده كمك به پناهجویان 
سوری، و همچنین به مردم اردن برای میزبانی 

از آنان است.
حدود  ورود  كه  است  شده  یادآور  عبداهلل  ملك 
اروپایی شاید  یك میلیون پناهجو به كشورهای 
به  اردن،  مشکالت  آنان  كه  باشد  شده  باعث 
كنند.  درک  بهتر  را  كوچك  كشور  یك  عنوان 
وی هشدار داده است كه ممکن است به زودی، 
خود  مرزهای  است  ناگزیر  كه  كند  اعالم  اردن 
را به روی پناهجویان بیشتر ببندد هرچند چنین 

پادشاه  كرد.  خواهد  اتخاذ  اكراه  با  را  تصمیمی 
اردن انتقاد برخی نهادهای حمایت از آوارگان را 
پذیرش  از  كشور  آن  دولت  گفته اند  كه  كرد  رد 
حدود شانزده هزار آواره سوری را كه در مناطق 
اردن سرگردانند  بیابانی نزدیك مرزهای شمالی 
خودداری می ورزد. وی گفت كه عناصر وابسته به 
گروه دولت اسالمی داعش در میان پناهجویان 
حضور  گروه  این  تسلط  تحت  مناطق  از  فراری 
دارند و لزوم بررسی این افراد باعث می شود كه 
نفر  یکصد  تا  پنجاه  بین  به  فقط  بتوان  روز  هر 

اجازه ورود داد.
وی خطاب به منتقدان گفت: اگر از نظر اخالقی 
همه  می توانیم  هستید،  اینها  وضعیت  نگران 
به  هواپیما  با  و  ببریم  هوایی  پایگاه  یك  به  را 
كشورهایتان منتقل كنیم، چون به گفته شما فقط 

شانزده هزار نفر بیشتر نیستند.
با  مصاحبه  متن  مالی  تایمز  روزنامه  همزمان، 
عبداهلل نسور، نخست وزیر اردن را منتشر كرده 
پذیرش  به  مایل  هنوز  كشورش  است  گفته  كه 
اینکه  بر  مشروط  است  ســوری  پناهجویان 
امکانات مادی الزم برای این منظور را در اختیار 
بسیاری  كه  است  كرده  تاكید  او  باشد.  داشته 
در  هستند  بیکار  اردن  در  سوری  پناهجویان  از 
شغل  تامین  به  قادر  كشور  این  اقتصاد  حالیکه 
هم  كار  جویای  اردنی  شهروندان  تمامی  برای 

نیست.

روز پنجشنبه این هفته، نشست لندن به میزبانی 
كار  ملل  سازمان  و  كویت  نروژ،  آلمان،  بریتانیا، 
نشست،  این  از  هدف  كرد.  خواهد  آغاز  را  خود 
جلب كمك جهانی برای حمایت از حدود چهارده 
میلیون شهروند بیجا شده سوری در داخل و چند 
میلیون نفر دیگری است كه به خارج از آن كشور 

گریخته اند.
به گزارش رویترز، انتظار می رود اتحادیه اروپا دو 
سوری  آوارگان  به  كمك  برای  را  یورو  میلیارد 
كه  آوارگــان  به  كمك  اجالس  در  كند.  تعهد 
سال گذشته در كویت برگزار شد، میزان كمك 
اتحادیه اروپا تنها یك میلیارد یورو بود. اجالس 
لندن انتظار دارد سایر كشورها نیز مبالغی را برای 

حمایت از پناهجویان تعهد كنند.
كه  می شود  برگزار  حالی  در  لندن  نشست 
اجالس  در  مخالفان  و  سوریه  دولت  نمایندگان 
پایان دادن به جنگ داخلی آن كشور  ژنو برای 
كرد  امیدواری  ابراز  اردن  پادشاه  دارند.  شركت 
كه تهدیدی كه داعش متوجه جهان كرده است 
دولت سوریه و مخالفان آن و همچنین حامیانشان 
در »مسکو و واشنگتن را قانع كند كه به یك راه 

حل سیاسی فوری در سوریه نیاز است.«
ایران نیز كه از حامیان حکومت سوریه است به 
اجالس لندن دعوت شده و قرار است وزیر خارجه 

جمهوری اسالمی در این نشست شركت كند.

پادشاه اردن در مورد واکنش مردم کشورش 
به حضور پناهجویان سوری هشدار داد

در اولین مورد از سلسله رای گیری های ایالتی 
برای تعیین نامزد هر حزب در انتخابات ریاست 
میان  در  كروز  تد  سناتور  آمریکا،  جمهوری 
حزب  در  است.  شده  برنده  خواهان  جمهوری 
از  حاكی  گیری  رای  مقدماتی  نتیجه  دموكرات، 
بسیار  اكثریتی  با  آن است كه هیالری كلینتون 

اندک از برنی سندرز پیشی گرفته است.
خانم كلینتون گفته است كه نتیجه به دست آمده 

باعث شد تا نفس راحتی بکشد. 
خانم  آراء  بین  تفاوت  آرا،  شمارش  طول  در 
آقای سندرز چنان كم بود كه برخی  كلینتون و 
با  باید  را  نتیجه  بینی می كردند كه شاید  پیش 

قرعه كشی تعیین كرد.
با  كروز  تد  سناتور  دهد  می  نشان  آرا  شمارش 
جمهوری  رقابت  برنده  آرا  درصد   ۲۷.۷ كسب 
خواهان شده است. دونالد ترامپ با ۲۴.۳ درصد 
آرا دوم و سناتور ماركو ربیو با ۲۳.۱ درصد سوم 
دموكرات  حزب  مقدماتی  های  رقابت  در  شد. 
و  سابق  خارجه  وزیر  كلینتون  هیالری  فاصله 

سناتور برنی سندرز بسیار اندک است. دیگر نامزد 
دموكرات ها مارتین اومالی فرماندار سابق مریلند 
و  آورد  دست  به  را  آرا  از  كوچکی  بسیار  میزان 

تعلیق درآورده  به حالت  را  مبارزات خود  شخصا 
مایك  هم  خواهان  جمهوری  میان  در  است. 

هاكبی پایان مبارزاتش را اعالم كرد.

نظرسنجی های پیش از شروع رای گیری نشان 
می داد كه دونالد ترامپ به فاصله كمی از سناتور 
تد كروز پیش است اما هر دو فاصله زیادی با بقیه 
پیش  این  حال  این  با  دارند.  خواهان  جمهوری 
بینی درست از كار در نیامد و به عالوه عملکرد 
سناتور روبیو هم خیلی بهتر از پیش بینی ها بود.

احزاب  مقدماتی  مرحله  های  رقابت  برندگان 
جمهوری خواه و دموكرات كه تا چند ماه دیگر 
عنوان  به  نوامبر  ماه  در  داشت،  خواهد  ادامه 
نامزدهای دو حزب به مصاف هم خواهند رفت تا 

رئیس جمهور بعدی آمریکا مشخص شود.
انتخابات  در  خواهان  جمهوری  مشاركت  میزان 
گیری  رای  است.  توصیف شده  سابقه  كم  آیووا 
آیووا در ساعت هفت بعد از ظهر دوشنبه به وقت 
محلی )٠۱:٠٠ صبح سه شنبه به وقت گرینویچ( 
شروع شد و مبارزات تا آخرین لحظه ادامه داشت.

چون  شود  می  محسوب  كلیدی  آیووا  انتخابات 
بلندی  پرش  سکوی  تواند  می  آن  در  پیروزی 

برای برندگان شود.

کروز برنده رقابت جمهوری خواهان در آیووا 
اکثریت ناچیز کلینتون در حزب دموکرات
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Any Event - Any Budget - We’ll do it Better
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Photo-shoots
Family photos
Video Show-reels
Wedding
Birthday
Functions
Events
Corporate films
Cultural/Community 
Music Video
Commercials

Preserve them forever
All Your Photography and Videography Services
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  ) Safe Haven Enterprise Subclass 790 ( ویزای جدید پناهندگی * 
) Temporary Protection ( ویزای پناهندگی موقت * 

) Federal ( ویزای مستقل کار * 
 * ویزای مهارت  و تخصصی ) اسپانسر ایالتی (

 * ویزای والدین و همسر
 * ویزای سرمایه گزاری بازنشستگی

 * ویزای سرمایه گزاری

Leve 5,7 Eden Park Drive, Macquarie Park, NSW
Phone:  (02) 89359410
Mobile: 0414187045
Email: sydney@ajmigrationconsultants.com.au
www.ajmigrationconsultants.com.au

Azam Jafari
Registered Migration Agent

MARA 1571733
Member of MIA

دفتر امور مهاجرت اعظم جعفری

مشاوره رایگان

آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما از نخستین مرحله تقاضا 
تا  گرفتن ویزا و اقامت دائم

PTY LTD
FOOD IMPORTS
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سبزی قورمه سرخ شده 
Ph: 02 9645 6003

Fax: 02 9700 9679
Email: aust-ari@bigpond.net.au

تلفن مرکز پخش

انسانی  شناسی  جنین  و  باروری  بر  ناظر  نهاد 
کتی  دکتر  درخواست  به   )HFEA( بریتانیا 
نیاکان پاسخ مثبت داد و مجوز پیرایش ژن رویان 

انسان را برای کارهای تحقیقاتی صادر کرد.
این تحقیق در موسسه فرانسیس کریک در لندن 

انجام خواهد گرفت.
دکتر کتی نیاکان که یک دهه است در این زمینه 
زمینه  در  بیشتر  تحقیقات  برای  می کند  تحقیق 

پیرایش ژن )نوعی دستکاری ژنتیکی( درخواست 
مجوز کرده بود.

هدف او شناخت بهتر اولین لحظات شکل گیری 
مراحل  اولین  بررسی  طریق  از  بشری  زندگی 
ابتدایی  سلولی  )توده  انسان  رویان  شکل گیری 
پس از لقاح اسپرم و تخمک( در هفته اول است، 
و  می شود  نامیده  بالستوسیست  که  مرحله ای 

رویان از ۲۰۰ تا ۳۰۰ سلول تشکیل شده است.

دکتر نیاکان می گوید: ما می خواهیم بدانیم رویان 
نوزاد  به یک  تا  نیاز دارد  به چه ژن هایی  انسان 

سالم تبدیل شود.
این کار اهمیت دارد چون سقط و ناباروری بسیار 
شایع هستند اما ما شناخت درستی از آنها نداریم.

صورت  لقاح  از  بعد  اول  هفته  در  پیرایش  این 
خواهد گرفت تا دانشمندان دریابند چه چیز باعث 
سقط می شود. از هر صد تخمک بارور شده کمتر 

ابتدایی بالستوسیت  از پنجاه تای آن به مراحل 
بافت رحم ریشه می  می رسند، ۲۵ تای آن در 
می  زنده  ماه  سه  از  بیش  آن  تای   ۱۳ و  دوانند 
مانند. پس از باروری تخمک توسط اسپرم، تکثیر 
سلولی آغاز می شود و تقریبا پنج روز بعد به حدود 
۲۰۰ تا ۳۰۰ سلول می رسد که بین یک دهم تا 
دو دهم میلی متر قطر دارد و تقریبا یک روز بعد 

در دیواره رحم کاشته شده و ریشه می دواند.
اما حتی در این مراحل اولیه نیز بعضی سلول ها 
بعضی  شده اند،  تخصصی  خاصی  وظایف  برای 
را  ناف  کیسه  بعضی  می دهند،  تشکیل  را  جفت 
)غشایی نازک پیرامون رویان که نقش مهمی در 
خون رسانی دارد( و بقیه سلول ها دیگر اندام های 

انسانی را می سازند.
فعال  بسیار  ما   DNA از  بخشی  دوره  این  در 
تکامل  و  رشد  ژن ها  این  زیاد  احتمال  به  است. 
اولیه را هدایت می کنند اما دقیقا مشخص نیست 
که آنها چگونه این کار را می کنند و چه اشکاالتی 

پیش می آید که منتهی به سقط می شود.
در موارد بسیاری این سقط آنقدر در مراحل اولیه 
متوجه  باردار  زن  که  می گیرد  صورت  بارداری 

بارداری و سقط نمی شود.
مجوز صادر شده فقط برای مطالعات آزمایشگاهی 
است و قرار دادن رویان دستکاری شده در رحم 
چینی  داشنمندان  گذشته  سال  است.  غیرقانونی 
اصالح  برای  که  کردند  اعالم  بار  اولین  برای 
یک نقص ژنتیکی که باعث یک بیماری خونی 
می شود، پیرایش ژن را روی رویان انسان انجام 

داده اند.
که  است  دومین کشوری  بریتانیا  ترتیب  این  به 
بطور  آن  در  انسان  رویان  ژنتیکی  دستکاری 

قانونی انجام می شود.
در  برانگیز  مناقشه  بسیار  موضوعی  ژن  پیرایش 
زیاده  را  کاری  چنین  برخی  و  است  علم  دنیای 
روی می دانند و نگرانند که این کار در آینده به 
تولد بچه های سفارشی و طراحی شده منجر شود.
دکتر سارا چن استاد دانشگاه ادینبورو می گوید: ما 
باید مطمئن باشیم که سیستم نظارت ما در این 
حوزه بسیار خوب کار خود را انجام می دهد تا علم 

در جهت منافع جمعی حرکت کند.

مجوز پیرایش ژنتیکی رویان انسان 
در بریتانیا صادر شد

شدن  برداشته  از  که  هفته ای  دو  طی  در 
تحریم های هسته ای ایران می گذرد، ده ها شرکت 
و  سرمایه گذاری  برای  را  خود  آمادگی  خارجی 
فعالیت در ایران اعالم کرده اند. بعضی قراردادها 
قطعی شده و شماری دیگر در حال بررسی است.

این  بر  است  کرده  مروری  رویترز  خبرگزاری 
با  آنها  تفاهم  و  توافق  وضعیت  و  شرکت ها 

طرف های ایرانی.

قراردادهای قطعی:
ایرباس:

برای  میلیارد دالر  ارزش ۲۷  به  قراردادی  ایران 
دوازده  جمله  از  ایرباس،  هواپیمای   ۱۱۸ خرید 
 ،A۳۸۰ پهن پیکر  مسافربری  هواپیمای 
که  می  گوید  ایرباس  شرکت  است.  کرده  امضا 
گرفتن  به  مشروط  قــرارداد  این  شدن  اجرایی 
درصد   ۱۰ چون  است  آمریکا  از  صادرات  مجوز 
از قطعات موتور هواپیماهای ایرباس ساخت این 

کشور است.

پژو سیتروئن:
از  تحریم ها  از  پیش  که  فرانسوی  شرکت  این 
ایران  در  خودروسازی  شرکت های  فعال ترین 
به  ساله ای  پنج  قرارداد  با  که  است  گفته  بود، 
تحقیقات  تولید،  برای  یورو  میلیون   ۴۰۰ ارزش 
در  دارد  انتظار  و  باز می گردد  ایران  به  توسعه  و 
خودرو،  ایران  شرکت  با  مشترک  سرمایه گذاری 
ایران  در  خودرو  دستگاه  هزار  دویست  ساالنه 

تولید کند.

توتال:
شرکت نفتی توتال در جریان سفر حسن روحانی، 
رئیس جمهور ایران قراردادی را برای خرید حدود 
۱۵۰ هزار بشکه نفت در روز با ایران امضا کرد. 
شرکت توتال که پیش از تحریم ها از شرکت های 
است  وفادار  ایران  به  گفته  بود،  ایران  در  فعال 
سایر  در  را  ایران  با  همکاری  دارد  آمادگی  و 

زمینه های نفتی هم مورد بررسی قرار دهد.

دانیلی:
این شرکت ایتالیایی فعال در زمینه تجهیزات و 
صنایع فلزی و فوالد قراردادی به ارزش تقریبی 
۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به صورت مشارکت 
در  دانیلی  است.  کرده  امضا  ایران  با  انتفاعی 
خواهد  سرمایه گذاری  متالیک  پرشن  شرکت 
با ارزش دو میلیارد یورو در حال جذب  کرد که 

سرمایه های داخلی و خارجی است.
به  هم  دیگری  قراردادهای  است  قرار  دانیلی 
برای  یورو  میلیون   ۷۰۰ و  میلیارد   ۳ ارزش 
و  فوالد  کارخانه های  و  ماشین آالت  تجهیز 
آلومینیوم سازی با دیگر شرکت های ایرانی امضا 

کند.

کندوته داکوا:
تاسیسات  زمینه  در  فعال  ایتالیایی  شرکت  این 
زیرساختی روز ۲۵ ژانویه اعالم کرد که قراردادی 
به ارزش ۴ میلیارد یورو برای اجرای پروژه هایی 

برای شرکت های ایرانی امضا کرده است.

هلنیک پترولیوم:
خرید  با  یونان  نفت  پاالیش  شرکت  بزرگ ترین 
نفت خام از شرکت ملی نفت ایران موافقت کرده 
پاالیشی  شرکت  اولین  پترولیوم  هلنیک  است. 
اروپایی بود که بعد از رفع تحریم ها روابط تجاری 
یکی  این شرکت  از سر گرفت.  ایران  با  را  خود 
وضع  از  قبل  ایران  نفت  خریداران  بزرگترین  از 

تحریم های انرژی از سوی غرب بود.
نورینکو اینترنشنال:

این شرکت چینی اعالم کرده است که در قالب 
یک کنسرسیوم، قراردادی به ارزش ۳۵۰ میلیون 
امضا  ایران  در  آهن  خط  پروژه های  برای  دالر 

کرده است.

ساینوستیل:
این شرکت مهندسی و فناوری چینی گفته است 
 ۴۷۱ معادل  قراردادی  واحدهایش  از  یکی  که 
در  کسری  بافق  فوالد  کارخانه  با  دالر  میلیون 

ایران امضا کرده است.

امضای تفاهم نامه یا در حال مذاکره:
کومرتس بانک:

آلمان،  بزرگ  بانک  دومین  کومرتس بانک، 
به  بازگشت  امکان  بررسی  حال  در  می گوید 
پیش  سال  یک  از  کمتر  بانک  این  است.  ایران 
با پرداخت جریمه ای معادل ۱.۴ میلیارد دالر به 
دلیل نقض تحریم های آمریکا موافقت کرده بود.

دایملر:
این  بخش خودروسازی سنگین  دایملر می گوید 
شرکت یادداشت های تفاهم اولیه ای با طرف های 
کرده  امضا  مشترک  سرمایه گذاری  برای  ایرانی 
است. در صورت نهایی شدن این تفاهم ها دایملر 

به ایران بازخواهد گشت.

آئودی:
مالکیت  تحت  که  خودروساری  شرکت  این 
فولکس واگن آلمان است، می گوید نمایندگانش 
و  خودرو  احتمالی  صادرات  درباره  مذاکره  برای 
به  لوکس  ماشین های  صدور  برای  بازار  بررسی 

ایران سفر کرده اند.

اوتونیوم:
گفته می شود این شرکت سوئیسی فعال در صنایع 
خودروسازی در حال مذاکره با شرکت های رنو و 
پژو برای همکاری احتمالی در بازار خودروسازی 

ایران است. آلستوم:
آلستوم یادداشت تفاهمی برای ساخت خط اصلی 
و شهری حمل و نقل با ایران امضا کرده است. 
زمینه  کردن  فراهم  هدفش  می گوید  آلستوم 
و  بیشتر  صنعتی  همکاری های  برای  گفت وگو 

تولید و تعمیر قطار در ایران است.

بوشر:
سوئیسی  ماشین آالت  شرکت  این  عامل  مدیر 
آینده  ماه های  در  دارد  انتظار  که  می گوید 
سفارش های قابل توجهی از ایران دریافت کند. 
به گفته مدیر عامل بوشر، درآمد این شرکت در 
دالر  میلیون   ۳۰ تا   ۲۰ به  می تواند  ایران  بازار 

برسد.

هرنکرشت:
این شرکت تونل سازی آلمانی که در دهه ۱۹۹۰ 
میالدی در ساخت متروی تهران مشارکت داشت، 
پروژه های  در  سرمایه گذاری  آماده  که  می گوید 
ایران است. رئیس هرنکرشت گفته است که در 
دو ماه آینده برای گفت وگو با شرکای سابق این 

شرکت به ایران سفر می کند.

بریتیش ایرویز:
آی ای جی )IAG( شرکت مادر بریتیش ایرویز، 
خطوط هوایی بریتانیا، می گوید که امیدوار است 
از  ایران  به  را  خود  پروازهای  نزدیک  آینده  در 

سر بگیرد.

لوک اویل:
ایران  به  روسی  نفتی  این شرکت  ارشد  مدیران 
سفر کرده اند و به گفته معاون وزیر انرژی روسیه 
برای مشارکت احتمالی در شماری از پروژه های 

نفتی عمده در ایران به توافق اولیه رسیده اند.
شرکت ملی آلومینیوم هند

برای  )نالکو(  هند  آلومینیوم  ملی  شرکت 
یک  ساخت  در  دالری  دومیلیارد  سرمایه گذاری 

کرده  آمادگی  ابراز  ایران  در  آهن  ذوب  مجتمع 
کارشناسان  از  گروهی  گفته  نالکو  رئیس  است. 

این شرکت را برای ارزیابی یه ایران می فرستد.
صندوق سرمایه گذاری عمان

عمان  در  دولتی  سرمایه گذاری  صندوق  یک 
تا  کرده  امضا  خودرو  ایران  با  تفاهمی  یادداشت 
کارخانه  تاسیس یک  میلیون دالری  طرج ۲۰۰ 

خودروسازی در عمان را بررسی کند.

پوسکو:
این شرکت کره جنوبی قصد دارد یادداشت تفاهم 
برای  پویا  کاوان  پترو  ایرانی  شرکت  با  اولیه ای 
سرمایه گذاری یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالری 
ایران  در  فوالدسازی  به  مربوط  پروژه های  در 

امضا کند.

شلمبرژه:
شرکت  بزرگترین  ها،  رسانه   بعضی  گزارش  به 
خدمات نفتی جهان در حال مذاکره با ایران برای 
بازگشت به این کشور است. هر چند بعضی منابع 
این  کرده اند.  رد  را  شلمبرژه  با  مذاکره  ایران  در 
در  گسترده  حضوری  تحریم ها  از  پیش  شرکت 

ایران داشت.

سایپم:
برای  تفاهمی  یادداشت  سایپم  ایتالیایی  شرکت 
در  گاز  و  نفت  بزرگ  پروژه های  در  مشارکت 
ایران امضا کرده است. سایپم که زیر نظر شرکت 
 )FSI( و صندوق دولتی اف اس آی )Eni( انی
ایتالیا فعالیت می کند، گفته است که این یادداشت 
پارسیان  گاز  و  نفت  گسترش  شرکت  با  تفاهم 
امضا شده و شامل قرارداد بازسازی و مدرن سازی 
سایپم  می شود.  تبریز  و  شیراز  پاالیشگاه های 

جزییاتی مالی بیشتری ارائه نکرده است.

شرکت های ایتالیایی دیگر:
جمله  از  ایتینرا  و  فینکانتیری  انرجا،  آنسالدو 
شرکت  های  با  که  هستند  ایتالیایی  شرکت های 
همچنین  رسیده اند.  توافق  به  ایرانی  مختلف 
گروه  بین المللی  شاخه  اسپارکل  تی   شرکت 
شرکت  یک  با  قرارداد  امضای  ایتالیا  مخابرات 

مخابراتی ایران را تایید کرده است.
است  قرار  هم  ایتالیا  آهن  خط  دولتی  شرکت 
پرسرعت  آهن  خط  یک  ساخت  فنی  پیشتیبانی 
بر  را  دیگر  کردن یک خط  برقی  و همین طور 

عهده بگیرد.

ترکسل:
حال  در  ترکیه  همراه  تلفن  شرکت  بزرگترین 
ایران  بازار  به  بازگشت  برای  موقعیت  بررسی 
است. مدیر عامل ترکسل گفته که با شرکت های 
موبایل و تلفن ثابت در ایران در تماس بوده است.

بیمه زوریخ:
امکان  که  است  کرده  اعالم  بیمه  شرکت  این 
تجارت  ایران  با  که  را  شرکت هایی  کردن  بیمه 

می کنند، بررسی می کند.

