
قرارداد  امضای  از  ایران  در  دولتی  مقام  یک 
برای  مسافربری  هواپیمای  فروند   ۲۰ خرید 
شرکت ایران ایر از شرکت هواپیماسازی ای تی آر 

)ATR( خبر داده است.
و  راه  وزارت  معاون  کاشان،  فخریه  اصغر 
این  خرید  قرارداد  است  گفته  ایران  شهرسازی 
میان  تهران  در  آوریل  دهم  روز  هواپیما  تعداد 
دو طرف امضا شده است. خبرگزاری رویترز یک 
هواپیماسازی  شرکت  قول  از  این  از  پیش  روز 
دستیابی  برای  مذاکرات  که  بود  گفته  ای تی آر 
به قرارداد نهایی، در جریان است. هواپیماسازی 
ای تی آر یک شرکت ایتالیایی - فرانسوی است. 
هواپیماهایی که ایران می گوید شرکت ایران ایر 
کرده  امضا  شرکت  این  با  را  آن  خرید  قرارداد 
موتور  که  است  ای تی آر ۶۰۰-۷۲  نوع  از  است، 
آن ملخ دار و مناسب پروازهایی با برد کوتاه است. 
این دومین باری است که در یک هفته گذشته 

اعالم می شود که شرکت های هواپیمایی ایران 
هواپیمای جدید خریداری می کنند.

از  آسمان  هواپیمایی  پیشه  هفته  یک  حدود 
تعداد  ایران  داد.  خبر  بوئینگ  هواپیماهای  خرید 
هواپیماهای مورد توافق برای خرید را ۶۰ فروند و 
بوئینگ آن را ۳۰ فروند اعالم کرده است. ارزش 

این قرارداد ۳ میلیارد دالر عنوان شده بود.
های  قدرت  و  ایران  میان  اتمی  توافق  زمان  از 
جهانی که به تحریم فروش هواپیما به ایران هم 
و  ایرباس  با  قراردادهایی  کشور  این  داد،  خاتمه 

بوئینگ دو غول هواپیماسازی امضا کرده است.
خرید ۱۰۰ فروند هواپیما از ایرباس و ۸۰ فروند 
از بوئینگ برای شرکت ایران ایر دو قرارداد اولی 

است که امضا شد.
برای  قراردادهایی  تاکنون  ایران  ترتیب  این  به 
امکان  )که  جدید  هواپیمای  فروند   ۲۳۰ خرید 
امضا  دارد(  وجود  آن  به  فروند   ۳۰ شدن  اضافه 

به دلیل تحریم فروش هواپیماهای  کرده است. 
مسافربری غربی به ایران و همچنین محدودیت 
شدید در تهیه لوازم یدکی برای آن، سوانح هوایی 
متعددی در سال های اخیر در ایران رخ داده اما 
انتظار می رود که وضعیت ناوگان هوایی فرسوده 
این کشور پس از حدود ۴ دهه تحریم، بهبود یابد.

تاکنون سه فروند از هواپیماهای خریداری شده 
از ایرباس وارد ناوگان هوایی ایران شده است.

خرید این هواپیماها انتقاد گروه هایی از منتقدان 
دولت را در پی داشته که دولت را متهم می کنند 
از شهروندان  گروهی  فقط  رفاه  تامین  دنبال  به 

ایرانی است.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در یک 
کنفرانس خبری در تهران گفته است ما هواپیمای 
نو وارد کردیم، به بعضی ها برخورد، دوست ندارید 
هواپیمای نو سوار شوید ایرادی ندارد شما همان 

هواپیماهای کهنه را سوار شوید.

دفتر امور مهاجرتی  اعظم  جعفری
MARN 1571733 - در استرالیا MARA وکیل رسمی سازمان

Suite 602, 7 Railway St Chatswood NSW 2067
Tel: 02 8034 6901    Mob: 0414 187 045    
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برای مبالغ بیش از بیست هزار دالر مجوز توسط این شرکت تهیه میشود

با مدیریت نوری

Unit C, 2 Packard Ave
Castle Hill, NSW 2154
Phone: 02 8841 5888 
Phone: 02 8859 0696 
castlehillvolkswagen.com.au

نمایندگی بزرگ و مجهز فولکس واگن در کستل هیل
Castle Hill Volkswagen

به مدیریت علی میراسکندری
و تیم مجرب فارسی زبان
در خدمت همزبانان گرامی

دکتر رضا موذنی 
متخصص قلب و عروق 
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Tel: 02 8401 9598
www.heartcare.sydney
e: info@heartcare.sydney
Office 33 (Level 3) / 163 Hawkesbury Road, Westmead NSW 2145

HEARTCARE SYDNEY

Dr Reza Moazzeni
Consultant cardiologist MD FRACP DOWNLOAD 

FOR FREE

PERSIAN BUSINESS DIRECTORY AUSTRALIA & NEW ZEALAND

راهنمای مشاغل ایرانیان و فارسی زبانان 
استرالیا و نیوزیلند

 Tel: 02 8883 5551 | Mob:0418 660 399 
admin@injob.com.au |  parsianaustralia@yahoo.com

اپلیکیشن اینجاب دستیابی به مشاغل مورد نیاز را در کوتاهترین مدت برای شما آسان میکنید
Call / Email/ Navigate/ Nearby Services  Tap & Go

این هفته  
بمناسبت تعطیالت
شنبه شب در رستوران ارکیده همراه با موزیک و رقص

ست منو با انواع چلوکباب و خوراکهای ایرانی 

Dهر نفر فقط 35 دالر
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روزهای هفته 
قیمتهای ویژه ناهار

همچنان برقرار میباشد

شنبه شبها
ست منو 35 دالر

با موزیک 
دی جی 

هفت روز هفته 
ناهار و شام

Orchid Restaurant

342 Pacific HWY. Crows Nest  
 Tel: 02 9439 4488 | Mob: 0431 775 128

دو  نشست  پایان  در   ۷ گروه  خارجه  وزرای 
تحریم های  تشدید  برای  ایتالیا  در  روزه شــان 

روسیه و سوریه به نتیجه نرسیدند.
ژان مارک ارو، وزیر خارجه فرانسه ضمن اعالم 
این مطلب گفت گروه ۷ در این مورد اتفاق نظر 
دارد که بشار اسد در آینده سوریه جایی ندارد. او 
به  که  می خواهند  روسیه  از  کشورها  این  گفت 
در  مسئولیتش  و  دهد  پایان  ریاکارانه  سیاست 

سوریه را بپذیرد.
از  پس  و  ادلب،  در  شیمیایی  حمله ای  دنبال  به 
حمله آمریکا به یک پایگاه هوایی ارتش سوریه، 
پیشنهاد  بریتانیا،  خارجه  وزیر  جانسون،  بوریس 

داده بود که شماری از فرماندهان نظامی سوریه و 
روسیه مورد تحریم قرار بگیرند. برخی مقام های 
از حمله شیمیایی  به آگاهی  را  آمریکایی روسیه 

نیروهای سوری متهم می کنند.
وزرای  می گویند  بریتانیا  دولت  به  نزدیک  منابع 
خارجه گروه ۷ به این نتیجه رسیدند که تا پایان 
شیخون  خان  حمله  ماهیت  دربــاره  تحقیقات 
تحریم جدیدی وضع نشود. ارتش سوریه استفاده 

از حمالت شیمیایی را رد می کند.
کشور  هفت  از  متشکل   ،۷ گروه  خارجه  وزرای 
با وزیران  امروز  اروپا،  اتحادیه  به عالوه  صنعتی 
و  اردن  قطر،  سعودی،  عربستان  ترکیه،  خارجه 

سوریه  بحران  درباره  نیز  عربی  متحده  امارات 
رایزنی کردند.

رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در حالی در 
نشست گروه ۷ حاضر شد که بنا است این هفته 
برای مذاکره با همتای روسش سرگئی الوروف، 

به روسیه سفر کند.
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در حاشیه 
نشان  ترکیه  دولت  تحقیقات  گفت  نشست  این 
تسلیحات  هنوز  اسد  بشار  نیروهای  که  می دهد 

شیمیایی در اختیار دارند.
بنا به گزارش ها ترزا می، نخست وزیر بریتانیا و 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دوشنبه شب 

پرداختند.  سوریه  مسئله  به  تلفنی  مکالمه ای  در 
از نظر  بریتانیا می گوید که  دفتر نخست وزیری 
دارد که  آمریکا فرصتی وجود  و  بریتانیا  رهبران 
بتوان مسکو را قانع کرد که ادامه حمایت از بشار 

اسد منافع راهبردی روسیه را تامین نمی کند.
آنگال  با  تلفنی  مکالمه ای  همچنین  می  خانم 

مرکل، صدراعظم آلمان داشته است.
پیش از این آلمان و ایتالیا با اعمال تحریم های 
وسیع تر علیه روسیه مخالفت کرده اند، اما بریتانیا 
تحریم  برای  برای  پیشنهاد جدید  بودکه  امیدوار 
موافقت  با  نظامی  مقام های  هدفمند  و  موردی 

متحدان اروپایی همراه شود.

نشست گروه ۷ برای تشدید تحریم های 
روسیه و سوریه به نتیجه نرسید

الملل می گوید که آمار اعدام  سازمان عفو بین 
های ثبت شده در سال ۲۰۱۶ در جهان ۳۷ درصد 
نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است که 
تا حدود زیادی به دلیل افت آمار اعدام در ایران 

و پاکستان است.
نفر سال  الملل حداقل ۱۰۳۲  بین  گفته عفو  به 
آمار  که  درحالی  شدند  اعدام  جهان  در  گذشته 

اعدام در سال قبل از آن ۱۶۳۴ نفر بود.
این گروه می گوید کاهش آمار اعدام ها عمدتا 
به دلیل افت این آمار در ایران و پاکستان است.

سال پیش حداقل ۵۶۷ نفر در ایران اعدام شدند 
که خیلی کمتر از اعدام ۹۷۷ نفر در سال ۲۰۱۵ 
است. عفو بین الملل افزایش شدید اعدام ها در 
سال ۲۰۱۵ در ایران را گزارش داده بود که می 
گوید علت آن معلوم نیست. اما به گفته این گروه 
مواد  اتهامات  با  ارتباط  در  شدگان  اعدام  اکثر 

مخدر مجرم شناخته شده بودند.
در  اعدام شدگان  میان  از  که  دریافت  گروه  این 
ایران حداقل دو نفر آنها هنگام ارتکاب جرم زیر 
الملل  بین  عفو  گفته  به  که  اند  داشته  سال   ۱۸

ناقض قوانین بین المللی است.
این گروه می گوید که آمار ایران ۵۵ درصد کل 

آمار اعدام ها در جهان را تشکیل می دهد.

البته به گفته عفو تصور می شود که آمار اعدام 
ها در چین از کل مجموع آمار جهانی باالتر باشد 
اما به دلیل فقدان اطالعات موثق در این گزارش 

وارد نشده است.
از  بار  اولین  برای  آمریکا  گزارش  این  براساس 
سال ۲۰۰۶ در میان پنج کشور اول از نظر آمار 

اعدام قرار نگرفته.
ایران، پاکستان، چین، عربستان سعودی و عراق 

پنج کشور اول را تشکیل می دهند.
آمار اعدام در پاکستان از ۳۲۶ مورد ثبت شده در 
در سال ۲۰۱۶  مورد  به حداقل ۸۷  سال ۲۰۱۵ 

کاهش یافت. 
آمار اعدام در پاکستان در سال ۲۰۱۵ اوج گرفت 
ساله  هفت  ممنوعیت  شدن  برداشته  پی  در  که 
به  طالبان  مرگبار  حمله  به  واکنش  در  اعدام 

مدرسه ای در پیشاور بود.
تشکیل  نظامی  های  دادگاه  سپس  کشور  این 
تروریستی  جرایم  به  مظنون  غیرنظامیان  تا  داد 
را محاکمه کند. در سال ۲۰۱۶ حداقل ۴ نفر از 
اعدام شدگان در دادگاه های نظامی محکوم شده 

بودند.
سال  از  حد  کمترین  به  اعدام  آمار  آمریکا  در 
مقام  که  گفت  الملل  بین  عفو  اما  رسید.   ۱۹۹۱

های ایالت آرکانزا شمار تکان دهنده ای از اعدام 
ها را برای سال جاری برنامه ریزی کرده اند که 
می  سرعتی  چه  به  تصویر  این  دهد  می  نشان 

تواند عوض شود.
شده  ثبت  های  اعدام  چشمگیر  کاهش  علیرغم 
آن  مجموع   ،۲۰۱۶ سال  در  جهان  سراسر  در 
دهه  در  شده  ثبت  میانگین  از  باالتر  همچنان 

پیش بود.
این گروه دریافت که در اروپا و آسیای میانه، فقط 
متوسل  اعدام  مجازات  به  قزاقستان  و  بالروس 

می شوند.
براساس این گزارش ۱۰۴ کشور جهان مجازات 
اعدام را با وضع قوانین لغو کرده اند یا در عمل از 
اجرای آن خودداری می کنند. این درحالی است 
که در سال ۱۹۹۷ فقط ۶۴ کشور اعدام نداشتند.

نائورو مجازات  بنین و  در سال ۲۰۱۶ دو کشور 
اعدام را برای همه جرایم لغو کردند و چند کشور 
از  استفاده  کردن  محدود  برای  هایی  گام  دیگر 

این مجازات برداشتند.
ارقام  از  استفاده  با  را  آمارهایش  الملل  بین  عفو 
رسمی، گزارش های رسانه ای و اطالعات ارائه 
شده توسط افراد محکوم به اعدام و خانواده ها و 

نمایندگان آنها تهیه می کند.

کاهش اعدام در ایران و پاکستان 
آمار جهانی را پایین آورد

کباب 80 سانتیمتری
ویژه خانواده

مناسب برای 5 نفر
فقط 85 دالر

مجید شاهی 
مشاور شما در امور مهاجرت و اقامت در استرالیا  

مشاوره رایگان

Sydney Office
Majid Shahi
Registered Migration Agent 
MARN 1571853
ABN 45136723987
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M: 0424 634 555
T: 02 9884 9834

mshahi@migrationplus.com.au
12/15 Lake St, Cairns City QLD 4870
www.migrationplus.com.au

ویزاهاي مهارتي، تجاري، توریستي، تحصیلي و خانوادگي
تخصص در ویزاهاي مهارتي ویژه پرستاران و ماماها

AHPRA Registration Agent  

ایران از امضای قرارداد خرید ۲0 
هواپیمای مسافربری دیگر خبر داد

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده
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North Parramatta
WEST END MAZDA

No.1 Mazda Dealer In Australia

آلكس غريبي مشاور فارسي زبان در مزدا نورت پاراماتا 
ضمن راهنمايي شما درخريد  اتومبيل مناسب بطور نقد يا اقساط و ليز 
بهترين قيمت ممكن را به ايرانيان و فارسي زبانان گرامي ارائه ميدهد.
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PH: 02 9186 4429
فاينانس اتومبيل با بهترين نرخ بهره

590 Church Street North Parramatta NSW 2151

براي خريد انواع اتومبيلهاي مزدا در سيدني

Tel: 02 88835551
0418 660 399

The Persian Herald
 P.O Box  344
Kellyville NSW. 2155
parsianaustralia@yahoo.com
admin@persianherald.com.au
www.persianherald.com.au

 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 

PARSIAN MEDIA

پس  ایران  در  ریاست جمهوری  انتخابات   ۱۱
نداشته  همواری  و  صاف  راه  هرگز  انقالب،  از 
با  نفر   ۹۶ که  اول  دوره  انتخابات  جز  به  است. 
بعدی  ادوار  در  پرداختند،  رقابت  به  یکدیگر 
کارزارهای انتخاباتی بین ۳۵ مرد سیاستمدار بوده 
ساختمان  به  کنون  تا  نفر   ۷ تعداد  این  از  است. 
ریاست جمهوری ایران راه پیدا کرده اند: به ترتیب 
علی  رجایی،  محمدعلی  بنی صدر،  ابوالحسن 
خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، 

محمود احمدی نژاد و حسن روحانی.
برخی  نیز  جمع  همین  میان  در  حال  این  با 
کاندیداتوری ها و وقایع چنان تاثیرگذار و پر سر و 
صدا بوده که فضای سیاسی ایران را دستخوش 
فارسی؛  جالل الدین  کردند.  تاریخی  تغییراتی 

کناره گیری تاریخی
انتخابات ریاست جمهوری  تجربه برگزاری اولین 
اتفاق  یک  در  بود.  عطف  نقظه  یک  ایران  در 
همه  از  تقریبا  رسمی  نامزد   ۱۲۴ نشدنی  تکرار 
البته  و  رقابت ها شدند،  وارد  جریان های سیاسی 
تا پنجم اسفند ماه ۱۳۵۸، روز رای گیری ۹۶ نفر 

باقی ماندند.
یکی از افرادی که کناره گیری او از کاندیداتوری 
حزب  نامزد  فارسی،  جالل الدین  شد،  خبرساز 
جمهوری اسالمی بود. او به خاطر داشتن اصالت 
ایرانی-افغان و شبهه قانون اساسی در این رابطه، 
انصراف  به  به درخواست آیت اهلل خمینی مجبور 

شد.
اکبر هاشمی رفسنجانی در تبیین این ماجرا گفته 
همراه  به  من  که  خواستند  را  پرونده  امام  بود: 
جالل الدین فارسی به خدمت امام رفتیم و پس 
از بررسی فرمودند که ایشان ایرانی االصل نیست 
و بهتر است که خودشان کنار بروند. فارسی به 
حزب نوشت و حزب هم پس از یک روز بررسی 
هم  کشور  وزارت  کرد.  قبول  را  وی  درخواست 

چون امام فرمودند ایشان را حذف کرد.
جمهوری  حزب  اصلی  نامزد  رفتن  کناره  با 
مطلق  پیروز  بنی صدر  ابوالحسن  اسالمی، 

انتخابات شد.
با  و  بود  کوتاه  بنی صدر  جمهوری  ریاست  عمر 
مجلس،  توسط  او  سیاسی  کفایت  عدم  رای 
ناچار دوباره در مرداد سال ۶۰، انتخابات ریاست 

جمهوری برگزار شد.
از این دوران تا دوم خرداد ۷۶ انتخاالت ایران پنج 
دوره انتخابات در ایران برگزارشد که کاندیدایی 
که طبق پیش بینی ها بیشترین شانس پیروزی 

را داشت برنده انتخابات شد.

خاتمی؛ غافلگیری بزرگ
از میرحسین موسوی،  ابتدا  سال ۷۶، جناح چپ 
دعوت  نامزدی  برای  جنگ  دوران  نخست وزیر 
با صدور  نسبی،  تمایل  ابراز  رغم  به  او  اما  کرد. 
داد.  انصراف  کاندیداتوری  از  ناگهان  بیانیه  یک 
بعد از این اتفاق، نیروهای چپ با تردید و به ناچار 
به سراغ محمد خاتمی رفتند که در میان اهالی 

فرهنگ و هنرمندان خوشنام بود.
انتخابات  در  خاتمی  محمد  ــام  ن ثبت 
ریاست جمهوری و پیروزی او با آرایی چشمگیر، 
نظر  مورد  نامزد  دوره ای  پنج  پیروزی  روند  به 

حکومت پایان داد.
وزیر  انتخاباتی  ستاد  اعضای  حتی  هیچ کس 
رفسنجانی،  هاشمی  اکبر  دولت  مستعفی  ارشاد 
ناطق  علی اکبر  مقابل  در  او  نمی کردند  گمان 
نوری، نامزد مورد تایید هسته مرکزی حاکمیت و 

راستگرایان در قدرت، شانسی داشته باشد.
مصطفی معین؛ حکم حکومتی

ریاست  انتخابات  نهمین  در  اصالح طلبان 
مصطفی  از  خاتمی،  محمد  حمایت  با  جمهوری 

معین، وزیر علوم وقت پشتیبانی می کردند.
و  معین  مصطفی  صالحیت  نگهبان  شــورای 
این  کرد.  رد  را  محسن  مهرعلیزاده  همچنین 

به  گسترده ای  اعتراض های  و  واکنش ها  اقدام 
دنبال داشت و حتی برخی گروه ها و چهره های 
تهدید  تاج زاده  مطرح سیاسی همچون مصطفی 

به تحریم انتخابات کردند.
وقتی کار به اینجا کشید، آیت اهلل علی خامنه ای، 
حکومتی  حکمی  در  اسالمی،  جمهوری  رهبر 

است همه  آن  مطلوب  که  آنجا  »از  کرد:  اعالم 
افراد کشور، از صاحبان سالیق گوناگون سیاسی 
بزرگ  آزمایش  در  حضور  مجال  و  فرصت 
لذا به نظر می رسد نسبت به  بیابند،  انتخابات را 
مهندس  و  معین  دکتر  آقایان  صالحیت  اعالم 

مهرعلیزاده تجدیدنظر صورت گیرد.«

محمود احمدی نژاد؛ دو شگفتی یک انتخابات
به  تنها  ریاست جمهوری  دوره  نهمین  انتخابات 
صدور حکم حکومتی ختم نشد. بلکه از جنبه ای 
انتخاباتی بود  دیگر نیز منحصر به فرد بود. این 
دوم  دور  به  انقالب،  از  پس  بار  اولین  برای  که 
کشیده شد و اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود 

احمدی نژاد، شهردار طیف نواصولگرایان تهران را 
روبروی هم قرار داد.

محمدباقر  می داد  نشان  نظرسنجی ها  اینکه  با 
قالیباف، نامزد اصلی جریان راست رای باالتری 
الریجانی  علی  و  احمدی نژاد  محمود  به  نسبت 
اصولگرایان  از  بخشی  نود،  دقیقه  در  اما  دارد، 

کاندیداها  تعدد  نژاد چرخیدند.  احمدی  به سمت 
نهایت  در  و  کشاند  دوم  مرحله  به  را  انتخابات 
میلیون   ۷ به  نزدیک  با  احمدی نژاد  محمود 

اختالف آرا از هاشمی رفسنجانی پیشی گرفت.
میرحسین موسوی؛ ›احساس خطر‹

پاشنه آشیل  ریاست جمهوری سال ۸۸  انتخابات 
جمهوری اسالمی شد.

دهه  دو  به  نزدیک  از  پس  موسوی،  میرحسین 
اعالم  و  بازگشت  سیاست  دنیای  به  سکوت 
منتظر  بعضی  که  حالی  در  کرد؛  کاندیداتوری 
آمدن  با  شود.  میدان  وارد  خاتمی  محمد  بودند 

میرحسین موسوی، آقای خاتمی منصرف شد.
که  شده  نامزد  این  برای  گفت  موسوی  آقای 

احساس خطر کرده است.
مهدی کروبی نیز دوباره نام نویسی کرد و این بار 
برخالف سال ۸۴، جمع بیشتری از اصالح طلبان 

همراه او شدند.
برگزاری  روند  به  دو  این  اعتراض  نهایت،  در 
و  سبز  جنبش  گیری  شکل  به  منجر  انتخابات 
اعتراض های مردمی و در نهایت حصر خانگی 

شد که بیش از شش سال است ادامه دارد.

هاشمی و مشائی؛ ثبت نام همزمان، رد صالحیت 
همزمان

یازدهمین  نام  ثبت  مهلت  ساعات  آخرین  در 
محمود  ــران،  ای جمهوری  ریاست  انتخابات 
دست  مشایی  رحیم  اسفندیار  و  احمدی نژاد 
مقابل  کشور  انتخابات  ستاد  در  هم  دست  در 
دوربین های پرتعداد رسانه ها قرار گرفتند و مشاور 
رهبری  به  متهم  که  دهم  دولت  رئیس  ارشد 
ثبت  بود،  »انحرافی«  منتقدان  گفته  به  جریان 

نام کرد.
جریان  در  که  نیز  رفسنجانی  هاشمی  اکبر 
ماجراهای انتخابات سال ۸۸، از سوی جریان های 
نزدیک به رهبر جمهوری اسالمی جزو »خواص 
دقایق  آخرین  در  بود،  گرفته  لقب  بی بصیرت« 

ثبت نام کرد.
اگر رد صالحیت مشایی آن روزها قابل پیش بینی 
توسط  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  تایید  عدم  بود، 
خبری  بمب  یک  به  تبدیل  نگهبان،  شورای 

غافلگیرکننده در فضای سیاسی آن روزها شد.

ابراهیم رئیسی؛ رقیب جدی
نام در دوازدهمین  از شروع ثبت  یک روز پیش 
انتخابات ریاست جمهوری تا اینجای کار اعالم 
آمادگی ابراهیم رئیسی و حمید بقایی برای ثبت 
اخیر  هفته  چند  رویدادهای  خبرسازترین  از  نام 

بوده است.
به  او  از  آقای رئیسی که در محافل غیر رسمی 
ایران یاد  عنوان یکی از جانشیان احتمالی رهبر 
می شود، با این تصمیم خود را در معرض انتخابی 
بر  باخت  چه  و  برد  چه  آن  نتیجه  که  گذاشته 

سرنوشت سیاسی او تاثیر بسیار خواهد داشت.
از یک سو تشکل نوپای اصولگرایان به نام جبهه 
مردمی نیروهای انقالب، معروف به جمنا،  نام او 
را به عنوان جدی ترین رقیب حسن روحانی، در 
صدر فهرست انتخاباتی خود قرار داده ؛ و از سوی 
دیگر، منتقدانش با استناد به اینکه او فاقد سابقه 
عملکرد  آنان  نظر  از  همچنین  و  است  اجرایی 
قابل دفاعی در دستگاه قضایی به ویژه در جریان 
اعدام های دهه شصت نداشته است، کاندیداتوری 

وی را زیر سوال برده اند.
حمایت  مورد  نامزد  عنوان  به  هم  بقایی  حمید 
آمادگی  اعالم  رقابت  برای  نژاد  احمدی  محمود 

کرده است. 
احمدی  محمود  خود  ایران،  رهبر  که  حالی  در 
است  کرده  منع  انتخابات  در  شرکت  از  را  نژاد 
نگهبان  شورای  نهایت  در  نیست  مشخص  و 
چه موضعی در قبال نامزدی آقای بقایی خواهد 

گرفت.

از جالل الدین فارسی تا اسفندیار رحیم مشایی 

ایران  در مجلس  تهران  نماینده  محمود صادقی 
نظارتی  نهاد  یک  که  محاسبات  دیوان  قول  از 
قضائیه  قوه  که  گفته  است،  مجلس  به  وابسته 
۲۸۵ میلیارد تومان مازاد بر حق قانونی خود به 
العاده  فوق  و  ویژه  های  حقوق  و  پاداش  عنوان 

پرداخت کرده است.
امروز  آقای صادقی  ایران  به گزارش رسانه های 
دیوان محاسبات  در صحن علنی مجلس گفت: 
اعالم  را  گزارشات  و  نمی داند  محرم  را  ما 
اخیر  گزارش  طبق  وجود  این  با  البته  نمی کند. 
دیوان محاسبات تخلفات گسترده ای به خصوص 
در نهادهای مدعی مبارزه با حقوق های نجومی 
تخلفات  برابر   ۱۰ میزان  به  که  گرفته  صورت 

حقوق های نجومی بوده است.
رئیس  الریجانی  علی  صادقی،  آقای  گفته  به 

جلسه  کردن  علنی  غیر  با  گذشته  هفته  مجلس 
آقای  کرد.  مطرح  را  مهمی  بسیار  اظهارات 
کشور،  بزرگ  چالش   ۲۲ برشمردن  با  الریجانی 
مجلس را به بازنگری در شیوه کار خود دعوت و 
بر لزوم فعال تر شدن کمیسیون های تخصصی 

تاکید کرد.
نماینده تهران گفته مجلس باید بازنگری اساسی 
آحاد  متاسفانه  دهد.  انجام  خودش  کار  شیوه  در 
نمایندگان در ایفای نقش قانون گذاری و نقش 

نظارتی کنش فعالی ندارند.
از  انتقاد  دلیل  به  این  از  پیش  صادقی  آقای 
به  قضائیه  قوه  وجوه  از  تومان  میلیاردها  واریز 
حساب های شخصی رئیس این قوه خبرساز شده 
بعدا  که  صادقی  آقای  اشاره  مورد  موضوع  بود. 
هم  مجلس  نماینده  دیگر  مازنی  احمد  سوی  از 

پیگیری شد اولین بار در کانال تلگرامی آمدنیوز 
منتشر شد. 

این گزارش از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام 
صادق آملی الریجانی و واریز غیرقانونی ساالنه 
حکایت  ها  حساب  این  به  تومان  میلیارد   ۲۵۰
قضائیه  قوه  رئیس  الریجانی  صادق  داشــت. 
موضوع  این  که  ای  نماینده  زمان  آن  در  ایران 
این  که  و گفت  خواند  وقیح  بود  کرده  را مطرح 
و  بیست  یعنی   ۷۴ سال  به  است  مربوط  مساله 

یک سال پیش. 
با  قضاییه  قوه  اسبق  و  سابق  روسای  زمان  در 
به  قضاییه  قوه  به  مربوط  اموال  رهبری،  اجازه 
حسابی به نام قوه قضائیه واریز می شود و اینکه 
می گویند حساب شخصی است، صد درصد کذب 
است. محمود صادقی در اظهارات خود گفته است 

مصوب   ۱۳۹۶ سال  بودجه  قانون  از  بخشی  که 
قانون  است.  شده  حذف  ابالغ  زمان  در  مجلس 
بودجه سال جاری از سوی علی الریجانی رئیس 
ایران  جمهور  رئیس  روحانی  حسن  به  مجلس 
آقای صادقی  به نظر می رسد که  و  ابالغ شده 
این  به  متهم  را  مجلس  رئیس  تلویحی  طور  به 

اقدام کرده است.
به گفته آقای صادقی پس از تصویب تبصره ۲۱ 
بر ممنوعیت سپرده گذاری توسط دستگاه  ناظر 
های اجرایی به طور عجیبی رئیس یکی از قوای 
دیگر هیئت رئیسه را فراخواند و به تصویب این 
تبصره در کمیسیون تلفیق اعتراض کرد. اتفاقی 
قوا  تفکیک  اصل  با  مغایرت  که  عجیب  بسیار 
دارد. بعد از فرآیند تصویب تبصره نیز مداخالتی 
به صورت خیلی عجیب  نهایتا  و  گرفت  صورت 

متن ابالغ شده قانون بودجه ۹۶ با متن مصوب 
مجلس مغایرت دارد.

آقای صادقی گفته است با توجه به این نقیصه ها 
مجلس در در جه اول باید در مواجه با این چالش 
ها روش کار خود را اصالح کند و نظارت های 

الزم را نیز داشته باشد.
ما  که  است  گفته  جاری  شرایط  توصیف  در  او 
نمایندگان حتی نمی دانیم چه مقداری ماهیانه و 
بابت چه مواردی به حسابمان واریز می شود تا اگر 
الزم شد درباره آن پس از چهار سال نمایندگی 

پاسخگوی نهادهای نظارتی باشیم.

صادقی: قوه قضائیه ۲۸۵ میلیارد تومان مازاد بر قانون پاداش داده

دفتر وکالت پارس
با مديريت زهرا فراهانی وکيل رسمی و عضو کانون وکالی ايالت نيوسات ولز

Suite 2, Level 1,35-39 Auburn Rd
Auburn 2144 (entry from Queen St)
zahra@parslawyers.com.au
www.parslawyers.com.au

توجه داشته باشيد در امور بيمه و تصادفات 
اگر پرونده شما برنده نشود شما پولی پرداخت نخواهيد کرد

Tel: (02) 8065 0026
Mobile: 0405 175 450

متخصص در امور
پرونده های بيمه و صدمات بدنی

 | تصادفات خودرو  )CTP(، صدمات جسمی در مراکز عمومی و خصوصی
 از جمله مراکز خرید، کمپ های پناهندگی و ... همچنین اشتباهات پزشکی |

خريد و فروش امالک مسكونی تجاری
 | قراردادهای شرکت های عمومی و خصوصی، تنظیم قرارداد خرید و فروش امالک | 

پرونده های خانواده
 | طالق، مشکالت بعد از طالق و تقسیم دارایی ها |

انحصار وراثت
 | تنظیم وصیتنامه و اعطای وکالت قانونی |
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CO Phone: 02 9283 3065
admin@weighbridgelawyers.com.au

IMMIGRATION LAW
DEBT RECOVERY
PROPERTY
CRIMINAL LAW
FAMILYLAW
COMMERCIAL
GENERAL LITIGATION
PERSONAL INJURY
WORKERS COMPENSATION

 0405 066 779
 0451 110 982

Over 20 years of experience 
in migration services

مهاجرت
دريافت بدهی

امالک
امور جنايی

خانواده
امور قضايی

صدمات بدنی
خسارات ناشی از کار

لطفًا با مشاور فارسی زبان آقای حامد تماس بگیرید

Postal Address: P.O. Box A1035, Sydney South NSW 1235
Business Address: Suite 301B, Level 3, 61-63 Market St, Sydney, NSW 2000

YOU BUILDYOU BUILD
SYDNEYSYDNEY

NEW HOME & DEVELOPMENT
OWNER BUILDERS ASSIST
RENOVATION & EXTENSION
REPAIR & MAINTENANCE
CONSTRUCTION SUPERVISION
CONSTRUCTION CONSULTANCY
COUNCIL APPROVALS (DA, CDC, ETC.)

LANDSCAPING SUPERVISION
AND MANY MORE….

Mobile: 0419 2000 68
Email: info@youbuild.sydney

Website: WWW.YOUBUILD.SYDNEY

TEXT	IN	FARSI

چنانچه برای نوسازی يا بازسازی ساختمان خود 
نياز به مشاوره حرفه ای داريد

شرکت ما با بيش از 30 سال تجربه 
در امور ساختمانی در سيدنی در خدمت شماست

مشاوره و همكاری از ابتدا تا انتهای پروژه
مهندس مشاور فارسی زبان ما آماده ارائه 

اولين مشاوره رايگان در کليه مناطق سيدنی به هر اندازه ميباشد

YOU BUILDYOU BUILD
SYDNEYSYDNEY

NEW HOME & DEVELOPMENT
OWNER BUILDERS ASSIST
RENOVATION & EXTENSION
REPAIR & MAINTENANCE
CONSTRUCTION SUPERVISION
CONSTRUCTION CONSULTANCY
COUNCIL APPROVALS (DA, CDC, ETC.)

LANDSCAPING SUPERVISION
AND MANY MORE….

Mobile: 0419 2000 68
Email: info@youbuild.sydney

Website: WWW.YOUBUILD.SYDNEY

TEXT	IN	FARSI
برای کسب اطالعات بيشتر به وبسايت ما مراجعه کنيد

شرکت امور ساختمانی
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 Covering all Sydney metropolitan area
and Wollongong

فرنوش امیرشاهی

)جمنا(  اسالمی  انقالب  نیروهای  مردمی  جبهه 
برای  اصولگرایان  از تشکل های اصلی  که یکی 
انتخابات ریاست جمهوری پیش رو است، پیشنهاد 
حذف ابراهیم رئیسی از فهرست نامزدهای مورد 

حمایتش را رد کرده است.
و  ــو  رادی پیشین  رئیس  ضرغامی،  ــزت اهلل  ع
و  جمنا  اعضای  از  که  ایران  حکومتی  تلویزیون 
به  این تشکل است،  افراد مورد حمایت  از  یکی 
مرزبندی  دلیل  به  که  بود  کرده  پیشنهاد  تازگی 
آقای رئیسی با جمنا و اعالم استقالل او در اعالم 
مورد حمایت  در فهرست  افراد دیگری  نامزدی، 

)جمنا(، جایگزین او شوند.
اطالعیه ای  صدور  با  امروز  جمنا  عمومی  روابط 
وحدت  به  رئیسی  آقای  که  است  کرده  اعالم 
و  است  بند  پای  و  متعهد  انقالبی  نیروهای 

اطالعیه اعالم نامزدی اش را با اطالع و مشورت 
هیات رئیسه جمنا منتشر کرده است.

ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس که بزرگترین 
نامزدی  برای  اخیرا  است،  اسالم  جهان  موقوفه 
است  قرار  که  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
آمادگی کرده  برگزار شود، اعالم  اردیبهشت   ۲۹
است. او در بیانیه ای در سایت شخصی خود تاکید 
کرد که فارغ از گروه بندی های سیاسی رایج در 

انتخابات نامزد می شود.
پنج  نام  جمنا  گذشته  هفته  که  درحالیست  این 
که  کرد  اعالم  خود  کاندیدای  عنوان  به  را  نفر 
او  از  بود.  فهرست  آن  راس  در  رئیسی  ابراهیم 
از گزینه های محتمل جانشینی  به عنوان یکی 
اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای،  علی  آیت اهلل 

ایران، نیز نام برده می شود.

بیشترین  رئیسی  آقای  جمنا،  اخیر  رای گیری  در 
نامزد  این تشکیل سیاسی هنوز  اما  آورد  را  رای 

نهایی خود را اعالم نکرده است.
آقای رئیسی از جمله مدیران قضایی ایران از سال 
های ابتدایی جمهوری اسالمی بوده و بر اساس 
فایل صوتی منتشر شده از حسینعلی منتظری، در 
کمیته ای  اعضای  از  رهبری،  مقامی  قائم  زمان 
نفر  اعدام هزاران  بوده که در سال ۱۳۶۷ حکم 
از منتقدان و مخالفان جمهوری اسالمی را صادر 

کرده است.
ایران،  جمهور  رئیس  مشاور  آشنا،  الدین  حسام 
احتمال  درباره  ظاهرا  که  اظهارنظری  در  پیشتر 
اعالم نامزدی آقای رئیسی به نظر می آید گفته 
رضوی  قدس  آستان  احترام  نیست  شایسته  بود 
بکشانیم.  انتخابات  تلخ  و  کارزارسخت  به  را 

قضاوت  درمعرض  را  قاضی  نیست  مصلحت 
عمومی قراردهیم. ازگذشته عبرت بگیریم.

ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست 
جمهوری ایران از سه شنبه ۲۲ فروردین به مدت 

۵ روز آغاز می شود.
به شکست دادن  امیدوار  اصولگرایان می گویند 

حسن روحانی، رئیس جمهور فعلی، هستند.
برخی از اعضای جمنا می گویند که می خواهند با 
اجماع بر سر یک نامزد واحد و حمایت کامل از او 
برای اولین بار در تاریخ ایران، دوره رئیس جمهور 

فعلی را محدود به چهار سال اول کنند.
جبهه پایداری دیگر تشکیل سیاسی اصولگرایان 
از  خواهد  می  و  نشده  جمنا  با  ائتالف  به  حاضر 

نامزدی فرد دیگری حمایت کند.

جمنا پیشنهاد حذف ابراهیم رئیسی از فهرست نامزدهای خود را رد کرد

اخیر  حمله  ایران  رهبر  خامنه ای،  علی  آیت اهلل 
آمریکا به یک پایگاه هوایی در سوریه را خطایی 
راهبردی دانسته که به تقویت داعش و گروه های 
که  است  داده  هشدار  و  می شود  منجر  مشابه 
آمریکایی ها  گریبان  آینده  در  گروه ها  این  خطر 

را خواهد گرفت.
آقای خامنه ای در دیدار با گروهی از فرماندهان 
ارشد نظامی ایران گفت: جنایت، تجاوز، تخطی و 
تعدی کامال از آمریکایی ها بر می آید و در نقاط 
اما مسئله  اند،  این کارها را کرده  دیگر دنیا هم 
این است که آنها جرئت انجام چنین کاری را در 

کجا خواهند داشت؟

امکان  که هدفشان  هایی  تحلیل  به  اشاره  با  او 
پذیر نشان دادن این اقدام در نقاط دیگر دنیاست، 
گفت که حکومت اسالمی در ایران با این کارها 
از میدان به در نمی رود و در مقابل تهدید عقب 

نشینی نخواهد کرد.
واکنش  در  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ،  دونالد 
مسئول  را  سوریه  دولت  که  هایی  گزارش  به 
استان  در  مسکونی  مناطق  به  شیمیایی  حمله 
به  موشکی  حمله  دستور  کرد،  می  معرفی  ادلب 
یک پایگاه هوایی این کشور را صادر کرد. نیکی 
این  پی  در  ملل  در سازمان  آمریکا  هیلی، سفیر 
حمله گفت که این حمله از جمله اخطار به ایران 

های  مقام  که  گفته  ایران  رهبر  اما  است.  بوده 
این کار خطای گذشتگان  با  آمریکا  دولت فعلی 

خود را تکرار می کنند.
او در اشاره به حمالت اخیر اسالمگرایان افراطی 
اروپا امروز  اروپایی افزود:  در کشورهای مختلف 
به خاطر غلطی که در تقویت تکفیری ها انجام 
داد گرفتار است و مردم در خانه و خیابان امنیت 
غلط  همان  تکرار  حال  در  نیز  آمریکا  و  ندارند 

است. 
رئیسان  پوتین،  و والدیمیر  روحانی  امروز حسن 
جمهوری ایران و روسیه هم در یک گفت و گوی 
قوانین  خالف  را  سوریه  به  آمریکا  حمله  تلفنی 

انجام  خواهان  آنها  کردند.  توصیف  المللی  بین 
تحقیقات عینی در مورد حادثه ای در استان ادلب 
سوریه شدند که در آن تسلیحات شیمیایی باعث 

بر  روسیه  و  ایران  غیرنظامیان شد.  کشته شدن 
تأکید  تروریسم  با  مقابله  برای  همکاری  تقویت 

کرده اند.