کدام شرکت ها بعد از تحریم به سراغ ایران آمدند؟

شرکت آلفابت، مالک موتور جست و جوی گوگل 
پرارزش ترین شرکت در آمریکا شده است.

مجموع ارزش سهام شرکت آلفابت به حدود ۵۶۸ 
ارزش  مجموع  از  بیشتر  که  رسیده  دالر  میلیارد 

سهام شرکت اپل است.
ارزش سهام آلفابت روز دوشنبه ۶ درصد افزایش 

یافت.
اخیر  سود  گزارش  از  همچنین  سرمایه گذاران 

می داد  نشان  گزارش  این  بودند.  خرسند  آلفابت 
افزایش  به لطف  این شرکت  که سود سه ماهه 
درصد   ۵ اینترنتی  آگهی های  از  ناشی  درآمد 

افزایش یافته است.
ترین شرکت  پرارزش  گذشته،  سال  در سه  اپل 

آمریکا محسوب می شد.
مجموع ارزش سهام شرکت اپل نزدیک به ۵۳۵ 

میلیارد دالر است.

شرکت آلفابت پرارزش ترین شرکت در آمریکا شد
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پیک پارسیان

شورای نگهبان و خانواده آیت اهلل خمینی

برگزاری اولین جلسه نشست صلح سوریه در روز 
که  شد  آغاز  حالی  در  ژنو  در  ژانویه   ۲۹ جمعه 
از  این همین روز هیات عالی مذاکرات  تا عصر 
گروه اصلی مخالفان منتخب نشست ریاض هم 
عدم  طبل  بر  خود  شروط  بر  پافشاری  با  چنان 
شرکت پای می کوبید. با توجه به حضور هیات 
مذاکره کننده دولت سوریه در ژنو و گروهی دیگر 
از مخالفان میانه رو و مورد تایید روسیه در کنار 
و  واشینگتن  غیرمستقیم  و  مستقیم  هشدارهای 
اتحادیه اروپایی، باالخره پای هیات مورد حمایت 
شد.  کشیده  ژنو  به  هم  آنکارا   - ریاض  محور 
از  دور  این  در  خود  حضور  حالی  در  هیات  این 
مذاکرات صلح را اعالن کرده است که هنوز به 
خصوص  در  درونی  اختالفات  گسترش  لحاظ 
ژنو،  در  حضور  ضمن  چنان  هم  صلح  مذاکرات 
منوط  را  گوها  و  گفت  از  دور  این  در  مشارکت 
به نظر می رسد  اند.  به پیش شرط هایی کرده 
که هیات عالی مذاکرات منتخب نشست ریاض 
روند  که  است  پیوسته  روند  این  به  شرایطی  در 
معادالت جاری را به خالف منافع و اهداف خود 
آینده  برای  را  مشارکت  عدم  هزینه  و  دانسته 
سیاسی و موجودیت خود سنگین محاسبه کرده 
بودند. به همین دلیل نباید از این دور از مذاکرات 
انتظار زیادی داشت و تنها می توان این را مرحله 
تلقی  طوالنی  سیاسی  روند  یک  شدن  اجرایی 
ابتدای کار قرار داشته و بیشتر  کرد که فعال در 
معطوف به فراهم سازی مقدمات یک نقشه راه 
هیات  تکلیف  که  میزان  همان  به  بود.  خواهد 
مذاکره کننده دولت بشار اسد از قبل کامال تعیین 
و  بین هیات مخالفان بالتکلیفی  در  است،  شده 
چند دستگی سیاسی به چشم می خورد. از طرف 
دیگر به لحاظ موقعیت انحصاری که هیات عالی 

مخالفان برای مذاکره با هیات دمشق برای خود 
قائل است و از طرف استفان دی میستورا نماینده 
چندین  سوریه،  بحران  در  ملل  سازمان  ویژه 
دعوت نامه برای شخصیت های میانه رو و عضو 
آنان هم  ارسال شده و  جبهه دمکراتیک سوریه 
اکنون در ژنو حضور دارند، هنوز مشخص نیست 
رقم  چگونه  ضلعی  سه  مذاکرات  این  ادامه  که 
اینجای کار دی میستورا موفق  تا  خواهد خورد. 
شده است که به خالف تجارب شکست خورده 
پیشینی در زمان میانجیگری کوفی عنان و اخضر 
راستای  در  پافشاری خود  و  با تالش  ابراهیمی، 
تمایل روسیه و آمریکا به عنوان دو بازیگر اصلی 
بحران سوریه بر مانع اول غلبه کرده و روندی را 
برای هر  بازی  قاعده  بر هم زدن  بزند که  کلید 

کدام از بازیگران تبعات سنگینی را در پی دارد. 
همان اراده پشت پرده یی که توانست به خالف 
جناح  شده،  تعیین  قبل  از  های  شروط  و  شرط 
چند  )هر  بکشاند  ژنو  به  را  بحران  اصلی  های 
اتحاد  کردی  حزب  مذاکرات  از  دور  این  در  که 
دمکراتیک سوریه رسما به مذاکرات دعوت نشده 
حضور  بر  بعدی  دورهای  برای  روسیه  اصرار  و 
دو  طول  در  که  رسد  می  نظر  به  است(  آنان 
هفته مذاکرات جاری بسیاری از ابهامات روشن 
بس  آتش  یک  به  دستیابی  امکان  حتی  و  شده 
از  تعدادی  مبادله  و  آزادی  یی،  منطقه  محدود 
مواد غذایی  ارسال  پذیرش  و  زندانیان دو طرف 
در  شهرهای  به  انساندوستانه  های  کمک  و 
این  شود.  فراهم  مخالفان  و  دولت  محاصره 
توجه  با  سوریه  مذاکرات صلح  اصوال  و  نشست 
به تغییر در معادالت سیاسی - نظامی جاری و 
اولویت بخشیدن به خطر  برای  تمایل واشنگتن 
گیری  کناره  شرط  پیش  بر  داعش  و  تروریسم 

نامطلوب  دمشق  برای  آنچه  از  بیش  اسد،  بشار 
مخالفان  که  دارد  جریان  مسیری  در  شود  تلقی 
تندرو مورد حمایت ریاض آنکارا را در تنگنا قرار 
بود  عینی  واقعیت  همین  تردید  بدون  دهد.  می 
دقایق  آخرین  تا  را  مذاکرات  عالی  هیات  که 
و  ژنو  در  بالتکلیفی جهت حضور  و  تردید  دچار 
گسترش اختالفات درونی کرد و حتی هنوز هم 
استراتژی آنان در روند مذاکرات قابل تشخیص 
نخواهد بود. اصرار این مخالفان بر پذیرش پیش 
شرط اجرای مفاد قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت 
از سوی میانجی سازمان ملل برای گردن نهادن 
نمایندگان دولت دمشق بر آن، با توجه به ماهیت 
مذاکرات صلح و فرایند عینی آن چندان تطابقی 
استراتژی  و  صلح  مذاکرات  سیاسی  پروسه  بر 
دی  استفان  تایید  مورد  که  واشینگتن   - مسکو 
و در روزهای  نداشته  قرار گرفته است،  میستورا 
آینده فشار بر هیات عالی مذاکرات برای پذیرش 

قاعده بازی افزایش می یابد. 
دروازه  دارد  جریان  ژنو  در  اکنون  هم  که  آنچه 
ورود به یک راه طوالنی است که در هفت خوان 
خود می بایست در هر خوان آن بازیگران اصلی 
المللی ضمن  در حوزه داخلی، منطقه یی و بین 
تمکین به واقعیت و پیچیدگی بحران در طی یک 
بده و بستان سیاسی حول توافقات حداقلی وارد 

عرصه بازی شوند. 
به نفع دولت  اکنون زمان  اینکه هم  به  با توجه 
نظامی  توازن  و  کند  می  نقش  ایفای  دمشق 
چنین  هم  و  است  کرده  تغییر  آنان  سود  به  نیز 
قبل  به خالف  نیز  اروپایی  اتحادیه  و  واشینگتن 
حاضر نخواهند بود بی حساب و کتاب به تجهیز 
پرداخته  تندرو سوی  مخالفان  به  مالی  کمک  و 
محور  به  را  تازه  های  ماجراجویی  اجازه  حتی  و 

که  رسد  می  نظر  به  بدهند،  دمشق   - ریاض 
کند.  فروکش  تدریج  به  مخالفان  این  تند  آتش 
چنانچه هیات عالی مذاکرات با خلق بهانه های 
تازه بخواهد این مذاکرات را به شکست بکشاند، 
بدون شک ضمن اینکه حمایت محور غربی را از 
اختالفات  تشدید  انتظار  در  باید  دهد  می  دست 
از  و پس  اکنون  باشد. هم  بین خود هم  درونی 
نشست ریاض به دلیل عدم انتخاب نماینده یی 
یک  عنوان  به  ملی  هماهنگی  کمیته  جناح  از 
زمزمه  مذاکرات  عالی  هیات  در  معتدل  نیروی 
های اختالف در بین گروه های حاضر در نشست 
ریاض علنی تر از قبل به گوش می رسد و با توجه 
دمکراتیک  جبهه  از  هایی  شخصیت  دعوت  با 
سوریه این امکان وجود دارد که این دو نیرو در 
نزدیک  هم  به  نظامی  و  تندرو  مخالفان  مقابل 
دمکراتیک  اتحاد  حزب  فشار  و  اصرار  با  شوند. 
کردها  مقاومت  هنوز  که  جهانی  افکارعمومی  و 
در کوبانی در سرکوب تروریست های داعش را 
در خاطره خود به یادگار دارند، در صورت اصرار 
هیات عالی مذاکرات بر خواست های حداکثری 
خود می تواند واشینگتن را هم متقاعد به تغییر 
موضع کرده و در کنار روسیه راه ورود این نیروی 
ضدتروریست را به متن مذاکرات صلح و اساس 
بازی تسهیل کند. هنوز با توجه به ژالتینی بودن 
در  امور  روند  پیچیدگی  و  صلح  مذاکرات  کیک 
شرایطی که هر لحظه امکان تغییر در گروه بندی 
گمانه  و  امکان محاسبه  دارد،  رقیب وجود  های 
روشن  چندان  مذاکرات  این  فرجام  حول  زنی 
در  که  بود  آتی  حوادث  انتظار  در  باید  و  نبوده 
میدانی عرصه  و تحوالت  قدرت  مناسبات  قالب 
بازی  وارد  را  پارامترهای جدیدی  تواند  نبرد می 

شطرنج بحران سوریه کند. 

 02-4256 6135
40 Princes HWY. Yallah NSW 2530

Parts, Rebuild & Engine Experts

فروش، سرویس و تعمیر 
فروش لوازم یدکی و موتور

انواع قایق تفریحی

نمایشگاه و فروشگاه ما واقع در ولونگانگ است 
و بزودی شعبه جدید در سیدنی افتتاح می شود
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با 113 دالر 
در هفته 

صاحب یک قایق شوید

Boats sales (new and used)        
Engine sales         
Service and repair        
Boating accessories       
New trailers and Trailer repair      

Amir Mazhari 

ایران  ایران به خاطر خود  با  مذاکره 
بلکه  یافته،  چنین  اهمیتی  که  نیست 
کردن  عملی  برای  وسیله ای  این 
یارانش  و  اوباما  که  است  سیاستی 
این  که  برآنند  و  دارند  باور  آن  به 
سیاست بر قدرت آمریکا می افزاید و 
طول عمر ابرقدرت بودنشان را بسی 
بیشتر می کند. به نظر می رسد دولت 
آقای روحانی این مسئله را به خوبی 
متوجه شده و فهمیده که جناح اوباما 
حاضر  سیاست  این  اجرای  برای 

است که اسرائیل را هم دور بزند
حل مشکل رابطه ایران با غرب شاید بزرگترین 
باشد  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  سیاسی  پدیده 
برقرای  بوده  وسعت  این  در  که  ای  واقعه  .تنها 
رابطه با چین است. لذا باید پرسید چرا این رابطه 
تا بدین حد برای آمریکا مهم است ،که اروپا را 
نیز با خود همراه کرده و چین و شوروی نیز به 
زمان  در  چین  با  رابطه   . اند  پیوسته  جمع  این 
بایک  است  کشوری  چون   ، بود  مهم  نیکسون 
پنجم جمعیت دنیا و یک نیروی بزرگ اقتصادی 
و نظامی. ولی از غرور ملی خود که چشم بپوشیم 
ردیف  در  بندی کشورهای جهان  رده  در  ،ایران 
کشورهای درجه سوم یا چهارم است . حتی در 
این رده هم هم سنگ برزیل ،آرژانتین ،یا چهار 
مقایسه  در  اقتصادی  نظر  .از  نیست  آسیائی  ببر 
نیرومندتری  اقتصاد  نه  با کشورهای همطرازش 
سوق  نظر  از  بزرگتری  مصرف  بازار  نه  دارد، 
الجیشی نیز از مصر و ترکیه و مالزی ووو مهمتر 
نیست . قدرت نظامی آن هم ، حتی در خاورمیانه 
از ترکیه و پاکستان ومصر بیشتر نیست . واگر تا 
صاحب  ایدئولوژیکی  نظر  از  قبل  دهه  دو  یکی 
نفوذ بسیار بود ، و اسالم سیاسی را رهبری می 
تحت  لبنان  اهلل  حزب  تنها  شاید  امروز   ، کرد 
 ، مدرن  اسالم  نماد  ترکیه  اال  و  باشد.  آن  نفوذ 
وعربستان رهبر فکری نیروهای تندروی اسالمی 
والیت  بر  مبتنی  اسالمی  حکومت  ایده   . است 
فقیه، در خود ایران هم جاذبه چندانی ندارد.،چه 
از  آشکارا  اسالمی، که  دیگر  به کشورهای  رسد 

آن دوری می جویند.
رابطه  این  روی  همه  این  اوباما  دولت  چرا  پس 
سرمایه گذاری می کند، و این همه خطر را برای 
،که  سومی  جهان  کشور  یک  با  رابطه  برقراری 
برای یک ابرقدرت جهانی کشور خاصی نیست، 
با  اش  رابطه  که  جایی  تا  است.  خریده  جان  به 

البی  و   ، کرده  اساسی  مشکل  دچار  را  اسرائیل 
است  کرده  بسیج  خود  راعلیه  اسرائیل  نیرومند 
حزب  سرسخت  حمالت  آماج  تنها  نه  را  خود   .
رقیبش ،جمهوری خواهان ،کرده ،بلکه در درون 
روبرو  شدید  های  مخالفت  با  نیز  خودش  حزب 
را  رابطه  این  او  رقبای  که  جایی  است،تا  شده 
مرکز حمالت خود به او و حزب او کرده اند . واز 
آن طریق می کوشند تمام دست آوردهای بزرگ 
آوردهای  دست  بیندازند.  اعتبار  از  را  او  سیاسی 
بزرگی چون : رشد فوق العاده اقتصادی، بهداشت 
همگانی، افزایش غیر منتظره حد اقل دستمزدها، 
چون  عربی  .کشورهای  آموزشی  تسهیالت 
و  سرسپرده  پولداران  ،که  را  سعودی  عربستان 
خود  علیه  بر  ،نیز  هستند  آمریکا  تاریخی  مطیع 

کرده.است.
کشور  ویژه  به   ، نیرومند  های  دولت  دانیم  می 
آمریکا که رهبری جهان را در دست دارد ،دوراه 
برای مهار کشورهای سرکش دارند. ۱- سرکوب 

نظامی ۲- تحریم اقتصادی
و  افغانستان  و  ولیبی  عراق  در  نظامی  سرکوب 
،بلکه  ناموفق  نتیجه اش  و  امتحان شده  سوریه 
نیز  اقتصادی  . تحریم های  باربوده است  فاجعه 
تحریم  کشورهای  سویی  از  زیرا   . بوده  ناکارای 
پیدا می  شده همیشه مشتری های مفت خری 
این  در  قدرت  اربابان  دیگر  سوی  از  و   ، کنند 
کشورها ،به طور کلی در بیشتر موارد چنان سود 
درعمل  که  برند  هامی  تحریم  این  از  سرشاری 
خواستار ادامه آن می شوند . مادرایران شاهد آن 
هستیم. از تحریم ها تنها ملت ها هستند که رنج 
می برند، تا جایی که در عراق حدود پنج ملیون 
کودک از میان رفتند ،و در ایران ما شاهد سختی 
هایی که بر مردم میرود هستیم ،از جمله نایابی 
دارو ها و خدمات پزشکی. از آن جا که مردم در 
این کشورها قدرتی در برابر حکومت ندارند، لذا 
متنفر  کننده  تحریم  از کشورهای  بیشتر  هر چه 
. حتی تحریم ها وسیله ای می شود  می شوند 
در دست حکومت ، که گناه نا توانایی ها و سوء 
خارجی  دشمن  گردن  بر  را  خود  های  مدیریت 

بیندازد.
از  نوینی  بارشیوه  اولین  برای  اوباما  دولت  اما 
وانتقال  نقل  کنترل  وآن  برد.  کار  به  را  تحریم 
های مالی ،توسط کشوری که عمده بانک های 
جهانی ومبادالت مالی دنیا را در اختیار دارد .بدین 
همیشه  مثل  اگر   ، شده  تحریم  کشور  ترتیب 
تحریم ها رادور زده ومشتری مفت خری دست 
خریدش  پول  تواند  نمی  مشتری  آن  کند،  پا  و 
ایران  شدکه  چنین   . کند  منتقل  فروشنده  به  را 
نظام  برای  این سیستم هم  اما   . ماند  در گوشه 
سرمایه داری ، در طوالنی مدت مطلوب نیست 

، چون کشورهای سرمایه داری به دنبال بازار و 
تجارت هستند.

بر   ، را  دیگر  سیاستی  اوباما  دولت  روی  این  از 
مبنای بینشی دیگر دنبال کرد. بینشی که بر آن 
نظامی  نیروی  در  آمریکا  اصلی  قدرت  که  است 
بسیار توانمندش نیست ، بلکه در دانش فن آوری 
. نیروی نظامی هم به  اقتصادیش است  و توان 
عنوان تسهیل کننده ،و پشتوانه این امتیازات باید 
باشد. بهمین سبب این دولت ، به طور عمده ، به 
دنبال راه حل سیاسی است ، تا حمله نظامی .هر 
، این  چند می داند، بدون آن شمشیر دموکلس 

سیاست مذاکره و دیپلماسی ممکن نمی شود.
و  آمریکا  برای  آییش  کار  تمام  با  سیاست  این 
از دوسوی به شدت مطرود شناخته می   ، غرب 
 -۱ شود.  می  حمله  آن  به  شدت  به  و   ، شود 

اقتصادی ۲- فرهنگی . 
بازار یکی  اقتصادی: مثالی است که چهار شنبه 

می برد، و یکی می بازد . به قول موالنا
هر که نقش خویش را بیند در آب

روستایی آب و گازر آفتاب
وابسته  وصنایع  نظامی  صنایع  که  است  روشن 
به آن به شدت با این سیاست مخالفند . قدرت 
آنان هم چنان است ، که تنها رقمی در بودجه ، 
که هرگز پیشنهاد تعدیل و کاستنش نمی شود ، 

بودجه نظامی است

فرهنگی
غرب بطور کلی خود مدار است و خود برتر بین 
،و این خصوصیت در آمریکا بسیار بیشتر است . تا 
بدانجا که مقامات آمریکا ، مثل آقای رامسفیلد ،از 
باال به اروپی می نگرند ،و آن را قاره پیر می خوانند 
. این خود برتر بینی وتکبر امری استثنا یی نیست 
. نگاه ما ایرانیان به همسایگان هندی و عربمان 
ابر  زمانی  ما   . آن است  از  بسیار کوچکی  نمونه 
قدرت بودیم و اینان همین حال ابر قدرت جهان 
را  کارتر  هرگز  آمریکائیان  دلیل  بهمین  هستند. 
چند  هر  نبخشیدند.  ها  گان  گرو  جریان  بخاطر 
کسی انسانیت و نیک مردی اورا انکار نمی کند. 
دیپلماتیک  حل  راه  به  و   ، نداشت  تند  زبان  او 
ملی  قهرمان  ریگان  مقابل  در   . کرد  می  تکیه 
زبان گردن کلفتی کابویی تهدید  با  است ،چون 
می کرد . در حلی که بیش از دویست سربازی را 
که به لبنان فرستاده بود منفجر کردند.،ولی تمام 

گروگان هاسالم از ایران برگشتند.
در مورد بازداشت اخیر ملوانان آمریکایی ،و نشان 
سر  روی  هایشان  دست  که  در شکلی  دادنشان 
به  را  ها  یی  آمریکا  بودند  زده  زانو  و  بود  شان 
شدت خشمگین کرد. کسی انکار نکرد که آنان 
وارد آبهای ایران شده بودند ، و بازداششان قانونی 

چه  که  بود  این  از  آنان  خشم  .ولی  است  بوده 
گونه یک کشور جهان سومی جرات کرده ملوان 
آمریکایی را به این شکل بازداشت کند. درست 
است که در آمریکا یک پلیس وقتی راننده ای را 
بازداشت می کند ، اکثر موارد از این هم خشن 
پلیس  یک  که  آن  ولی  کند.  می  رفتار  او  با  تر 

آمریکایی است ،نه یک سرباز جهان سومی.
کاندیداهای  انتخاباتی  مبارزات  به  است  کافی 
حزب جمهوری خواه گوش کنید. هر یک به زبانی 
مدعی می شوند که اگر رئیس جمهور شدند ،مثل 
اوباما بدنبال راه حل سیاسی نمی روند، بلکه نسل 
داعش را از روی زمین بر می اندازند،وحتی تمام 
آن  جالب   . کنند  می  عام  قتل  را  وابستگانشان 
است که ملیون ها مردمی که برای آنان با شور 
و شوق هورا می کشند ،از آنان نمی پرسند چه 
گونه به این امر ،که نه در خاورمیانه ممکن شد نه 
در ویتنام و نههر جای جهان ، می خواهند دست 
بیابند. اسرائیل که دهها بار خشن تر است ، و به 
هیچ مقامی در دنیا پاسخ گو نیست ، مگر توانست 
فلسطینی ها را از روی زمین پاک کند. اما بهر 
این واقعیت فرهنگی جامعه آمریکا است ،  حال 
جامعه ای که با همه فجایعی که از داشتن اسلحه 
نتیجه شده ،حتی محدود کردن خرید اسلحه در 

آن ممکن نشده.
آن   ، اسالم  با  رقابت مسیحیت  البته  را  امر  این 
اوانجلیکای  هاو  پروتستان  نیرومند  بخش  هم 
که  دانند  همگان  و   . است  کرده  تر  شدید  آن 
چند  در  آمریکا  در  دینی  های  نهاد  نفوذ  قدرت 
دهه گذشته افزایش بسیار یافته است. واین همه 
،و تالش جمهوری  از تضاد دو حزب است  جدا 

خواهان در گرفتن قدرت از دمو کرات ها.
کوتاه کالم آن که مذاکره با ایران به خاطر خود 
ایران نیست که اهمیتی چنین یافته ، بلکه این 
برای عملی کردن سیاستی است که  وسیله ای 
اوباما و یارانش به آن باور دارند . و برآنند که این 
سیاست بر قدرت آمریکا می افزاید ،و طول عمر 

ابر قدرت بودنشان را بسی بیشتر می کند.
به نظر می رسد دولت آقای روحانی این مسئله 
جناح  که  فهمیده  و  شده،  متوجه  خوبی  به  را 
است  حاضر  سیاست  این  اجرای  برای  اوباما 
آقای  که  حالی  .در  بزند  دور  نیز  را  اسرائیل  که 
از اصولگرایان و نیروهای  خامنه ای ،و بسیاری 
نظامی و امنیتی هنور در فهم آن مشکل دارند. 
کوشند  می   ، آمریکا  راست  ،مثل  بسیاریشان  و 
سد راه آن شوند. و صد البته از امامان جماعت و 
،انتظار فهم  ناآگاه از تحول جهان  بزرگان حوزه 
این سیاست نمی رود. به ویژه تعصب مذهبی و 
شوق تبلیغ دینشان نیز مانع بزرگی د ر اه درک 

این مسایل و سیاست نوین است. 