رهبر ایران حمله آمریکا به سوریه را 
خطای راهبردی توصیف کرد
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انـواع وام  NIF
Net International Finance 	انواع وام مسکن

وام مسکن تا 97 درصد	 
وام مستغالت تا 80 درصد	 
وام شخصی در یک ساعت 	 
وام اتومبیل )اگر خانه دارید بدون 	 

مدرک مالیاتی(
وام خرید مغازه و یا کلیه وسایل مغازه 	 
وام مسکن مخصوص کسانی که 	 

ورشکسته و یا دارای بد کردیت 
هستند ) تا 90 درصد بدون بیمه (

ReFinance با بهره کمتر	 

فرصت استثنایی
تا ۸۰ درصد وام برای خرید مسکن	 

تا ۷۵ درصد وام برای خرید امالک 	 
جتاری

بدون نیاز به ارائه مدارک مالیاتی

SYDNEY
Farhad Dalvand
3A, 98 Longueville Rd
Lane Cove NSW
Tel: 02 9420 2939
Tel: 02 9428 3055  
Fax: 02 9420 5010
Mobile: 0411 478 623
Mobile: 0411 309 666
Email: netifinance@optusnet.com.au

 برای اطالعات بیشتر با 
 فرهاد دالوند متاس 
حاصل منایید.  
تلفن متاس: 
0411478623

سرویس ما برای  وام های مسکن کامال  رایگان می باشد
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دکتر بهاره سمیعی
متخصص زنان و زایمان

با مراجعه به سایت خبری پرشین هرالد کلیه فارسی زبانان میتوانند 
روزانه در جریان آخرین رویدادهای خبری 

در ایران افغانستان و سراسر جهان قرار بگیرند
هر جمعه میتوانید نسخه جدید هفته نامه پیک پارسیان را نیز در این سایت

www.persianherald.com.au در قسمت Persian Herald Weekly  بیابید.

 www.persianherald.com.au
Read The Persian Herald online

ارائه تسهیالت جهت اخذ ویزا

+98 21 88471400 | 88471404 | 88471412
www.guide4visa.com

D
es

ig
ne

d 
by

 P
ar

si
an

-S
t.9

91
-c

o

کشورهای استرالیا، آمریکا، انگلستان، کانادا و حوزه اروپا
ویژه مدیران، تجار، متخصصین 
دانشجویان و وابستگان آن ها

که  فرانسه  شمال  در  پناهندگان  اردوگاه  یک 
حدود ۱۵۰۰ نفر را اسکان می داد، در آتش سوزی 
تخریب شده است. مقام های فرانسوی می گویند 
پناهندگان  میان  درگیری  در جریان  آتش سوزی 

کرد و افغان شروع شد.

دست کم ۱۰ نفر در حادثه اردوگاه گراند سانت 
صدمه دیده  اند. میشل الالند، فرماندار ناحیه نور 
در شمال فرانسه، گفته است: چیزی جز توده ای 
خاکستر باقی نمانده است. محال است که دوباره 
بشود آلونک ها را سر جایشان برگرداند. یک ماه 

پیش مقام های فرانسوی گفتند که ممکن است 
ناآرامی هایی  دلیل  به  را  سانت  گراند  اردوگاه 
از  بسیاری  ببندند.  می کند  بــروز  آن  در  که 
پناهندگان و مهاجرانی که قصد دارند خود را از 
در  برسانند  بریتانیا  به  اروپایی  کشورهای  دیگر 

شده اند.  جمع  فرانسه  شمال  ساحلی  شهرهای 
جمعیت  کاله  در  جنگل  اردوگاه  تخریب  از  پس 

ساکن در اردوگاه گراند سانت بیشتر شده بود.
در ماه های گذشته چندین مورد برخورد خشونت 

آمیز در این اردوگاه گزارش شده بود.

اردوگاه پناهندگان در فرانسه سوخت

پیوتر لوشوو، یک برنامه نویس کامپیوتر روس در 
فرودگاه بارسلون بازداشت شده است. رسانه های 
دخالت  اتهام  با  ارتباط  در  او  می گویند  اسپانیا 
ترامپ  نفع دونالد  به  آمریکا  انتخابات  در  روسیه 

از راه هک کردن بازداشت شده است.
پلیس اسپانیا، متخصص کامپیوتر روس را ظاهرا 
کارزارهای  به  سایبری  حمله های  با  ارتباط  در 
انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا بازداشت کرده 

است.
بود،  شده  دستگیر  جمعه  که  لوشوو،  پیوتر 

دربازداشت پلیس مانده است.
یک منبع قضایی، به خبرگزاری فرانسه گفته، نام 
خواستار  آمریکا  که  است  کسانی  فهرست  در  او 
او  گفته  به  است.  شده  استردادشان  و  بازداشت 
در  است  قرار  لوشوو  آقای  استرداد  درخواست 

دادگاه ملی جنایی اسپانیا بررسی شود.

ویروس نویس شناخته شده
نام پیوتر لوشوو، بین متخصصان امنیت اینترنت، 
کننده های  ارسال  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به 
هرزنامه ها )اسپم ها( و تولید کننده های بدافزارها 
اسپم  وبسایت  است.  شده  شناخته  ویروس ها  و 
هاوس نام او را در رده هفتم از فهرست ده نفر 
از بزرگترین تولیدکنندگان ویروس و بدافزاد قرار 

داده است.
راشا  روسی  تلویزیون  به  لوشوو،  آقای  همسر 
تودی گفته، آقای لوشوو تحت یک قرار بازداشت 
با  ارتباط  در  آمریکا  درخواست  به  و  بین المللی 
شده  بازداشت  انتخابات  دوره  در  سایبری  حمله 

است. 

گزارش اطالعاتی
سازمان های اطالعاتی آمریکا، با انتشار گزارشی، 

به  را  روسیه  جمهوری  رئیس  پوتین،  والدیمیر 
در  پیروزی  برای  ترامپ  دونالد  به  کردن  کمک 

انتخابات متهم کرده اند.
حمله های  می گوید،  آمریکا  اطالعاتی  جامعه 
دموکرات ها،  علیه  روسیه  سایبری  یافته  سازمان 
به زیان آنها و به نفع دونالد ترامپ در انتخابات 

آمریکا بوده است.
آقای ترامپ، که پیشتر این اتهام ها را رد می کرد، 
بعدا اعالم کرد که در هر صورت نتیجه انتخابات 

درست بوده است.
در گزارش اطالعاتی آمریکا آمده است که هدف 
نادیده گرفتن  اینترنتی  روسیه در این حمله های 
بدنام  و  آمریکا  دموکراسی  در  عمومی  باورهای 
آقای  انتخاباتی  رقیت  کلینتون،  هیالری  کردن 

ترامپ بوده است.
کردن  هک  شامل  ــروز،  ام تا  روسیه  دخالت 

ایمیل های کمیته ملی دموکرات  - کادر رهبری 
از سایت های  استفاده  و  آمریکا،  حزب دموکرات 
محتوای  انتشار  برای  ویکی لیکس  مانند  واسطه 
اتهام ها،  از  دیگر  یکی  است.  بوده  ایمیل ها  این 
شبکه های  کاربران  از  گروهی  به  پولدادن 

اجتماعی برای انتشار نظرات تند و زننده است.
 ۴۰ واشنگتن  حاال  لوشوو،  آقای  بازداشت  با 
برای  را  تا مدارک و شواهد خود  دارد  روز وقت 

تقاضای استرداد به مقام های اسپانیا بدهد.
حدود سه ماه پیش، یک برنامه نویس دیگر روس 
بارسلون  فرودگاه  در  لیسوف،  استانیسالو  نام  به 
بدافزاری  ساختن  با  ارتباط  در  او  شد.  بازداشت 
و  بانکی  حساب های  اطالعات  دزدیدن  برای 
اف بی آی  آمریکا،  فدارل  پلیس  درخواست  به 
بازداشت شده بود. او ارتباطی با پرونده انتخابات 

نداشت.

بازداشت یک روس در ارتباط با حمله های اینترنتی در انتخابات آمریکا

نیل گورسچ رسما به دیوان عالی آمریکا پیوست و 
یکی از ۹ قاضی این عالی ترین نهاد تصمیم گیری 
مراسم  در  ترامپ  آقای  شد.  متحده  ایاالت  در 
ظرف  توانسته  که  این  از  گورسچ  آقای  سوگند 
به  را  او  ریاست جمهوری اش،  نخست  روز  صد 
دیوان عالی بفرستد، ابراز خشنودی کرد. او وعده 
داده بود یک قاضی محافظه کار را برای تصدی 

صندلی خالی این دادگاه منصوب کند.
سوگندی  دو  با  کلرادو،  ایالت  اهل  قاضی  این 
سیزدهمین  و  یک صد  کرد،  ادا  دوشنبه  روز  که 
با  آمریکا،  قانون  طبق  شد.  عالی  دیوان  قاضی 
خالی شدن کرسی های ۹ گانه قاضی های دیوان 
به  را  پیشنهادی اش  گزینه  رئیس جمهور  عالی، 
سنا معرفی می کند و آنها باید به او رای دهند تا 

بتواند قاضی دیوان عالی شود.
فوریه  در  اسکالیا  آنتونی  قاضی  مرگ  از  بعد 
۲۰۱۶، در یک سال گذشته بر سر پر کردن این 
بین دو حزب  کرسی خالی مانده، جدالی سیاسی 

عمده آمریکا جریان داشت.
گزینه  نشد  حاضر  جمهوری خواه  اکثریت  با  سنا 
سابق  رئیس جمهور  اوباما،  باراک  پیشنهادی 

آمریکا را بررسی کند.
ترامپ  دونالد  ریاست جمهوری  آغــاز  از  بعد 

پیشنهادی  گزینه  با  سنا  دموکرات  اقلیت  هم 
رئیس جمهور جدید مخالفت کرد.

با  کردند  تالش  حتی  دموکرات  سناتورهای 
نیل  درباره  مذاکرات  کفایت  اعالم  از  جلوگیری 
 - کردن  به اصطالح  فیلی باستر  یا   - گورسچ 
این  به  ترامپ  دونالد  پیشنهادی  گزینه  نگذارند 

با  جمهوری خواهان  اما  شود؛  انتخاب  سمت 
برای  الزم  نصاب  حد  کاهش  و  آیین نامه  تغییر 
برای  را  گورسچ  آقای  باره،  این  در  رای گیری 
دیوان عالی تایید کردند. طوالنی ترین مدتی که 
یک کرسی در دیوان عالی ایاالت متحده خالی 
جریان  در  و  پیش  سال   ۱۵۰ از  بیش  به  مانده، 

جنگ داخلی آمریکا باز می گردد. نیل گورسچ که 
پیش از این از قاضی های دادگاه فرجام خواهی در 
با ۵۴ رای مثبت و ۴۵ رای منفی در  بود،  دنور 

سنا، به دیوان عالی رسید.
گرایش  به  را  او  گــورســچ،  ــای  آق منتقدان 
محافظه کارانه منتسب می کنند و جمهوری خواهان 
او به دیوان عالی،  با پیوستن  هم خوشنودند که 
نهاد  باالترین  این  در  محافظه کاران  هم  باز 

تصمیم گیری در آمریکا به اکثریت بازگشته اند.
چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در سنا، گفته 
به  پیش  از  بیش  آمریکا  عالی  دیوان  که  است 
اقتصادی  بنگاه های  حامی  دادگاه  یک  سوی 
و  بنگاه ها  صاحب کاران،  منافع  که  می چرخد 
گروه های خاص را به منافع کارگران در آمریکا 
ترجیح می دهد. طبق قانون، قاضی جدید دیوان 
ادا کند؛ یکی سوگند الزم  باید دو سوگند  عالی 
برای همه کارمندان فدرال، که نیل گورسچ این 
ساختمان  در  غیرعلنی  مراسمی  در  را  سوگند 
دیوان عالی ادا کرد، و همین طور سوگند دیگری 

که او را رسما قاضی دیوان عالی می کند.
نیل گورسچ این سوگند دوم را در محوطه باز کاخ 
رئیس جمهوری  ترامپ،  دونالد  با حضور  و  سفید 

آمریکا، ادا کرد.

نیل گورسچ رسما قاضی دیوان عالی آمریکا شد
چهار اتاق خواب - دو حمام و دستشویی - دو گاراژ

در ولونگانگ و گلبورن

برای آگاهی بیشتر با نادیا تماس بگیرید

خانه های نوساز برای فروش
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5 درصد 
قیمت خانه برای پیش پرداخت به شما کمک میشود.

4

2

2

شروع قیمت از

$445,000 

Goulburn & wollongong

0432553759

استکهلم،  حمله  با  ارتباط  در  که  مظنونی  وکیل 
پایتخت سوئد دستگیر شده، می گوید موکلش به 

ارتکاب جرم تروریستی اعتراف کرده است.
تفهیم  جلسه  در  پرونده  متهم  عقیلف،  رحمت 
کرده  اعتراف  استکهلم  در  دادگاهی  در  اتهام 

است. او ۳۹ ساله و تبعه ازبکستان است.
در حمله روز جمعه گذشته در استکهلم چهار نفر 
کشته و تعدادی هم زخمی شدند. این حمله در 
در  و  شد  انجام  شهر  شلوغ  خیابان های  از  یکی 
جریان آن، کامیونی با زیر گرفتن عابران پیاده به 
داخل یک فروشگاه راند. یوهان اریکسون، وکیل 

جرمی  ارتکاب  به  او  کرد:  اعالم  عقیلف،  آقای 
در  که  کرد  می پذیر  و  کرده  اعتراف  تروریستی 

بازداشت بماند.
پلیس سوئد می گوید که رحمت عقیلف برای آنها 
فردی شناخته شده بود. به گفته پلیس درخواست 
و  بود  شده  رد  سوئد  در  عقیلف  رحمت  اقامت 
دولت  به  موسوم  گروه  از  حمایت  ابراز  سابقه  او 

اسالمی )داعش( را داشت.
بنا به گزارش ها رحمت عقیلف در حالی که خون 
و قطعات شیشه روی لباس و بدنش بود از محل 
استکهلم  حومه  در  بعد  ساعت  چند  و  گریخت 

دستگیر شد. همسر و چهار فرزند او در ازبکستان 
زندگی می کنند و او برایشان پول می فرستاد.

در  اقامت  برای   ۲۰۱۴ سال  در  عقیلف  رحمت 
سوئد درخواست داد اما در پایان سال ۲۰۱۶ به او 
اطالع داده شد که باید ظرف چهار هفته سوئد را 
ترک کند. او از ماه فوریه و پس از مدتی ناپدید 
شدن در فهرست افراد تحت تعقیب قرار گرفت.

به  سوئد،  دادگستری  وزیر  یوهانسون،  مورگان 
می خواهد  که  است  گفته  فرانسه  خبرگزاری 
قوانین مبارزه با تروریسم را در سوئد تقویت کند.

مظنون حمله استکهلم اعتراف کرده است

علی معموری

مقتدی صدر روحانی شیعه بنیادگرای عراقی در 
اسد  بشار  سوریه  جمهور  رئیس  از  گذشته  شنبه 
ادامه  از  و  کند  کناره گیری  قدرت  از  تا  خواست 
همچنین  او  کند.  جلوگیری  کشور  در  خونریزی 
همه طرفهای خارجی درگیر در سوریه را دعوت 
به خروج از آن کشور کرد تا سرنوشت سوریه را 

به مردمش سپرده شود.
نفوذ  با  روحانیان  که  نیست  باری  نخستین  این 
انتقاد  به  شیعی در مناطق مختلف جهان اسالم 
ناروا  را  او  از  حمایت  یا  پرداخته  اسد  بشار  از 
علی  )آیت اهلل  نجف  مراجع چهارگانه  می شمرند. 
و  فیاض، محمد سعید حکیم  اسحاق  سیستانی، 
 ۲۰۱۳ سال  در  واحد  موضعی  در  نجفی(  بشیر 
اعالم کردند که کسانی که برای جهاد به سوریه 
نافرمانی  مرجعیت  دینی  دستورات  از  می روند، 
می کنند. آیت اهلل سیستانی در دیداری با گروهی 
فارس  خلیج  کشورهای  شیعی  زایران  و  علما  از 
از حوادث خشونت بار بهار عربی انتقاد کرده و از 
لزوم پرهیز از افتادن در دام فتنه های آن سخن 
گفت. فراخوانی وی به جهاد علیه داعش در سال 
۲۰۱۴ نیز به طور صریح ناظر به فعالیت در داخل 
عراق و زیر نظر رسمی حکومت عراق و نهادهای 

امنیتی و نظامی آن بود.
اعزام  جریان  با  این  از  پیش  نیز  صدر  مقتدی 
دفاع  برای  سوریه  به  عراقی  نظامی  گروه های 
از اعزام گروه های  از بشار اسد مخالفت کرده و 
منسوب به خود نیز ممانعت کرده بود. نیروهای 
نظامی وابسته به وی که به سرایا السالم معروف 
از  دیگری  مناطق  و  در موصل  اکنون  و  هستند 
شمال و غرب عراق با گروه داعش در حال جنگ 
هستند هرگز به سوریه پا نگذاشته و سابقه دفاع 

از اسد را در کارنامه خود ندارند.
از  تاکنون  نیز  دیگری  متعدد  نظامی  گروه های 
پرهیز  اسد  بشار  از  دفاع  برای  سوریه  به  رفتن 

سیستانی  آیت اهلل  به  نزدیک  گروه های  کرده اند. 
در بین مجموعه حشد الشعبی از جمله لواء علی 
األکبر و سرایا العتبة العباسیة و سرایا العتبة العلویة 
سیستانی  توصیه  به  بنا  الحسینیة  العتبة  سرایا  و 
هیچ گونه حضور برون مرزی خارج از عراق چه 
در سوریه یا یمن و امثال آن نداشته و ابراز نظر 

موافقی در این زمینه نیز اتخاذ نکرده اند.
عراقی  نظامی شیعی  گروه های  مقابل،  نقطه  در 
از گروه های  تعداد محدودی  به  در سوریه  فعال 
در  همگی  و  بوده  محدود  الشعبی  حشد  نظامی 
نفوذ و حمایت مستقیم جمهوری اسالمی  دایره 
اهل  »عصائب  النجباء«،  اهلل  »حزب  دارند.  قرار 
این  بارزترین  از  الخراسانی«  »سرایا  الحق«و 

گروه ها هستند.
محدودی  بسیار  تعداد  جز  به  نیز  قم  حوزه  در 
سابقه  دارای  یا  حکومت  به  نزدیک  مراجع  از 
توجهی  قابل  فتوای  کنون  تا  شیعی  بنیادگرایی 
از کشورهای  گروه های شیعی  اعزام  از  دفاع  در 

مختلف به سوریه صادر نشده است. تنها فتاوی 
نیز  و  حائری  کاظم  از  باب  این  در  شده  ثبت 
رهبران  از  حائری  است.  روحانی  صادق  محمد 
دینی حزب الدعوه عراق و نزدیک به جمهوری 
اسالمی است و روحانی علی رغم داشتن مواضع 
ضد نظام، دارای گرایشهای شیعی بنیادگرایانه ای 
هیچ  کنون  تا  قم  برجسته  مراجع  از  اما  است. 

فتوایی در این باب صادر نشده است.
در بین روحانیون برجسته شیعی در ردیف پایین تر 
از مراجع نیز اظهار نظر های متعددی در دفاع از 
آرمان های آزادی خواهانه مردم سوریه در اعتراض 
به رژیم بعث حاکم و انتقاد از مشارکت گروه های 
شیعی در دفاع از بشار اسد ثبت و گزارش شده 
است. هانی فحص، روحانی برجسته شیعی لبنانی 
از موارد بارزی از این دسته است. وی به صراحت 
بیماری سوریه را استبداد نظام شمرده و دفاع از 

آن را ناروا شمرد.
که  است  واقعیت  این  نشانگر  فوق  داده هــای 

صحنه درگیری جاری در سوریه بیش از آن که 
دینی باشد سیاسی است. گروه های متنوع شرکت 
کننده در این درگیری از عامل دین برای شعله ور 
کردن بیشتر تنور جنگ و پیشبرد مصالح سیاسی 
سنی  و  شیعی  گروه  دو  هر  می برند.  بهره  خود 
از  برخورداری  بدون  سوریه  در  مشارکت کننده 
مشروعیت دینی کافی به این جنگ پا گذاشته اند.

در  غلیظ  و  رنگ  پر  دینی  زبان  کارگیری  به 
کمبود  رفع  به  دیگری  از  هراس  ترویج  کنار 
مشروعیت دینی جنگ در سوریه یاری می رساند. 
گروه های فعال شیعی و سنی در سوریه همگی 
داشته  دیگری  علیه  الهام بخش  دینی  نام های 
می کنند.  القاء  را  دیگری  از  هراس  مفهوم  و 
ویران  از  بر هراس  از یک سو  گروه های شیعی 
از  و  کرده  تکیه  شیعی  مقدس  مزارهای  شدن 
آن مجوزی برای مشروعیت مشارکت در جنگ 
سوریه ساخته اند و گروه های سنی از نشر تشیع 
دینی  انحرافات  و  بدعت ها  ترویج  و  سوریه  در 
شیعیان، ابزاری برای جلب حمایت اکثریت سنی 

جهان اسالم ساخته اند.
از  ایران  حمایت  ماهیت  که  است  حالی  در  این 
چندانی  تفاوت  آن  از  روسیه  حمایت  با  سوریه 
ندارد. هر دو کشور دارای منافع متعدد امنیتی و 
سیاسی و اقتصادی در سوریه هستند و نگران از 
بین رفتن آنها با زوال اسد هستند و از این رو با 
همه توان خود به حفظ رژیم اسد می پردازند. در 
نقطه مقابل حمایت ترکیه و عربستان و قطر از 
زوال بشار اسد نیز ناشی از وجود منافع مشخصی 

در سوریه برای آنان است.
از  شیعیان  همگانی  حمایت  تصور  بنابراین 
از سوی  واقع است که  مغایر  اسد تصوری  بشار 
جمهوری اسالمی با هدف بسیج عمومی به نفع 
بشار اسد انجام می پذیرد و با هدف شیعه ستیزی 

از سوی تندروان سنی تایید و ترویج می شود.

آیا شیعیان همگی طرفدار بشار اسد هستند؟

کره شمالی گفته است که در واکنش به استقرار 
یک ناوگروه جنگی ایاالت متحده آمریکا در شبه 
جزیره کره با نیروی پرتوان سالح هایش از خود 

دفاع خواهد کرد.
که  ای  بیانیه  در  شمالی  کره  خارجه  وزارت 
نوشت  کرد  منتشر  ای  ان  سی  کی  خبرگزاری 
که استقرار این ناوگروه نشان دهنده اقدامات بی 
خردانه برای حمله است و وارد مرحله ای جدی 
شده است. مرکز فرماندهی اقیانوس آرام آمریکا 
می گوید که هدف از این استقرار حفظ آمادگی در 

منطقه است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
گفته است که آمریکا آماده است به تنهایی برای 

رفع تهدید اتمی کره شمالی اقدام کند.
ناو هواپیمابر  وینسون شامل یک  کارل  ناوگروه 
به  بود  قرار  ناوگروه  این  است.  دیگر  ناوهای  و 
راهی  سنگاپور  از  اما  برود  استرالیا  های  آب 
غرب اقیانوس آرام شد، جایی که اخیرا با نیروی 
دریایی کره جنوبی مانور داد. وزارت خارجه کره 
شمالی در بیانیه اش نوشت: ما آمریکا را به خاطر 
انزجار  مایه  اقدامات  که  باری  فاجعه  پیامدهای 

کرد. خواهیم  پاسخگو  کامال  دارد  دنبال  به  آن 
جمهوری دمکراتیک خلق کره شمالی آماده است 
را  آرزویش  آمریکا  که  جنگی  حالت  هرگونه  به 

دارد واکنش نشان دهد.
این کشور می گوید استقرار این ناوگروه حقانیت 
اتمی  توانایی سالح های  کره شمالی در توسعه 
ای  حمله  انجام  برای  یا  خود  از  دفاع  برای 

بازدارنده را ثابت کرد.
و  داده  انجام  اتمی  آزمایش  چندین  شمالی  کره 
این  حرکت  با  کنند  می  بینی  پیش  کارشناسان 

که  اتمی  های  ساخت کالهک  سوی  به  کشور 
باشد  داشته  را  آمریکا  خاک  به  رسیدن  قابلیت 

آزمایش های بیشتری انجام شود.
اخیرا نشانه هایی از احتمال آزمایش یک موشک 
است،  شده  ظاهر  شمالی  کره  توسط  پیما  قاره 
هرچند این کشور براساس قطعنامه های سازمان 

ملل از چنین آزمایشی منع شده است.
مشترک  مانورهای  که  گوید  می  شمالی  کره 
آمیز  نظامی میان کره جنوبی و آمریکا تحریک 

است و آنها را آمادگی برای حمله می داند.

خشم پیونگ یانگ از حضور ناو هواپیمابر آمریکایی در شبه جزیره کره

پلیس می گوید دو فرد بزرگسال و یک کودک 
در تیراندازی در کالس درس مدرسه ای ابتدایی 

در جنوب کالیفرنیا کشته شده اند.
مظنون همسرش که با او متارکه کرده و در این 
مدرسه معلم بود را به ضرب گلوله کشت و سپس 

خودکشی کرد.
دو کودک پشت سر این آموزگار ایستاده بودند که 

زخمی شدند و یکی از آنها بعدا درگذشت.
این  برناردینو  سن  پلیس  رئیس  برگوان  جرود 
تیراندازی  دانست.  را یک قتل-خودکشی  حادثه 
از  داد.  روی  محلی  وقت  به   ۱۰:۳۰ ساعت  در 
مرد مسلح به عنوان سدریک آندرسون ۵۳ ساله 
نام برده شده و گفته شده است که او به عنوان 
بازدیدکننده وارد مدرسه شد درحالی که سالحش 

را مخفی کرده بود.
به گفته مقام ها او سپس در کالسی که همسرش 
کمک  نیازمند  آموز  دانش   ۱۵ و  داد  می  درس 
های ویژه در آن تحصیل می کردند آتش گشود.

یک  و  اسمیت،  ایلین  کارن  مهاجم،  همسر 
در  مارتینز  جاناتان  نام  به  ساله   ۸ آموز  دانش 

گزارش  بنابه  رسیدند.  قتل  به  تیراندازی  این 
پایدار  وضعیت  در  ساله   ۹ آموز  دانش  یک  ها 

به  برگوان  آقای  است.  بستری  بیمارستان  در 
نوشت  توییتی  در  حادثه  از  پس  کوتاهی  فاصله 
متوجه  تهدیدی  دیگر  و  شده  کشته  مظنون  که 

کسی نیست. 
تیراندازی در کالسی در مدرسه نورت پارک در 
حدود ۹۶ کیلومتری شرق لس آنجلس روی داد.

منتقل  کیجن  دبیرستان  به  فورا  آموزان  دانش 
شدند تا پدر و مادرها آنها را بردارند.

عملیات  نوشت:  توییتی  در  پیشتر  برگوان  آقای 
پلیس برای ایمن کردن ناحیه ادامه دارد. با این 

حال بر این باوریم که تهدید رفع شده.
در سال ۲۰۱۵ چهارده نفر در حمله مسلحانه یک 
برناردینو  سن  در  توانبخشی  مرکز  یک  به  زوج 
زخمی  نفر   ۲۱ همچنین  حمله  آن  شدند.  کشته 

به جا گذاشت.
به گفته اف بی آی تاشفین مالک و سید رضوان 
شده  کشیده  افراط  به  حمله،  آن  عوامل  فاروق، 

بودند و از جهاد و شهادت حرف زده بودند.

مرگ سه نفر در تیراندازی در دبستانی در کالیفرنیا
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حضور  با  روحانی  حسن  خبری  نشست  دهمین 
دوشنبه  روز  صبح  خارجی  و  داخلی  رسانه های 
برگزار شد. گزاره های زیر بخش هایی از سخنان 

روحانی به نقل از خبرگزاری ایسنا است.

* خوشحالم که به عرض ملت برسانم اقشاری 
حقوق  مثل  هستند  کمتری  درآمد  دارای  که 
بگیران، بازنشستگان، افراد تحت پوشش کمیته 
دولت  سال  چهار  مجموع  در  بهزیستی  و  امداد 
آن  از  بیش  یا  برابر  دو  به  دریافتی شان  یازدهم 
مستمری  برای  هم  امسال  است.  یافته  افزایش 
بگیران کمیته امداد و بهزیستی ۲۰ درصد حداقل 
حقوق به دریافتی آنها اضافه می شود که رقمی 
بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار است و در مجموع دولت 
یازدهم حقوق همه افراد کم درآمد حداقل به دو 

برابر افزایش یافته است.

* همه ساله افرادی که دارای حقوق و دستمزد 
سالیانه  تورم  از  بیش  حقوقشان  اضافه  بوده اند 
نبوده  اینطور  وقت  هیچ  گذشته  در  است.  بوده 
است که اگر به طور مثال تورم ۱۰ درصد است 
حقوق و مستمری حقوق بگیران ۱۴ درصد اضافه 
شود. ما این مسأله را از بودجه سال ۹۳ تا به حال 

در نظر گرفته و انجام داده ایم.

بعضی  نیستند،  پردرآمد  افراد  جزو  کشاورزان   *
از آنها حتی جزو اقشار کم درآمد هستند. به طور 
آنها  وضع  یازدهم  دولت  در  گفت  می توان  کلی 
 ،۹۱ در سال  است.  بهتر شده  گذشته  به  نسبت 
کشاورزان  به  گندم  پول  تومان  میلیارد   ۸۰۰
پرداختی  که  است  حالی  در  این  شده  پرداخت 
بوده  میلیارد  هزار   ۱۵ حدود  آنها  به   ۹۵ سال 
است. کشاورزان همان اقشار جامعه زحمتکشمان 
ارایه  جامعه  به  را  خدمت  بزرگترین  که  هستند 

می کنند و امنیت غذایی ما را تأمین می کنند.

 ۹۲ سال  در  غذایی  مواد  در  ما  تجاری  تراز   *
تراز   ۹۵ سال  در  که  حالی  در  بوده   ۸.۱ منهای 
تجاری ما منهای ۲.۶ است. ببینید چه فاصله ای 
و  تالش  تولید،  که  است  شده  ایجاد  اینها  بین 
خودکفایی بیشتر ما را نشان می دهد. در سال ۹۲ 
تولیدات کشاورزی ما حدود ۹۷ میلیون تن بوده و 
سال ۹۵ به ۱۱۸ هزار تن افزایش پیدا کرده یعنی 
در  غذایی  مواد  تولید  تن  میلیون   ۲۱ مجموعًا 
کشور افزایش پیدا کرده است. افزایش تولید مواد 
غذایی هم به معنای بهتر شدن شرایط کشاورزان 
و دامداران است و هم به معنای خودکفایی ما در 

این حوزه ها است.

* بیشترین توجه این دولت به دو حوزه سالمت 
در  بار  اولین  برای  است.  بوده  زیست  محیط  و 
ایران همه مردم و حاشیه نشین ها تحت پوشش 
بیمه درمانی و خدمات درمانی قرار گرفته اند. این 
دولت،  دولتی است که به فکر مستضعفین بوده 

است.

* تخت های بیمارستانی ۲۱ هزار تخت افزایش 
ممکن  که  گفته اند  بهداشت  وزیر  است.  یافته 
هزار تخت هم  تا ۲۴  به ۲۳  دوره  آخر  تا  است 
بیمارستانی  تخت  هزار   ۲۱ کند.  پیدا  افزایش 
در  بیمارستانی  یعنی یک چهارم کل تخت های 
تخت های  افزایش  چهارم  یک  االن  تاریخ.  کل 
بیمارستانی کل کشور به معنای توسعه امکانات 

کشور برای درمان بیماران است.

* توجه این دولت به روستاهایی که نیازمند به 
است.  بوده  معطوف  هستند  بیشتری  امکانات 
تمام روستاهایی که از آغاز، قبل و بعد از انقالب 
گازکشی شده اند حدود ۱۴ هزار روستا بوده است 
شده  گازکشی  روستا  هزار   ۹ دولت  این  در  اما 
خانوار   ۱۰ از  بیش  که  روستاهایی  تمام  است. 
بودند امروز دارای برق هستند. من از وزیر نیرو 
پرسیدم آیا استثنایی هم وجود دارد؟ ایشان پاسخ 
دادند به جز ۸ روستا مابقی روستاهای باالی ۱۰ 

خانوار همگی دارای برق هستند.

* ۵ هزارو ۲۰۰ روستا در این دولت دارای آب 
بهداشتی شدند و این به معنای کمک به اقشار 
بخش های  در  فعالیت ها  این  است.  کم درآمد 
شده  انجام  هم  اینترنت  و  ارتباطات  آموزشی، 
است. ۲۵ هزار روستای ما به اینترنت وصل شده 
است. یکی از افتخارات این دولت این است که 
با وجود افزایش کیفیت اینترنت قیمت آن را باال 

نبرده است.

انتخابات بزرگ پیش رو داریم. حواسمان  * دو 
باشد که انتخابات برای نزدیک تر شدن ما است. 
باید  جناح ها.  و  گروه ها  احزاب،  شدن  نزدیک تر 
در این میان به مردم سخن دقیق بگوییم. دروغ 
بدهیم.  دروغ  آمار  مردم  به  نباید  نشود.  گفته 
و  تأسف،  یأس  باعث  که  دروغــی  مخصوصًا 

ناامیدی مردم شود.

شرایط  به  و  بوده  امیدوار  همواره  ایران  ملت   *
به خوبی می  مردم  است.  آگاه  منطقه  و  جهانی 
این  برای  پرافتخارتر  مسیرهای  طی  که  دانند 
امکان  همدلی  و  اتحاد  وحدت،  سایه  در  کشور 

پذیر است.

* خوشحال شدم در سال ۹۵،  ۴۲ پروژه مهم به 
ثمر رسید و دیروز پروژه های مهم آن اعالم و 
افتتاح شد و به این معناست که ما در زمینه همه 
صلح  فناوری  جمله  از  و  پیشرفته  های  فناوری 
آمیز هسته ای بخصوص پس از برجام در مسیر 

پیشرفت هستیم.

* در مقایسه قبل و بعد از برجام در هر زمینه ای 
برای تحرک و  به ما خواهد گفت که فضا  آمار 

پیشرفت ما بیشتر شده است.

* ایام انتخابات نیز باید نتیجه اش وحدت، اتحاد، 
در  و  باشد  ما  به  دوستان  بیشتر  امید  و  دوستی 
نتیجه آن شاهد کمتر شدن شکاف و ترس بیشتر 

دشمنان باشیم.

* امسال باید بیش از پیش باید بر موضوع تولید 
ملی و اشتغال توجه داشته باشیم. خوشحالم که 
امروز  و  دیروز  طی  که  برسانم  مردم  اطالع  به 
اجرایی  های  دستگاه  تمامی  برای  های  ابالغیه 
آماده و به آنها واصل شد که برنامه هر دستگاه 
آن  در  آینده  سال  در  اشتغال  و  تولید  برای 
مشخص شده است و ان شاء اهلل همه دستگاه ها 
طبق برنامه ریزی از امروز در این زمینه تالش 

خواهند کرد.

آمار  بتواند  دولت  پایان سال ۹۶  در  امیدوارم   *
افتخارآمیزی از اقدامات خود در زمینه تولید ملی 
و اشتغال ارائه کند و آنچه که مورد تاکید رهبری 

موفق  زمینه  این  در  و  کرده  عملی  است،  بوده 
باشد.

* )در پاسخ به سوال خبرنگار دنیای اقتصاد در 
صورت  در  دولت  اقتصادی  های  اولیت  زمینه 
پیروزی در انتخابات(: در این جلسه نمی خواهیم 
در  اما  کنیم،  انتخاباتی صحبت  مسائل  به  راجع 
برنامه  و  فکر  چه  آینده  برای  دولت  اینکه  مورد 
ای دارد، باید بگویم که در حوزه اقتصادی و رفاه 
مردم و به طور خاص در مورد موضوع یارانه که 
بوده  جامعه  پذیر  آسیب  اقشار  به  کمک  برای 
است دولت تالش کرده است برنامه یارانه را در 
را  یارانه  از  بخشی  و  کند  اجرا  قانون  چارچوب 
و  کشاورزی  جمله  از  اهمیت  پر  های  حوزه  به 
استفاده صحیح  معنای  به  که  است  برده  درمان 

از یارانه است.

* دولت در زمینه پرداخت یارانه های نقدی تابع 
قانون است. دولت در چارچوب مصوبات در این 
در  نیز  بعدی  دولت  و  کرد  خواهد  عمل  زمینه 

چارچوب مصوبات مجلس اقدام خواهد کرد.

* نظر شخصی ام این است که یارانه یکسان به 
و  نیست  مطلوب  باید  که  آنطور  شود  داده  همه 
بیشتری  یارانه  پذیر  آسیب  اقشار  که  است  بهتر 
از سال گذشته در  این مساله  بگیرند و ما برای 
یارانه  اهلل  شاء  ان  و  هستیم  ریزی  برنامه  حال 
نقدی اقشار کم درآمد طبق برنامه دولت اضافه 

خواهد شد.

دود  کشور  در  فقط  دودی  ماشین  مانند  بعضی 
پخش می کنند

* )در پاسخ به سوالی درخصوص وعده انتخاباتی 
او در سال ۹۲ مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی 
مردم به طوری که نیازی به ۴۵ هزار تومان یارانه 
نقدی نداشته باشند(: ما باید به جایی برسیم که 
مردم ما به یارانه نقدی نیازمند نباشند اما آیا این 

کار در چهار سال به نتیجه می رسد؟

* کاری که ما کردیم این بوده که به جای اینکه 
یارانه نقدی را اضافه کنیم آن را به بخش های 
خدماتی  و  تولیدی  های  بخش  جمله  از  دیگر 
به  باید مشغول  مردم  راستا همه  این  در  بردیم. 
کار شده و بیکار نداشته باشیم . همه مردم باید 
این  که  باشند  داشته  زندگی  برای  کافی  درآمد 
امنیت  گذاری،  سرمایه  فناوری،  بدون  شرایط 

اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر نیست.

نباید آینده را سیاه و تاریک کنیم. بعضی ها   *
پخش  دود  فقط  و  هستند  دودی  ماشین  مانند 
می کنند.  ما ایرانی آباد داریم و حتما در سالهای 
ایران بهتری خواهیم داشت، پس برای چه  بعد 

به جامعه عدم قطعیت القاء کنیم.

* باید فضا را امیدوارانه کرد. باید سرمایه جذب 
شود. به طور مثال تعدادی هواپیما به کشور آمد 
و به بعضی برخورد، ورود این هواپیماهای نو به 
درسال  ما  که  است  درحالی  این  برخورد.  برخی 
صندلی  گرفتن  برای  دالر  میلیارد   ۴ تا  گذشته 
حاال  می دادیم  خارجی  شرکت های  به  هواپیما 
چه اشکالی دارد که ما خودمان این هزینه را در 

کشور دریافت کنیم؟

* کشور ما باید به جایی برسد که کسی نیازمند 
به یارانه نقدی نباشد. و برای اینکار همه دستگاه 
ها، قوای سه گانه و مردم باید دست به دست هم 
دهند و دولت به تنهایی نمی تواند پای کار باشد.

* من هنوز هم می گویم » والبانک و ما ادراک 
درصد   ۴۳  ،۹۵ درسال  ما  های  بانک   ، بانک« 
بیشتر از سال قبل به مردم تسهیالت دادند که 
این رقم خوبی است. آنها ۴۳۰ هزار میلیارد تومان 
به مردم تسهیالت دادند. قطعا بانک ها کار خوبی 
در این راستا انجام دادند اما هنوز نیاز به تحول 
است. از سویی این دولت اولین دولتی است که 
بدهی خود را پرداخت می کند. اما سایر دولت ها 
رابرای دولت های  بعدی می  بدهی های خود 
گذاشتند. در عین حال سرمایه بانک های دولتی 

تقریبا دو برابر شده است.

* مشکل بانکها یکی از مشکالتی است که در 
بوده، درعین حال در  یازدهم خیلی کمتر  دولت 
مبارزه با فساد و مبارزه با قاچاق نیز حرکت های 
بزرگی را دنبال کردیم ،به طوری که قاچاق ۲۵ 
می  احتمال  من  و  رسید  میلیارد   ۱۵ به  میلیارد 
دهم اکنون نیز این رقم حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد 
تقریبا نصف شده که  قاچاق   یعنی  این  و  باشد 
این حرکت باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

از  دیگر  کشورهای  که  گفتیم  ابتدا  از  ما   *
برخی  اما  نکنند،  دفاع  سوریه  در  تروریست ها 
کشورهای غربی و کشورهای منطقه از تروریسم 

حمایت کردند.

روسای  به  نیویورک  به  خود  سفر  اولین  در   *
چقدر  تروریست ها  از  آنها  حمایت  گفتم  اروپایی 
به  ناامنی ها  و  است  خطرناک  خودشان  برای 
پایتخت های آنها خواهد رسید. جمهوری اسالمی 
ایران از ابتدا معتقد بود باید با تروریست ها مقابله 
کرد، البته باید اصالحاتی هم در حکومت سوریه 
انجام شود. اینکه ما می گوییم صندوق رأی تنها 
راه حل نیست، منظورمان فقط تهران نیست، بلکه 
صندوق رأی را برای سوریه هم الزم می دانیم و 

اصالحات در نظام سوریه ضرورت دارد.

سوریه  به  شیمیایی  حمله  بهانه  به  آمریکا   *
گاز  نیست.  مستدل  بهانه  این  کرد.  تهاجم 
شیمیایی انتشار یافته و عده ای هم کشته شدند 
که پیشنهاد ما این بود کمیته حقیقت یاب در این 
زمینه تشکیل شود و تحقیق در این زمینه از نظر 
ما آسان است. اگر معلوم شود تروریست ها گاز را 
منتشر کردند آمریکا چه می کند؟ اگر تروریست ها 
از  آمریکا  کنند،  منتشر  گازی  وقت  هر  بفهمند 
آنها حمایت می کند وضع منطقه چه می شود؟ آیا 
این اقدام آمریکا دفعه بعد بدون جواب می ماند؟ 
مقامات روسیه گفتند تا درگیری چند اینچ فاصله 

داشتند.

* کار آمریکا با حقوق بین الملل، منطق و منافع 
آمریکا  که  کشورهایی  نیست.  سازگار  کشورها 
این حمالت  اشتباه می کنند.  را تشویق می کنند 
برای جبران شکست تروریست ها بود که از نظر 
ما محکوم است. البته ما کاربرد سالح شیمیایی 
را به طور کلی غلط می دانیم. ما خودمان قربانی 
خان  می گویند  وقتی  و  هستیم  شیمیایی  سالح 

شیخون یاد سردشت و حلبچه می افتیم.