چرا رابطه با ایران برای آمریکا مهم است 

ترجمه: احمد سیف

برگزاری اولین جلسه نشست صلح سوریه در روز جمعه ۲۹ ژانویه در ژنو در حالی آغاز شد که تا عصر این همین روز هیات عالی 
مذاکرات از گروه اصلی مخالفان منتخب نشست ریاض هم چنان با پافشاری بر شروط خود بر طبل عدم شرکت پای می کوبید ...

بازگشایی حساب هایی که باید در ژنو تسویه شود 

North Parramatta
WEST END MAZDA

No.1 Mazda Dealer in Australia

براي خريد انواع اتومبيلهاي مزدا در سيدني
سام سالمی مشاور فارسي زبان در مزدا نورت پاراماتا 

ضمن راهنمایي شما درخرید  اتومبیل مناسب بطور نقد یا اقساط و لیز 
بهترین قیمت ممکن را به ایرانیان و فارسي زبانان گرامي ارائه میدهد.

D
E

S
IG

N
E

D
 B

Y 
PA

R
S

IA
N

 S
T.

93
9.

CO

PH: 1300567397
فاینانس اتومبیل 

با بهترین بهره

590 Church Street North Parramatta NSW 2151

 NEW
ARRIVAL

اردشیر زارعی قنواتی

 برای دریافت انواع وام و بیمه
 در سراسر استرالیا

با خانم آتوسا میراسکندری تماس بگیرید

حسن خمینی نسبت به عدم تأیید صالحیت خود 
است،  کرده  اعتراض  نگهبان  شورای  سوی  از 
شورای  و  است  نامشخص  او  سیاسی  سرنوشت 
نگهبان تا ۱۵ بهمن وقت دارد تا به اعتراض او و 
سایر داوطلبان مجلس خبرگان رهبری رسیدگی 

کند.
بنیان گذار  خانواده  عضو  تنها  خمینی  حسن  اما 
جمهوری اسالمی نیست که صالحیت او از سوی 
احمد  از  غیر  است.  نشده  تأیید  نگهبان  شورای 
خمینی، فرزند آیت اهلل خمینی که در سال ۱۳۷۳ 
اعضای  از  هیچ یک  تاکنون صالحیت  درگذشت 
در  حضور  برای  خمینی  آیت اهلل  خانواده  نزدیک 
انتخابات در ایران در مرحله اول تأیید نشده است.

آیت اهلل  درگذشت  از  بعد  ماه  و شش  سال  یک 
احمد  اسالمی،  جمهوری  بنیان گذار  خمینی، 
رفسنجانی  هاشمی  همراه  اکبر  به  که  خمینی 
خامنه ای  آیت اهلل  انتخاب  در  تعیین کننده  نقشی 
کرده  ایفا  اسالمی  جمهوری  رهبر  به عنوان 
خبرگان  مجلس  دوره  دومین  عضویت  به  بود 
رهبری درآمد. او همزمان عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای 
مرکزی  امنای  هیئت  و  فرهنگی  انقالب  عالی 
کمیته امداد امام خمینی بود و تا ۲۵ اسفند ۱۳۷۳ 

که درگذشت این سمت ها را داشت.

 ۱۳۶۹ مهرماه  در  خمینی  احمد  تأیید صالحیت 
خبرگان،  مجلس  انتخابات  دوره  دومین  برای 
خانواده  از  عضو  یک  صالحیت  تأیید  آخرین 

آیت اهلل خمینی در ایران تاکنون است.
آیت اهلل  خانواده  اعضای  خمینی  احمد  از  بعد 
حضور  مدیریتی  سیاسی  عرصه  در  خمینی 
مجلس  دوره  هشتمین  انتخابات  در  اما  نداشتند 
انتخابی  حوزه  از  اشراقی  علی  اسالمی،  شورای 
تهران ثبت نام کرد. صالحیت نوه دختری آیت اهلل 
شورای  نظارت  هیئت های  سوی  از  خمینی 
نگهبان رد شد و او رد صالحیت اش را توهین به 
خانواده آیت اهلل خمینی دانست و اعالم کرد که 
تقاضای تجدیدنظر نخواهد کرد تا از نام خانواده 

اش حفاظت کند.
آقای اشراقی گفته بود که آنها )شورای نگهبان( 
تقاضای  که  خواستند  از من  و  فرستادند  پیغامی 
تجدیدنظر کنم. من گفتم اگر شما فکر می کنید که 
اشتباه کرده اید، خودتان تصمیمتان را تغییر دهید. 
اما من می خواهم  امر به عمد صورت گرفته  این 
که از اعتبار خانواده خمینی حفاظت کنم و هیچ 
عکس العملی نشان نمی دهم. سخنگوی شورای 
رد  دلیل  را  تحصیلی  مدرک  ارائه  عدم  نگهبان 
صالحیت علی اشراقی عنوان کرده بود مسئله ای 
که از سوی او با این تاکید رد شد که مدارک اش 

را بدون نقص تحویل داده است.
همان زمان برخی عنوان کردند که نزدیکی علی 
اشراقی به اصالح طلبان دلیل اصلی رد صالحیت 
او بوده است و خود او به روزنامه کارگزاران گفت 
در  تحقیق  برای  نگهبان  شورای  مأموران  که 
مورد صالحیت او به همسایگانش مراجعه کرده 
روزه  می خواند؟  نماز  آیا  که  پرسیده اند  آنها  از  و 
رعایت  را  اسالمی  حجاب  همسرش  می گیرد؟ 
سیگار  می کند؟  اصالح  را  صورتش  می کند؟ 
می کشد؟ چه ماشینی سوار می شود؟ کت وشلوار 

می پوشد؟ و سؤال هایی از این قبیل.
صالحیت علی اشراقی در نهایت از سوی شورای 
انتخابات  نگهبان تأیید شد، ولی او از حضور در 

انصراف داد.
اکنون مرتضی اشراقی، برادر علی اشراقی، دومین 
نوه دختری آیت اهلل خمینی است که صالحیتش 
از سوی هیئت های نظارت شورای نگهبان تأیید 
نشده است. او داوطلب نامزدی در دهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی است و تاکنون 
هیئت  یا  نگهبان  شورای  سوی  از  توضیحی 
ارائه  او  صالحیت  عدم تأیید  مورد  در  نظارت 
نشده، اما مرتضی اشراقی به عدم احراز صالحیت 
خود اعتراض کرده است. شورای نگهبان تا ۲۷ 
بهمن ماه وقت دارد که به اعتراض داوطلبان رد 
صالحیت شده مجلس شورای اسالمی رسیدگی 

کند.
اهلل  آیت  نوه  دیگر  خمینی،  حسن  صالحیت 
او  آثار  نشر  موسسه  و  آرامگاه  متولی  و  خمینی 
است.  نشده  تأیید  انتخابات  در  برای حضور  هم 
او داوطلب پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 
اساس گزارش رسانه ها، حسن خمینی  بر  است. 
احراز  برای  نگهبان  شورای  علمی  امتحان  در 
عدم  نگهبان  شورای  و  نکرده  شرکت  اجتهاد، 
از  انصراف  مثابه  به  را  امتحان  این  در  شرکت 
به  انتخاب  سایت  اما  می کند.  تلقی  نامزدی 
بزرگان  که  داده  گزارش  خمینی  حسن  از  نقل 
را  او  الشان صالحیت  عظیم  اساتید  و  مراجع  و 
تأیید کرده اند و شورای نگهبان که مرجع احراز 
صالحیت داوطلبان است، ابتدا به نوعی صاحبان 

دروس مطرح را دارای صالحیت دانسته و سپس 
از  داده و پس  قرار  امتحان  را  احراز  تنها طریقه 
آن به گفته بزرگان آن شورا، پذیرفته که امتحان 
موضوعیت ندارد و امکان احراز از راه های دیگر 

هم ممکن است.
همسر  پدر  بجنوردی،  موسوی  محمد  صالحیت 
انتخابات  در  نامزدی  برای  هم  خمینی  حسن 
پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که هفتم 
انتخابات  دوره  دهمین  با  همزمان  و  اسفندماه 
مجلس شورای اسالمی برگزار خواهد شد، تأیید 
از  او  اجتهاد  این در حالی است که  است.  نشده 
سوی آیت اهلل خمینی مورد تأیید قرار گرفته بود. 
قضایی  عالی  شورای  عضو  بجنوردی،  موسوی 
شرط  که  شورایی  بود.  خمینی  آیت اهلل  دوره  در 
عضویت در آن داشتن اجتهاد بود. شورای نگهبان 
تاکنون توضیحی درباره عدم احراز صالحیت او 

نداده است.
خانواده  اعضای  و  نوه ها  سیاسی  سرنوشت 
شورای  دست  در  اسالمی  جمهوری  بنیان گذار 
نسل  آیا  که  نیست  مشخص  و  است  نگهبان 
در  حضور  امکان  خمینی  آیت اهلل  خانواده  جدید 
خواهند  را  کشور  سیاسی  و  قانون گذاری  عرصه 

داشت یا نه.
بعد  خمینی  آیت اهلل  فرزند  تنها  مصطفوی،  زهرا 
از احمد خمینی است که در عرصه سیاسی ایران 
او دبیرکل تشکل جمعیت  کمابیش حضور دارد. 
انتخابات  در  که  است  اسالمی  انقالب  زنان 
ریاست جمهوری سال ۷۶ از محمد خاتمی و در 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ از میرحسین 
صالحیت  رد  از  پس  او  کرد.  حمایت  موسوی 
علی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست 
نامه سرگشاده ای خطاب  در   ۹۲ سال  جمهوری 
به رهبر جمهوری اسالمی اعالم کرد که از نگاه 
برای  نیز  رفسنجانی  هاشمی  خمینی،  آیت اهلل 
رهبری شایسته بوده و دخالت آیت اهلل خامنه ای 
رفسنجانی  هاشمی  آقای  صالحیت  تأیید  برای 

ضروری است.
صدیقه و فریده مصطفوی، دیگر دختران آیت اهلل 
حضوری  سیاسی  عمومی  عرصه  در  خمینی 
خمینی  آیــت اهلل  پرتعداد  نوه های  اما  ندارند، 
هرچند تاکنون در عرصه مدیریتی و قانون گذاری 
اجتماعی  در عرصه سیاسی  نداشته اند،  حضوری 

عمومی ایران حضور گاه پررنگی یافته اند.
حسین خمینی و زهرا و نعیمه اشراقی مشهورترین 
و جنجالی ترین نوه های آیت اهلل خمینی محسوب 

می شوند.
پسر  خمینی،  مصطفی  فرزند  خمینی،  حسین 
ارشد آیت اهلل خمینی است که در آبان ماه سال 
۱۳۵۶ درگذشت. او در جریان اختالفات سیاسی 
رئیس  بنی صدر،  ابوالحسن  نفع  به   ۱۳۵۹ سال 
جمهور وقت موضع گیری کرد و از سوی آیت اهلل 
اما  شد.  منع  سیاسی  عرصه  به  ورود  از  خمینی 
به  آمریکا  از حمله نظامی  بعد  در سال ۱۳۸۲ و 
عراق، به این کشور رفت و با برخی از مخالفان 
او در سال ۱۳۸۴  جمهوری اسالمی دیدار کرد. 
قم  در شهر  در حال حاضر  و  بازگشت  ایران  به 
تحت نظر است. زهرا اشراقی، همسر محمدرضا 
خاتمی، برادر محمد خاتمی و نایب رئیس مجلس 
او  است.  خمینی  آیت اهلل  دختری  نوه  هم  ششم 
در دولت اصالحات، مشاور معاونت اجتماعی در 
حاضر  حال  در  و  بود  کشور  وزارت  جوانان  امور 

فعالیت های مدنی دارد. 
ادامه در صفحه ۱۱

فرشته قاضی

محمد برقعی
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مدیریت این رستوران با افتخار همکاری با
آقای سید علی حسینی

استاد انواع کبابها و خوراکهای ایرانی و فرنگی
و سرآشپز سابق رستوران البرز تهران را 

اعالم میدارد 

رستوران کورش بزرگ مکانی دلپذیر با ظرفیت 150 نفر 
برای برگزاری جشنها و میهمانیهای شما

رستوران کورش بزرگ

جمعه شبها با موزیک زنده و منوی آزاد
شنبه شبها با موزیک زنده همراه 

با رقص شرقی و ست منو

شش روز هفته ناهار و شام 
چای و قلیان در محل باز رستوران

یکشنبه ها با منوی آزاد

فیروزه خطیبی

برای  اسکار  جایزه  نامزد  فیلمساز  گاربوس،  لیز 
از  یکی  سیمون؟  خانم  شد،  چه  بلند  مستند 
می  شمار  به  آمریکا  امروز  مطرح  مستندسازان 

رود.
فیلم چه شد، خانم سیمون؟دومین نامزدی اسکار 
خانم گاربوس به شمار می رود که پیش از این 
هم در سال ۱۹۹۸برای مستند مزرعه: آنگوال - 

ایاالت متحد به نامزدی این جوایز رسید.
او هم چنین دو مستند موفق دیگر به نام های 
که  بازی  شطرنج  درباره  دنیا  علیه  فیشر،  بابی 
ناگهان از نظرها ناپدید شد والو؛ مریلین درباره 
مریلین  رازآلود  مرگ  و  زندگی  از  هایی  گوشه 

مونرو ساخته است.
فیلم چه شد، خانم سیمون؟ از محصوالت شبکه 

سینمای خانگی نت فیلیکس است.
فیلم، کند و کاوی است در زندگی نینا سیمون، 
موسیقیدان، خواننده و آهنگساز برجسته و فعال 
سیاهان  مدنی  حقوق  های  جنبش  سیاسی 
نورا  تا  فرنکلین  آرتا  از  دیگری  خوانندگان  که 
دانند.  می  او  از  تاثیرگرفته  را  هنرخود  جونز 
شد،  چه  فیلم  ساختن  بــرای  گاربوس  خانم 
 ۱۰۰ از  بیش  از  هایی  بخش  از  سیمون؟  خانم 
از  نشده،  شنیده  هرگز  صوتی  نوارهای  ساعت 
جمله صدای قسمت هایی از دفتر خاطرات نینا 
سیمون، فیلم هایی از کنسرت های منحصر بفرد 
او و آرشیوهای مختلف خبری شامل گفتگوها و 
مصاحبه هایی با این خواننده استفاده کرده است.

عنوان فیلم از مصاحبه ای که مایا آنجلو شاعر و 
روزنامه نگار درسال ۱۹۷۰ با نینا سیمون انجام 
داده برگرفته شده که در آن، او به رابطه پرتالطم 
آمریکا،  متحده  ایاالت  وطنش،  با  سیمون  نینا 
تو  نفر  اشاره می کند: خانم سیمون، میلیون ها 
را دوست دارند، حتی می پرستند. اما راستی چه 

شد؟ خانم سیمون؟
شخصیتی پیچیده

نینا سیمون که نام اصلی او یونیس وایمون بود 
او  به  هم  سول  موسیقی  پیشوای  لقب  بعدها  و 
داده شد، خواننده ای است که حتی کسانی که 
نبوده  او  هرگز شاهد دوران شهرت و محبوبیت 
اند، ترانه ها و صدای پرشور و احساس او را می 

شناسند.
صدایی خش دار و متفاوت که حزن غریبی در 
آن موج می زد. همین صدا، وقتی با نوای پیانوی 
او در هم می آمیخت، نغمه ای اثرگذار و اسطوره 

ای به جای می گذاشت.
چه  فیلم  ساختن  هنگام  گوید  می  گاربوس  لیز 
زندگی  از  دنبال جزئیاتی  به  شد، خانم سیمون؟ 
از  ها  سال  درطول  که  است  بوده  سیمون  نینا 
نشده  توجهی  آن  به  اصال  یا  مانده  دور  نظرها 

است.
شروع  را  کارم  وقتی  گوید:  می  گاربوس  خانم 
می  اش  موسیقی  از  فقط  را  سیمون  نینا  کردم، 
شناختم اما از شخصیت و حاالت او کوچکترین 
دانستم. دختربچه ای که درحقیقت  چیزی نمی 
کشیش  هم  مادرش،  و  شده  بزرگ  کلیسا  در 
کلیساست و هم خدمتکار خانه های سفیدپوستان. 
اما اهل محل خیلی زود متوجه استعداد شگفت 
پیانو  نواختن  به  شروع  سالگی   ۴ از  که  او  آور 
کرده بود می شوند و اهالی شهر کوچک، از سیاه 
پولی  و  دهند  می  هم  دست  به  دست  سفید  و 
جمع می کنند تا نینا سیمون را برای تحصیل به 

یک مدرسه موسیقی کالسیک بفرستند. البته این 
کارولینای  ایالت  در  با دوران جیم کرو  همزمان 
شمالی است. دورانی که مجموعه ای از قوانین 
جنوبی  شهرهای  در  سیاهپوستی  ضد  شدت  به 

آمریکا وضع شده بود.
لیز گاربوس می گوید: اصال نمی دانستم که نینا 
سیمون در همان زمان، مدت زیادی تحت نظر 
یک معلم موسیقی مهاجر انگلیسی به نام موریل 
مازانویچ در شهر محل زندگیش پیانو تمرین می 
کرده و نمی دانستم که تحصیالتش را در مدرسه 

موسیقی جولیارد در نیویورک ادامه داده است.
خانم گاربوس می گوید وقتی متوجه می شوید 
نینا سیمون در چه شرایطی رشد و نمو کرده و 
توانید  می  بهتر  شده،  آشنا  موسیقی  با  چگونه 
به  وقتی  کنید:  تحلیل  و  تجزیه  را  او  شخصیت 
موسیقی نینا سیمون گوش می دهید، متوجه می 
شوید با چه ظرافتی موسیقی جاز استاندارد را با 
کانترپوینت های موسیقی کالسیک و بلوز ادغام 
در  کارورزی،  و  انگیز  شگفت  استعداد  کند.  می 
تک تک قطعات موسیقی او به چشم می خورد.

لیزگاربوس می گوید نینا سیمون وقتی از خودش 
بین  که  است  موجودی  انگار  زند  می  حرف 
کلیدهای سیاه و سفید یک پیانو متولد شده است:  
من در پژوهش هایم در فیلم به این نتیجه رسیدم 
با استعداد، مورد توجه و  او هرچند دخترکی  که 
عزیز همگان بوده اما درحقیقت هنوز هم به آن 
سوی پرچین تعلق داشته است. این استعداد نمی 
توانست جلودار احساسات نژادپرستانه اطرافیان و 
همشهری هایش باشد و در نتیجه در ۱۲ سالگی 
کالسیک  موسیقی  کنسرت  یک  اجرای  ضمن 
وقتی از پدرو مادر او خواسته شد که در قسمت 
عقب سالن که جای سیاهپوستان است بنشینند، 

او از نواختن پیانو خودداری کرد.
نینا  کنم  می  فکر  من  گوید:  می  گاربوس  خانم 
چیز  همه  با  ضدیت  در  زمان  همان  از  سیمون 
زندگی می کرده است. در شرایطی این ضدیت 

گاه به شدت خطرناک بود.
ای  اعانه  شدن  تمام  با  که  بینیم  می  فیلم  در 
)نینا  یونیس  موسیقی  تحصیل  ادامه  برای  که 
سیمون( از طرف اهل محل جمع آوری شده، او 
می کوشد تا در انستیتوی موسیقی کورتیس نام 
نویسی کند که دراین صورت هزینه تحصیلی او 

را مدرسه می پرداخت.
اما کورتیس به روایت فیلم، به خاطر سیاهپوست 
ای  مسئله  کند.  می  خودداری  او  ازقبول  بودن، 
که نقطه عطفی در زندگی نینا سیمون و در فیلم 
خانم گاربوس محسوب می شود. لحظه ای که 
بزرگترین آرزوی یونیس ۱۹ ساله که می خواست 
باشد  سیاهپوست  زن  کنسرت-پیانیست  اولین 
نینا  زمان  همین  در  رفت.  باد  به  همیشه  برای 
سیمون ناچار در یکی از بارهای آتالنتیک سیتی 
به نواختن پیانو می پردازد تا مخارج زندگی خود 
و خانواده اش را که به خاطر او به نیویورک نقل 

مکان کرده اند تامین کند.
شده  بــزرگ  مذهبی  خانواده  یک  در  که  او 
نواختن  بود،  کرده  اجرا  کلیسایی  موسیقی  و 
در  هم  آن  شیطانی،  مادرش  قول  به  موسیقی 
محل مشروب خواری برای سرگرمی دیگران را 
خجالت آور می پنداشت و برای همین هم نامش 
باخبر  موضوع  این  از  مادرش  تا  کرد  عوض  را 

نشود.
چه  فیلم  های  قسمت  ترین  دردناک  از  بخشی 
شد، خانم سیمون؟ لحظاتی است که لیزا سیمون 
دوران  به  سیمون،  نینا  بزرگسال  دختر  کلی، 
سخت کودکی خود و زمانی که مورد بدررفتاری 

های مادر قرار داشته نگاه می کند.
خانم گاربوس در این مورد می گوید: من فکر می 
کنم لیزا خیلی کوشید که حقایق را در ارتباط با 
مادرش روشن کند. کاری که به نظرمن برای هر 
آدمی خیلی دشوار است. دلیلش هم این است که 
شایعات زیادی در این مورد وجود داشته و دارد. 
نینا سیمون در کل، زندگی دردناکی داشته است.

از  محدودی  تعداد  با  فیلم  در  گاربوس  خانم 
شوهر  جمله  از  سیمون  نینا  نزدیکان  و  دوستان 
و مدیربرنامه های سابق او اندرو استراود که در 
فیلم، نینا سیمون را زنی مشکل می خواند گفتگو 
از  برخی  اعتراض  مورد  مسئله  این  است.  کرده 
زنان  حقوق  حامی  نشریات  جمله  از  منتقدان 

سیاهپوست درآمریکا قرار گرفت.
این  به  پاسخ  در  زمان  همان  در  گاربوس  خانم 
اعتراضات در مصاحبه ای در ان پی آر )رادیوی 
نینا  درباره  فیلم  این  بود:  گفته  آمریکا(  ملی 

سیمونی است که من شناختم.
سیمون  نینا  او  نظر  به  گوید  می  گاربوس  خانم 

همیشه با مشکالت زیادی در زندگی خصوصی 
اش روبه رو بوده است: من فکر می کنم او در 
روانی  بیماری  یک  از  سالگی   ۳۰ یا   ۲۰ حدود 
شناخته نشده رنج می برد. ازدواجش با بدرفتاری 
بددهان  هم  خودش  و  است  همراه  شوهر  های 
همه  آنکه  وجــود  با  دوران  همین  در  اســت. 
وجودش در هنرش خالصه می شود اما به خاطر 
بی پروایی بیش از اندازه در فعالیت های سیاسی، 
درگیر مشکالت حرفه ای شده است. اینها همان 
برای  سیمون(  نینا  )دختر  لیزا  که  است  مسائلی 
روشن ساختن آن با چالش های زیادی روبه رو 
بوده است. اما امروز به گمان من لیزا خوشحال 
است که قصه مادرش برای همیشه آن طور که 
می بایست گفته شده و دوباره الزم به تصیحح 

آن نیست.
لیز  فیلم  در  که  مسائلی  ترین  مهم  از  یکی 
گزافی  بهای  شده،  گذاشته  نمایش  به  گاربوس 
هایش  فعالیت  خاطر  به  سیمون  خانم  که  است 
آمریکا  سیاهان  آزادیخواهانه  های  جنبش  در 
پرداخت: من فکر نمی کنم مردم درک درستی 
از این مسئله داشته باشند. اینکه او چقدر با دیگر 
تفاوت  خودش  همدوره  سیاهپوست  هنرمندان 
آرتا  و  بالفونته  هری  چون  هنرمندانی  داشت. 
جنبش  این  در  هم  بودند  توانسته  که  فرانکلین 
ها شرکت کنند و هم از منافع حرفه ای خودشان 
حفاظت کنند. این کاری بود که هرگز از عهده 

نینا سیمون برنمی آمد.