انتخاباتی  تبلیغات  در  پرسید شما  )خبرنگاری   *
در سال ۹۲ اعالم کردید مشکالت کشور را ۱۰۰ 
این  برای حل  گفتید  بعداً  اما  روزه حل می کنید 
مشکل ۴۰ سال زمان نیاز است. چرا موضع خود 
را در این زمینه تغییر دادید؟(: یک دروغی پخش 
شده که باید اکنون جواب آن را بدهم. من کی 
گفتم مشکالت را ۱۰۰ روزه حل می کنم؟ گفتم 
روزه  اقدامات ۱۰۰  انتخابات موفق شوم  در  اگر 
اول را اعالم می کنم اما عده ای تخریب گر گفتند 
که من اظهار کرده ام مشکالت را ۱۰۰ روزه حل 
حل  را  مشکالت  یک شبه  که  فردی  می کنم. 

می کرد یک نفر دیگر بود ما نیستیم.

* دولت اقداماتی در ۱۰۰ روز اول داشت که آنها 
برنامه هایی  ما  اول  روز   ۱۰۰ در  کرد.  اعالم  را 
اجرا کردیم که  را  تدوین و تصویب کرده و آن 
نتیجه آن کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی 
بود. اینکه تورم از ۴۵ درصد به تک رقمی رسید 
اعالم کردم  نشد. من  نازل  که  آسمان هفتم  از 
این  اما  را تک رقمی می کنیم  تورم  در سال ۹۶ 
اقتصادی  رشد  گفتم  من  داد.  رخ   ۹۵ در  اتفاق 
را مثبت می کنم که درسال ۹۳،  ۹۴ و ۹۵ رشد 
سند  ابالغ  از  بعد  بار  اولین  برای  بود.  مثبت  ما 
چشم انداز توسط رهبری ما امسال رشد اقتصادی 
را باالی ۸ درصد رساندیم. برنامه اقتصادی و کار 

ما روشن است.

و  گاز خودکفا شدیم  و  گازوییل  گندم،  در  ما   *
در بنزین هم امسال خودکفا می شویم. من چهار 
سال منتظر این سوال بودم تا جواب این دروغ را 
بدهم. حافظه من کم نیست. دقیق می دانم چه 
گفته ام. من اعالم کردم در پایان ۱۰۰ روز دولت 
خود اعالم می کنم که چه کرده ام. آدمی که عقل 
را  روز مشکالت  در ۱۰۰  می گوید  باشد  نداشته 
حل می کند. مشکالت باید قدم به قدم حل شود. 
کار دولت باید مثبت بوده و از شما هم ممنونم 
که به آن دروغ بزرگ اشاره کردید. ما از روز اول 
برنامه ریزی کرده ایم و رشد اقتصادی و نرخ تورم 

کنونی نتیجه همان برنامه ریزی های ما است.

* )در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری دستگیری 
مدیران کانال های تلگرامی(: این سوال مهمی 
از  ما است؛ چرا که یکی  برای جوانان و جامعه 
آزادی بوده  این دولت به مردم، لمس  قول های 
است. این که مردم در کنار لمس بهبود شرایط 
را هم لمس کنند، مهم است.  آزادی  اقتصادی، 
حاال  است،  دینی  ساالر  مردم  کشور، کشور  این 
یا حزبی طرفداری  جناح  از یک  نفر  اینکه یک 

کرده معنی ندارد به زندان برود.

به کار می  برخی ها  از شیوه هایی که  * یکی 
این  نشود  برده  کار  به  دیگر  امیدواریم  و  برند 
است که اگر کسی را شنبه بخواهند احضار کنند، 
پنجشنبه می برند که دو شبی به قول برخی ها 
آب خنک مستحبی زندان را بخورد. حاال در شب 
تعطیالت پیش از عید، عده ای جوان را دستگیر 
کردند، من همان زمان از وزیر اطالعات گزارشی 
داشتند  که  اطالعاتی  براساس  ایشان  خواستم 

گفتند آنها جرمی مرتکب نشده اند.

* من دوباره تکرار کردم تا این شرایط را پیگیری 
کند، االن هم وزیر کشور، دادگستری و اطالعات 
پیگیر این ماجرا هستند تا به من گزارش دقیقی 
وزیر  که  ای  اولیه  گــزارش  اگر  دهند.  ارائــه 
اطالعات به من دادند درست باشد، که امیدوارم 
درست نباشد حتما به اطالع مردم خواهم رساند.

* )در پاسخ به سوال رسانه ای خارجی مبنی بر 
حضور یا عدم حضور روحانی برای کاندیداتوری 
در انتخابات پیش رو(: برای پاسخ به این سوال 
دو سه روزی باید صبر کرد. از فردا ثبت نام افراد 
متقاضی شروع می شود. پنج روز هم زمان ثبت 
نام است. اگر پنج روز صبر کنید معلوم می شود 
می شوند.  انتخابات  عرصه  وارد  کسانی  چه  که 
با حضور  و  پرشور  انتخاباتی  می خواهد  دلم  من 
حداکثری مردم برگزار شود و هر کسی که می 
آید در پذیرش مسئولیت برای آینده موفق باشد.

* )در پاسخ به سوالی در مورد سیاست های دولت 
برای کنترل تورم که باعث ایجاد بحران در نظام 
بانکی شده است(: من کلمه بحران را قبول ندارم 
و هیچ بحرانی وجود ندارد. افتخار دولت این است 
که بعد از ۲۶ سال تورم را تک رقمی کرده است. 
از افتخارات ماست که شرایط بانک ها نسبت به 
سال گذشته بهتر شده است، به طوری که رئیس 
دولت  این  اقداماتی که  به من گفت  ملی  بانک 
برای بانک ملی انجام داده است در  فعالیت بانک 

ملی از آغاز تاکنون سابقه نداشته است.

بهتر  خیلی  دیروز  از  ها  بانک  امروز  وضع   *
وجود  خاصی  مورد  یک  است  ممکن  است. 
رئیس  را  آن  توضیحات  البته  که  باشد  داشته 
چند  که  اند  داده  تفصیل  به  مرکزی  بانک  کل 
موسسه در یک موسسه جدید ادغام شده بودند 
و در این زمینه یک قاضی دخالت هایی داشته و 
مشکالتی ایجاد شده و در این راستا من از رئیس 
بانک مرکزی خواستم که از آن قاضی به دستگاه 
او  به  که  امری  در  چون  کنند،   شکایت  قضائی 
کل  طور  به  و  است  کرده  دخالت  نبوده  مربوط 
است  آمده  پیش  ای  در یک گوشه  مشکلی که 

قابل حل است.

بانک ها  از  تورم  آوردن  پایین  دنبال  به  ما   *
خواستیم تسهیالتی با نرخ سود کمتر ارائه کنند. 
پایین  سپرده  سود  خود  به  خود  کار  این  برای 
که  بود  این  دادیم  انجام  ما  که  کاری  و  می آمد 
سود بین بانکی را پایین آوردیم که در نتیجه آن 

سود تسهیالت نیز پایین آمد.

* اقدامات دولت در زمینه نظام بانکی به صورت 
شاهد  قبل  دولت  در  است چون  نبوده  دستوری 
اقدامات دستوری هیچ وقت عملیاتی  بودیم که 
نشد. با کاهش سود تسهیالت بین بانکی از حدود 
توانستیم  درصد،   ۱۹ حدود  رقمی  به  درصد   ۲۸
نظمی را در بانک ها اجرا کنیم، پس علت این 

که تورم پایین آمد نظارت دولت بود.

این خاطر  به  قبلی  تورم ۴۵ درصد در دولت   *
بود که از بانک مرکزی برداشت می کردند. دولت 
قبل ۴۳ هزار میلیارد تومان برای مسکن مهر از 
بانک مرکزی برداشت کرد و با این کار در جیب 
مردم دخالت کردند، اما در این دولت نه تنها از 
بانک مرکزی برداشتی نداشتیم، بلکه برای اولین 

بار بدهی های بانک ها را پرداخت کردیم.

* سود تسهیالت در کشور باید کاهش پیدا کند. 
بنگاه  برای  کار  باشد  باال  تسهیالت  سود  وقتی 
از  یکی  پس  شود.  می  سخت  اقتصادی  های 

آوردن سود  پایین  افتد،  اتفاق  باید  تحوالتی که 
تسهیالت بانکی بخصوص در حوزه تولید است 
و در این زمینه دولت برای بخش های تولیدی، 

سوبسید پرداخت می کند.

* )در پاسخ به سوالی در مورد حمله دولت آمریکا 
به سوریه و اعالم اینکه ممکن است این حمله 
وقت  هیچ  گذشته  از  ها  آمریکایی  شود(:  تکرار 
نکرده اند  المللی عمل  بین  مقررات  چارچوب  در 
و حتی تحریم هایی که علیه ما داشتند و دارند 
نیز منطبق با چارچوب بین المللی  نیست. آمریکا 
یکجانبه گرایی دارد و بی جهت خود را رهبر دنیا 
به  و  بود  اشتباه  به سوریه  اساس حمله  می داند. 
نمی  وضع  این  که  شد،  تمام  تروریست ها  نفع 

تواند ادامه پیدا کند.

ارتش  باید  را  سوریه  به  آمریکا  حمله  پاسخ   *
ها  تروریست  برابر  در  جنگ  میدان  در  سوریه 
بدهد تا برای آمریکایی ها روشن شود این امور 
نمی تواند مشوقی برای ادامه حضور تروریست ها 
باشد. پس باید با ضربه هایی که به تروریست ها 
وارد می شود آمریکایی ها را از این کار پشیمان 
کرد و آمریکایی ها بدانند که این اقدامات به نفع 
تروریست ها نخواهد بود و حضور تروریست ها 
در ادامه برای همه یعنی حتی کشورهایی که آنها 

را به وجود آورده اند،  دردسر ساز خواهد شد.

با  رابطه  در  خبرنگاری  پرسش  به  پاسخ  )در   *
این که ۴ سال پیش او کلید اصلی حل مشکالت 
را توافق هسته ای می دانست، اکنون در این برهه 
من  اصلی حل مشکالت چیست؟(:  کلید  زمانی 
نگفتم که کلید حل مشکالت کشور حل موضوع 
عقل،  مشکالت  حل  کلید  بلکه  است،  هسته ای 

تدبیر، تالش و کوشش همگانی است.

که  بود  هسته ای  موضوع  مشکالت  از  یکی   *
من کلید آن را مذاکره و تعامل شجاعانه و عزت 
مندانه با دنیا می دانستم و این کار  انجام گرفت 
و توافق هسته ای با عنوان برجام نهایتا اجرایی 

وعملیاتی شد.

داریم  کشور  در  فراوانی  مشکالت  نیز  امروز   *
که  باید آنها را حل و رفع کنیم. در زمینه اجرای 
توافق هسته ای همانطور که مقام معظم  رهبری 
گفتند، ما آغازگر نقض برجام نخواهیم بود و ایران 

همیشه اگر تعهدی کرده پای آن ایستاده است.

* ما ناقض توافق هسته ای نخواهیم بود. امروز 
کرده  آغاز  زمینه  این  در  خوبی  های  مشارکت 
ایم که برای ما ارزشمند است. با چین در زمینه 
اراک مشارکت  نیروگاه  بازطراحی ومدرن کردن 
ایزوتوپ  زمینه  در  باروسیه  طرفی  از  می کنیم. 
راکتور  زمینه ساخت  در  و  فوردو  در  پایدار  های 
همکاری می کنیم. همچنین در سایر امور مانند 
دنیا  در  زرد  کیک  خرید  و  سنگین  آب  فروش 
فعال هستیم، بنابراین در زمینه هسته ای با دنیا 
مشارکت می کنیم و این کار را ادامه می دهیم. 
اگر طرف مقابل بخواهد توافق هسته ای را برهم 

بزند قطعا پشیمان می شود.

* )در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص 
گزارش ارائه شده در زمینه حادثه ریزش ساختمان 
پالسکو و برخورد برخی منتقدین با آن(: نتیجه 
مسئله پالسکو به دلیل اینکه متوجه همه مردم 
به خصوص که  بود  بسیار مهم  برای همه  بوده 
از دست  را  نشان ها جان خود  آتش  از  تعدادی 
دادند و در آن حادثه گرفتار شدند که برای مردم 

تأثرانگیز بود.

در  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  دولت  در  ما   *
اینگونه حوادث در این سطح نیاز به گزارش ملی 
دانشگاهی  و  متخصص  ای  عده  بنابراین  دارد، 
را  باید موضوع  بدون نظر سیاسی و بی طرفانه 
مورد بررسی قرار داده و نتیجه را به ملت گزارش 
دهند و دولت و دستگاه های حکومتی بهتر است 
باشند.  نداشته  این گزارش ها دخالت  تنظیم  در 
بعد از تعطیالت عید نیز گفتند که گزارش آماده 
آن گزارش مطرح  ای مفصل  در جلسه  و  است 
گزارش  نقد  مورد  که  مسئولین  برخی  که  شد 
نیز  بعضی  و  داشتند  حضور  جلسه  آن  در  بودند 

نیامده بودند.

* گزارش خوبی بود و من خوشحالم و امید دارم 
و  کنیم  اتخاذ  را  شیوه  همین  بعد  به  این  از  که 
البته  نکند.  دخالت  گزارش  تنظیم  در  نیز  دولت 
نمی دانم انتقاد منتقدین به چیست؟ چون اصل 
ما  حتی  و  است  درستی  کار  ملی  گزارش  تهیه 
اعالم آمادگی کردیم که برای آن الیحه بدهیم. 
در گزارش ارائه شده نیز آن قسمت که مربوط به 
دولت بود مورد بررسی قرار گرفت و من دستور 

اجرایی شدن موارد را دادم.

* صداوسیما بهتر است آن را منتشر کند و مردم 
از این کار علمی برخوردار شوند. چون این بحثی 
ما  ان شاءاهلل  نیست.  گروهی  و  حزبی  سیاسی، 
دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم چون ساختمان 

های آسیب پذیر دیگری هم وجود دارد.

نامزدهای  از  بعضی  اظهارات  به  پاسخ  )در   *
انتخابات که وعده افزایش یارانه ها را داده اند و 
اعالم کرده اند این دولت هم می توانسته یارانه 
ها را افزایش دهد(: ما باید خود را برای این فضا 
فضای  یک  انتخابات  فضای  زیرا  کنیم،  آماده 
خاصی است و حرف هایی زیادی زده می شود 
که برخی از آنها حق و برخی از آنها ناحق است و 
انتقادهای منصفانه و غیر منصفانه بیان می شود، 
را  انتخابات  فضای  کنیم  تالش  باید  همه  البته 

سالم، درست و اخالقی نگه داریم.

پوپولیستی  کارهای  و  فریبانه  مردم  اقدامات   *
در شان ملت ما نیست. حساب و کتاب یارانه ای 
که پرداخت می شود و محل درآمد آن  و میزان 
یا  حراجی  که  این  است.  مشخص  آن  پرداخت 
و هر کسی  ببرند  باال  را  رقم  که  نیست  مزایده 
پول  که  کرده  مشخص  مجلس  بگوید.  قیمتی 
یارانه از کجا تامین شود و چگونه پرداخت شود. 
یارانه  رقم  همین  پرداخت  برای  قبلی  دولت  در 
از خزانه  و  انجام می شد  قانون  اقدامات خالف 
دیوان  گزارش  اکنون  که  شد  می  پرداخت  پول 
محاسبات از تخلف دولت قبل در پرداخت یارانه 

ها منتشر شده است.

* من معتقدم باید یارانه های نقدی و غیر نقدی 
برخی دهک های کم درآمد بیشتر شود، اما اگر 
افزایش  را  ها  یارانه  کلیت  در  خواهد  کسی می 
این  خواهد  می  چگونه  بگوید  مردم  برای  دهد، 

کار را انجام دهد تا مردم متوجه شوند.

روحانی: به مردم آمار دروغ ندهیم

ادامه در صفحه ۶
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پیک پارسیان

انفجار سوم آوریل در متروی شهر سن پترزبورگ 
در جنگ  که  لنینگراد  آشنای  نام  یا همان شهر 
تحت  شهر  یک  مقاومت  حماسه  دوم  جهانی 
از  )بعد  هیتلری  فاشیست  نیروهای  محاصره 
استالینگراد( با بیش از یک و نیم میلیون قربانی 
را هم چنان شکست ناپدیری خود را به رخ می 
و  کشته   ۱۴ گزارشات  اساس  بر  تاکنون  کشید، 
حدود ۵۰ زخمی بر جای گذاشته است. این انفجار 
که طبق گفته مقامات سیاسی و امنیتی روسیه به 
است  بوده  تروریستی  عملیات  یک  زیاد  احتمال 
در شرایطی رخ می دهد که چند ساعت قبل از 
کشور  این  جمهوری  رئیس  پوتین  والدیمیر  آن 
در  لوکاشنکو  الکساندر  خود  بالروس  همتای  با 
این  است.  داشته  مذاکراتی  و  دیدار  شهر  همین 
کشور از زمان فروپاشی شوروی سوسیالیستی و 
بنیادگرای  تفکرات  ظهور  و  بروز  با  آن  متعاقب 
مرتبط  محافل  و  موسسات  توسط  که  اسالمی 
حمایت  با  و  ترکیه  و  عربستان  اوقاف  ادارات  با 
این  در  روسیه  دوباره  تجزیه  جهت  امپریالیسم 
مناطق تبلیغ و ترویج می شد، همواره با مشکل 
قفقاز  و  میانه  آسیای  تروریسم جهادی در حوزه 
های  جنگ  در  آن  اوج  که  است  بوده  رو  روبه 
اکنون  هم  است.  افتاده  اتفاق  چچن  جمهوری 
هزار  پنج  تا  سه  بین  که  شود  می  زده  تخمین 
تروریست اسالمی از مناطق قفقاز و آسیای میانه 
در صفوف جهادگرایان تروریست در نقاط مختلف 
بحرانی از جمله سوریه، عراق، لیبی و افغانستان 
فعال بوده و سلول های خفته آنان نیز هم چنان 
در خاک روسیه وجود داشته باشند. مقامات مسکو 
بر اساس همین واقعیت و خطری که همواره این 
کشور را از جانب تروریست های بنیادگرا تهدید 
می کند بیش از دیگر قدرت های غربی نسبت 
به این پدیده مخرب حساس می باشند و یکی از 
دالیلی که روسیه خود را در صف مقدم مبارزه با 
تروریسم اسالمی در سوریه قرار داد و هم اینک 
در عراق، لیبی و افغانستان نیز نقش فعال تری را 
ایفاء می کند دقیقا ناشی از همین موضوع است. 
آنچه برای کشورهای غربی یک تهدید بالقوه و 
حاشیه یی تلقی می شود برای روسیه یک تهدید 
واقعی و دارای پایگاه یا بستر عینی در مناطقی از 
خاک این کشور است که همیشه می تواند جرقه 
جمهوری  در  ثباتی  بی  حتی  و  هولناک  حوادث 

های قفقاز و آسیای میانه را فراهم کند. 
هر چند که هنوز هیچ گروهی به صورت رسمی 
عهده  به  را  تروریستی  انفجار  این  مسئولیت 
از  مسئول  مقامات  از  بعضی  اما  است  نگرفته 
جمله دیمیتری مدودف نخست وزیر به صراحت 
دیگر  و  گفته  سخن  حمله  بودن  تروریستی  از 
یی  میانه  آسیای  تابعیت  بر  نیز  امنیتی  مقامات 

یکی از عوامل حمله تاکید کرده اند. 
تروریستی  حمله  این  وقوع  از  بعد  بالفاصله 

جهان  سراسر  از  همدردی  و  تسلیت  های  پیام 
ملل،  دبیرکل سازمان  از  و  ارسال شد  به مسکو 
دولت  اروپایی،  مقامات  آمریکا،  رئیس جمهوری 
از  بسیاری  تا  سوریه  جمهوری  رئیس  ایــران، 
روابط  حتی  که  جهان  و  منطقه  کشورهای 
تروریستی  حمله  این  ندارند  مسکو  با  مناسبی 
از  بعد  ساعت  چند  کردند.  محکوم  شدت  به  را 
در  حضور  با  پوتین  والدیمیر  انفجار  این  وقوع 
در  و گذاشتن یک دسته گل سرخ  محل حادثه 
مقامات  با  دیدار  و  مترو  ایستگاه  همان  ورودی 
امنیتی، پرسنل اورژانس و مسئولین وزارت کشور 
خود  شیوه  به  کند  صادر  یی  بیانیه  اینکه  بدون 
متقابل  اقدام  و  تحقیقات  رهبری  که  داد  نشان 
شناختی  به  توجه  با  کند.  می  هدایت  را شخصا 
که از پوتین وجود دارد و زمانی که سوخوی ۲۴ 
سرنگون  ترکیه  های  جنگنده  توسط  کشور  این 
از  این عمل خنجر  اینکه  با گفتن  شد وی فقط 
پشت زدن بود و متعاقب آن با اقدامات فلج کننده 
کشاند  وضعیتی  به  را  اردوغان  رجب طیب  خود 
که با تسلیم در مقابل خواست وی با عذرخواهی 
به بسیاری از خواست های مسکو تن دهد، این 
که  بود  پوتین  آهنین  مشت  منتظر  باید  هم  بار 
به  بودن حمله  تروریستی  تایید  از  بعد  بالفاصله 
متروی سن پترزبورگ و شناسایی ارتباط عوامل 
آن با گروه های تروریستی انتقام سختی از این 
ازای  مابه  تردیدی  هیچ  بدون  بگیرد.  ها  گروه 
رسمی(  تایید  صورت  )در  تروریستی  حمله  این 
در صحنه های جنگ سوریه ستانده می شود و 
نیروهای نظامی روسیه و بخش هوا فضای این 
و  ها  جبهه  از  بسیاری  سوریه  در  مستقر  کشور 
مناطق تحت تصرف گروه های مرتبط با داعش 

و القاعده را شخم خواهند زد. 
والدیمیر پوتین به عنوان یک رهبر کاریزماتیک و 
کسی که از درون نهادهای امنیتی شوروی سابق 
پرورش یافته است به خوبی می داند که در شرایط 
تهدیدات  و  المللی  بین  در عرصه  آنارشی  وجود 
عینی پدیده تروریسم اسالمی، قاطعیت در مبارزه 
رشد  بسترهای  شکستن  هم  در  با  دشمن  علیه 
داخلی آنان و تعقیب برای سرکوب در جبهه های 
خارجی تروریست ها امکان پذیر است. بر روی 
میز پوتین هم اکنون دو پرونده وجود دارد یک 
پرونده سبز برای گروه ها و کشورهایی که تمام 
ارتباطات خود را با گروه های تروریست اسالمی 
از جمله عوامل حمله متروی سن پترزبورگ قطع 
های  گروه  برای  قرمز  پرونده  یک  و  اند  کرده 
تروریست و محافل مرتبط با حمله متروی سن 
بایست در  پترزبورگ که سیاهه پرونده اول می 
روزهای خشم پوتین بیش از پیش حساب خود را 
از تروریست های داعشی و القاعده جدا کنند و در 
سیاهه دوم هم گروه های موجود باید چشمانشان 
به آسمان باشد تا ارابه های مرگ اهدایی پوتین 

که  آنجا  از  بکشند.  انتظار  خویش  سر  باالی  را 
سیستم حکومتداری در روسیه به رهبری پوتین 
بر مدار اقتدار می چرخد انفجار در زادگاه و محل 
حضور وی پیام یک هماوردی است که با توجه 
بنیادگرایی  مقابل  در  ها  روس  شفاف  موضع  به 
تاوان سنگینی خواهد داشت. در مقابل  اسالمی 
پدیده تروریسم جهادی همه کشورهای کوچک و 
بزرگ آسیب پذیر می باشند و دیگر این حمالت 
غافلگیر کننده برای هیچ دولت و قدرتی تعجب 
برانگیز نخواهد بود. امروز هم حمله تروریست ها 
تعبیری  به  و  واقع  در  پترزبورگ  متروی سن  به 
باشد  زدن  قلب  به  خنجر  پوتین  برای  تواند  می 
روسیه  فدراسیون  برای  تروریستی  پیام  این  و 
انتظار شکیبایی  سخت تر از آن است که کسی 
از  را  ها  گروه  این  با  عملیاتی  های  عرصه  در 
رهبران مسکو داشته باشد. بدون تردید در داخل 
روسیه اولویت های امنیتی در راس سیاست های 
قرار می گیرد و در عرصه خارجی  پوتین  دولت 
هم مبارزه با تروریسم اسالمی بسیار قاطعانه تر و 
بدون انعطاف دنبال خواهد شد. به احتمال قرین 
ها  ده  میزبان  زودی  به  سوریه  آسمان  یقین  به 
بار  این  که  بود  خواهد  روسیه  سنگین  جنگنده 
آبی متروی سن  قربانیان خط  انتقام خون  برای 
تروریست های جهادی  پیام  پترزبورگ و جواب 
روانه شده اند تا والدیمیر پوتین نیز پیام دهد که 
در مقابل خنجر به قلب روسیه با هیچ کس مدارا 

نخواهد کرد. 
در  اکنون  هم  آنچه   : روزنامه  در  چاپ  از  بعد 
خصوص حمله شیمیایی به منطقه خان شیخون 
در استان ادلب که در دست تروریست های فتح 
فردای  همان  در  است  القاعده  به  وابسته  الشام 
پترزبورگ می گذرد و دوباره  حمله متروی سن 
تسلیحات  از  استفاده  تکراری  سناریوی  همان 
شیمیایی توسط ارتش سوریه به تیتر یک خبرها 
سیاسی  پروپاگاندای  یک  نیز  گردیده  تبدیل 
و  بوده  پترزبورگ  سن  متروی  حادثه  با  مرتبط 
آوردن  وارد  از  بازدارندگی روس ها  در چارچوب 
هوایی  قدرت  اکنون  هم  باشد.  می  قاطع  ضربه 
هوافضای  نیروهای  و  سوریه  ارتش  زمینی  و 
روسیه از آن چنان نقش تعیین کننده در عرصه 
میدانی جنگ برخوردارند که نیازی به استفاده از 
تسلیحات غیرمتعارف نداشته و آنان در موقعیتی 
بر  زمینی  و  هوایی  کامل  تسلط  که  باشند  می 

میادین جنگ دارند. 
مواد  از  ادلب  در  هم  اگر  موقعیتی  چنین  در 
به  توجه  با  باشد  استفاده شده  ممنوعه شیمیایی 
این  از  استفاده  انگیزه  و  جنگ  میدانی  واقعیات 
باشد.  داشته  تواند  می  دلیل  دو  تنها  تسلیحات 
گروه  بازدارنده  عامل  به  گردد  برمی  اول  دلیل 
انجام  نیز  قبلی  تجارب  در  که  تروریستی  های 
کرده  استفاده  بارها  تسلیحات  این  از  و  اند  داده 

زیر  به شدت  که  های حساس  بزنگاه  در  تا  اند 
سیاستمداران  همراهی  با  گیرند  می  قرار  فشار 
یک  خود  حامی  یی  منطقه  و  غربی  رهبران  و 
خود  مقابل  طرف  بازدارندگی  جهت  فشار  اهرم 
و  نیز که حمالت شدید  اکنون  کنند. هم  ایجاد 
ضربه قاطع روسیه را در روزهای آینده احساس 
می کنند این حربه سبب می شود که با فضای 
رسانه یی و سیاسی ایجاد شده تمام نگاه ها به 
سمت حمالت شیمیایی علیه مخالفان جلب شود 
طرف  فشارها  این  اعمال  با  شود  می  سعی  و 
سازند.  وادار  عملی  بی  به  را  روسی  خشمگین 
اینکه تنها یک ساعت بعد از این حادثه در ادلب 
ترکیه  و  آمریکایی، عربی  اروپایی،  رهبران  تمام 
بدون تلف کردن کمترین زمان ممکن برای تایید 
چرایی یک حادثه میدانی در جبهه جنگی که در 
و  است  القاعده  با  مرتبط  های  تروریست  دست 
تعیین  به  قادر  معتبری  و  مستقل  منبع  هیچ 
عوامل حمله نیست، به طور سریالی و حتمی از 
مسئولیت دولت اسد و حتی روسیه در این مورد 
و به صورت رسمی اظهارنظر می کنند به خوبی 
پیاده  حال  در  سناریو  یک  که  دهد  می  نشان 
سازی است. البته آن چنان که وضعیت منطقه و 
شرایط میدانی جنگ و از جمله عکس هایی که 
از منطقه یی که گفته می شود حمله شیمیایی در 
آنجا اتفاق افتاده است و در دل کوه و انبارهای 
ارسال  و  بوده  تروریستی  های  گروه  تسلیحاتی 
دارد  وجود  هم  قوی  احتمال  این  است،  گردیده 
که در انهدام انبارهای تسلیحاتی به دلیل وجود 
بشکه ها و خمپاره های حاوی مواد شیمیایی در 
این انبارها که حداقل دیگر همگان تایید کرده اند 
در اختیار گروه های تروریست می باشد، با انفجار 
آنان چنین فاجعه یی در ادلب رخ داده باشد. اینکه 
در عرض کمتر از یک روز تمرکز خبری از حادثه 
تروریستی متروی سن پترزبورگ به سمت حمله 
تروریستی خان شیخون جهت گیری می کند با 
توجه به مهندسی افکارعمومی و مدیریت خبر به 
سناریوی  یک  شدن  اجرایی  نشاندهنده  درستی 
جایگاه یک  از  را  روسیه  باید  که  است  انحرافی 
قربانی تروریسم به جایگاه یک جنایتکار جنگی 

بکشانند. 
بدون تردید دولت روسیه اگر مرعوب این سناریو 
تروریست  تبلیغاتی محافل حامی  پروپاگاندای  و 
ها در غرب و منطقه خاورمیانه شود و وضعیت 
عقل  و  دید  خواهد  بزرگی  زیان  بگیرد  تدافعی 
به  آنان  که  کند  می  منطق عمل حکم  و  سلیم 
عنوان بزرگترین قدرت ضدتروریسم اسالمگرا در 
شرایط فعلی، طبق الگوی قاطعیت در رزم خود در 
حالت تهاجمی درس های الزم را به گروهبندی 
و  القاعده  داعش،  با  مرتبط  تروریستی  های 
حامیان خارجی داده و تسلیم پروپاگاندای حریف 

نشوند.

انفجار متروی سن پترزبورگ 
و مشت آهنین پوتین 

اردشیر زارعی قنواتی

بر روی میز پوتین هم اکنون دو پرونده وجود دارد یک پرونده سبز برای گروه ها و کشورهایی که تمام ارتباطات خود را 
با گروه های تروریست اسالمی از جمله عوامل حمله متروی سن پترزبورگ قطع کرده اند و یک پرونده قرمز برای گروه 
های تروریست و محافل مرتبط با حمله متروی سن پترزبورگ... و در سیاهه دوم گروه های موجود باید چشمانشان به 

آسمان باشد تا ارابه های مرگ اهدایی پوتین را باالی سر خویش انتظار بکشند ...
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هر جمعه میتوانید نسخه جدید هفته نامه پیک پارسیان را 
نیز در سایت پرشین هرالد بیابید

ادامه مجموعه  از همه  فاجعه جنگ سوریه قبل 
ی تدابیر سیاسی- نظامی کشورهای قدرتمندی 
است که خود را در مقام تعیین کننده ی سرنوشت 
سیاسی دیگر کشورها می دانند. این حق پیش از 
آنکه از سوی مردم جهان یا ارگانهای بین المللی 
بدانها واگذار شده باشد، حاصل موقعیت نظامی و 
سیاسی آنها در جهان است. اینها نه تنها از موضع 
قدرت برخوردارند، بلکه از زبان قدرت )زور/قدرت 
بهره  خویش  منطق  پیشبرد  برای  هم  نظامی( 
موافقین  شامل  متاسفانه  منطق  این  گیرند.  می 
کشمکش  این  در  شود.  می  اسد  مخالفین  و 
متاسفانه مردم کشور سوریه دخالت اندکی دارند، 

اما بیشترین قربانی را می دهند. 
از زمان »بهار عربی« که خیلی زود به زمستان 
کشید، تا کنون تحوالت منطقه به نفع تدابیر و 
تغییرات غرب و بیش از همه آمریکا پیش رفته 
را سرمنشا دموکراسی و  اینکه غرب خود  است. 
را هم سهوا  روسیه  ) که  دانسته و شرق  آزادی 
و  تحجر  بر  آن  کلیت  در  را  کنند!(  می  شامل 
استبداد متکئ میداند، امری ست که اگر در ادعا 
فاجعه  ی  نتیجه  اما  عمل  در  باشد،  هم  درست 
باری داشته است. چرا که آمریکا از همین منظر 
نظام  تغییر  در  خود،  منافع  به  عالقمندی  با  و 
شعا  با  و  برآمده  منطقه  کشورهای  از  بسیاری 
ارتجاعی  استبدادی  آزادی  و  دموکراسی  خوش 
تر از پیش در کشورهای مورد نظر بر سر قدرت 

آورده است. 
اما چرا ماجرای سوریه برخالف نمونه های دیگر 
چون عراق و افغانستان و لیبی از گستره ی زمانی 
کشورهای  و  گشته  برخوردار  بیشتری  مکانی  و 
قول  به  است؟  کرده  دخیل  آن  در  را  بیشتری 
معروف جنگ فرسایشی شده است؟ یا به عبارتی 
دیگر اصلن چرا باید اسد از دیدگاه آمریکا برود؟ 

متاسفانه برخالف ادعاهای طرفین، نه بحث اسد 
است و نه بحث دموکراسی و آزادی برای مردم 
سوریه! دعوا سر انرژی )نفت، گاز، آب و ...( است. 
در  کننده  تعیین  و  مهم  ابزارهای  از  یکی  یعنی 
در  قدرت  توازن  زننده  برهم  و  جهانی  سیاست 
جهان.. رفتن اسد برای غرب با مقاومت وی در 
مقابل پیشنهاد قرارداد آمریکا و برعکس پذیرفتن 
شرایط روسیه برای انتقال انرژی از طریق سوریه 

کلید خورده است. 
مدتهای  آمریکا،  ویژه  به  غرب  که  همانطور 
بهانه ی  به  را  افغان  ارتجاعی  نیروهای  مدیدی 
پیش  و حتی   ( توسط شوروی  آن کشور  اشغال 
از رفتن شوروی بدانجا( بسیج، مسلح و حمایت 

می کرد تا راهکارهای نجیب در افغانستان را با 
در سوریه  موفق هم شد،  و  کند  روبرو  شکست 
برایش  و  زند  می  دست  تدابیر  همین  به  هم 
چندان مهم نیست که جایگزین اسد به مراتب از 
همان شاخص های دموکراتیک کشورهای غرب 
فرسنگها فاصله داشته باشد. در این تدابیر هدف 
بیشتر تثبیت موقعیت و توسعه قدرت غرب است 

تا نهادینه کردن دموکراسی در سوریه. 
در فاجعه ی جنگ سوریه همه ی نیروهای دخیل 
به فکر موفقیت هستند و کاری به حق و حقوق 
مردم خود کشور ندارند. اما واقعیت این است که 
اگر مردم سوریه توان،-اگر واقعن همگی بر این 
را ندارند، حق  نظر باشند-، سرنگونی رژیم اسد 
غرب این نیست که توسط بمب و دخالت نظامی 
آن نظام را برکنار کند؟ پس اگر به چنین حقی 
دخالت  برای  او  به  باید  باشیم،  قائل  آمریکا  بر 
در ایران هم حق بدهیم. چرا که چراغی که به 
خانه رواست بر مسجد حرام است! و اگر این کار 
ناشایست و غیرضرور و معتقد به تعیین سرنوشت 
آمریکا  تالش  هستیم،  ملتش  توسط  کشور  هر 
برای تغییر رژیم سوریه امری سخت تجاوزکارانه 

است. 
سوریه  در  شیمیایی  های  سالح  کاربرد  فاجعه 
و  کشور  متوجه  را  همگان  توجه  دیگر  یکبار 
حکومت سوریه کرد. بار نخست که چنین فاجعه 
ای رخ داد و غرب خیلی عجوالنه و موزیانه سعی 
موفقیت  با  توانست  داشت،  اسد  محکومیت  در 
تمام این تسلیحات را که همگی اتفاقن از آلمان 
روسیه  و  اسد  و  کند  نابود  بوند،  شده  خریداری 
هم صالح در این دیدند که تسلیم غرب شوند تا 
حمله آمریکا به سوریه را عقب بیاندازند. اما اندک 
زمانی بعد همه بر این عقیده شدند که بکارگیری 
این تسلیحات اصلن از سوی اسد نبوده است، اما 
غرب بابت این خسارت مالی به کشور سوریه و 
»اشتباهات« اعترافی نکرد. این فاجعه به تازگی 
اتهام  انگشت  هم  باز  سریعا  غرب  و  داد  رخ  باز 
بار بهانه ای  را متوجه دولت سوریه کرد. و این 
بمباران  را  سوریه  نظامی  مراکز  غرب  که  شد 
خطر  احتمال  کمترین  آنکه  بدون  آنهم  کند. 
برای انفجارهای خطرناک و امثالهم مورد توجه 
غرب باشد. اگر واقعن دولت سوریه صاحب چنین 
بمباران  مورد  آنهم همانجا که  است،  تسلیحاتی 
با بمباران این مناطق چه فاجعه  قرار می گیرد، 
بزرگتری می توانست رخ دهد؟ اصلن غربی که 
به فکر کودکان سوری ست، پیش از چنین عملی 

به نتیجه کار می اندیشد؟ 

در  اسد  باید  چرا  پرسد  می  خود  از  اصلن کسی 
را  خود  مردم  آمیزی  موفقیت  شرایط  چنین 
بمباران شیمیایی کند؟ مگر در آنجا تظاهراتی رخ 
داده، مگر آنجا نیروهای مخالف متمرکز هستند؟ 
چنین  چرا  پس  پیشروی ست،  حال  در  که  اسد 
کند؟ این واقع دردناک شبیه فاجعه سینما رکس 
گردن  به  را  کار  گناه  بسیاری  که  است.  آبادان 
که  بودند  آخوندها  این  اما  انداختند،  شاه  رژیم 
آنجا دست  مردم  مخالفت  کردن  ور  شعله  برای 
به چنین جنایتی زدند. در همان روزها هم کسی 
از خودش نپرسید که نفع رژیم پهلوی که در فکر 
چرا  است،  کشور  آرامش  و  خود  موقعیت  تثبیت 
این  بکشد؟  را  سینما  داخل  گناه  بی  مردم  باید 
حقیقت اما زمانی روشن شد که سالها از تثبیت 

حکومت رژیم اسالمی می گذشت. 
روسیه  دخالت  تنها  سوریه  فاجعه  در  متاسفانه 
کرده  دشوار  را  مشکل  که حل  نیست  آمریکا  و 
دیگر  و  اسرائیل  آرزوی  و  ترکیه  دخالت  است، 
شرکای آمریکا مانند عربستان از یک سو و قدرت 
نمایی ایران نیز به دشوارها افزوده است. دخالت 
ایران به بهانه دفاع از حرم همانقدر مسخره و نخ 
نماست که ادعای حمله آمریکا به عراق به بهانه 
دفاع از دموکراسی! ایران در این دخالت نظامی 
برای  کالهی  نمد  این  از  بخواهد  آنکه  از  بیش 
معامالت  در  خواهد  می  بیشتر  بسازد،  خویش 
آینده با غرب، مقدار و میزان تنبیه و محدویتهای 
غرب نسبت به خویش را کاهش دهد. حکومت 
جمهوری اسالمی خوب می داند که بدون حضور 
روسیه در آنجا از کمترین قدرت ماندگاری نظامی 

برخوردار است. 
و  اسرائیل  به  بهانه  تواند  می  اینکه  بر  مضاف 
اما  نمایی علیه سوریه بدهد.  برای قدرت  ترکیه 
آنچه برای حکومت ایران می ماند مسئولیت بازی 
با جان انسانهایی است که به بهانه دفاع از حرم 
به سوریه اعزام شده اند. شرمنده ی جان کسانی 
که با تحمیق مالی و حقوقی برخی از افغانستانی 
هایی که برای یک لقمه نان و یک اقامت دائم 
در ایران تن بدین تجارت جنگی می دهند. بی 
شک ننگ این کار مانند فاجعه سال ۶۷، ادامه ی 
جنگ با عراق بر پیشانی رژیم خواهد ماند. نتیجه 
ی کار هم از پیش معلوم: خوردن یک جام زهر 

دیگر به قیمت جان انسانهای دیگر. 
رژیم  مخالف  که  ما  برای  سوریه  جنگ  فاجعه 
ایران از یک سو و دخالت کشورهای قدرتمند در 
مورد دیگر کشور از دیگر سو هستیم، نوعی دو 
دسته گی ایجاد کرده است. گرچه هر دو دسته 

مخالف رژیم جمهوری اسالمی هستند و آرزومند 
خاتمه وجود آن، اما در ارتباط با جنگ سوریه به 
دو دسته تقسیم شده اند: دسته ای که سرنگونی 
اسد را مساوی با تسلیم و تضعیف رژیم ایران می 
ارتباط همه تدابیر غرب را برای  دانند و در این 
سرنگونی اسد درست می دانند ) بماند که در این 
تعبیر خود به قربانیان جنگی توجه ای ندارند.( و 
دسته ای که من نیز بدانها تعلق دارم، که پیروزی 
غرب در آنجا را نه تنها فاجعه دیگری همچون 
لیبی، عراق و افغانستان می دانند، بلکه سبب ساز 

سرنگونی جمهوری اسالمی هم نمی دانند. 
این مدت در  آنچه غرب در  از یک سو  چرا که 
نتایج  دیگری  از  پس  یکی  داده  انجام  منطقه 
فاجعه بار داشته به همین خاطر باور به سیمای 
را سست  غرب  طلب  دموکراسی  و  ظاهرا صلح 

کرده است. 
دومن دخالت غرب را انسان دوستانه نمی دانم، 
بلکه نفع طلبانه و زورمدارانه میدانم. سومن رفتن 
است،  آنچه  از  را  منطقه  موقعیت  تنها  نه  اسد 
طلب  توسعه  ترکیه ی  و  اسرائیل  نفع  به  بیشتر 
مراتب  به  جایگزین  نیروهای  بلکه  چرخاند،  می 
مرتجع تر از اسد، مانند طالبان و داعش، خواهند 
اما  فهمیده،  اواخر  این  در  را غرب هم  این  بود. 
به  همواره  و  نروند  بین  از  نیروها  این  میخواهد 
اسد  نیروی  فرسودن  و  سرخرمن  لولوی  عنوان 
نفع  به  منطقه  آشوب  باشند.  حضورداشته  آنجا 

غرب و شرکایش است. 
منافع ملی ما که سخت در گرو سرنگونی رژیم 
است، بیش از آنکه در سوریه و شکست مستقیم 
اسد باشد، در داخل کشور است و اگر واقعن کمی 
در  رژیم  نفوذ  به  باید  برویم  خواهیم  می  دورتر 

عراق بیندیشیم. 
که آمریکا عملن با توافق و همراهی رژیم ایران 
به عراق حمله کرد و قدرت را برخالف ادعایش 
با  هم  نیز  ایران  رژیم  و  سپرد  شیعه  پیروان  به 
توافق آمریکا هر روز بر نفوذ خود در عراق می 
دیدن  چشم  که  رژیمی  دیگر  سوی  از  افزاید. 
کاالهای  همه  ندارد  را  خود  کشور  کردهای 
با  عراق  کردنشین  مناطق  در  را  کشور  مرغوب 
تا  گذارد  می  آنجا  مردم  اختیار  در  حراج  قیمت 
از  و  دانسته  ایران  رژیم  مدیون  را  خود  همواره 

برادران هم قوم ایرانی خویش فاصله بگیرند. 
در  و  کشور  داخــل  در  مبارزه  اصلی  سنگر 
همسایگان هم مرز ایران است. از سرنگونی اسد 
ایران  توسط امریکا ما را در امر سرنگونی رژیم 

ثمری نخواهد بود.