می سی سی پی لعنتی
نینا سیمون نخستین بار درسال ۱۹۶۳ و پس از 
بمب گذاری درکلیسایی در بیرمینگهام خودش را 
با جنبش های مدنی سیاهان همصدا یافت. در۲۰ 
دقیقه کوتاه یکی از مهم ترین ترانه های انقالبی 
و  نوشت  را  لعنتی  نام می سی سی پی  به  خود 
گذاشت تا همه خشم و عصبانیت، اندوه، عجز و 

درماندگی اش از این طریق بیرون بریزد.
با پیشرفت های سریع حرفه ای در مدت زمانی 
کوتاه، نینا سیمون برخی از مهم ترین سرودهای 
مدرسه  ساخت،  را  سیاهان  مدنی  حقوق  جنبش 
هنر و ادبیات سیاهان را پایه گذاری کرد و خود 
لنگستون  چون  تندرویی  روشنفکران  درجمع  را 
میریام  و  بالدوین  جیمز  هانسبری،  لورین  هیوز، 
از زمان  ماکیبا یافت: شاید هم در همین مقطع 
به  اش  مسیرسیاسی  در  سیمون  نینا  که  است 

نوعی بنیادگرایی می رسد.
دربخش های پایانی فیلم، نینا سیمون که معتقد 
بود صنعت موسیقی آمریکا او را به خاطر روش 
در مصاحبه  است  کرده  تنبیه  اش  سیاسی  های 
ای با نشریه ابانی در سال ۱۹۹۰ در پاسخ به این 
سئوال که آیا از همراه شدن با جنبش های مدنی 
ندارد:  متاسف است می گوید هیچ گونه تاسفی 
اگر می توانستم همان کارها را دوباره انجام می 
آن  موسیقی  که  است  این  تاسفم  تنها  اما  دادم. 
امروز جهان  موسیقی  به  ربطی  هیچ  من  دوران 

ندارد.
اما شنیدن موسیقی نینا سیمون در طول مستند 
۱۰۱ دقیقه ای لیزگاربوس به ما نشان می دهد 
و  تر  مربوط  همیشه  از  امروز  موسیقی،  این  که 
مطرح تر است. آثار ضبط شده نینا سیمون که در 
سال ۲۰۰۳ درگذشت امروز، هنوز هم در فهرست 

پرفروش های موسیقی آمریکاست.

اسکار ۲01۶، نینا سیمونی که من شناختم 
در گفت وگو با لیزگاربوس، کارگردان

سونیتا، مستندی درباره سونیتا علیزاد خواننده رپ 
دست  به  جایزه  دو  ساندنس  جشنواره  در  افغان 
آورد. این فیلم ساخته رخساره قائم مقام فیلمساز 
این جشنواره که  اهدای جوایز  مراسم  در  ایرانی 
شنبه شب در پارک سیتی یوتا برگزار شد جایزه 
ویژه  جایزه  و  جهان  سینمای  مستند  بهترین 

تماشاگران را به دست آورد.
ساکن  افغان  نوجوان  دختر  یک  داستان  سونیتا 
تهران است که آرزو دارد رپ خوان معروفی شود. 
اما همزمان خانواده او مشغول تصمیم گیری در 

مورد سرنوشت او هستند.
این فیلم اخیرا در فستیوال اروپایی مستندسازان 
آی دی اف ای توانست در رقابت با صدها مستند 
دیگر برنده جایزه برگزیده مخاطبان شود. رخساره 
دریافت  هنگام  فیلم  کارگردان  مقامی  قائم 
جایزه اش گفت: ایزه ام را زمانی گرفتم که کارم را 
با سونیتا آغاز کردم. او هر روز با انرژی اش به من 
هنگام  نیز  خودش  علیزاده  می داد.سونیتا  جایزه 

اهدای جوایز به این فیلم باالی صحنه رفت.
سونیتا علیزاده ۱۸ ساله اهل هرات است و تاکنون 

دو بار مهاجرت کرده است: بار اول از افغانستان 
به ایران و حاال هم یک سال است که از ایران به 

آمریکا مهاجرت کرده است.
ازدواج  علیه  آمریکا  به  مهاجرتش  زمان  از  او 

زودرس دختران فعالیت کرده است.

به  ساندنس  جشنواره  از  دوره  این  اصلی  جایزه 
فیلم تولد یک ملت ساخته نیت پارکر رسید.

جایزه  برنده  هم  اسرائیل  از  شن  توفان  فیلم 
بهترین فیلم داستانی سینمای جهان شد.

لئوناردو دی کاپریو جوایز اصلی  کیت بالنشت و 
بازیگری آکادمی استرالیا را از آن خود کردند.

جهان  سراسر  در  استرالیا  سینمای  اینکه  از  بعد 
مساله  این  گذاشت،  سر  پشت  را  بزرگی  سال 
دیگر تعجب آور نیست که برندگان بزرگ مراسم 
سینما  هنرهای  آکادمی  بین المللی  جوایز  اهدای 
و تلویزیون استرالیا )AACTA( که روز جمعه 
شد،  برگزار  لس آنجلس  در  ژانویه  نهم  و  بیست 

استرالیایی باشند.
در میان برندگان جوایز »مد مکس:  جاده خشم« 
جایزه  هم  میلر  جرج  و  گرفت  نام  فیلم  بهترین 
فیلم  این  کرد.  خود  آن  از  را  کارگردانی  بهترین 
AACTA که در ماه دسامبر  در جوایز داخلی 
برگزار شده بود، و همچنین در جوایز فیلم انجمن 
منتقدان لندن برنده همین دو جایزه شده بود. فیلم 
فیلم های »کسری  اصلی،  جایزه  دریافت  با  میلر 
کانون  »در  و  »بازگشته«  »کــارول«،  بزرگ«، 
توجه« را شکست داد. این اولین باری است که 
یک فیلم استرالیایی توانسته در دو مراسم جوایز 
داخلی که در سیدنی برگزار می شود و در جوایز 
بین المللی که در لس آنجلس اهدا می شود، هر دو 
کند.  آن خود  از  را  استرالیا  آکادمی  اصلی  جایزه 
فیلم »کارول« تاد ِهینز برنده بزرگ دیگر جوایز 
بین المللی آکادمی استرالیا بود و کیت بالنشت که 
خود استرالیایی است، همراه رونی مارا برنده جوایز 
نقش  زن  بازیگر  بهترین  و  زن  بازیگر  بهترین 
مکمل شدند. لئوناردو دی کاپریو هم گامی دیگر 
به سمت پیروزی محتملش در اسکار برداشت و 
اختصاص  خود  به  را  مرد  بازیگر  بهترین  جایزه 
رودالف  نقش  ایفای  برای  رایلنس  مارک  داد. 
اِیبِل، جاسوس شوروی در فیلم »پل جاسوس ها« 
جایزه بهترین بازیگر مرد نقش مکمل را دریافت 
کرد. فیلم درام روزنامه نگاری »در کانون توجه« 
رقبای سرسختی مثل »کارول«، »اکس ماکینا«، 

»مریخی« و »استیو جابز« را پشت سر گذاشت 
و جایزه بهترین فیلمنامه را گرفت. دیمین ترووال 
مدیر اجرایی AACTA گفت: در پنجمین سال 
این  شاهد  دوباره   AACTA بین المللی  جوایز 
بین المللی  فیلم های  از  پویا  ترکیبی  که  بودیم 
از  و  کردند  دریافت  را  خود  جوایز  استرالیایی  و 
چه  فیلم،  دنیای  نام های  بزرگترین  از  شماری 
شد.  تجلیل  دوربین،  جلوی  چه  و  دوربین  پشت 
جوایز  برندگان  که  دیدیم  گذشته،  سال  پنج  در 
بین المللی AACTA توانستند ۱۶ جایزه بفتا و 

۱۴ جایزه اسکار را از آن خود کنند، و می خواهیم 
ببینیم این روند امسال هم تکرار می شود یا خیر. 
در حالیکه به سمت پایان هیجان انگیز این فصل 
برندگان تبریک  به تمام  جوایز حرکت می کنیم، 

می گوییم.
جوایز بین المللی AACTA بر اساس رای ۱۵۰ 
چهره استرالیایی اهدا می شود؛ کسانی که اعضای 
بخش بین المللی این سازمان هستند و بسیاری از 
آن ها در آکادمی اسکار و بفتا هم عضویت دارند.

معرفی برندگان بزرگ جوایز بین المللی 
آکادمی استرالیا

سونیتا قصه دختری افغان که برنده دو جایزه ساندنس شد



آب  همچنین  و  ویتامین ها  از  سرشار  گالبی 
در  برد.  بهره  آن  از  باید  هست  تا  که  می باشد 
واقع این میوه ی خوش طعم حاوی 80 درصد آب 
است اما بر خالف تمام نوشیدنی های پرکالری، 
وجود  کالری   50 فقط  گالبی  گرم   100 هر  در 

دارد.

ارزش غذایی گالبی
هر 165 گرم گالبی با پوست                                                    

کالری              96               
پروتئین            6/0گرم           
گلوسید           7/25  گرم         

لیپید               2/0 گرم
فیبر               0/5  گرم    

 هر 133 گرم معادل یک و نیم فنجان کمپوت 
گالبی     

کالری               76  
پروتئین             3/0  گرم
گلوسید            1/20  گرم
لیپید                0/0 گرم

فیبر                 1/2  گرم

ترکیبات و خواص گالبی
گالبی سرشار از فیبرهای غذایی است و پوست 
دلیل  همین  به  اکسیدان هاست.  آنتی  منبع  آن 
از سرطان ها  به برخی  ابتال  از  این میوه ی مفید 
می کند.  پیشگیری  عروقی  قلبی  بیماری های  و 
در واقع پوست گالبی اجازه نمی دهد چربی های 
خون افزایش یابد و در عین حال می تواند میزان 

آنتی اکسیدان های خون را افزایش دهد.
بررسی های مختلف نشان داده است که خوردن 
گالبی کامل یعنی با پوست بیشترین میزان آنتی 

اکسیدان ها را برای بدن تأمین می کند.

نشان  نیز  دیگری  پژوهش های  گذشته  این  از 
متفاوتی  تأثیرات  میوه،  مصرف  که  است  داده 
خون  چربی های  و  اکسیدانی  آنتی  قدرت  روی 
فرد  که  این  بر حسب  تأثیر  این  البته  می گذارد. 
نباشد  دخانیات  اهل  اصاًل  یا  باشد  سیگاری 

متفاوت است.
میوه  روزانــه ی  مصرف  که  است  این  واقعیت 
میلی   200 سیب،  عدد  یک  گالبی،  عدد  )یک 
بدن  اکسیدانی  آنتی  قدرت  پرتقال(  آب  گرم 
البته محققان  غیر سیگاری ها را تقویت می کند. 
مشاهده کردند که سیگاری ها نیز از فواید میوه ها 
بی نصیب نمی مانند. مصرف میوه و به خصوص 
گالبی در این افراد باعث کاهش چربی های خون 

می شود.
روی  گالبی  در  موجود  فیبرهای  گذشته  این  از 
را  دفع  عمل  و  می گذارد  تأثیر  روده ها  عملکرد 
از  که  افرادی  برای  بنابراین  می کند  راحت تر 

یبوست رنج می برند مفید است.

قند گالبی
را  گالبی  خصوص  به  و  میوه ها  در  موجود  قند 
فروکتوز می گویند. این قندها مستقیمًا وارد خون 
نمی شوند و اندکی طول می کشد تا جذب خون 
آرام  آرام  خون  قند  میزان  حالت  این  در  شوند. 
باال می رود بنابراین باعث ایجاد حس گرسنگی 
وزن  حفظ  به  قندها  این  بنابراین  نمی شوند. 
گالبی  می توان  واقع  در  می کند.  کمک  مناسب 
درصد   12 با  گالبی  دانست.  الغری  همیار  را 
گلوسیدی که دارد یک میوه ی انرژی زا محسوب 

می شود.
 

آنتی اکسیدان های گالبی
گالبی حاوی ترکیبات فنولیک زیادی است. این 
دارد  وجود  گیاهی  غذایی  مواد  در  که  ترکیبات 

به لطف قدرت آنتی اکسیدانی خود می توانند از 
سرطان ها و بیماری های قلبی عروقی پیشگیری 
کنند. البته باید بگوییم که این ترکیبات فنولیکی، 
در  بیشتر  فنولیک،  اسیدهای  و  فالوونوئیدها 
میوه  گوشت  در  تا  دارند  وجود  گالبی  پوست 
همانند  نیز  را  گالبی  می شود  توصیه  بنابراین 

سیب با پوست میل کنید.
 

فیبرهای گالبی
درصد   3 حدوداً  حاوی  طعم  خوش  میوه ی  این 
از  و  ساخته  آسان  را  دفع  عمل  که  است  فیبر 
می کنند.  پیشگیری  عروقی  قلبی  بیماری های 
حدود دو سوم فیبرهای موجود در گالبی از نوع 
تاکید  باید  باز  البته  هستند.  نامحلول  فیبرهای 
کنیم که پوست گالبی حاوی فیبر بیشتری است. 
فیبرهای  سیب،  در  موجود  »پکتین«  همانند 
احساس  و  می شوند  حجیم  معده  در  نیز  گالبی 

سیری ایجاد می کنند.
 

ویتامین ها و مواد معدنی
این  اما  نیست   C ویتامین  منبع  گالبی  اگرچه 
مثل  دیگری  ویتامین های  حاوی  مفید  میوه ی 
اندک  میزان  همین  اما  می باشد.   E ویتامین 
صورت  به   E ویتامین  همراه  به   C ویتامین 
می کنند.  عمل  افزایی  توان  همان  یا  سینرژی 
همیاری  هم  با  عنصر  چند  یا  دو  که  این  یعنی 
آنتی  همین خواص  برای  و  دارند  برهمکنش  یا 

اکسیدانی ویتامین E چندین برابر می شود.
که  است  نادری  میوه های  از  یکی  میوه  این 
می تواند نیاز روزانه ی بدن را به ویتامین B9 یا 

همان اسیدفولیک را تأمین کند.
از این گذشته گالبی حاوی میزان قابل توجهی 
امالح معدنی است. در واقع گالبی حاوی کلسیم، 

فسفر، منیزیم و آهن می باشد.

آیا می دانستید؟
از  را  دندان ها  آیا می دانستید که مصرف گالبی 
می دانیم  واقع همه  در  می کند؟  پوسیدگی حفظ 
باعث  بنابراین  و  می شود  دهان حل  در  قند  که 
ایجاد پوسیدگی هایی در دندان ها می شود. با این 
حال گالبی حاوی سوربیتول است که هضم غذا 
در  موجود  قند  همین  اما  می بخشد  تسهیل  را 
به  بنابراین  و  نمی شود  تجزیه  دهان  در  گالبی 

دندان ها آسیبی نمی رساند.
توجه:

سوربیتول  حاوی  گالبی  گفتیم  که  همان طور 
افراد  در  می توانند  قندها  این  است.  فروکتوز  و 
حساس باعث ایجاد مشکالتی از قبیل نفخ، باد 
واقع مصرف  در  شوند.  درد  دل  و  اسهال  معده، 
روزانه 10 گرم سوربیتول یعنی معادل حدوداً دو 
و نیم گالبی متوسط می تواند در افراد بزرگ سال 

به مشکالتی که اشاره شد منجر شود. 
همچنین مصرف روزانه 50 گرم فروکتوز معادل 
حدوداً 5 گالبی متوسط یا دو و نیم فنجان نکتار 
کودکان  در  شود.  اسهال  باعث  می تواند  گالبی 
نیز مصرف نکتار گالبی همانند مصرف آب سیب 

می تواند دلیل اسهال مزمن شود.
 

یک ترفند موثر
سیاه  بالفاصله  می شود  بریده  گالبی  وقتی 
این پدیده ی طبیعی  از  برای جلوگیری  می شود. 
بزنید.  آن  به  لیموترش  آب  مقداری  است  کافی 
معمواًل گالبی را می توان به مدت 3 روز در هوای 
آزاد نگهداری کرد. توصیه می کنیم یک ساعت 
قبل از مصرف گالبی آن را از یخچال خارج کنید؛ 
در این صورت می توانید هر چه بیشتر از عطر این 

میوه ی خوش طعم بهره مند شوید.

پیک پارسیان
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در فضای خانوادگی با 
ظرفیت بیش از صد نفر 
با انواع غذاهای ایرانی 

آشپزباشی با کادر مجرب 
در خدمت شما

 Ph: 02 9416 1889
319 Pacific Hwy. Lindfield

رستوران آشپزباشی
         در محله لیندفیلد سیدنی

گالبی مفید

 هندوانه میوه ای است که برای سالمتی انسان 
برای  زیادی  بسیار  فواید  و  است  مفید  بسیار 
به  ای  ماده  که  معتقدند  متخصصان  دارد.  بدن 
یافت  فراوانی  به  هندوانه  در  که  سیترولین  نام 
می شود، مسئول کاهش کلسترول، فشار خون، 
وزن و جلوگیری از تشکیل پالک سرخرگی می 
کاهش  موجب  میوه  این  مصرف  واقع  در  باشد. 

آترواسکلروز )تصلب شرایین( می گردد. 
کالری،  از  بخشی  تواند  می  هندوانه  مصرف 
کند.  تأمین  را  بدن  نیاز  مورد   A و   C ویتامین 
همچنین هندوانه حاوی فیبر خوراکی و پتاسیم 

است که به کاهش فشارخون کمک می کند.
شبکه خبری »ABCNEWS« در گزارشی 
خوشمزه  خوردنی  این  دل  در  نهفته  سر  چند  از 

و تابستانی پرده برداشته که به شرح زیر است:
لیکوپن هندوانه بیش از گوجه فرنگی خام است

بررسی ها نشان می دهد میزان لیکوپن موجود 
در هندوانه حدود 1.5 برابر بیش از گوجه فرنگی 
بزرگ و تازه است. لیکوپن آنتی اکسیدانی است 
که از تولید رادیکال های آزاد مضر برای سلول 

های بدن جلوگیری می کند. 
همچنین لیکوپن موجود در میوه های قرمزرنگ 
و  قلبی  های  بیماری  با  مبارزه  به  سبزیجات  و 
کند.برای  می  کمک  ها  سرطان  انواع  برخی 
آنتی اکسیدان در هندوانه  بیشترین میزان  حفظ 
اتاق  دمای  در  بریدن  از  پیش  را  آن  است  الزم 

نگهداری کنید.
عضالنی  دردهای  دهنده  تسکین  هندوانه  آب 

است
آب  مصرف  دهد  می  نشان  بررسی  یک  نتایج 
از  کردن  ورزش  از  پیش  ساعت  یک  هندوانه 
بروز دردهای ماهیچه ای و افزایش ضربان قلب 
جلوگیری می کند. این خاصیت هندوانه به دلیل 
که  است  میوه  این  در  »سیترولین«  ماده  وجود 
عملکرد رگ ها را بهبود داده و فشارخون را پایین 

می آورد.

جزو  هم  و  ها  میوه  جزو  هم  هندوانه 
سبزیجات است

هندوانه نیز همچون بسیاری از میوه ها با کاشت 
دانه آن تولید می شود. همچنین پوست این میوه 

قابلیت مصرف دارد. در حقیقت طبیعت دو وجهی 
خوردن  قابل  را  آن  های  قسمت  تمام  هندوانه 
کرده و هیچ بهانه ای برای دور انداختن این میوه 

وجود ندارد.

هندوانه سرشار از آب است
91.5 درصد از میوه هندوانه را آب تشکیل داده 
و با مصرف آن می توان میزان آب ازدست رفته 
و  خستگی  احساس  سردرد،  موجب  که  را  بدن 

پایین آمدن تمرکز می شود، جبران کرد.
نوع زردرنگ این میوه هم وجود دارد

یا  قرمز  هندوانه  میوه  داخل  اینکه  باور  شاید 
صورتی رنگ نباشد غیرقابل تصور باشد اما نوعی 
از این میوه وجود دارد که به رنگ زرد و با طعمی 
شبیه به عسل است. هرچند ظاهر بیرونی آن به 
به  هندوانه  این  دارد.  شباهت  ها  هندوانه  دیگر 

هندوانه آناناسی نیز معروف است.

هندوانه  نمک،  با  واقعی:  اما  عجیب 
شیرین تر می شود!

اگرچه ممکن است این خبر کمی عجیب به نظر 
سطح  روی  نمک  مقداری  فقط  اگر  اما  برسد، 
هندوانه بریزید متوجه خواهید شد که طعم و مزه 

آن در مقایسه با قبل شیرین تر خواهد شد و البته 
آنگاه  بریزید  آن  روی  نمک  بیشتری  مقدار  اگر 
خواهید  احساس  خوبی  به  را  آن  شورمزه  طعم 

کرد.
اگر هندوانه را در زیر میکروسکوپ بررسی کنید، 
هزاران  از  متشکل  میوه  این  بافت  دید  خواهید 
ها  سلول  این  همه  است.  کوچک  بسیار  سلول 
دارای غشایی هستند که ما از آن به عنوان یک 
ویژگی های  از  بریم.  می  نام  تراوا  نیمه  غشای 
منحصربه فرد غشاهای نیمه تراوا این است که 
آب به آسانی به آن ها وارد یا از میانشان خارج 

می شود.
های  کیسه  به  شبیه  ها  سلول  این  هندوانه  در 
های  ویژگی  از  یکی  هستند.  میوه  آب  محتوی 

می  جذب  خود  به  را  آب  که  است  این  نمک 
کند. اگر در جایی تراکم نمک بیشتر باشد و در 
نمک  تراکم  است  آن  مجاورت  در  که  قسمتی 
کمتر باشد، آب از قسمتی که تراکم نمک کمتر 
است  بیشتر  نمک  تراکم  که  قسمتی  به  است 
نمک  مقداری  شما  وقتی  کرد.  خواهد  حرکت 
در مجاورت سلول  پاشید  در سطح هندوانه می 
هایی که دارای غشای نیمه تراوا هستند قسمتی 
این  ایجاد می کنید و به  با غلظت باالی نمک 
ترتیب آب درون سلول های تشکیل دهنده بافت 
که طعم  خواهد شد  منتقل  میوه  به سطح  میوه 
به  و  دهد  می  انتقال  خود  با  نیز  را  میوه  مزه  و 
سطح  روی  که  هندوانه  از  قسمتی  ترتیب  این 
پوست میوه قرار گرفته است و در حقیقت همان 
قسمت خوراکی میوه است، شیرین تر خواهد شد. 
اگر مقدار نمکی که روی سطح میوه می ریزید 
بیشتر باشد در این صورت طعم شورمزه نمک به 
شیرینی هندوانه غالب خواهد شد و شما شوری 

آن را به خوبی احساس خواهید کرد.
که  هایی  هندوانه  برای  العاده  فوق  روشی 
های  میوه  جمله  از  هندوانه  ندارند.  خوبی  طعم 
پرطرفدار در فصول گرم سال است اما اگر متوجه 
اید طعم و مزه  اید هندوانه ای که خریده  شده 
خوبی ندارد و شیرین نیست به شما پیشنهاد می 
کنیم براساس این حقیقت علمی، مراحل زیر را 
این ترتیب متوجه خواهید شد  به  انجام دهید و 
که طعم و مزه آن به میزان قابل توجهی بهبود 

پیدا خواهد کرد. 
در اولین مرحله باید میوه هندوانه را از وسط به دو 
قسمت تقسیم کنید. قبل از این که پوست میوه 
را از آن جدا کنید مقداری نمک روی سطح آن 
بپاشید و حدود 20 دقیقه آن را در همین وضعیت 
قرار دهید. به این ترتیب، به تدریج آب میوه از 
سلول های پوست به بخش خوراکی آن منتقل 
خواهد شد و هنگامی که هندوانه را می خورید نه 
تنها شورمزه نخواهد بود، بلکه در مقایسه با قبل 
شیرین تر نیز خواهد شد. باز هم تاکید می کنیم 
که مقدار نمک باید خیلی کم باشد و نباید این 
مساله موجب عادت شود و فقط در مورد هندوانه 
هایی که مزه ی خوبی ندارند و شیرین نیستند 

امتحان کنید.

سال   3500 از  را   Aloe Vera الوورا  بشر 
بسیاری  درمان  برای  آن  از  و  شناخته  می  قبل 
از بیماریها استفاده می کرده است. الوورا طبیعتا 
مرطوب کننده است و به همین دلیل در صنعت 
زیبایی در بسیاری از محصوالت از آن استفاده می 
الوورا بهترین و بی نظیرترین  شود. عصاره گیاه 
مخصوصا  ها،  سوختگی  ــان  درم بــرای  دارو 
عوارض پوستی به علت آفتاب زدگی است. کرم 
)Gel( الوورا از خونریزی جلدی و عوارض آن 
بهزیستی  در  مهمی  نقش  و  کند  می  جلوگیری 
در  دارد.  کودکان  و  نوزادان  پوست  سالمتی  و 
ترکیبات  از  دندانپزشکی  محصوالت  از  بسیاری 
بافت  ترمیم  در  زیرا  استفاده می شود،  گیاه  این 
دهان و لثه موثر است و زخم لثه را پس از عمل 
دهد. کپسول  التیام می  دندانها  روی  بر  جراحی 
و  پیشگیری  برای  توان  می  را  الوورا   شربت  و 
درمان یبوست و بعضی از ناهنجاریهای دستگاه 
گوارشی استفاده کرد. ترکیبات  الوورا در روده از 

جذب رطوبت غذا و بروز یبوست جلوگیری می 
نماید.  می  تقویت  را  روده  دودی  حرکت  و  کند 
بین بردن عوامل  از  الوورا  از خواص  یکی دیگر 
ثابت  علمی  مطالعات  در  زیرا  است،  زا  عفونت 
از ویروس  بسیاری  گیاه  این  گردیده که عصاره 
ها و میکربها را از بین می برد. در طب سنتی دنیا 
از الوورا برای درمان سرفه، درد مفاصل، سردرد، 
آنفلوانزا، درمان بیماری ایدز و بیماریهای مزمن 
دیگر استفاده می شود ولی مصرف خوراکی آن 

در زنان باردار توصیه نمی شود.
الوورا ادرارآور است به همین جهت مصرف زیاد 
پتاسیم  از  زیادی  رفتن مقدار  از دست  آن سبب 
بدن می شود. عده ای باور دارند که در هر منزل 
الوورا نگهداری شود زیرا عصاره برگ  باید گیاه 
آن  به  که  است  خواصی  تمام  حاوی  گیاه  این 
اشاره شد. در مواقع ضروری مانند بریدگی پوست 
الوورا  برگ   از عصاره  توان  و سوختگی ها می 

استفاده کرد.

الوورا داروی طبیعی معجزه گر

هندوانه و نکاتی در مورد فواید فوق العاده آن

عدسها گیاهان بُنشنی هستند، دانه های گیاهانی 
 Lensensculenta آن  شناسی  گیاه  نام  که 
می باشد. که در غالفهایی که شامل یک یا چند 

دانه عدس می باشد رشد می کنند..
عدسها را بر اساس بزرگی و کوچکی آنها تقسیم 
بندی می کنند.. در حالی که بیشترین نوع عدس 
در آمریکا سبز یا قهوه ای هستند عدسها معمواًل 
به رنگهای نارنجی، قرمز، زرد و یا سیاه می باشند. 
عدسهای گرد، بیضی یا قلبی شکل اندازه کوچک 
دارند، در بعضی مواقع کوچکتر از نوک مداد پاک 
هم  از  جدا  یا  عمده  بصورت  که  می باشند  کن 
فروخته می شوند. عدسهای سبز یا قهوه ای بعد 
در  نمی رود  بین  از  آن  ظاهری  شکل  پخت  از 
حالی که انواع دیگر نرم یا له می شوند. همچنین 

طعم آنها با یگدیگر کمی فرق می کند.
عدسها در مقایسه با دیگر حبوبات خشک، سریعتر 
و راحتتر پخته می شوند.آنها سریع طعمهای عالی 
را از دیگر غذاها و چاشنی ها به خود جذب می کنند 
و ارزش غذایی باالیی دارند و در تمام طول سال 
در دسترس هستند. عدسها همانند دیگر حبوبات 
که  غالفی  هستند.در  بُنشنی  گیاهان  گروه  از 
رشد  می باشند  عدس  دانه  چند  یا  یک  شامل 
معمواًل  و  قلب شکل هستند  یا  بیضی  می کنند. 
ممکن  می باشند.  پاک کن  مداد  از سر  کوچکتر 
رنگ  به  بسته بندی  یا  عمده  صورت  به  است 
ظاهری  شکل  پخت  از  بعد  که  سبز  و  قهوه ای 
خود را حفظ می کنند، فروخته شوند. فواید عدسها

خانواده  از  مغذی  ولی  کوچک  عضوی  عدسها، 
از  خوبی  بسیار  منبع  که  هستند  بُنشنی  گیاهان 
فیبرهای کاهش دهنده کلسترول اند که نه تنها 
کمک به کاهش کلسترول می کنند بلکه خاصیت 
تنظیم قندخون هم دارند زیرا فیبر باالی آنها از 
افزایش قندخون بعد از خوردن یک وعده غذایی 
حاوی  همچنین  عدسها  می کنند.  جلوگیری 
همچنین  و   B ویتامین   2 مهم،  معدنی  ماده   6

پروتئین بدون، چربی می باشند.

کالری موجود آن چقدر است؟ 
کالری   230 فقط  پخته  عدس  فنجان  یک  در 

وجود دارد. این ماده ریز بسیار اشتهاآور است.

عدسها نمونه کامل فیبر
بررسی  را  در غذاها  فیبرهای موجود  اگر جدول 
دیگر  از  بُنشنی  گیاهان  که  می بینید  کنید، 
دارند. عدسها مثل  قرار  حبوبات در صدر جدول 
هستند  غذایی  فیبرهای  از  غنی  حبوبات  دیگر 
قابل  غیر  نوع  از  چه  و  جذب  قابل  نوع  از  چه 
جذب. فیبرهای قابل جذب،یک ماده ژله مانندی 
در دستگاه گوارش ایجاد می کنند که سبب دفع 
به  را  آن  و  می گردد   ) کلسترول  )حاوی  صفرا 

خارج از بدن می برد.
بررسی تحقیقات نشان داده اند که فیبر غیر قابل 
مدفوع  مقدار  افزایش  به  کمک  تنها  نه  جذب 
به  کمک  بلکه  می کند  یبوست  از  جلوگیری  و 
جلوگیری از بیماری های گوارشی مانند سندرم 
نیز  روده ای  التهاب  و  پذیر  تحریک  روده ای 

می کند.

عدس  داریــد،  دوست  را  قلبتان  اگر 
بخورید.

در بررسی الگوهای غذایی به دست آمده و خطر 
بیش  روی  محققان  قلبی،  بیمارهای  در  مرگ 
فنالند،  آمریکا،  در  میانسال  انسان   16000 از 

نیوزلند، ایتالیا، یوگسالوی، یونان و ژاپن به مدت 
25 سال تحقیق کردند. الگوهای غذایی شاخص 
باالی محصوالت  بود: مصرف  زیر  شامل موارد 
لبنیاتی در اروپای شمالی، مصرف باالی گوشت 
گیاهان  سبزیجات،  باالی  مصرف  آمریکا،  در 
و  جنوبی  اروپــای  در  شراب  و  ماهی  بُنشنی، 

مصرف باالی غالت، سویا و ماهی در ژاپن.
هنگامی  که محققان این اطالعات را در رابطه با 
بیماریهای قلبی تجزیه و تحلیل  خطر مرگ در 
بُنشنی  نتیجه رسیدند که گیاهان  این  به  کردند 
می دهد.  کاهش  را  بیماریها  این  خطر   82%
داخلی  با عنوان  تاریخچه طب  مقاله چاپ شده 
باال  فیبر  با  غذاهایی  خوردن  که  کرده اند  ثابت 
از قبیل عدسها کمک به جلوگیری از بیماریهای 
قلبی می کند. تقریبًا 10000 بزرگسال آمریکایی 
به مدت 19 سال در این تحقیق شرکت کرده اند.
کسانی که غذاهایی با بیشترین فیبر، 12 گرم در 
روز، می خورند %12 کمتر دچار بیماری سکته 
قلبی و %11 کمتر دچار بیماری قلبی- عروقی 
فیبر  روز  در  گرم   5 که  کسانی  با  مقایسه  در 
می خورند می شوند. کسانی که بیشترین مصرف 
فیبرهای غذایی قابل جذب در آب را می خورند 
خطر   10% و  بیماری  به  ابتال  خطر   15%
بیماریهای قلبی- عروقی در آنها کاهش می یابد.

دلیل  به  تنها  نه  قلب  سالمتی  در  عدس  نقش 
فیبرهای آن بلکه بعلت مقادیر قابل مالحظه ای 

ازفوالت) Folate( و منیزم آن است.
کمک  هموسیستئین  کاهش  به   Folate
می کنند، آمینواسیدی که یک محصول میانی در 
متیالسیون  چرخه  مهمی  بنام  متابولیکی  فرآیند 
ویتامین6  همانند   Folate هنگامی که  است. 
Bجمع می شود، هموسیستئین سریعًا به سیستین 
یامتیونین که هر دو اسید آمینه ،بی خطر هستند 
تبدیل می شود. هنگامی که ویتامینهای B وجود 
خون  جریان  در  هموسیستئین  مقدار  ندارند، 
افزایش می یابد، که هموسیستئین به دیواره های 
عوامل  از  یکی  که  می رساند  آسیب  سرخرگ 
خطر ابتال به بیماریهای قلبی است. منیزم عدس 
مزایای دیگری برای قلب دارد. منیزم خود یک 
ضد رسوب کلسیم به شمار می آید. هنگامی  که 
و  سیاهرگها  است،  کافی  اندازه  به  منیزم  مقدار 
باعث  که  می کنند  تنفس  راحتی  به  سرخرگها 
کاهش سختی رگ می شود و خون، اکسیژن و 
مواد غذایی در کل بدن جریان می یابد. مطالعات 
نشان داده است که کمبود منیزم نه تنها باعث 
کمبود  قلبی،  حمله  دنبال  به  بلکه  قلبی  حمله 
منیزم کافی باعث آزاد شدن رادیکال آزاد می شود 

که منجر به صدمه به قلب می شود.

می خواهید قلبی شاد داشته باشید ؟ پس 
عدس بخورید.

عدس به شما انرژی برای سوزاندن می دهد در 
قابل  فیبر  می کند.  تثبیت  را  قندخون  که  حالی 
سیستم  روی  مفید  تأثیرات  بر  عالوه  جذب 
نیز  قندخون  مقدار  تنظیم  به  قلب،  و  گوارشی 
انسولین،  به  مقاومت  شما  اگر  می کند.  کمک 
بُنشنی  دارید، گیاهان  دیابت  یا  قندخون  کاهش 
هستند  مؤثر  خون  قند  تنظیم  برای  عدس  مثل 
بررسی  می شوند.  باعث  را  پایداری  انرژی  که 
نشان  خون  قند  میزان  و  باال  فیبر  با  غذاهایی 

داده است که این غذاها فواید چشمگیری دارند.
محققان دو گروه مردم با دو نوع رژیم غذایی را 
متفاوت  فیبرهای  با  مقایسه کردند که غذاهایی 

دیابتی  رژیــم  گــروه  یک  می کردند.  مصرف 
گرم   24 شامل  که  داشتند  استاندارد  آمریکایی 
رژیم  دیگر  گروه  که  حالی  در  بود  روز  در  فیبر 
رژیم  که  آنهایی  داشتند.  روز  در  فیبر  گرم   50
و  )قندخون(  پالسما  داشتند  گلوکز  باال  فیبر  با 
سلولها  از  را  قندخون  که  )هورمونی  انسولین 
فیبر  داشتند. گروه  آنها  در  می گیرند(بسیار کمی 
تری  مقدار  و   7% حدود  کلسترولشان  باال 
گلیسرید آنها به VLDL( 2/10%( و تراکم 
بسیار کم لی پروتئین ) یکی از خطرناکترین شکل 

کلسترول( به %5/12 کاهش یافته است.

 آهن برای انرژی
آهسته  ســوخــت  بــاعــث  تنها  ــه  ن عدسها 
باعث  بلکه  می شوند  پیچیده  کربوهیدراتهای 
افزایش انرژی بدن با پر کردن ذخائر آهنی بدن 
شما می شوند. مخصوصًا برای خانمهایی که در 
سنین باروری هستند خیلی درمعرض کمبود آهن 
هستند، افزایش )تقویت( ذخائر آهن با عدس ایده 
بسیار مناسبی است چون برخالف گوشت قرمز 
ندارند.  منبع دیگر آهن، عدسها کالری و چربی 
آهن سازنده اصلی هموگلوبین است که اکسیژن 
را از ششها به تمام سلولهای بدن انتقال می دهد 
سیستمهای  کلیدی  قسمت  همچنین  این  و 
و  متابولیسم است.  و  انرژی  ایجاد  آنزیمی  برای 
به یاد داشته باشید که: اگر حامله هستید یا شیر 

می دهید، نیاز شما به آهن افزایش می یابد.

چگونه عدسی را انتخاب کنید و چگونه 
آن را ذخیره کنید.

جعبه های  صــورت  به  عدس  حاضر  حال  در 
همانند  هستند.  استفاده  قابل  شده   بسته بند ی 
عمده  بصورت  را  آنها  که  غذاهایی  مواد  دیگر 
حاوی  جعبه های  که  شوید  مطمئن  می خرید، 
کنید  تهیه  جایی  از  و  باشد  بسته  کاماًل  عدس 
که فروش عمده محصول خوب دارد تا از تازگی 
آن مطمئن شوید. در هنگام خرید عدس بصورت 
عمده یا جزیی مطمئن شوید که مواد رطوبت یا 
حشره ندارند و عدسها سالم اند و شکسته نیستند.
عدسهای کنسرو شده را می توان در سوپرمارکتها 
که  کنسرو شده،  بر خالف سبزیجات  کرد.  پیدا 
دست  از  را  خود  غذایی  ارزشهای  از  بسیاری 
غذایی  ارزش  در  ــادی  زی تفاوت  می دهند، 
را  آن  خود  که  عدسی  و  شده  کنسرو  عدسهای 
سسبزیجات  کردن  کنسرو  ندارد.  وجود  می پزید 
ارزش غذایی آنها را کم می کند چون سبزیجات 
را باید با حرارت کم و به مدت زمان کوتاه پخت 
ولی در کنسرو کردن عدس، آنها را با حرارت باال 
به مدت طوالنی می پزند. از طرف دیگر حبوبات 
به زمان طوالنی برای پخت نیاز دارند. حال شما 
خودتان این کار را انجام دهید یا اینکه بصورت 
کنسرو تهیه کنید. ما به شما کنسرهایی را پیشنهاد 
می دهیم که نمک و مواد افزودنی کمتری دارند.  
عدسها را در یک ظرف کاماًل کیپ و در جایی 
این  در  نگهداری کنید.  تاریک  و  خشک، خنک 
صورت به مدت 12 ماه قابل استفاده خواهند بود. 
اگر عدسها را در زمانهای مختلف می خرید آنها 
از هم نگهداری کنید چون ممکن است  را جدا 
رطوبتهای متفاوتی داشته باشند و بنابراین مدت 
زمان پخت آنها با هم متفاوت است. عدس پخته 
روز  به مدت 3  فریزر  در  بسته  کاماًل  در ظرفی 

تازه می ماند.

خواص عدس
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زندگی خوب با روابط خوب ساخته می شود

و  روان کـــاوی  استاد  والدینگر  ــرت  راب دکتر 
روان شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه هاروراد و 
مدیر یکی از طوالنی ترین تحقیقات انجام شده بر 
روی موضوع رشد و توسعه در بزرگساالن است. 
این تحقیق بیش از هفتاد سال است که زندگی 

دو گروه از مردان در آمریکا را بررسی می کند.
دکتر والدینگر به تازگی در یک سخنرانی به »آن 
چه زندگی را دلچسب و خوب می کند« پرداخته 
دانشگاه  تحقیقات  نتایج  اساس  بر  که  است 

هاروراد تنظیم شده است. 

مطلب زیر خالصه ای از این سخنرانی است.
چه چیز باعث می شود که ما در طول زندگی سالم 
برای  از حاال  باشد  اگر قرار  بمانیم؟  و خوشحال 
شخص خودمان در آینده برنامه ریزی کنیم، باید 
چه چیزهایی را مد نظر قرار دهیم و برای رسیدن 
به آنها انرژی صرف کنیم؟ وقتی از جوانان سؤال 
اغلب  زندگی چیست،  در  می شود که هدف شان 
می گویند که می خواهند ثروتمند یا مشهور شوند.

تا  کنیم  کار  بیشتر  که  می گویند  ما  به  همیشه 
بیشتر به دست بیاوریم. به ما این طور القا شده 
زندگی  یک  و  اهداف مان  به  رسیدن  برای  که 
افراد  از  وقتی  اما  بکوشیم.  سخت  باید  خوب 
آنها  اغلب  می پرسیم،  زندگی شان  خصوص  در 
تصاویر زیادی را از گذشته شان فراموش کرده اند 
تصمیم ها  کدام  که  آورند  خاطر  به  نمی توانند  و 

باعث چه اتفاقاتی در زندگی شان شده.
زندگی  توانستیم  هــاروراد،  دانشگاه  در  ما،  اما 
گروهی از افراد را در طول کل زندگی شان ثبت 
به مدت ۷۵ سال  را  مرد  زندگی ۷۲۴  ما  کنیم. 
در خصوص  آنها  از  و هر سال  گرفتیم  نظر  زیر 
سالمت شان  و  خانوادگی  زندگی  شغل شان، 

پرسیدیم.
چرا  است،  نایاب   بسیار  دست  این  از  تحقیقاتی 
افراد  دهه،  دو  یکی  گذشت  از  پس  معمواًل  که 
شرکت  تحقیق  در  دیگر  که  می گیرند  تصمیم 
نکنند یا بودجه تحقیق تمام می شود یا محققان 
یا محل  ندارند،  ادامه تحقیق عالقه ای  به  دیگر 
کار و زندگی شان تغییر می کند. اما این تحقیق، 
خاطر  به  هم  و  خوش شانسی  خاطر  به  هم 
ماند.  زنده  محققان،  از  نسل  چندین  پیگیری 
نفری  اولیه ۷۲۴  به شصت درصد گروه  نزدیک 
ما هنوز زنده اند و هنوز در تحقیق مشارکت دارند. 
اغلب آنها در دهه نود زندگی شان هستند و من 
پروژه  این  مدیریت  که  هستم  کسی  چهارمین 

تحقیق را بر عهده گرفته ام.
را  مردان  از  گروه  دو  زندگی  ما   ،۱۹۳۸ سال  از 
سال  دانشجویان  اول  گروه  گرفتیم.  نظر  زیر 
را  درس شان  آنها  بودند.  هاروارد  دانشگاه  دوم 
در زمان جنگ جهانی دوم تمام کردند و تقریبًا 
راهی جنگ شدند.  نظام  برای خدمت  آنها  همه 
گروه دوم هم شامل بچه های یکی از فقیرترین 

دبیرستان های بوستون بودند.
پسرانی که برای این تحقیق در این گروه انتخاب 
و  مشکل دار  بسیار  خانواده های  از  بودند  شده 
آنها  از  بسیاری  بودند.  بوستون  شهر  در  فقیری 
در خرابه های حومه شهر که آب گرم یا فاضالب 

نداشتند، بزرگ شده بودند.
همه  با  کردیم،  شروع  را  تحقیق  این  ما  وقتی 
خانه های  به  کردیم.  مصاحبه  شرکت کنندگان 
از  زدیم.  حرف  خانواده هایشان  با  و  رفتیم  آنها 
آنها آزمایش پزشکی گرفتیم. آنها بزرگ شدند و 
تبدیل به کارگر کارخانه، وکیل، پزشک، راننده و 
حتی رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا شدند. 
بعضی از آنها به سراغ الکل رفتند و بعضی ها دچار 
ترقی  نردبان  برخی  شدند.  شیزوفرنی  بیماری 
اجتماعی را به سرعت طی کردند و به باالترین 
سطوح جامعه رسیدند و برخی در جهت معکوس 

حرکت کردند.
به  کردند  پایه گذاری  را  تحقیق  این  که  کسانی 
تحقیق  این  که  نمی کردند  تصور  هم  عمرشان 
۷۵ سال زنده بماند. باید به شما بگویم که این 
به  ما  سال  دو  هر  دارد.  ادامه  هم  هنوز  تحقیق 
سراغ این مردان می رویم و از آنها می خواهیم که 

به سواالت تازه ای پاسخ دهند.
فقیر  دبیرستان  از  که  مردانی  این  از  بسیاری 
هنوز  چرا  که  می گویند  بودند  آمده  بوستون 
می خواهید از زندگی من بدانید. زندگی من چیز 
جالبی ندارد. سؤالی که هیچ  یک از مردان گروه 

متعلق به دانشگاه هاروارد هرگز نپرسید.
برای داشتن تصویر روشنی از زندگی این افراد، 
ما تنها به فرستادن لیست سواالت به آنها بسنده 
آنها  پزشکی  مــدارک  سراغ  به  ما  نمی کنیم. 
می رویم و با آنها در خانه شان مصاحبه می کنیم. 
را اسکن  را می گیریم، مغزشان  آنها  نمونه خون 
وقتی  و  می زنیم  حرف  بچه هایشان  با  می کنیم، 
نگرانی های عمیق  در خصوص  با همسران شان 
فیلم برداری  آنها  از  می زنند  حرف  زندگی شان 
از  قبل  دهه  یک  باالخره  وقتی  و  می کنیم؛ 
همسران این مردان پرسیدیم که آیا حاضرند در 
آنها گفتند  از  مطالعات ما شرکت کنند، بسیاری 
که حاال دیگر وقت این است که زنان هم در این 

مطالعه حضور داشته باشند.
چه  ما  بود؟  چه  تحقیق  همه  این  دستاورد  اما 
درس هایی از هزاران صفحه اطالعات به دست 
آمده در طی این سال ها آموختیم؟ باید بگویم که 
درسی که ما آموختیم ربطی به ثروت یا شهرت یا 
سخت کوشی بیشتر و بیشتر نداشت. روشن ترین 
سال  پنج  و  هفتاد  این  طول  در  ما  که  پیغامی 
تحقیق مدام دریافتیم این بود: روابط خوب باعث 
می شود.  زندگی  در  ما  بیشتر  سالمت  و  شادی 

همین و بس!
تعداد دوستان یا داشتن یا نداشتن رابطه متعهدانه 
نیست که باعث شادی و سالمت می شود، بلکه 

میزان  تعیین کننده  که  است  روابط  این  کیفیت 
سالمت روح و روان است.

خصوص  در  مهم  درس  سه  ما  تحقیق  این  از 
روابط گرفتیم:

و  مفیدند  ما  برای  بسیار  اجتماعی  روابط  یک: 
تنهایی آدم را می کشد. این طور به نظر می رسد 
فامیل،  افراد  به  بقیه  از  بیشتر  که  افرادی  که 
از  تنها  نه  متصل اند،  جامعه  اعضای  و  دوستان 
هم  فیزیکی  نظر  از  بلکه  شادترند،  روحی  نظر 
زنده  تنها  افراد  از  بیشتر  آنها  می مانند.  سالم تر 
می مانند. ما فهمیدیم که تنهایی مثل سمی است 
که افراد را در طول زمان مسموم می کند. افرادی 
که تنهاترند و می خواهند رابطه هایشان را با بقیه 
در  سالمت شان  و  شادند  کمتر  کنند،  محدود 
میانسالی افت پیدا می کند. مغز آنها زودتر شروع 
به نسیان می کند و زندگی آنها کوتاه تر از افرادی 
است که تنها نیستند. خبر ناراحت کننده این است 
اغلب  آمریکایی،  پنج  هر  از  تاریخ،  طول  در  که 
بیشتر از یکی شان احساس تنها بودن کرده است. 
و ما می دانیم که افراد می توانند در میان جمع یا 

حتی وقتی ازدواج هم کرده اند تنها باشند.