دو دسته گی مخالفان جمهوری اسالمی 
در برخورد با جنگ در سوریه 

اصغر نصرتی

فاجعه جنگ سوریه برای ما که مخالف رژیم ایران از یک سو و دخالت کشورهای قدرتمند در مورد دیگر کشور از دیگر سو هستیم، 
نوعی دو دسته گی ایجاد کرده است. گرچه هر دو دسته مخالف رژیم جمهوری اسالمی هستند، اما در ارتباط با جنگ سوریه به دو 

دسته تقسیم شده اند: دسته ای که سرنگونی اسد را مساوی با تسلیم و تضعیف رژیم ایران می دانند و دسته ای که پیروزی غرب در 
آنجا را نه تنها فاجعه دیگری می دانند، بلکه سبب ساز سرنگونی جمهوری اسالمی هم نمی دانند. ...
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* )در پاسخ به این پرسش که برخی کارشناسان 
در ایجاد هفتصد هزار شغل در این دولت شک و 
تردید دارند،  پاسخ شما به این تردیدها چیست؟(: 
اشتغال خالص در سال ۸۶ تا ۹۱ خیلی کم و زیر 
۱۰ هزار نفر بود،  ما می خواستیم اشتغال خالص را 
به رقم قابل قبولی برسانیم. در سالهای ۸۶ تا ۹۱ 
تعداد کسانی که به سن کار رسیده اند و متقاضی 
وسیعی  کار  باید  و  بود  زیاد  خیلی  بودند  اشتغال 

برای ایجاد اشتغال انجام می شد.

* منشا آمار ما در مورد ایجاد اشتغال مرکز آمار 
ایران است و مدل مرکز آمار هم با مدل دوران 
و  آمار  مرکز  رئیس  ما  ندارد.  فرقی  قبل  دولت 
رئیس خزانه را از دولت گذشته تغییر نداده ایم. در 
تابستان سال قبل ۷۰۰ هزار اشتغال خالص ایجاد 
است.  هزار   ۶۳۰ رقم  این  سال  کل  در  اما  شد،  
ایجاد  که  هایی  شغل  برخی  است  ممکن  البته 
شده پایدار نباشد. اشتغال خالص هم به این معنا 
پایان  تا  است  امروز شاغل  که  نیست که کسی 
به استان ها که سفر می  باشد. من  عمر شاغل 
کنم آمار ایجاد اشتغال را می پرسم که مثال در 
خراسان رضوی این آمار ۱۲۱ هزار نفر است که 
وقتی آمار همه استان ها را کنار هم می گذاریم 
به همین رقم حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار می رسیم.

* درست است که در این ایام بیکاری هم بیشتر 
شده است. ما ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بیکار داریم 
اضافه  آن  به  هم  نفر  هزار   ۵۰۰  –  ۴۰۰ که 
هزار   ۲۰۰ و  میلیون  یک  حدود  است، زیرا  شده 
هزار  فقط ۶۰۰   که  اند  داشته  کار  تقاضای  نفر 
نفر آنها توانستند کار پیدا کنند. ما تالش داریم 
امسال باالی ۷۰۰ هزار شغل خالص ایجاد کنیم 
که البته درست کردن شغل پایدار هم کار ساده 
ای نیست. در این دوران هم بیکاری بیشتر شده 
است و هم اشتغال خالص خیلی بوده است،  ولی 
به  بتوانیم  تا  انجام شود  بیشتری  کار خیلی  باید 
تاکیدات رهبری در زمینه ایجاد اشتغال دست پیدا 
کنیم که البته هم مردم، نهادها و قوای دیگر باید 

به کمک ما بیایند.

* حدود سه هزار شرکت دانش بنیان،  ۹۰ هزار 
شغل ایجاد کرده اند که درآمد آنها حدود ۳ هزار 
میلیارد تومان در سال گذشته بوده است. در حوزه 
ارتباطات هم در سال گذشته ۱۰۰ هزار شغل در 
زمینه ICT به وجود آمده است که البته ما باید 

تالش بیشتری در این زمینه داشته باشیم.

* تالش ما این بوده که روابط ما با کشورهای 
همسایه بهتر شود. این بهبود رابطه را در روابط 
روسیه،  ترکمنستان،  پاکستان،  کشورهای  با  ما 
ارمنستان و حتی کشورهایی مثل عمان مشاهده 
می کنید. در سال گذشته ۷۰ درصد رابطه میان 

ایران و روسیه افزایش یافته است.

اقتصادی  رویکرد  هم  منطقه  کشورهای  با   *
بهتری داریم. البته مسائلی مثل داعش و موصل 
در عراق و سوریه وجود دارد، اما نسبت به گذشته 
با  بهتری  رابطه  کشور  دو  یکی  استثنای  به 
منطقه مان برقرار کرده ایم. البته گفتنی است که 
از طرف آنها این فاصله ایجاد شد. نمونه روشنش 

عربستان است.

* ابتدا مسئله ای که در فاجعه منا رخ داد و سپس 
اعدام شیخ نمر را شاهد بودیم. بعد هم دیدیم که 
عده  ای خودسر آن مسئله سفارت را ایجاد کردند 

که همه دستگاه ها آن حرکت را محکوم کردند. 
به طور کلی عربستان برخورد ناصحیحی با ایران 
داشته است که ما حدس می زنیم که ریشه آن 
بوده  سوریه  و  یمن  در  هایش  شکست  در  هم 
خدا  خانه  به  ما  زائران  اعزام  با  امیدواریم  است. 
از  دست  عربستان  امیدواریم  و  شود  بهتر  روابط 
دخالت در یمن و سوریه که در آستانه صلح پایدار 

هستند ، بردارد.

اقدامات  خصوص  در  پرسشی  به  پاسخ  )در   *
از  باید  آن(:  ارزیابی  و  یازدهم  دولت  فرهنگی 
اقدامات  از  چقدر  که  پرسید  فرهنگ  اصحاب 

فرهنگی دولت رضایت دارند.

که  انجمنی  های  خانه  که  کردیم  تالش  ما   *
فیلم  و  کتاب  مجوز  شوند،   باز  بودند  شده  بسته 
راحت تر داده شود، یارانه اصحاب فرهنگ طبق 
وعده داده شده واریز شود،  مجوز روزنامه و مجله 
فضای  ها  دانشگاه  در  و  شود  صادر  تر  راحت 
آذر   ۱۶ های  مراسم  در  که  شود  ایجاد  بازتری 
این فضای باز مشهود بود و در عین حال تالش 

کردیم دانشجوی ستاره دار به تاریخ بپیوندد.

* حتما که در این راستا صد در صد موفق نبودیم 
اما به مقدار قابل توجهی موفقیت هایی داشتیم 
که دانشجویان، اساتید،  اصحاب فرهنگ، موسیقی 
باید بگویند که چه مقدار رفاه و آزادی  و سینما 
چون  دارم  رضایت  متوسط  طور  به  من  داشتند. 
موارد  برخی  در  و  نبود  ما  دست  امــور  همه 

تالشمان به ثمر نمی نشست.

* مردم در مسائلی که می بینند مورد رضایت آنها 
باید  آنها منطبق نیست  آزادی فکر  با  یا  نیست  
با صدای رسا بگویند که ناراضی اند چون مردم 
امنیتی و  اند و مسائل  صاحب کشور و حکومت 
اقتصادی هر چه که باشد برای مردم است. ما با 
نداریم و سرمایه ما مردم  پیمانی  ابرقدرتی  هیچ 
است.  این که بخواهند فالن شبکه اجتماعی را 
ببندند مردم عصبانی می شوند که در این زمینه 
ها نیز تالش بیشتری کردیم که اگر این تالش 
را  همه  و  دیدید  نمی  اجتماعی  شبکه  نبود  ها 

قربانی کرده بودند.

خصوص  در  دیگری  پرسش  به  پاسخ  )در   *
آمریکا  حمله  از  پس  ایران  برنامه  و  اقدام  نحوه 
اساسی  راه حل  سوریه  مساله  در  ما  سوریه(:  به 
و نهایی را راه حل سیاسی می دانیم و معتقدیم 
مذاکرات صلح باید پیشرفت داشته باشد تا به راه 
حل های نهایی نزدیک شویم. کاری که آمریکا 
و  کرد  وارد  صدمه  صلح  مذاکرات  به  داد  انجام 
تقاضای  خواهند  می  مذاکرات  در  ها  تروریست 

بیشتر و باالتری داشته باشند.

یک  حاضر  حال  در  سوریه  مساله  زمینه  در   *
همکاری بین ایران،  روسیه و ترکیه تحت عنوان 
نیز  همکاری  یک  و  دارد  وجود  آستانه  نشست 
و  زمینه عملیات  در  و سوریه  روسیه  ایران،  بین 
مبارزه با تروریست ها است که در گذشته روابط 
و هماهنگی خوبی بوده و در سفر به مسکو نیز در 
این زمینه بحث کردیم و هماهنگی های بیشتری 
به وجود آمد. در تماس تلفنی دیروز با آقای پوتین 
نهایی  هدف  شد.  تاکید  بیشتر  هماهنگی  بر  نیز 
برسیم که  توافقی  به  در مذاکرات  این است که 
در راستای مبارزه با داعش و جبهه النصره است.

روحانی: به مردم آمار دروغ ندهیم

شهر  ــورای  ش شکایت  به  فخیم زاده  مهدی 
نوروزی  مجموعه   از  رانندگی  و  راهنمایی  و 
مقدم  سیروس  کارگردانی  به  »علی البدل« 
عنوان  به  اتفاق  دو  این  از  و  داد  نشان  واکنش 

اتفاقات عجیب و غریب یاد کرد.
کارگردان  و  بازیگر  این  ایسنا،  ــزارش  گ به 
برای  نامساعد  شرایط   از  انتقاد  با  پیشکسوت 
تلویزیونی،  مجموعه  یک  ساخت  و  نویسندگی 
اظهار کرد: متاسفانه از همان لحظه که دست مان 
را بر روی قلم می گذاریم که بنویسیم نگران این 
هستیم که صدای قشری درنیاید و این که چگونه 

باید با این شرایط کنار بیاییم.
مشکل  یک  واقعا  این  کرد:  تاکید  ادامه  در  او 
می زنیم  دست  که  هرچیزی  به  که  است  بزرگ 

این فشار بر ما تحمیل می شود.

از  شهر  شورای  شکایت  به  اشاره  با  فخیم زاده 
شهر  شورای  کرد:  اظهار  »علی البدل«  سریال 
این شکایت  در  و  داشته  این سریال  از  شکایتی 
مطرح کرده است که به شورای شهر توهین شده 
است؛ در حالی که »علی البدل« در روستا ساخته 
شده نه در شهر و از آن مهم تر که در ناکجاآباد 

بوده. شما چه کار دارید؟!
بازیگر »علی البدل« که در مراسم قدردانی صدا 
می گفت  سخن  نوروزی  سریال های  از  سیما  و 
همچنین با اشاره به شکایت راهنمایی و رانندگی 
از این مجموعه توضیح داد: راهنمایی و رانندگی 
پالک های  که   کرده  شکایت  دلیل  این  به  هم 
و  کرده اند  تغییر  مجموعه  این  در  چرا  ماشین ها 
تکلیف شان به چه صورت است که آن ها را تغییر 
داده اند. واقعا این مشکل بزرگی است که دست به 

هرچیزی می زنیم این فشار به ما تحمیل می شود.
مهدی فخیم زاده پیش تر درباره حضور خود در این 
را اصال کار  ژانر  این  بود: من  سریال طنز گفته 
نکرده بودم و برایم جالب بود. از طرفی همکاری 
اما  بود.  برایم جذاب  نیز  مقدم  آقای سیروس  با 
آن چه از ابتدا من را برای حضور در این کار جذب 
با اشاره به روایت اصلی  او  کرد طرح قصه بود. 
این  قصه  بود:  کرده  بیان  »علی البدل«  سریال 
سریال را می توان به سادگی در دو خط تعریف 
کرد و این نشان می دهد که سناریو بسیار خوبی 
دارد. این بازیگر همچنین با اشاره به انتقاداتی که 
بعضا به تکراری بودن شاکله سریال »علی البدل« 
وارد شده، گفته بود: به قول یک فیلسوف همه 
وجود  چیز جدیدی  و هیچ  است  گفته شده  چیز 

ندارد بلکه نوع روایت بسیار مهم است.

واکنش فخیم زاده به شکایت  از سریال علی البدل
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Property Appraisal $00.00
Private Treaty $8,800 inc. GST

Auction $9,800 inc.GST
 Professional Photography, descriptions and floor plans all included. 

مشاور امالک شما 
با کادری متخصص و مجرب
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Koroush Changizi
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Zac Yaghi
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Jill Changizi
0403 522 239

62-66 Blaxland Road, Ryde NSW 2112
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   شما را در فروش ملک از مرحله ارزیابی تا پایان یاری میکنند
    ارزیابی، عکاسی حرفه ای، بازاریابی و مراحل انتقال قانونی را به تیم حرفه ای ما بسپارید
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 کوروش چنگیزی
متخصص در امور امالک

 یاری دهنده شما در تمامی مراحل
 فروش ملک، از ارزیابی ملک

تا پایان یافتن انتقال آن
   

New Property Appraisal $00.00
Private Treaty $8,800 inc. GST
Auction $9,800 inc.GST
Professional Photography, descriptions 
and floor plans all included. 

0425 234 308
koroush@Lsryde.com.au

 برای ارزیابی کامل ملک خود
با من تماس بگیرید

ادامه از صفحه ۴

شده  منتشر  اجتماعی  شبکه های  در  فیلم هایی 
را  مسافر  ماموران، یک  می دهد  نشان  که  است 
یونایتد  شرکت  هواپیمای  سوار  شیکاگو  در  که 

شده بود، به زور پیاده می کنند.
منتشر  توییتر  روی  بریجز  آدرا  که  فیلم  این  در 
کرده است، دیده می شود که ماموران مردی را به 
زور از صندلی اش در یک هواپیما بیرون می کشند 
هواپیما  راهروی  روی  دو دستش  از  را  او  بعد  و 

می کشند و بیرون می برند.
شرکت هواپیمایی یونایتد در یک توییت، اطالعیه 
مدیرعامل این شرکت را منتشر کرده است که در 
باره  آن پوزش خواسته و گفته است که در این 

بررسی می کند.
این ماجرا روز یک شنبه اتفاق افتاده است.

فیلم ۵۰ ثانیه ای که جیز انسپچ در توییتر منتشر 
بازتوییت  بار  هزار  ده  چند  کنون  تا  است،  کرده 

شده است.
این کاربر که فیلم را توییت کرده، در شرح آن چه 
گذشت نوشته است: شرکت یونایتد بلیت اضافه 

بر تعداد صندلی ها فروخته بود و درخواست کرد 
چهار نفر از ما داوطلب شوند تا صندلی شان را به 
پرسنلی بدهند که الزم بود فردا به محل کارشان 
برسند. هیچ کس داوطلب نشد و یونایتد تصمیم 
پزشک  یک  آنها  کند.  انتخاب  خودش  گرفت 

آسیایی تبار و همسرش را انتخاب کردند.
آقای انسپچ اضافه کرده است که این پزشک هم 
باید فردا در بیمارستان حاضر می شده است و به 
همین خاطر حاضر نشد داوطلب شود: ده دقیقه 
دوان دوان  خون آلود  صورت  با  پزشک  این  بعد 
چنگ  صندلی اش  به  برگشت،  هواپیما  داخل  به 

می زد و فریاد می زد من باید بروم خانه.
آدرا بریجز هم که از زاویه دیگری فیلمی از این 
ماجرا در فیس بوکش گذاشته است، نوشته است 
را  عده ای  تصادفی  طور  به  یونایتد  شرکت  که 
بود  کرده  انتخاب  پرواز  این  از  پیاده کردن  برای 
ولی مسافری که در تصویر دیده می شود به زور 
پیاده می کنند، گفته است پزشک است و فردا باید 

سر کار برود.

شرکت هواپیمایی یونایتد در بیانیه ای به بی بی سی 
گفته است که بلیت های این پرواز شماره ۳۴۱۱، 
از شیکاگو به لویی ویل، اضافه بر صندلی فروخته 
شده بوده است و وقتی تیم ما از مسافران خواست 
که داوطلب شوند تا با پرواز دیگری بروند، یکی 
از مشتری ها حاضر نشد داوطلبانه از هواپیما پیاده 

شود و از ماموران انتظامی خواسته شد بیایند.
در  یونایتد،  شرکت  مدیرعامل  مونز،  اسکار 
منتشر  شرکت  این  توییتر  روی  که  بیانیه ای 
شد، گفته است: برای همه ما این جا در یونایتد، 
بابت  من  است.  ناراحت کننده  واقعه  یک  این 
دیگری  پرواز  در  را  مشتری ها  این  باید  این که 
به  دارد  ما  تیم  می خواهم.  پوزش  می دادیم،  جا 
طور فوری با مقام ها همکاری می کند و خودمان 
هم بررسی مفصلی می کنیم که چه اتفاقی افتاده 
است. ما هم چنین با این مسافر تماس می گیریم 
تا مستقیم با خودش حرف بزنیم و به این وضعیت 

بپردازیم و آن را حل کنیم.

یک شرکت هوایی در آمریکا به زور مسافری را از هواپیما بیرون کشید

در پی گسترش اعتراض ها به یکی از آگهی های 
ویدئویی شرکت پپسی با حضور کندال جنر، مدل 
مشهور آمریکایی و عضو خانواده کارداشیان، این 
و  کرده  حذف  اینترنت  از  را  خود  آگهی  شرکت 

گفته است که دیگر آن را پخش نخواهد کرد.
یک  میانه  در  ویدئویی  آگهی  این  داستان 
بعد  جنر  کندال  آن،  در  و  می دهد  رخ  تظاهرات 
به سمت یکی  به معترضان خیابانی،  پیوستن  از 
از نیروهای پلیس ضدشورش می رود و به او یک 
قوطی پپسی می دهد. این اقدام او، از تنش بین 
دو طرف کم می کند و حاضران، فریاد شادی سر 
می دهند. معترضان به آگهی گفته اند که آنچه به 
اعتراضات  ارزش  از  است،  شده  کشیده  تصویر 

خیابانی اخیر در آمریکا کم می کند.
شد،  منتشر  پپسی  وبسایت  در  که  بیانیه ای  در 
جدی  مسائل  نداشتند  قصد  آنها  که  است  آمده 
و مهم را بی ارزش کنند. پپسی گفته است که با 

توجه به حساسیت ها، این آگهی را حذف می کند 
آگهی  این  کرد.  نخواهد  پخش  را  آن  دیگر  و 
در  آوریل  چهارم  سه شنبه،  روز  عصر  ویدئویی 
یوتیوب منتشر شد، ولی کمتر از ۲۴ ساعت بعد، 

از دسترس خارج شد و دیگر قابل دیدن نیست.
چندین  آمریکا  در  سال  دو  به  نزدیک  برای 
تظاهرات خیابانی علیه برخوردهای خشونت آمیز 
آفریقایی تبار  آمریکایی های  با  پلیس  نیروهای 
برگزار شده است. از زمان آغاز ریاست جمهوری 
تجمع  بارها  او  مخالفان  نیز  ترامپ  دونالد 

اعتراض آمیز داشته اند.
خیابانی  معترضان  پپسی،  حذف شده  آگهی  در 
معلوم  ولی  هستند،  خوش تیپ  و  جوان  اغلب 
حتی  دارند.  اعتراض  چیزی  چه  به  که  نیست 
مثل  کلی  واژه هایی  تنها  آنها  پالکاردهای  در 

گفت وگو و صدا دیده می شود.
منتقدان  ویدئو،  این  انتشار  از  بعد  دقیقه  اما چند 

در  گسترده  اعتراضات  آن،  محتوای  که  گفتند 
را  فرگوسن  و  مریلند  بالتیمور،  مثل  شهرهایی 

بی ارزش می کند.
جان  جنبش  فعاالن  از  یکی  مک کنسون،  دری 
سیاهان هم ارزش دارد در جریان این اعتراضات 
بازداشت شد. او می گوید: شاید اگر پپسی دستم 
بود، کسی بازداشتم نمی کرد، کسی چه می داند؟

این  او خطاب به مسئوالن شرکت پپسی گفت: 
آگهی، آشغال است.