درس دومی که گرفتیم این بود که تعداد دوستان 
که  نیست  متعهدانه  رابطه  نداشتن  یا  داشتن  یا 
باعث شادی و سالمت می شود، بلکه کیفیت این 
روابط است که تعیین کننده میزان سالمت روح و 
روان است. زندگی در میان کشمکش بسیار برای 
سالمت ما مضر است. ازدواج های پر کشمکش 
و دعوا که در آن دو طرف عشق زیادی هم به 
هم ندارند، بسیار برای سالمت مضر است؛ حتی 

مضرتر از طالق.
هشتاد  از  بعد  تا  را  مردان  این  زندگی  ما  وقتی 
و  برگشتیم  عقب  به  کردیم  مطالعه  سالگی شان 
فکر کردیم آیا با دانسته های زمان میان سالی شان 
می توانیم حدس بزنیم که کدام یک پیری شادتر 

و سالم تری خواهند داشت و کدام یک نه.
پنجاه  تا  افراد  این  به  مربوط  اطالعات  تمام  ما 
سالگی را یک جا جمع کردیم. میزان کلسترول 
آنها در میانسالی نبود که شادی و سالمت شان در 
هشتاد سالگی را پیش گویی می کرد، بلکه میزان 
تا  که  افرادی  بود.  رابطه هایشان  از  رضایت شان 
بیشتری  رضایت  رابطه هایشان  از  سالگی  پنجاه 
داشتند، تبدیل به سالخوردگان شادتر و سالم تری 
در  شاد  ساله  هشتاد  مردان  و  زنان  بودند.  شده 
فیزیکی  درد  که  روزهایی  در  حتی  ما  تحقیق 
روحی شان  اوضاع  که  می گفتند  بازهم  داشتند 
خوب است. اما برای آنهایی که از رابطه هایشان 
درد  معنای  به  فیزیکی  درد  نداشتند  رضایتی 

روحی شدید هم بود.
یک رابطه سالم بیش از هر چیزی باعث سالمت 
و شادی ما می شود، اما پس چرا این قدر سخت 

پیش  راحت تر  را  زندگی  نمی توانیم  و  می گیریم 
ببریم؟

تحقیق  این  از  ما  که  مهمی  و  سوم  درس  اما 
آموختیم این بود که رابطه خوب تنها از بدن ما 
محافظت نمی کند. افرادی که در هشتاد سالگی 
رابطه های محکم و قوی عاطفی داشتند، از مغز 
از  دیرتر  حافظه شان  بودند.  برخوردار  سالم تری 
بقیه دچار اضمحالل می شد و هوش شان مدت 

بیشتری جوان می ماند.
یک  که  داریــم  روشن  دستاورد  یک  ما  حاال 
باعث سالمت و  از هر چیزی  بیش  رابطه سالم 
قدر سخت  این  چرا  پس  اما  می شود،  ما  شادی 
پیش  راحت تر  را  زندگی  نمی توانیم  و  می گیریم 
ببریم؟ خب، برای این که ما انسانیم. همه ما به 
دنبال راه حل های سریع برای حل مشکالت مان 
دست  به  را  آن  بتوانیم  ما  که  چیزی  هستیم. 
بیاوریم، زندگی مان را با آن خوب کنیم و آن را 
به همان شکل نگاه داشته باشیم. روابط انسانی 
ساده نیستند، پیچیدگی های خاصی دارند و روابط 
ما با دوستان و اعضای خانواده مان راحت نیست. 
رابطه ها درخشان نیست، در طول حیات ما ادامه 
دارند و هرگز تمام نمی شوند. در طول این هفتاد 
و پنج سال تحقیق ما، افرادی از بقیه خوشحال تر 
جایگزین  در  دائم  طور  به  که  بودند  راضی تر  و 
کردن روابط  شان با بقیه تالش کرده بودند. مانند 
از این مردان وقتی  جوان های امروزی، بسیاری 
جوان بودند، واقعًا باور داشتند که شهرت و ثروت 
بیشترین دستاورد آنها در زندگی خواهد بود و باید 
به دنبال آنها بروند تا زندگی خوبی داشته باشند. 
اما بارها و بارها در طول این ۷۵ سال، تحقیق ما 
نشان داد که افرادی از بقیه شادتر و سالم تر بودند 
جامعه  و  دوستان  خانواده،  با  بهتری  روابط  که 
اطراف شان داشتند و بر این روابط اجتماعی تکیه 

داده بودند.
چطور  و  چه  یعنی  روابــط  بر  کردن  تکیه  اما 
که  بگویم  باید  دست  یافت؟  آن  به  می توان 
وقتی  از  دارد:  وجود  آن  برای  بیشماری  راه های 
کامپیوتر  مثل  الکترونیکی  صفحه های  در  که 
انسانی  روابط  بر  و  کنید  کم  تبلت  و  موبایل  و 
کار  رابطه  از  مرحله  هر  در  کنید  سعی  بیفزاید. 
تازه ای با هم انجام دهید تا آن را تازه نگاه داشته 
باشید: با هم راه بروید یا با هم شام بخورید. به 
سراغ آن فامیل دوری بروید که سال هاست از او 

بی خبرید.
مارک تواین، نویسنده شهیر آمریکایی، می گوید 
غمگین  دلخوری،  برای  زمانی  زندگی  در  که 
دل آزاری  و  معذرت خواهی،  همدیگر،  کردن 
دوست  برای  کوتاهی  زمان  فقط  زندگی  نیست. 

داشتن است.
زندگی خوب با روابط خوب ساخته می شود.

دکتر پرویز قدیریان

بدکاری  سیاهرگ،  گرفتگی  و  التهاب  یا  فلبیت 
قلبی عروقی است که بر اثر تولید یک لخته خون 
در یک سیاهرگ پدید می آید. این لخته باعث 
بسته شدن کامل یا ناکامل جریان خون در یک 
سیاهرگ می شود. شدت خطر فلبیت بستگی به 
آیا سطحی است  دارد که  محل سیاهرگ مبتال 
یا عمیق، همین طور اگر اندازه لخته تولید شده 
در یک سیاهرگ عمیق و قطور باشد درمان باید 
خیلی سریع انجام شود. در اکثر مواقع فلبیت در 
یکی از سیاهرگهای ساق پا تولید می شود ولی 
ممکن است در تمام سیاهرگها مانند بازو، شکم و 
غیره به وجود آید. فلبیت معمواًل بر اثر بی حرکت 
بودن به مدت طوالنی پیش می آید مثال بعد از 
یک عمل جراحی یا در گچ قرار دادن یک عضو.

انواع فلبیت
مهم است که دو نوع فلبیت را از هم تشخیص 
بدهیم زیرا عواقب و درمان آنها با هم بسیار فرق 

دارند.
۱ـ فلبیت های سطحی

این حالت در یک سیاهرگ سطحی تولید شده و 
نوعی است که بسیار زیاد دیده می شود و بیشتر 
واریس  دچار  که  شود  می  تولید  افرادی  نزد  در 
هستند. فلبیت سطحی باعث تورم سیاهرگ شده 
فلبیت  اینکه  با  ناراحتی می کند.  و  درد  تولید  و 
های سطحی نوع آرام بیماری به نظر می رسند 
ولی باید آنها را به عنوان یک عالمت خطر تلقی 
پیشرفته  کاری  کم  عالمت  معموال  زیرا  کرد، 
در  فلبیت  تولید  تواند  می  که  است  سیاهرگ 

سیاهرگهای قطور و عمیق کند.
در یک  لخته  که یک  وقتی  عمیق:  فلبیت  ـ   ۲
در  مهمی  اثر  شود  می  تولید  عمیق  سیاهرگ 
بسیار  بیمار  وضعیت  و  دارد  خون  بازگشت 
از  لخته  کنده شدن  امکان  زیرا  است،  خطرناک 
توسط  باال  سمت  به  حرکت  و  سیاهرگ  جدار 
از  عبور  هنگام  اگر  که  دارد  وجود  خون  جریان 
قلب باعث بسته شدن سرخرگ ریوی یا سرخرگ 

یکی از برونش ها شود، تولید آمبولی ریوی که 
اوقات  اغلب  در  کند.  است می  موقعیتی کشنده 
های  سیاهرگ  از  یکی  در  ها  لخته  نوع  این 

عضالت پشت ساق پا تولید می شود.
نفر  یک  نفر  هزار  هر  بین  در  ساله  هر  معمواًل 
دچار فلبیت های عمیق می شود. در استان کبک 
در حدود ۴۷00 نفر هر سال به این بیماری دچار 
می شوند. خوشبختانه پیشگیری دقیق باعث می 
شود که تعداد آمبولی های ریوی و مرگ و میر 

بیماران کمتر دیده بشود.

علل
ولی  نیست  مشخص  هنوز  آن  علل  که  این  با 

فلبیت بستگی به سه عامل مهم دارد.
ـ خون به جای این که به راحتی جریان داشته 
آن  به  که  شود  می  متوقف  سیاهرگ  در  باشد 
stase veineuse می گویند که عالمت 
واریس  وجود  و  سیاهرگها  کاری  کم  مشخص 
بودن  به علت بی حرکت  تواند  هاست ولی می 
طوالنی بر روی تخت یا گچ گرفتگی هم تولید 

بشود.
و  شدن  زخمی  سیاهرگ،  جدار  روی  بر  زخم  ـ 

غیره.
ـ خونی که زود دلمه می شود. بعضی از سرطان 
ها و بیماری های ژنتیک باعث غلظت خون می 
هم  بارداری  جراحی،  ها،  صدمه  و  ضربه  شوند. 
می تواند جریان خون را کندتر کرده باعث تولید 

لخته بشود.
فلبیت  به  مبتال  که  کسانی  از  نیمی  حدود  در 
بدون  اند  شده  دچار  آن  به  ناگهانی  به  اند  شده 
اینکه علتش را بدانیم ولی به هر حال علل امکان 

بیماری مشخص شده که توضیح خواهیم داد.

مشکالتی که تولید می کند
مهمترین خطری که می تواند تولید کند آمبولی 
اثر  بر  شده  کنده  لخته  که  وقتی  است  ریوی 
شدن  بسته  باعث  رسیده  ریه  به  خون  جریان 

از برنش ها می شود و  یا یکی  سرخرگ ریوی 
۷0 درصد آمبولی ها بر اثر کنده شدن لخته خون 

از یکی از سیاهرگ های ساق پا می باشد.
وقتی که یکی از سیاهرگ های عمیق دچار شد، 
صورت  به  سیاهرگها  کاری  کم  های  سیمپتوم 
تورم مقاوم ساق پا، واریس ها و زخم های ساق 
پا دیده می شود. این عالئم به علت صدمه دیدن 
تولید  لخته  اثر  بر  سیاهرگی  داخل  های  دریچه 
خون  که  است  این  برای  ها  دریچه  است.  شده 
نتواند به عقب برگردد و به راحتی به طرف قلب 
برود. فلبیت معمواًل در یکی از پاها تولید می شود 
فلبیت  است.  طرفه  یک  سندروم  این  معموال  و 
های سطحی در مدت های طوالنی جدی گرفته 
نمی شد ولی مطالعات جدید نشان داده که یک 
فلبیت سطحی در اغلب موارد باعث مخفی ماندن 
داده  تشخیص  که  شود  می  عمیق  فلبیت  یک 

نمی شود.
یک مطالعه در کشور فرانسه در سال ۲0۱0 بر 
روی ۹00 بیمار نشان داده که ۲۵ درصد فلبیت 
های سطحی همراه با یک فلبیت عمیق و آمبولی 

پولمونر بوده است.

سیمپتوم های فلبیت
قرمز  مبتال  سطحی  سیاهرگ  سطحی:  فلبیت 
درآمده،  سفت  طناب  صورت  به  و  گرم  رنگ، 
اطراف  پوست  روی  در  تواند  می  انفالماسیون 
تولید شود، سیاهرگ به خوبی دیده می شود، زیرا 

یک سیاهرگ سطحی است.
به  حساس  و  دردناک  مبتال  سیاهرگ  اطراف  ـ 
تماس است و می تواند تا چند ماه دردناک بماند.

کمی  ابتال  محل  نواحی  است  ممکن  گاهی  ـ 
متورم باشد.

فلبیت عمیق:
العمل  عکس  شدت  به  بستگی  ها  سیمپتوم 
انفالماتوار و اندازه لخته دارد. گاهی هیچ عالمتی 
بیماری  بودن  خطرناک  باعث  که  ندارد  وجود 

است. به هرحال از هر دو نفر یک نفر ممکنست 
عالئم زیر را داشته باشد.

)قسمت عضالنی(  پا  در ساق  مبهم  درد  ـ یک 
احساس  درد  جای  به  است  ممکن  ران،  در  یا 

سنگینی یا کرامپ باشد.
ـ احساس گرما

ـ تورم مچ پا و قسمت پشت ساق پا یا حتی تمام 
تواند  می  است،  و سفت  درخشان  پوست  عضو، 
سفید یا کمی آبی رنگ باشد )در نزد سفیدپوستان 

البته(
ـ درد هنگامی که قسمت جلوی پا را بیمار به باال 

)به طرف خود( ببرد.
ـ تب خفیف )۳۸( درجه

اگر این عالئم احساس شد باید بالفاصله بدون 
بیمارستان  به  یا  کرد  مشورت  پزشک  با  تاخیر 
مراجعه کرد چون که امکان تولید آمبولی ریوی 

بسیار باالست.
درد  ناگهانی،  تنفس  بدی  همراه  ریوی  آمبولی 
در قفسه سینه و گاهی خلط خون آلود، بیهوشی 
بدون  شود  می  تولید  آمبولی  گاهی  متاسفانه  و 

عالئم فلبیت.

عواملی که باعث خطر می شوند
متوالی،  ساعت  چندین  در  ماندن  حرکت  بی  ـ 
کار کردن ایستاده طوالنی، سفرهای طوالنی با 
اتوموبیل و هواپیما، سفرهای بیشتر از ۱۲ ساعت 

امکان خطر را زیاد می کند.
و  است  کمتر  کمی  اکسیژن  فشار  هواپیما  در  ـ 
خشکی هوا احتمال خطر را زیادتر می کند که به 
آن سندروم کالس اکونومیک می گویند، ریسک 

خطر خیلی کم است یک نفر در یک میلیون.
درمان  خطر  عوامل  از  یکی  زنــان:  نزد  در  ـ 
هورموتراپی در یائسگی و یا استفاده از داروهای 
ضدبارداری خوراکی است زیرا این داروها انعقاد 
ضدبارداری  داروهــای  برند.  می  باال  را  خون 
خوراکی ۲ تا ۸ بار امکان بیماری را زیاد می کند.

ـ مصرف سیگار

فلبیت یا التهاب سیاهرگ
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دفتر وکالت
وکالی برجسته فارسی زبان 

بر مبنای سالها تجربه حقوقی 
در دادگاههای استرالیا قادر به 

حداکثر کمک در موارد قانونی و دادگاهی 
در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان

DAVID LEGAL
Migration Agent Reg Number 0104743

PH: 02 9728 5678     FAX: 02 9754 2988
Address: Suite 3/43 Harris St. Fairfield

سوزی دیویدفرد دیوید

*خرید و فروش امالک و مستقالت    
*خرید و فروش مشاغل - شرکت و غیره

*کلیه امور دادگاهی 
*امور جنایی

*دادخواهی از دادگاههای استرالیا
*امور مهاجرت

*خانواده و طالق
*تنظیم وصیت نامه و انحصار وراثت

compensation*

بهترین قیمت و کوتاهترین مسیر پرواز
به سرتاسر دنیا بویژه ایران

آژانس مسافرتی سان تراول 
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رزرو هتل و بیمه مسافرتی، ارائه بهترین تورهای تعطیالت به سراسر جهان برای 
دریافت اطالعات بیشتر با آژانس مسافرتی سان تراول آزاده شمس تماس بگیرید

    T: 02 82491832
M: 0403 421 955

 azadeh@suntravelagency.com.au 
Level 19 / 1 O’Connell St. Sydney NSW 2000

Travel agency license Number 
(TCF) 2TA10812    
ABN Number 86161697276

Tel: 02  8014  9608

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی 

از استـرالیا به تـهران  یکطـرفه از 990 دالر دوطـرفـه 1630 دالر
)قیمت ها شامل مالیات می باشند(

تلفن:  9608  8014 - 02

 برای تهیه بلیط هواپیما،  بیمـه مسافرتی و رزرو هـتل 
 با مناسب ترین نرخ ها در مسافرت به ایران و سایر نقاط جهان 

با آژانس مسافرتی ای تی اس تماس بگیرید

آژانس مسافرتی ای تی اس

Suite 305, Level 3, 32 York Street SYDNEY NSW 2000
Fax:02 92903854   Mobile: 0410439330
Email: sam@airtravelservices.com.au لطفاً فقط در موارد ضروری با موبایل تماس بگیرید.

www.airtravelservices.com.au

با تصدی آقای ملکی 
و خانم مریم نوروزی

انواع برنج باسماتی
و سبزیجات خشک

ایرانی

انواع خشکبار و شیرینیجات ایرانی
ترشی و مرباجات

در چتسوود عرضه کننده بهترین ها

انواع مواد غذایی انواع نوار و سی دی 
موزیک و دی وی دی فیلم

 
Ph: 02 9417 6766         337 Penshurst St.  Willoughby               

تراشه  فناوری  ساخت  درحــال  آمریکا  ارتش 
بدن  با  خوردن  پیوند  از  پس  که  است  جدیدی 
می تواند مغز انسان را به رایانه های متصل ساخته 
سایبورگ  یا  ماشینی  ابرانسان  یک  انسان  از  و 

بسازد.
این  که  درصورتي  دیسکاوري،  گزارش  براساس 
تراشه با موفقیت عمل کند،  مي تواند کارایي هاي 
مطالعات  پروژه هاي  آژانس  داشته باشد.  نامحدود 
در  معموال  ــا،  دارپ آمریکا،  دفاعي  پیشرفته 
استفاده  مورد  نهایت  در  که  فناوري هایي  توسعه 
سیستم  گرفت، مانند  خواهند  قرار  شهروندان 

موقعیت یاب جهاني، دست دارد.
سربازان  به  مي تواند  نیز  جدید  فناوري  این 
آمریکایي در بهبود حواس هایشان، شنوایي، بینایي 
و دیگر حواس کمک کند. این فناوري از توانایي 

اندام هاي  تبدیل  نابینا،  افراد  در  بینایي  احیاي 
مانند  عملکردي  که  اندام هایي  به  مصنوعي 
کنترل  حتي  و  ــد،  دارن بدن  حقیقي  اعضاي 

بیماري ها برخوردار است.
به  یا  عصبي  مهندسي  سیستم  تازگي  به  دارپا 
اختصار NESD خود را معرفي کرده  و امیدوار 
بتواند  سیستم  این  روي  سرمایه گذاري  با  است 
ایجاد  را  پیوندي  قابل  کاربري عصبي  رابط هاي 
کند که مي توانند انسان ها را در حدي بي سابقه به 
صورت مستقیم به رایانه ها متصل سازند و آنها را 

به سایبورگ ها تبدیل سازند.
سایبورگ به فردي گفته مي شود که توانایي هاي 
به  مکانیکي  عناصر  شدن  افزوده  با  او  فیزیکي 
سیستم  رفته است.  طبیعي  حد  از  فراتر  بدنش 
 BRAIN ابتکاري  از طرح  بخشي   NESD

است که باراك اوباما آن را در سال 2013 افتتاح 
کرد. هدف از این طرح هدایت مطالعات به سوي 

درمان بیماري ها و اختالالت مغزي است.
و  دارد  قند  حبه  یک  برابر  ابعادي  جدید  تراشه 
مغز  میان  که  است  مترجمي  مانند  آن  عملکرد 
و جهان دیجیتال قرار مي گیرد. زیرا نورون هاي 
مغز از یک زبان و رایانه ها از زباني دیگر استفاده 

مي کنند.
کار  مغز  از  بخشي  در  مي توان  را  تراشه  این   
شود  تبدیل  عصبي  رابطي  سطح  به  تا  گذاشت 
و سیگنال هاي الکتروشیمیایي ارسال شده توسط 
قابل  یک هایي  و  صفر  به  را  مغزي  نورون هاي 

درك براي رایانه ها تبدیل کند و برعکس.
انسان-رایانه  رابط هاي  سطح  حاضر  درحال 
مي توانند یک ماشین را به گروهي 100 تا 1000 

تراشه  این  ساخت  با  اما  سازند.  متصل  نوروني 
صورت  به  را  نورون  میلیون ها  مي توان  جدید 
انفرادي به ماشین متصل ساخت تا به این صورت 
کنترل بیشتري بر ارتباط میان مغز و رایانه داشته 
رایانه  کمک  با  مي توان  سیستم  این  در  باشد. 
اطالعات بصري اضافي را به مغز افراد وارد کرد 
تا حس بینایي فرد ارتقا یابد، قابلیتي که در افراد 
نابینا مي تواند به بازگشت بینایي منجر شود و در 
سربازان به دید دقیق تر و واضح تر، دید در پرتو 
ایکس یا دید از زاویه نگاه یک پهپاد منتهي شود.
نظامي، این  برکاربرد هاي  عالوه  مي گوید  دارپا 
سیستم در زمینه تجهیزات پزشکي، زیست شناسي 
سنتزي، علوم عصبي، فوتونیک و الکترونیک هاي 

کم مصرف کارایي خواهد داشت.

ارتش آمریکا سایبورگ می سازد

پزشکان در سوئیس می گویند دو خواهر به هم 
چسبیده هشت روزه را جدا کرده اند که تصور می 
شود خردسال ترین افرادی باشند که با موفقیت 

تحت عمل جداسازی قرار می گیرند.
این دوقلوها که در ماه دسامبر دنیا آمدند از کبد و 

سینه به هم متصل بودند.
که  دهند  می  گــزارش  سوئیسی  های  رسانه 
چند  از  پس  را  آنها  داشتند  قصد  ابتدا  پزشکان 
ماه جدا کنند اما چون هر دو نوزاد از یک بیماری 

خطرناك رنج می بردند عمل را جلو انداختند.
گزارش می شود که شانس موفقیت عمل یک 

درصد بود.
زود،  هفته  هشت  مایا  و  لیدیا  نام  به  دوقلوها 
بیمارستان  در  دیگر  قلوی  سه  یک  همراه  به 
اینلسپیتال در برن دنیا آمدند. سه نوزاد دیگر به 

هم وصل نبودند.
به  کبد  ناحیه  از  دوقلوها  که  گفت  بیمارستان 
یک  هیچ  اما  بودند  وصل  هم  به  گسترده  طور 

وزن  نداشتند.  کم  را  بدن  حیاتی  اعضای  از 
کیلوگرم   2.2 هم  با  چسبیده  هم  به  دوقلوهای 
بود. حجم خون یکی از آنها بیش از حد زیاد بود 

و از فشار خون خیلی باال رنج می برد، درحالی 
که دیگری، کم خونی داشت.

عمل روز دهم دسامبر با شرکت یک تیم  13 نفره 

بیمارستان  شد.  انجام  ساعت  پنج  طی  پزشکی 
اعالم کرد:  تاکنون هرگز دوقلوهایی در این سن 

کم به طور موفق جدا نشده بودند.
استفان برگر، مدیر جراحی اطفال، با قدردانی از 
بی  تیمی  کار  گفت:  بیمارستان  پزشکی  خدمه 
مختلف،  های  رشته  پرستاران  و  پزشکان  نظیر 
نقشی کلیدی در این موفقیت داشت. خوشحالیم 

که کودکان و والدین آنها خیلی خوب هستند.
دوقلوها پس از آن برای بستن جداره شکم تحت 
عمل های جراحی تازه قرار گرفتند و اکنون در 
بخش مراقبت های ویژه کودکان درحال بهبود 

هستند.
خیلی  هنوز  کودکان  که  گوید  می  بیمارستان 

کوچک هستند اما رشد آنها خوب است.
روزنامه ال ماتین دیمانش گزارش داد که دو نوزاد 
می  تغذیه  مادر  شیر  از  و  اند  کرده  اضافه  وزن 

کنند.

جداسازی موفق دوقلوهای هشت روزه در سوئیس

را  اسلحه  فروش  و  خرید  کرده  اعالم  فیسبوك 
سوابق  بررسی  امکان  که  چرا  می کند  ممنوع 

خریداران در این شبکه اجتماعی وجود ندارد.
فیسبوك این تصمیم را روز جمعه )2۹ ژانویه - 

نهم بهمن( اعالم کرد.
به نظر می رسد این اقدام فیسبوك در همراهی با 
اتخاذ سیاست های جدید باراك اوباما برای کنترل 
گرفته  صورت  آمریکا  در  مسلحانه  خشونت های 
با  فراگیر  اجتماعی  شبکه  این  همزمان  و  است 
این تصمیم به درخواست فعاالن مخالف قوانین 

مالکیت و حمل اسلحه پاسخ مثبت داده است.
از  بارها  آمریکا  در  اسلحه  قوانین  منتقدان 
فروش شخص  و  خرید  بودند  خواسته  فیسبوك 

به شخص اسلحه از طریق این شکبه اجتماعی 
را ممنوع کند.

با وجود این، اسلحه فروشی های رسمی همچنان 
اجازه خواهند داشت در فیسبوك آگهی بازرگانی 
منتشر کنند اما اشخاص حقیقی دیگر نمی توانند 
فروش  یا  تبلیغ  برای  اجتماعی  شبکه  این  از 

این  از  استفاده کنند. فیسبوك پیش  سالح خود 
و  دارو  ماری جوآنا،  فروش شخصی  و  خرید  هم 

موادمخدر را ممنوع اعالم کرده بود.
فیسبوك با بیش از یک میلیارد کاربر، بزرگترین 

شبکه اجتماعی مجازی جهان است.

فیسبوک خرید و فروش شخصی اسلحه را ممنوع کرد

از مودمی است  نمونه  اولین  ناسا درحال ساخت 
که در آن از فناوری مبتنی بر نور برای افزایش 
دادن به سرعت انتقال اطالعات میان فضاپیماها 

و ایستگاه های زمینی استفاده شده است.
که  ابزار  این  الرت،  ساینس  گزارش  براساس 
فضایي  ایستگاه  در   2020 سال  در  است  قرار 
از  بخشي  گیرد،  قرار  آزمایش  مورد  بین المللي 
پروژه اي بزرگتر به نام LCRD است، سیستمي 
رادیویي  ارتباطات  مي تواند  ناسا  گفته  به  که 
و  ارسال  امکال  و  ساخته  متحول  را  امــروزي 
بار   100 تا   10 سرعتي  با  را  اطالعات  دریافت 

بیشتر از حد ممکن کنوني افزایش دهد.
این اولین باري نیست که ناسا سیستم ارتباطاتي 
لیزري را به جاي سیستم رادیویي مورد آزمایش 
قرار مي دهد. در سال 2013 این سازمان توانست 
سرعت  به  خود   LADEE کاوشگر  کمک  با 
)آپلود(  بارگذاري  و  بارگیري)دانلود(  تاریخي 
اطالعاتي دست یابد که از ماه دریافت و به مدار 
ماه ارسال مي شدند؛ 622 مگابیت بر ثانیه سرعت 

بارگیري و 20 مگابیت بر ثانیه سرعت بارگذاري.
پایان یافتن  از  با این همه پروژه LCRD پس 
آزمایش هاي اولیه که در سال 201۹ آغاز خواهند 
عامل  سیستم  یک  اساس  به  است  قرار  شد، 
نمایش  در  ناسا  به  آنچه  شود.  تبدیل  عملیاتي 
ارتباطات  سیستم  از  استفاده  بودن  عملي  دادن 
لیزري اش کمک مي کند، همین مودم  یکپارچه 
نام   ILLUMA این مودم که  فوتونیک است. 

دارد، به واسطه گنجاندن قابلیت هاي متعدد درون 
یک ریزتراشه، ابزاري بسیار کوچک به اندازه یک 
گوشي موبایل خواهد بود. این به آن معني است 
که مودم چند برابر نسبت به مودم هاي فیبرنوري 
قرار  استفاده  مورد  فضاپیماها  در  امــروزه  که 

مي گیرند، کوچکتر است.
نیستند،  جدیدي  پدیده هاي  فوتونیک  مدارهاي 
اما تقویت فناوري بدون ایجاد اختالل در سرعت 

در دیگر قطعات یک سیستم براي دانشمندان به 
رو  این  از  تبدیل شده بود.  غیرقابل حل  مشکلي 
را عملیاتي کند، فواید  این مودم  بتواند  ناسا  اگر 
آن مي تواند بي نهایت باشد و به کوچک تر شدن 
در  شود.  منجر  آنها  عملکرد  بهبود  و  تجهیزات 
را  فوتونیک  مدارهاي  این  مي توان  حال  عین 
به  کم  هزینه اي  با  الکترونیکي  مدارهاي  مانند 

تولید انبوه رساند.
طراحي  جدید  ابداع  ناسا، این  محققان  گفته  به 
ابعاد  خواهد کرد.  ساده تر  را  نوري  سیستم هاي 
را  نــوري  تجهیزات  انــرژي  مصرف  میزان  و 
خواهد  افزایش  را  آنها  کارایي  و  داده  کاهش 
نیز  را  جدیدي  قابلیت هاي  براینکه  داد، عــالوه 
ایجاد خواهد کرد. عالوه بر این این سیستم تنها 
نخواهد  کارایي  ناسا  فضایي  ماموریت هاي  در 
داشت و مي توان از آن در زمینه هاي مختلفي از 
تصویربرداري هاي پزشکي گرفته تا تولید و مراکز 
پردازش داده هاي متعلق به شرکت هاي اینترنتي 

بزرگ بهره برداري کرد. 

مودم نوری ناسا ۱۰۰ برابر سریعتر از ارتباطات رادیویی
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در کلیه فروشگاههای ایرانی
در سراسر استرالیا

رب گوجه فرنگی تکدانه 
فقط مرغوب ترین در ایران نیست

بلکه مرغوبترین در خاورمیانه ، اروپا و استرالیاست 
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کفاشیان: در AFC عضو هستیم 
و هرگز از آنها به فیفا اعتراض نمی کنیم

علی کفاشیان در گفت و گو با خبرنگار ورزشی 
خبرگزاری فارس پاسخگوی سواالت وی بود که 

متن آن را در زیر می خوانید:

فارس: استقاللی ها از این موضوع ناراحت هستند 
که چرا حنیف عمران زاده بخشیده نشده است؟

آنها از کمیته انضباطی خواسته بودند تا مجدد این 
پرونده را بررسی کند. اعتراض استقالل به کمیته 
انضباطی بوده که این رأی را داده است هرچند 
که این کمیته یک رکن قضایی مستقل است و 

باید در این خصوص پاسخگو باشد.

گویا  و  بازگشت  ایران  به  هم  کی روش  فارس: 
برگزار  شما  با  فورا  را  جلسه ای  کرده  درخواست 

کند.

سعی  ما  و  است  درست  ان شــاهلل.  سالمتی  به 
می  کنیم جلسه ای را با او برگزار کنیم. برای تیم 
ملی و کی روش نیز همه چیز آماده و مهیاست و 

مشکل خاصی نیست.

فارس: یکسری صحبت ها مطرح بود که االهلی 
ما  با  اگر کی روش  را می خواهد.  مصر کی روش 
قرارداد دارد چطور پس به آنها پیشنهاد مالی داده 

است.

کنید.  سوال  ازخودش  باید  و  نمی دانم  را  اینها 
این صحبت ها همیشه مطرح است اما من خیلی 

خبری ندارم.

فارس: در مورد صحبت های تاج با برنامه 90 و 
آیا  کشید،  خواهید  کنار  قهرمانان  لیگ  از  اینکه 

مواضع تان در فدراسیون همسو نیست؟

نخواهیم  کنار  و  نیست  کشیدن  کنار  ما  مواضع 
کشید. کنار کشیدن در واقع یک محرومیت برای 
ما به همراه خواهد داشت. منتظریم ببینیم شرایط 
را  کار  با آن شرایط  و  به چه نحوی خواهد شد 

انجام دهیم.

فارس: تصمیم آخرتان در این خصوص چه است؟

برای تصمیم گرفتن همچنان وقت داریم.

فارس: با این وضعیت قصد دارید از AFC به 
فیفا اعتراض و شاید شکایت کنید. خبری مبنی 

بر این مورد منتشر شده بود.

خیر به هیچ وجه این کار را انجام نمی دهیم. چون 
مسابقات  کمیته  موضوع  این  گیرندگان  تصمیم 
بوده است و خود هیأت رئیسه نیز در این موضوع 
نقش داشته است و ما نیز در هر دو حضور داریم. 
یا شکایت  اعتراض  بحث  وجه  هیچ  به  بنابراین 
مطرح به فیفا نیست. دراین مورد AFC تصمیم 

گیرنده است و در این نهاد تکلیف روشن می شود.

روز  هر  نیز  شما  سرپرستی  خصوص  در  فارس: 
بیشتر  ورزش  وزارت  و  فدراسیون  بین  شکاف 
برای  باید  بود  گفته  بار  این  سجادی  می شود. 

فدراسیون فوتبال سرپرست انتخاب شود.

در این خصوص چیزی که اساسنامه گفته انجام 
اعالم  نیز  گودرزی  نداریم.  مشکلی  و  می دهیم 
باید  کار  این  برای  اساسنامه  طبق  است  کرده 

اقدام شود.

فارس: اماراتی ها از قول مسئوالن ایران خبر زده 
بودند که شما با برگزاری مسابقات در کشور ثالث 

موافقت کرده اید؟

این تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده اما ما 
هنوز تصمیم خود را نگرفته ایم و این صحبت ها 

شایعه است.

فارس: زمان برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال 
چه زمانی مشخص می شود؟

تصویب  زمان  این  رئیسه  هیأت  جلسه  در  فردا 
است  قرار  اینکه  ضمن  می شود،  مشخص  و 

انتخابات در اردیبهشت ماه برگزار شود.

فارس: گویا بازی با نروژ در هاله ای از ابهام قرار 
گرفته است.

هنوز این مسابقه قطعی نیست و در حال مکاتبه 
این  کــی روش  بازگشت  با  ان شــاهلل  و  هستیم 

موضوع هم مشخص می شود.

مونیخ  بایرن  اسپانیایی  مربی  گواردیوال،  پپ 
پلگرینی،  مانوئل  جایگزین  ساله   ۳ قراردادی  با 

مربی فعلی منچسترسیتی می شود.
گواردیوال  استخدام  که  است  گفته  باشگاه  این 
نتیجه مذاکره با او از سال ۲0۱۲ بوده است. رقم 
نشده  اعالم  منچسترسیتی  با  گواردیوال  قرارداد 
کرده،  منتشر  باشگاه  که  بیانیه ای  بر  بنا  است. 
حمایت  کامال  جابجایی  این  از  پلگرینی  مانوئل 

کرده است.
پلگرینی، مربی ۶۲ ساله شیلیایی در سال ۲0۱۳ 
به منچسترسیتی پیوست اما با وجود موفقیت در 
نخستین فصل نتوانست در فصل بعدی رضایت 

هواداران تیم را جلب کند.

او در نخستین فصل حضور خود منچسترسیتی را 
قهرمان لیگ برتر و جام اتحادیه انگلستان کرد.

مدعیان  از  منچسترسیتی  هم  فعلی  فصل  در 
یافتن  راه  با  و  است  برتر  لیگ  قهرمانی  اصلی 
به فینال جام اتحادیه در یک قدمی قهرمانی این 

جام است.
دو  در  همچنان  فصل  این  در  منچسترسیتی 
تورنمنت دیگر )لیگ قهرمانان اروپا و جام حذفی 

انگلستان( بخت قهرمانی دارد.
هدایت  که  برتر  لیگ  مسابقه    99 در  پلگرینی 
بازی  بار   ۶۴ داشته،  برعهده  را  منچسترسیتی 
فقط  که  دستاوردی  کرده،  تمام  پیروزی  با  را 
 99 در  برد   ۷۳( چلسی  در  مورینیو  ژوزه  رکورد 

باشگاه  هنوز  می اندازد.  سایه  آن  روی  بازی( 
بعدی پلگرینی که منچستر سیتی را سی ام ژوئن 
گواردیوال،  پپ  نیست.  مشخص  می کند  ترک 
امسال سکان  تابستان  از  که  پلگرینی  جایگزین 
هدایت منچسترسیتی را در دست می گیرد، یکی 
از پرافتخارترین مربیان جهان در ده سال گذشته 
بوده است. او در چهار سال نخست سرمربی گری 

خود چهارده قهرمانی به دست آورد.
حذفی  جام  قهرمانی  دو  و  لیگ  قهرمانی  سه 
جام  قهرمانی  دو  و  اروپا  قهرمانی  دو  اسپانیا، 
را در  این مربی ۴۴ ساله  نام  باشگاه های جهان 

تاریخ باشگاه بارسلونا ماندگار کرده است.
مونیخ  بایرن  در  نخستین فصل حضورش  در  او 

بوندس لیگا، جام حذفی  توانست  در سال ۲0۱۳ 
آلمان، جام باشگاه های جهان و سوپر جام اروپا را 

برای این باشگاه آلمانی به ارمغان آورد.
به  ــاره  دوب را  بایرن مونیخ  نیز  پیش  فصل  او 
قهرمانی بوندس لیگا رساند و اکنون نیز این تیم 
را با فاصله زیاد از تیم دوم )دورتموند( در صدر 

جدول نگه داشته است.
بایرن  در  را  خود  باقیمانده  کار  تنها  گواردیوال 

مونیخ قهرمانی در اروپا دانسته است.
برای  را  عالقه اش  گــواردیــوال  حال  این  با 
نکرده  پنهان  انگلیسی  تیم  یک  سرمربی گری 
برتر  لیگ  در  دارد  دوست  که  گفته  بارها  و  بود 

انگلستان حضور داشته باشد.

گواردیوال جایگزین پلگرینی در منچسترسیتی می شود

راهنمای مشاغل فارسی زبانان استرالیا 
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آژانس مسافرتی سان تراول 
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Suite 305, Level 3, 32 York Street SYDNEY NSW 2000
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Tel: 02  8014  9608
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Email: sam@airtravelservices.com.au

www.airtravelservices.com.au

NSWآژانس مسافرتی ای تی اس 
با تصدی آقای ملکی

 Suite 305,level 3 32 York St. Sydney NSW 2000
 Tel: 02 8014  9608 Mobile: 0410 439 330

www.airtravelservices.com.au

NSW

201 Northumberland Street Liverpool NSW

PH: +61 (02) 9822 5792
Email: info@ictt.com.au

www.ictt.com.au

آژانس مسافرتی اینترنشنال تور اند تراول 

 IMMIGRATION &
VISA SERVICES

بازیکن  تاسکی  سردار  مونیخ  بایرن  فوتبال  تیم 
به  به صورت قرضی  را  اسپارتاک مسکو  آلمانی 

خدمت گرفت.
این مدافع آلمانی ۲8 ساله تقریبا در تمام رده های 
سنی ژرمن ها بازی کرده است و سابقه ۱۴ بازی 

برای تیم ملی آلمان را در کارنامه دارد.
مارتینس  خاوی  و  بواتنگ  ژروم  مصدومیت 
مدافعان مونیخی، سران این تیم را بر آن داشت 

تا این بازیکن را به خدمت بگیرند.
اشتوتگارت  ترکیب  در   ۲00۶ سال  در  تاسکی 
حضور داشت و به همراه این تیم قهرمان بوندس 
لیگا شد، وی ۳ سال از فوتبال آلمان دور بود و 
با پیوستن به بایرن بار دیگر در بوندس لیگا به 

میدان خواهد رفت.

ژاپن قهرمان فوتبال 
زیر ۲۳ سال آسیا شد

بایرن سردار 
تاسکی را به 
خدمت گرفت تیم فوتبال ژاپن با پیروزی ۲-۳ مقابل کره جنوبی 

در  آسیا  فوتبال  سال   ۲۳ زیر  مسابقات  قهرمان 
ورزشگاه  در  که  مسابقه  این  در  قطر شد.  دوحه 
عبداهلل بن خلیفه برگزار شد، با این که کره جنوبی 
با گل های چانگ هون کوان )۲0(، سونگ ووک 
با  ژاپن  بازی  ادامه  در  اما  افتاد،  جلو   )۴۷( جین 
گل های تاکوما آسانو )در دقایق 8۱ و ۶۷( و شینیا 

یاجیما )۶8( توانست برنده شود.
این دو تیم پیش از این و با رسیدن به فینال این 
مسابقات سهمیه حضور در المپیک ریودوژانیرو را 

به دست آورده بودند.
راه  المپیک  به  فوتبال می توانند  تیم  آسیا سه  از 
بازی  در   ۲-۱ پیروزی  با  نیز  عراق  و  کنند  پیدا 
المپیک  در  حضور  سهمیه  قطر  مقابل  رده بندی 

برزیل را به دست آورده بود.

این ششمین دوره متوالی است که فوتبال ژاپن 
مرحله  در  تیم  این  می کند.  پیدا  راه  المپیک  به 

یک چهارم نهایی 0-۳ ایران را شکست داد.

فدراسیون های فوتبال 
افغانستان و قطر 
قرارداد همکاری 

پنج ساله امضا کردند
یک  امضای  از  افغانستان  فوتبال  فدراسیون 
فوتبال  فدراسیون  با  پنج ساله  همکاری  قرارداد 

قطر خبر داده است.
کرام،  کرام الدین  سفر  در  همکاری  قرارداد  این 
رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان که برای یک 

سفر رسمی به قطر رفته بود، امضاء شده است.
فوتبال  فدراسیون  کاظمی، سخنگوی  علی  سید 
به  )بهمن(،  دلو   ۱۲ دوشنبه،  روز  افغانستان، 
بی بی سی گفت که بر اساس این قرارداد، کشور 
قطر به مدت پنج سال، اردوگاه های تمرینی برای 
افغانستان  اختیار  در  فوتبال،  رده های سنی  تمام 
می گذارد. به گفته آقای کاظمی، ایجاد نخستین 
آکادمی استاندارد فوتبال و برگزاری کالس های 
با  افغان  برای آشنایی مربیان و داوران  آموزشی 
معیارهای جهانی فوتبال، از دیگر مفاد این قرارداد 
است. فوتبال افغانستان در سال های گذشته رشد 
چشمگیری داشته است. این کشور یک قهرمانی 
و دو نایب قهرمانی رقابت های جنوب آسیا را در 
کارنامه دارد. افغانستان که پیش از این در حوزه 
امسال  از  است  قرار  می کرد،  بازی  آسیا  جنوب 
با  و  بپیوندد  میانه  آسیای  تازه تاسیس  حوزه  به 
و  ازبکستان  ایران،  مانند  قدرتمندتری  تیم های 

ترکمنستان به میدان برود.

جهان  تنیس  یک  شماره  مرد  جوکوویچ  نوواک 
در مسابقه نهایی رقابت های تنیس اوپن استرالیا 
توانست با پیروزی بر اندی ماری نفر شماره دو 
این  قهرمان  بار  برای ششمین  جهانی  رده بندی 

مسابقات شود.
جز  به  که  مسابقه ای  در  از صربستان  جوکوویچ 
در سه ست  رفت  پیش  پایاپای  نسبتا  اول  ست 

پاپی ماری بریتانیایی را شکست داد.
او با شش قهرمانی در اوپن استرالیا رکوردار این 

مسابقات شد.
این  فینال  در  ماری  اندی  پنجمین شکست  این 
یک  استرالیا  اوپن  فینال  در  او  است.  مسابقات 
بار از راجر فدرر و چهار بار از جوکوویچ شکست 
خورده است. جوکوویچ ۲8 ساله این بازی را که 
در ملبورن پارک برگزار شد با نتیجه ۳-0 به سود 
خود به پایان برد و جایزه یک میلیون و هفتصد 

هزار دالری را به دست آورد. جووکویچ در ست 
اول توانست با برتری کامل و با نتیجه ۶-۱ پیروز 
شود. در دو ست بعدی بازی شانه به شانه پیش 
رفت اما جوکوویچ توانست با نتیجه ۷-۵ و ۶-۷ 

هر دو ست را به سود خود پایان دهد.
تکرار  به  توجه  با  خنده  با  مسابقه  از  پس  ماری 
فینال و نتیجه آن در سال گذشته گفت: احساس 

می کنم یک بار دیگر هم اینجا بودم.
جوکوویچ با این پیروزی یازدهمین قهرمانی خود 
در مسابقات گرند اسلم را جشن گرفت و با بیورن 
استرالیایی  لیور  راد  و  سوئدی  تنیس باز  بورگ 

هم رده شد.
اما هنوز روی امرسون )استرالیا( با ۱۲ جام گرند 
نادال  رافائل  و  )آمریکا(  سمپراس  پیت  اسلم، 
)اسپانیا( هر یک با ۱۴ جام و راجر فدرر )سوئیس( 

با ۱۷ جام باالتر از آنها قرار دارند.

جوکوویچ برای ششمین بار برنده جام تنیس اوپن استرالیا شد
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میوند سوپرمارکت
با پخش انواع مواد غذائی

حبوبات، ترشیجات، سبزیجات خشک 
و کنسرو، آجیل و خشکبار، انواع برنجهای سیله و بسمتی

فیلمها، سریال ها و آهنگهای ایرانی قدیم و جدید

همراه با بخش قصابی، گوشت گاو، گوساله، بره، مرغ، 
کله و پاچه، مغز و زبان، دل و جگر تازه و حالل
هفت روز هفته از ساعت 9 صبح الی 9 شب

از شما مشتریان گرامی استقبال مینماید

در ضمن تکت های تمامی کنسرت های ایرانی را 
میتوانید از میوند سوپرمارکت دریافت نمائید

260-262Thomas St. Dandenong Vic 3175
Tel: (03) 9791 9990 Mob: 0401 004 463
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و بغالن کل
ارسال ارز به ایران 

س
افغانستان، پاکستان و بالعک

PH: 0422 7440 44

آموزشگاه رانندگی سوپر

با معلم مجرب و با تجربه در سیدنی
و همچنین معلم خانم برای آموزش بانوان 
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PRIME
DRIVING SCHOOL

تخفیف ویژه 
آموزش رایگان 

و استفاده رایگان 
از ماشین برای 

روز امتحان رانندگی
0450 916 801
www.primedriving.com.au

تعلیم رانندگی
توسط ایرج
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انجام کلیه کارهای الکتریکی
مسکونی و تجاری

نصب انواع ایرکاندیشن
وسایل ارتباطات

سیستمها و دوربین های حفاظتی 
آنتن تلویزیون

دزدگیر، سیستم صوتی 
و دوربین پشت ماشین   

City Fresh Fruit Company
در پرت

 عرضه کننده معروفترین برنج های
 آهو بره، بغالن و لقمان در پرت 
 فیلمهای ایراني ، افغاني ، هندي

همچنین کتابهای مختلف به زبان فارسی و پشتو
ارائه خدمات ارزی به کلیه نقاط

ایران، افغانستان، پاکستان
در اسرع وقت با بهترین نرخ روز

  همچنین خدمات وام های خرید مسکن
 تجاری - شخصی  و تجدید وام

به آدرس زیر با ما تماس حاصل نمائید
خدمات ما در خدمت شما

ST.361.C
O

PH: (08) 9227 5659   
Fax: (08) 9227 8403 
Shop 14-375 William St.
North Bridge Perth City

ST.859.C
O0424 328 659

Hornsby - Northshore

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

RTAقبولی با اولین تست

northshoredrivinglessons.com.au

آگهی استخدام
 به یک نانوا

 با تجربه و ماهر
 در پخت نان

 سنگک ایرانی
 در سیدنی
 نیازمندیم
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0408 462 662
www.nasergharibi.com

تدریس موسیقی
ناصر غریبی

ویولونیست و آهنگساز

برای آموزش ویلن 
و آواز هنرجو می پذیرد

Asan
Driving School

NSW

Mobile: 0469 626 100
North Shore,Parramatta

& The Hills Shire

امور  وزارت  سخنگوی  جرئت،  الدین  اسالم 
مهاجرین افغانستان اعالم کرد که در سال ۲۰۱۵ 
کشور   ۴۴ در  افغان  هزار   ۲۵۰ حدود  میالدی 

صنعتی جهان در خواست پناهندگی داده اند.
او امروز، سه شنبه ۱۳ دلو )بهمن( در یک نشست 
خبری گفت که از این تعداد ۱۵۰ هزار افغان تنها 

در آلمان درخواست پناهندگی داده اند.
به گفته آقای جرئت در یک سال گذشته حدود 
یک میلیون نفر از کشورهای مختلف جهان خود 
دریای  در  نفر  هزار   ۴ که  رسانده اند  اروپا  به  را 
میان ترکیه و یونان جان خود را از دست داده اند 

و ۲۰ درصد از این قربانیان افغان بوده اند.
برنامه های  تا  افغانستان تالش دارد  او گفت که 
بزرگ اقتصادی را در نظر بگیرد که مانع مهاجرت 

گسترده افغانها به خارج شود.
کنونی  مهاجرت  که  کرد  تاکید  جرئت  آقای 
برای  هم  و  مبدا  کشور  برای  هم  را  مشکالتی 
کشورهای مقصد ایجاد کرده و قاچاقچیان انسان 
بعد از قاچاقچیان مواد مخدر بیشترین سود را به 

دست می آورند.
او گفت که اکنون شرایط در کشورهای اروپایی 
نیز سخت گیرانه تر شده ولی دولت افغانستان با 

هیچ کشوری سندی را امضا نکرده و نخواهد کرد 
افغان مطرح  اجباری مهاجرین  اخراج  که در آن 

باشد.
که  گفت  افغانستان  مهاجرین  وزارت  سخنگوی 
تالش کابل اکنون بازگشت داوطلبانه مهاجرین 
مردم  و  مهاجرین  به  را  این  و  است  افغانستان 

افغانستان اطمینان می دهد.
)کشور(  داخله  وزیر  دیمیریز،  توماس  دیروز 
آلمان گفته بود که با مقامات افغانستان در مورد 
تفاهم  به  آلمان  از  افغان  پناهندگان  بازگرداندن 

رسیده است.
بود اعالم  به کابل سفر کرده  آقای دیمیریز که 
کرد که براساس این تفاهم پناهندگان افغانستان  
که در آلمان پذیرفته نشده اند، دوباره به افغانستان 

بازگردانده خواهند شد.
افغانستان  مهاجرین  امور  وزارت  سخنگوی  ولی 
وزیر  با  دیدار  در  وزارت  این  مقام های  که  گفت 
داخله آلمان تاکید کرده و توافق دوطرف نیز بوده 
که بازگشت مهاجرین افغان داوطلبانه و با عزت 

باشد.
افغان بر  او گفت که تمام پرونده های مهاجرین 
کشورهای  قوانین  و  بین المللی  قوانین  اساس 

واجد  که  کسانی  و  شد  خواهد  بررسی  مقصد 
شرایط نباشند با دادن مشوق های الزم به صورت 
شد.  خواهند  بازگردانده  افغانستان  به  داوطلبانه 
این  پذیرش  به  ملزم  افغانستان  صورت  این  در 

پناهندگان است.
به  افغانستان  دولــت  جرئت  آقــای  گفته  به 
اخراج  که  است  گفته  مهاجرپذیر  کشورهای 
اعضای  از  نفر  یک  که  خانواده های  کودکان، 
آنها پذیرفته شده اند، کسانی که معلول و معیوب 
و  نیست  پذیرش  قابل  افغانستان  برای  هستند، 

این افراد را نخواهد پذیرفت.
افغانستان  مهاجرین  امور  وزارت  سخنگوی 
دربــاره  آلمان  دولــت  با  ــزودی  ب که  می گوید 
خواهد  امضا  را  نامه ای  توافق  افغان  پناهندگان 

کرد.
 ۱۳ با  اکنون  مهاجرین  امور  وزارت  که  گفت  او 
که  دارد  کار  سرو  افغانستان  جمعیت  از  میلیون 
 ۶ هستند،  داخلی  بیجاشده  آنها  میلیون  یک 
دنیا  سراسر  در  مهاجر  افغانهای  آنها  میلیون 
اند  مهاجرینی  نیز  دیگر  نفر  میلیون   ۶ و  هستند 
کشور  این  به  خارج  از  گذشته  سال های  در  که 

بازگشته اند.

در یک سال گذشته ۲۵۰ هزار افغان در 
کشورهای صنعتی درخواست پناهندگی داده اند

حمله  در  که  کرد  اعالم  کابل  پلیس  سخنگوی 
نفر  و ۱۲  نفر کشته  کابل، ۹  در غرب  انتحاری 

دیگر زخمی شده اند.
بی  بی  به  کابل  پلیس  بصیر مجاهد، سخنگوی 
سرباز   ۲ شدگان  کشته  میان  در  که  گفت  سی 

پلیس بوده و بقیه غیر نظامی هستند.
او افزود که انتحار کننده با پای پیاده قصد داشت 
که همراه با مراجعین وارد ساختمان پلیس نظم 
شد  شناسایی  پلیس  توسط  وقتی  شود،  عمومی 

مواد انفجاری همراه خود را منفجر کرد.
وزارت  امنیتی  معاون  ایوب سالنگی،  ژنرال  قبال 
داخله )کشور( افغانستان، اعالم کرده بود که در 
نفر کشته و ۲۰  انتحاری غرب کابل، ۱۰  حمله 

نفر دیگر زخمی شده اند.
ظهر روز دوشنبه، ۱۲ دلو/بهمن به وقت محلی، 

غرب  در  دهمزنگ  منطقه  در  قوی  انفجار  یک 
کابل رخ داد.

داخله  وزارت  سخنگوی  معاون  دانش،  نجیب 
آنکه  از  بعد  بود،  گفته  به  بی بی سی  افغانستان 
پلیس جلو ورود یک خودروی بمب گذاری شده 
فرماندهی  درهای  از  یکی  از  داشت  را که قصد 
گرفت،  شود،  مقر  این  وارد  عمومی  نظم  پلیس 
راننده این خودرو، خود را همراه با مواد منفجره 

جاسازی شده در آن منفجر کرد.
در  طالبان،  گروه  سخنگوی  مجاهد،  اهلل  ذبیح 
این  افراد  کار  حمله  این  که  نوشته  خود  توییتر 

گروه بوده است.
بوده  انفجار قوی  به گفته ساکنان محل صدای 
و برای مدتی نیز آژیر آمبوالنس ها و خودروهای 

پلیس از محل شنیده می شد.

حمله انتحاری در غرب کابل
 ۹ کشته به جا گذاشت

به گفته مقام های دریانوردی یک کشتی باربری 
به  هدف  بی  درآمده  واژگون  نیمه  حالت  به  که 
سواحل فرانسه نزدیک می شود، اما امید می رود 

امکان نجات آن پیدا شود.
کشتی مدرن اکسپرس که در پاناما به ثبت رسیده 
تدریج  به  ایراد  بروز  علت  به  شنبه  سه  روز  از 
نامتعادل شد و کلیه ۲۲ خدمه آن با هلی کوپتر 
کشتی  کردن  سرپا  برای  تالش  شدند.  تخلیه 
شکست خورده اما دوشنبه مجددا برای این کار 
ناموفق  هم  تالش  این  اگر  شد.  خواهد  تالش 

دوشنبه  بین  می شود کشتی  زده  تخمین  باشد، 
شب تا سه شنبه صبح در سواحل اطلس فرانسه 
به گل بنشیند. هوای بد تالش های امدادی را 
در روز یکشنبه نیمه کاره گذاشت. دو روز پیشتر 
هم یک کابل یدک کشی که به این کشتی ۱۶۴ 
متری وصل شده بود در میان هوای توفانی قطع 
ماشین  و  الوار  تن   ۳۶۰۰ حامل  که  کشتی  شد. 
درجه   ۵۰ تا   ۴۰ زاویه  با  اکنون  است  حفاری 
گویند  می  فرانسوی  های  مقام  است.  شده  کج 
دارد.  بار سوخت  هم  تن  حدود ۳۰۰  که کشتی 

روزنامه سودوئست گزارش داد که اگر کشتی به 
گل بنشیند، برای مهار و تخلیه سوخت آن تدابیر 

اضطراری ویژه اتخاذ خواهد شد.
در سال ۲۰۰۲ یک تانکر نفتی به نام پرستیژ در 
 ۵۰ و  شد  غرق  اسپانیا  شمال  ساحلی  های  آب 
هزار تن نفت از آن نشت کرد که آلودگی هزاران 

کیلومتر نواحی ساحلی را به دنبال داشت.
گرینویچ   ۱۰:۰۰ ساعت  در  اکسپرس  مدرن 
کیلومتری ساحل جنوب  در حدود ۱۰۰  یکشنبه 

غربی فرانسه میان بوردو و بیاریتز بود.

کشتی نیمه واژگون بی هدف به سمت سواحل فرانسه می رود

شرق  در  ننگرهار  والیــت  محلی  مقاماهای 
به  هوایی  حمله  در  که  کردند  اعالم  افغانستان 
فرستنده رادیویی گروه موسوم به دولت اسالمی) 
فرستنده  دستگاه  دو  تخریب  بر  ( عالوه  داعش 

این گروه، ۲۹ عضو آن نیز کشته شده اند.
والیت  والی  مطبوعاتی  دفتر  خبرنامه  براساس 
رسانه ها  برای  )بهمن(  دلو   ۱۳ روز  که  ننگرهار 
به  هوایی  حمله  چهار  گذشته  شده، شب  ارسال 
وارد  بر  عالوه  که  گرفت  انجام  داعش  مواضع 
کردن تلفات و خسارات فوق، یک مرکز اینترنتی 

این گروه نیز نابود شده است.

همکاری  با  حمله  که  آمده  خبرنامه  این  در 
اول  حمله  در  و  انجام  بین المللی  نیروهای 
دستگاه های فرستنده رادیویی منهدم و پنج عضو 

داعش کشته شدند.
دفتر مطبوعاتی والی افزوده که در حمله دوم به 
کشته  داعش  عضو   ۶ گروه،  این  مخفیگاه  یک 
حمله  در  و  عضو   ۱۵ نیز  دوم  حمله  در  شدند، 
 ۳ نیز  گروه  این  اینترنیتی  مرکز  یک  به  چهارم 

عضو آن کشته شدند.
این حمله شام دیشب در ولسوالی اچین والیت 
ننگرهار انجام گرفت و به گفته مقام های محلی، 

شده  قطع  رادیو  این  برنامه های  پخش  اکنون 
است .

محلی  مقام های  گذشته،  دسامبر  ماه  اواسط 
ننگرهار و وزارت مخابرات افغانستان تایید کردند 
رادیویی  ایستگاه  این والیت یک  در  که داعش 

راه  انداخته و شروع به پخش برنامه کرده است.
مخابرات  وزارت  سخنگوی  صمیم،  یاسین 
بر  رادیو  این  برنامه های  بود که  افغانستان گفته 
افغانستان  مخابرات  وزارت  که  فرکانسی  روی 
قبال آن را در اختیار یک رادیوی محلی قرار داده 

بود، پخش می شود.

در حمله به ایستگاه رادیویی داعش
 ۲۹ عضو آن نیز کشته شدند

برشنا  شرکت  اجرایی  رئیس  عالمی،  میرویس 
اداره تنظیم خدمات برق افغانستان به بی بی سی 
در  تاکنون  افغانستان  امنیتی  نیروهای  که  گفت 
بغالن  والیت  در  برق  شده  منهدم  پایه  محل 
منهدم  و  انفجار  گذشته  هفته  نشده اند.  مستقر 
کردن یکی از پایه های برق وارداتی از ازبکستان 
توسط مخالفان دولت افغانستان، سبب قطع برق 

در کابل پایتخت این کشور شد.
آقای عالمی افزود که نیروهای فنی این شرکت 
اکنون در والیت بغالن مستقر و منتظر هدایت 
پایه  محل  به  تا  هستند  افغان  امنیتی  نیروهای 
منهدم شده رفته و جریان برق به کابل را دوباره 

بر قرار سازد.
امنیتی  نیروهای  گزارشها،  براساس  که  گفت  او 

اففانستان دراین محل پیشروی داشته و با فراهم 
 8 برشنا،  شرکت  کارمندان  فعالیت  زمینه  شدن 
ساعت زمان نیاز است تا برق شهر کابل دوباره 

وصل شود.
نیروهای  که  گزارش های  درباره  عالمی  آقای 
مخالف دولت در صدد منهدم کردن یکی دیگر 
از پایه های برق در والیت بغالن اند، گفت که ما 
این گزارش را توسط مردم محل دریافت کرده ایم 
و موضوع را به نیروهای امنیتی نیز اطالع داده ایم 

ولی تاکنون در زمینه گزارش موثق نداریم.
گفته  بغالن  والی  بارز،  عبدالستار  قبل  روز  چند 
بود که یک پایه برق در منطقه دند شهاب الدین 
مسلح  مخالفان  منطقه  این  در  و  شده  منهدم 
به  مربوط  برق،  شده  تخریب  پایه  دارند.  حضور 

است.  کابل  به  ازبکستان  از  وارداتی  برق  پروژه 
مناطقی  در  برق  قطع  سبب  پایه  این  تخریب 
شهر  برق  از  بزرگی  بخش  است.  شده  کابل  از 
دیگر  بخشی  و  ازبکستان  وارداتی  برق  از  کابل 
از تاجکستان  از برق حرارتی و برق وارداتی  آن 
از  افغانستان بیش  تامین می شود. کابل پایتخت 
ماه های  در  این شهر  دارد،  جمعیت  میلیون  پنج 
زمستان به پنج صد/پانصد مگاوات برق نیاز دارد. 
به سه صد مگاوات  نزدیک  با  برشنا  اما شرکت 
برق وارداتی ازبکستان، بخش اعظم از مشکالت 

شهروندان پایتخت را حل می کند.
راه  از  و  هوایی  کابل های  طریق  از  برق  این 
پذیر  آسیب  منطقه  از  با گذشتن  والیات شمالی 

سالنگ وارد کابل شده است.

ادامه درگیری میان نیروهای 
امنیتی افغانستان و مخالفان 

در والیت بغالن
مقام های محلی والیت بغالن در شمال افغانستان 
اعالم  کردند که درگیری میان نیروهای مخالف 
دولت و نیروهای امنیتی افغانستان بعد از گذشت 

هشت روز همچنان ادامه دارد.
بعد  بغالن  والیت  والی  بارز،  عبدالستار  گفته  به 
از هشت روز عملیات نظامی به دلیل کوهستانی 
امنیتی  نیروهای  درگیری،  محل  بودن  مه آلود  و 

افغان پیشروی الزم را نداشته اند.
پاکسازی  برای  امنیتی  نیروهای  که  گفت  او 
حال  در  مخالف  نیروهای  کنترل  تحت  مناطق 
به  دیگر  ساعت  چند  تا  و  می برند  بسر  آمادگی 
که  رسید  خواهند  شهاب الدین  دند  منطقه ای 

نیروهای دشمن در آنجا حضور دارند.
دولت  مخالفان  که  است  حاکی  گزارش ها 
افغانستان پایه های برق را در این منطقه منهدم 

کرده اند.
به گفته مقام های محلی عملیات برای پاکسازی 
مخالفین؛  از  بغالن  والیت  غوری  دند  منطقه 
جمهوری  رئیس  دستور  به  )بهمن(  دلو  ششم 

افغانستان آغاز شد.
کردند  اعالم  محلی  مقام های  درگیری  ادامه  با 
که انفجار و منهدم کردن یکی از پایه های برق 
منطقه  در  مخالفان  توسط  ازبکستان  از  وارداتی 
از  وارداتی  برق  قطع  سبب  الدین،  شهاب  دند 

ازبکستان به کابل شد.
والیت  والیتی  شورای  رئیس  محسنی،  صفدر 
عملیات  که  گفت  بی بی سی  به  نیز  بغالن 
امنیتی در منطقه دند غوری  نیروهای  پاکسازی 
از یک هفته تاکنون ادامه دارد و نیروهای امنیتی 

افغانستان جستجوی خانه به خانه را آغاز کرده اند. 
در  افغان  نظامیان  عملیات  شدت  که  گفت  وی 
نیروهای  که  شده  باعث  غوری  دند  منطقه 
مخالف برای کاهش میزان فشار نیروهای امنیتی 
افغانستان درگیری را در مناطق دیگر بکشانند و 

از والیت قندوز نیز نیروی کمکی بخواهند.
یک  به  مخالف  نیروهای  دیشب  او  گفته  به 
مرکز  پلخمری  شهر  داخل  در  برق  ایستگاه 
توسط  آنان  حمله  که  کردند  حمله  والیت  این 

نیروهای امنیتی افغانستان دفع شد.
به گفته آقای محسنی اکنون نیروهای مخالف در 
مسیر راه قندوز بغالن حضور ندارند و راه قندوز به 

شهر پلخمری مرکز این والیت باز است.
که  خواست  افغانستان  امنیتی  نیروهای  از  او 
از  منطقه  این  پاکسازی  تا  را  نظامی  عملیات 
نیروهای مخالف دولت ادامه دهند و هشدار داد 
که غفلت در این زمینه می تواند بغالن را به یک 
تهدید بزرگ امنیتی برای شمال افغانستان مبدل 
کند. آقای محسنی افزود که اکنون حدود ۳ الی 
امنیتی در محل حضور دارند که  ۴ هزار نیروی 
پاکسازی این محل توسط این نیروها کار دشوار 

نخواهد بود.
حدود ۴ ماه پیش به خاطر تامین امنیت در دند 
غوری میان مردم محل و دولت، تفاهم نامه ای 

آتش بس در این منطقه امضا شده بود.
شدید  واکنش های  با  تفاهم نامه  این  امضای 
مواجه شد و به تازگی مقام های محلی بغالن از 
نقض این تفاهم نامه امنیتی از جانب مردم محل 

ابراز نگرانی کرده و آن را ملغا اعالم کردند.

بخش  به  مسی،  لیونل  عمومی  روابــط  دفتر 
اسپانیایی بی بی سی گفته  که فوق ستاره فوتبال 
است  اسپانیا عالقمند  بارسلونای  تیم  و  آرژانتین 
برای  احمدی،  مرتضی  هویت  اثبات  صورت  در 

او کاری بکند.
با  مالقات  می تواند  کار  این  دفتر  این  گفته  به 
جمله  از  هدیه ای  فرستادن  یا  احمدی  مرتضی 

پیراهن ورزشی برای او باشد.
افغانستان  اهل  احمدی، کودک ۵ ساله  مرتضی 

که از یک خریطه )کیسه( پالستیکی برای خود 
بود،  ساخته  مسی  لیونل  پیراهن  شبیه  پیراهنی 
اجتماعی  شبکه های  در  عکس هایش  انتشار  با 
شهرت جهانی پیدا کرد. پیشتر خبرگزاری فرانسه 
به نقل از سید علی کاظمی، سخنگوی فدراسیون 
این  با  مسی  که  بود  نوشته  افغانستان،  فوتبال 
با  مالقات  زمینه  تا  بوده  تماس  در  فدراسیون 
مرتضی احمدی را فراهم کند. آقای کاظمی گفته 
که آنها در حال بررسی گزینه های ممکن برای 

محل این مالقات هستند تا ببینند مسی به کابل 
خواهد آمد یا مرتضی احمدی برای دیدار با او به 

اسپانیا یا کشور دیگری سفر خواهد کرد.
فدراسیون  دبیرکل  آقازاده،  علی رضا  حال  این  با 
افغانستان، روز دوشنبه، ۱۲ دلو )بهمن(،  فوتبال 
به بی بی سی گفت که هنوز هیچ چیزی مشخص 
برای  تالش  حال  در  فدراسیون  این  و  نیست 

مساعد ساختن زمینه این مالقات است.
نتیجه  به  آنها  که تالش های  زمان  هر  او گفت 

برسد، رسانه ها را در جریان قرار خواهند داد.
تالش  که  است  گفته  کابل  در  اسپانیا  سفارت 
خواهد کرد تا زمینه ای مالقات مرتضی و مسی 
باشگاه  کند.  فراهم  اروپایی  کشور  یک  در  را 
بارسلونا تا کنون نظر رسمی خود را در این رابطه 
نکرده است. در همین حال جورج مسی،  اعالم 
گفته  فرانسه  خبرگزاری  به  مسی،  لیونل  پدر 
است که فوق ستاره باشگاه بارسلونا از موجی که 
عکس های این کودک در شبکه های اجتماعی به 
راه انداخته، باخبر است و می خواهد کاری برای 
او بکند.  مرتضی احمدی به همراه خانواده اش در 
می کند.  زندگی  غزنی  والیت  جاغوری  ولسوالی 
پیش از این صفحات متعددی از هواداران مسی 
این پسربچه  با  او می خواهد  هم گفته  بودند که 
تاکنون در  اما  او دیدار کند  با  و  بفرستد  پیراهن 
این مورد هیچ گزارشی در دست نبود که مسی 
یا سخنگویانش این موضوع را تایید کرده باشند.

لیونل مسی می خواهد برای کودک افغان 
هوادارش کاری بکند

نیروهای امنیتی افغان هنوز به محل پایه منهدم شده برق نرسیده اند

به یکنفر آقا یا خانم بارمن با تجربه
به یکنفر آقا جهت خدمات
به یکنفر کباب پز باتجربه
          به یکنفر ویتریا ویترس

 نیازمند است
تلفن تماس

  0452 581 349
ساعت تماس از ساعت 11 الی 17 
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رستوران فارسی واقع درتاپ راید 
آگهی استخدام

شورای نگهبان و خانواده 
آیت اهلل خمینی

ادامه در صفحه ۱۱
و  پررنگ  حضوری  اما  او  خواهر  اشراقی،  نعیمه 
انتشار  داشت.  اجتماعی  شبکه های  در  پرحاشیه 
در  علمی  مسابقه  یک  در  او  دختر  عکس های 
خارج از کشور و دست کاری پوشش دخترش در 
عکس ها از سوی او و همچنین نقل یک خاطره 
از آیت اهلل خمینی از سوی او حاشیه های بسیاری 
خانواده  و  امام  به  »توهین  به  او  و  کرد  ایجاد 

شهدا« متهم شد.
فضای  در  حضور  ادامه  از  وقایع  این  پی  در  او 

مجازی خودداری کرد.
در  خمینی  احمد  پسران  خمینی،  علی  و  یاسر 
خبرساز  سیاسی  عرصه  در  گاه  اخیر  سال های 
هنگام  در  را  او  خمینی  حسن  برادران  بوده اند. 
ثبت نام برای انتخابات خبرگان رهبری در وزارت 

کشور همراهی می کردند.
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  خمینی،  یاسر 
از  بعد  و  بود  موسوی  میرحسین  حامی   ۱۳88
دیدار  به  سال،  همان  جنجال برانگیز  انتخابات 
برخی از زندانیان سیاسی که در مرخصی به سر 
می بردند رفت، حصر خانگی میرحسین موسوی 
و مهدی کروبی را غیرقابل قبول خواند و از سوی 
قرار  حمله  و  انتقاد  مورد  محافظه کار  رسانه های 
گرفت. اما همین رسانه ها نوشتند که علی خمینی 
در تظاهرات ۹ دی ۱۳88 حضور داشته، مسئله ای 
که از سوی دفتر نشر آثار آیت اهلل خمینی تکذیب 
شد. فرشته اعرابی، مریم خمینی )پزشک و ساکن 

خارج از کشور(، لیلی و مسیح بروجردی، نفیسه 
اشراقی  عاطفه  و  اشراقی  محمدتقی  اشراقی، 
دیگر نوه های آیت اهلل خمینی هستند که تاکنون 
حضوری  ایــران  اجتماعی  سیاسی  عرصه  در 

نداشته اند.

فرشته قاضی
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