این  از کاربران شبکه های اجتماعی هم  گروهی 
ویدئو را به مسخره گرفتند.

آگهی  این  با  داشته  سعی  که  است  گفته  پپسی 
درک  و  صلح  اتحاد،  بر  مبنی  را  جهانی  پیامی 

متقابل برجسته کند.
روشن  خیلی  است:  آمده  شرکت  این  بیانیه  در 
از  و  را فراموش کردیم  نکته اصلی  ما  است که 

این بابت عذرخواهی می کنیم.

پپسی گفته است که دیگر آگهی جنجال برانگیز خود با حضور کندال جنر را پخش نمی کند
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تغذیه و سالمت

درباره بادام زمینی
خواص بادام زمینی و خواص کره و روغن بادام 
زمینی و همچنین مضررات مصرف بادام زمینی و 
عالئم هشدار دهنده مصرف آن را به طور کامل 

در این بخش برایتان خواهیم گفت.  
عدس  و  فرنگی  نخود  خانواده  از  زمینی  بادام 
باشد. گلهای آن روی زمین رشد می کنند  می 
و بدلیل سنگینی آنها به درون زمین نفوذ کرده و 
بادامها در آنجا رشد می کنند و بزرگ می شوند

خواص و فواید بادام زمینی
بدن  های  رگ  شدن  گشاد  موجب  زمینی  بادام 
و تسهیل جریان خون می شود و از لخته شدن 

خون و سکته مغزی جلوگیری می کند. 
مانند  دارد  وجود  زمینی  بادام  در  مغذی  موادی 
که  فیتواسترولز،  فیتیک،  اسید  اسید،  فولیک 
نشان  زمینی  بادام  دارند.  سرطان  ضد  تاثیراتی 
داده است که بادام زمینی به دلیل داشتن نیاسین 
از مبتالء شدن افراد به بیماری آلزایمر)فراموشی( 
جلوگیری می نماید. محققان شیکاگویی بر روی 
باال  به  سال   65 سنی  رده  در  نفر   3000 تغذیه 

تحقیق کردند.
بادام زمینی برای تقویت ریه و طحال مفید است 
و کلسترول خوب خون را باال می برد. این آجیل 
پرخاصیت درد معده را از بین می برد و به عنوان 
نرم کننده سینه استفاده می شود. همچنین بادام 

زمینی سرفه خشک را برطرف می کند.

شیر را در مادران شیر ده زیاد می کند و بسیار 
مقو ی است.

به هضم غذا کمک می کند و یک ملین عالی 
است. به خاطر دارا بودن چربی و کالری زیاد، به 

از  میزان کم  به  که  توصیه می شود  افراد چاق 
آن بخورند. 

بیشتر از 1 مشت بادام زمینی موجب افزایش وزن 
می گردد.

یبوست  کننده  رفع  و  ملین  زمینی،  بادام  روغن 
می باشد. بادام زمینی از نظر خواص، شبیه روغن 

زیتون می باشد.

از کره بادام زمینی و خواص آن بدانید 
فایده مهم کره بادام زمینی این است که از چربی 

سالم بوجود آمده است. 
کره بادام زمینی حاوی چربی های اشباع نشده، 
مواد مغذی است که به کاهش سطوح کلسترول 
مضر و کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی 
کمک میکند. روغن بادام زمینی ترکیبات موجود 
عروق  شدن  تنگ  از  زمینی  بادام  در  کره  در 

پیشگیری میکند.

مضرات بادام زمینی را بشناسید
بسیاری از افراد به بادام زمینی حساسیت دارند. 
دوران  در  زمینی،  بادام  به  افراد  آلرژی  معموال 

کودکی ظاهر می شود.
اولین نشانه های آلرژی به بادام زمینی به صورت 
آبریزش بینی یا خارش پوست در قسمت هایی 

از بدن می باشد. 
نشانه های بعدی شامل:تهوع، استفراغ، اسهال، 
تنفس،  سختی  زبان،  سوزش  شکمی،  ناراحتی 
گلودرد یا درد در دیگر نواحی بدن، افت ناگهانی 
فشار خون، سرگیجه و در نهایت بیهوشی و مرگ 

است.

سیب کاراملی با بادام زمینی
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BEST IN THE WEST

کافه رستوران تراس در پاراماتاکافه رستوران تراس در پاراماتا

انواع غذاهای غربی قهوه و دسرهای متفاوت با بهترین سرویس

401 Church Street, Parramatta | ph: 02 9890 9787 
email@terrace.com.au | web: www.terrace.com.au  | https://www.facebook.com/TerracePersianRestaurant

Functions & Parties from $35 per person
DJ, Dancers arranged for over 80 people functions

 Book your
next function with us

 Weddings
 Engagements 

 Birthday parties
Farewells

 Graduations
School Formals, etc

All you can eat buffet (dinner)
Friday & Sunday $35.00

Saturday $39.00
for function of more than 50 people

7 days
 Open for Breakfast

 8am 7 days
 Lunch & Dinner
12pm to 10 pm

سالن طبقه دوم برای مراسم شما 
اجاره داده می شود.

)هر نفر از 15 دالر(
سرو

 قلیان 
در 

فضای 
بیرونی 
رستوران

برگزاری جشنهای شما 
تا ظرفیت 100 نفر

مواد الزم برای پای با موس کره بادام 
زمینی )6 نفر(

روغن گیاهی به مقدار الزم
کرم  شکالتی  )بیسکوییت  عدد   7 بیسکوییت 

دار - خرد شده(
کره 55 گرم )آب شده(
شکر 4 قاشق غذاخوری

چیپس شکالتی 225 گرم
خامه 155 گرم + 410 گرم )پر چرب(

شربت ذرت 2 قاشق غذاخوری
وانیل 2 قاشق چای خوری

چیپس کره بادام زمینی 170 گرم
کره بادام زمینی 2 قاشق غذاخوری

طرز تهیه پای با موس کره بادام زمینی
فر را با دمای 180 درجه سانتیگراد )350 درجه 

فارنهایت( گرم کنید. 
قالب پای را با اسپری روغن چرب کنید. 

بیسکوییت، کره آب شده و دو قاشق غذاخوری 
کنید.  مخلوط  و  بریزید  دستگاه  داخل  را  شکر 
قالب  به کف  و  دهید  قرار  قالب  داخل  را  خمیر 
قرار  فر  داخل  دقیقه   15 مدت  به  و  دهید  فشار 

دهید تا کمی برشته شود. 
خامه،  گرم   155 چیپس شکالتی،  حین  این  را در  وانیل  شربت ذرت و یک قاشق چای خوری 

داخل یک کاسه قرار دهید و مخلوط کنید و به 
مدت سه دقیقه داخل ماکرویو قرار دهید.  

و  شده  آب  شکالت  تا  بزنید  هم  را  ها  آن  بعد 

یکدست شود. مخلوط شکالت را روی نان پای 
بریزید و به مدت 10 دقیقه فریز کنید.  چیپس 
داخل  را  خامه  گرم   175 و  زمینی  بادام  کره 
ماکرویو  داخل  ثانیه   15 مدت  به  ریخته،  کاسه 
و  زمینی  بادام  کره  با  و  بزنید  هم  و  دهید  قرار 
یک قاشق چای خوری وانیل مخلوط کنید. بعد 

بگذارید خنک شود. 
را  شکر  غذاخوری  قاشق  دو  و  خامه  گرم   235
اینکه  تا  کنید  مخلوط  متوسط  کاسه  داخل یک 
کره  مخلوط  داخل  مرحله  سه  در  و  شود  غلیظ 

بادام زمینی بریزید. 
و  بریزید  روی شکالت  ردیف  در یک  را  موس 
آن را به مدت حداقل یک ساعت داخل یخچال 

قرار دهید.

نکات تکمیلی در مورد پای با موس
پای با موس جزو کیک و شیرینی  پای و تارت 

میباشد 
زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا 

45 دقیقه 
دقیقه   15 حدود  در  آن  انتظار  و  پخت  زمان  و 

میباشد .
پای با موس را می توانید در وعده میان وعده، 

دسر سرو کنید . 

پای با موس کره بادام زمینی

فالوده و بستنی شیراز

انواع شیرینی
تر و خشک را 

از بستنی شیراز 
تهیه نمائید.

195 Merrylands Rd
Merrylands

Ph: 0481 141 990

Shiraz Ice cream

انواع شیرینی تر و خشک
انواع آبمیوه و بستنی

فالوده شیرازی
معجون و آب هویج و بستنی
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نان رژیمی گونای 
در بستنی شیراز

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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مواد الزم برای کیک بادام زمینی )4 نفر(
آرد :50 گرم

بادام زمینی :75 گرم
بیکینگ پودر :4/3 قاشق چایخوری

کره :90 گرم
شکر :100 گرم

تخم مرغ :3 عدد
رنده پوست پرتقال یا اسانس پرتقال :کمی

پرتقال خونی :2 تا 3 عدد

طرز تهیه کیک بادام زمینی 
فر را با حرارت 170 درجه گرم کنید.

کره  با  را  پای  متری  سانتی  گرد 22  قالب  یک 
سرد چرب کرده و کاغذ روغنی را فقط کف قالب 

بیاندازید.
آرد، بیکینگ پودر و پودر بادام زمینی را مخلوط 

کرده و دو تا سه بار الک کنید.
آشپزخانه رسیده و  به دمای محیط  کره ای که 
متوسط  دور  با  و  شکر  همراه  را  است  شده  نرم 

همزن بزنید تا کرمی و سفید رنگ شود.

تخم مرغ ها را یکی یکی به مخلوط کره و شکر 
اضافه کرده و هم بزنید تا به خورد آن برود.
اسانس یا رنده پوست پرتقال را اضافه کنید.

مخلوط آرد و مایه تخم مرغی را با هم ترکیب 

کرده و به آرامی زیر و رو کنید تا کاماًل مخلوط 
شود.

پرتقال ها را پوست گرفته و به صورت حلقه ای 
و سپس  بچینید  قالب  و کف ظرف  دهید  برش 

از مایه کیک به آرامی روی پرتقال ها بریزید ) 
مراقب باشید در حین ریختن مایه کیک، برشهای 

پرتقال حرکت نکرده و روی هم قرار نگیرند (
قالب را به مدت 30 تا 35 دقیقه یا تا زمانی که 
گرم  قبل  از  فر  درون  شود،  کیک طالیی  روی 

شده قرار دهید.
بعد از اینکه از فر بیرون آوردید، 10 تا 15  دقیقه 
روی  سپس  و  شود  خنک  کاماًل  تا  کنید  صبر 
روغنی  کاغذ  آرامی  به  و  برگردانده  سرو  ظرف 
را به صورت یک پوسته از روی کیک جدا کنید.

نکات تکمیلی در مورد کیک بادام زمینی
انواع  شیرینی  و  کیک  جزو  زمینی  بادام  کیک 

کیک میباشد 
زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا 

15 دقیقه 
دقیقه   35 حدود  در  آن  انتظار  و  پخت  زمان  و 

میباشد .
میان  وعده  در  توانید  می  را  زمینی  بادام  کیک 

وعده، دسر سرو کنید . 

کیک بادام زمینی

مواد الزم برای کیک بادام زمینی )4 نفر(
آرد :50 گرم

بادام زمینی :75 گرم
بیکینگ پودر :4/3 قاشق چایخوری

کره :90 گرم
شکر :100 گرم

تخم مرغ :3 عدد
رنده پوست پرتقال یا اسانس پرتقال :کمی

پرتقال خونی :2 تا 3 عدد

طرز تهیه کیک بادام زمینی 
فر را با حرارت 170 درجه گرم کنید.

کره  با  را  پای  متری  سانتی  گرد 22  قالب  یک 
سرد چرب کرده و کاغذ روغنی را فقط کف قالب 

بیاندازید.
آرد، بیکینگ پودر و پودر بادام زمینی را مخلوط 

کرده و دو تا سه بار الک کنید.
آشپزخانه رسیده و  به دمای محیط  کره ای که 
متوسط  دور  با  و  شکر  همراه  را  است  شده  نرم 

همزن بزنید تا کرمی و سفید رنگ شود.
تخم مرغ ها را یکی یکی به مخلوط کره و شکر 

اضافه کرده و هم بزنید تا به خورد آن برود.
اسانس یا رنده پوست پرتقال را اضافه کنید.

مخلوط آرد و مایه تخم مرغی را با هم ترکیب 

کرده و به آرامی زیر و رو کنید تا کاماًل مخلوط 
شود.

پرتقال ها را پوست گرفته و به صورت حلقه ای 
و سپس  بچینید  قالب  و کف ظرف  دهید  برش 
از مایه کیک به آرامی روی پرتقال ها بریزید ) 
مراقب باشید در حین ریختن مایه کیک، برشهای 

پرتقال حرکت نکرده و روی هم قرار نگیرند (
قالب را به مدت 30 تا 35 دقیقه یا تا زمانی که 
گرم  قبل  از  فر  درون  شود،  کیک طالیی  روی 

شده قرار دهید.
بعد از اینکه از فر بیرون آوردید، 10 تا 15  دقیقه 
روی  سپس  و  شود  خنک  کاماًل  تا  کنید  صبر 
روغنی  کاغذ  آرامی  به  و  برگردانده  سرو  ظرف 
را به صورت یک پوسته از روی کیک جدا کنید.

نکات تکمیلی در مورد کیک بادام زمینی
انواع  شیرینی  و  کیک  جزو  زمینی  بادام  کیک 

کیک میباشد 
زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا 

15 دقیقه 
دقیقه   35 حدود  در  آن  انتظار  و  پخت  زمان  و 

میباشد .
میان  وعده  در  توانید  می  را  زمینی  بادام  کیک 

وعده، دسر سرو کنید . 

دستور تهیه چند دسر و کیک با بادام زمینی
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پیک پارسیان
دندان قروچه و تاثیرات آن  
بر دندانهای شما می آورد؟

ساییدن دندان ها به هم یا دندان قروچه بیماری 
ای است که بیشتر در خواب رخ می دهد، ولی 
کوبیدن  یا  به صورت ساییدن  روز هم  در طول 
دندان ها در برخی افراد دیده می شود. البته در 
از خواب  بیدار شدن  از  بیمار پس  چنین حالتی، 
از انجام این اعمال آگاهی ندارد و معموال منکر 

آن می شود.

دندان قروچه
احساس  اید،  شده  بیدار  خواب  از  زمانیکه  مثال 
کالفه  و  دارید  عجیبی  درد  فک   ندارید،  خوبی 
است  این  هم  تان  کالفگی  دلیل  بیشترین  اید. 
تا به حال  این درد چیست.  که نمی دانید منشا 
کسی به شما نگفته که هنگام خواب بسیار ناآرام 
هستید و به شدت دندان های تان را به هم می 
سایید؟ با یک پرس و جوی ساده می توان فهمید 
که شب تا صبح را بدون آنکه خودتان بدانید با 
دندان قروچه سپری کرده اید. البته این مشکل 
افراد  از  نیست؛خیلی  ها  شب  مخصوص  فقط 
ممکن است به غیر از شب ها در روز هم به طور 

ناخودآگاه با این مشکل روبه رو شوند. 
برخی افراد شاید تاحدودی با دندان قروچه آشنا 
این  عوارضش،  دانستن  بدون  اما  باشند  شده 
مشکل را به حال خود رها کرده اند؛ درحالی که 
دندان قروچه را نباید دست کم گرفت زیرا ممکن 
باقی  شما  برای  زیبا  و  سالم  دندان  دیگر  است 
نماند. برای آشنایی با دندان قروچه و درمان آن با 
دکتر اکبر فاضل، دکترای دندانپزشکی از دانشگاه 

علوم پزشکی تهران گفت وگو کرده ایم.

دندان قروچه
پای  یعنی  شنیدید  را  براکسیسم  نام  هروقت 
کلمه  از  واژه  این  است.  میان  در  قروچه  دندان 
ای یونانی گرفته شده است. به طور کلی ساییدن 
یا قفل شدن  دندان ها، فشردن دو فک به هم 
یا  به طور مکرر، به خصوص در خواب  فک ها 
تحت فشارهای روحی روانی را دندان قروچه می 
فرد  برای  اتفاق  این  که  زمانی  بیشترین  گویند. 
ناخودآگاه  طور  به  و  شب  هنگام  دهد،  می  رخ 
است. دندان قروچه اغلب در خواب رخ می دهد 
که بیشتر افراد متوجه آن نمی شوند اما سردرد 
دائمی یا آرواره )فک( زخمی نشان دهنده دندان 

قروچه است. 
هر زمان که با این عالئم مواجه شدید، بهتر است 
افرادی  جزو  هم  شما  که  بدهید  را  احتمال  این 
وقت  بعضی  کنند.  می  قروچه  دندان  هستیدکه 
ها این دردها به صورت دردهای میگرنی و درد 
کند.  می  بروز  گردنی  و  پیشانی  سر،  ناحیه  در 
مواجه  دردها  این  با  که  کسانی  دلیل  همین  به 
هستند باید عالوه بر بررسی های مغز و اعصاب 
و  گیجگاهی  های  مفصل  هماهنگی  لحاظ  از 

فکی هم بررسی شوند. 

نکاتی که بهتر است رعایت شوند 
نباید  دارند،  قروچه  دندان  مشکل  که  افرادی 
تنها  اما  کنند  تبعیت  خاصی  غذایی  رژیم  از 
ممنوعیت آنها جویدن آدامس و نوشیدن نوشابه 
است. شاید بپرسید آدامس و نوشابه چه تاثیری 

روی این مشکل می گذارند؟! 

اسید  و  فسفریک  اسید  حاوی  ها  نوشابه   -
سیتریک هستند؛ این دو اسید، باعث از بین رفتن 
می  حل  را  کلسیم  شوند،  می  ها  دندان  مینای 
کنند، باعث نرم شدن مینای دندان می شوند و 

ساییدگی را شدت می بخشند. 

- جویدن به عضالت فک اجازه می دهد که به 
سعی  باید  همین  برای  کنند.  عادت  دادن  فشار 
کنید به خود آموزش دهید حتی در طول روز هم 

دندان ها را روی هم فشار ندهید. 

مراقب مفصل ها باشید
مطالعات زیادی در باره دلیل رخ دادن براکسیسم 
همین  برای  است،  شده  انجام  قروچه  دندان  یا 
دلیل  )زمانی که  اولیه  نوع  به دو  را  این مشکل 
و  ندارد(  وجود  آن  بروز  برای  پزشکی  مشخص 
اختالالتی  با  قروچه  دندان  که  )زمانی  ثانویه 
ثانویه  نوع  در  کنند.  می  تقسیم  باشد(  همراه 
معموال با درمان اختالل زمینه ای مشکل دندان 
قروچه هم حل می شود. در بزرگساالن می توان 
ثانویه  نوع  برای  را  به طور کلی دو دلیل اصلی 

دندان قروچه نام برد. 

دلیل اول؛ استرس
قروچه  دنــدان  همان  یا  براکسیسم  از  وقتی 
باید  روحی  فشار  و  استرس  شود؛  می  صحبت 
به عنوان یک عامل اساسی در نظر گرفته شود. 
است  ممکن  روزانه  های  استرس  و  نامالیمات 
در شب یا حتی در روز خود را به صورت دندان 
قروچه نشان بدهند. برای همین اگر این مشکل 
ناشی از استرس باشد باید با روش های مختلف 
استرس را از بین برد. گاهی وقت ها این مشکل 
آنقدر حاد است که نیاز است با مراجعه به پزشک 
و مصرف دارو آن را درمان کرد اما اگر استرس 
توانید  روزانه است، می  از مشکالت  ناشی  فقط 
به  دادن  گوش  ورزش،  مثل  کارهایی  انجام  با 
قراردادن  یا  گرم  آب  دوش  یا  مالیم  موسیقی 
کردن  آرام  برای  که  گونه  روی  گرم  حوله  یک 
را  استرس  میزان  هستند  موثر  فک،  عضالت 

کاهش داد. 

دلیل دوم؛ ناهماهنگی دندان ها
منشا دندان قروچه در بزرگساالن فقط مشکالت 
ناهماهنگی دندان ها یعنی  بلکه  عصبی نیست؛ 
جفت  و  پایین  و  باال  فک  درست  نشدن  جفت 
یا  بودن  کج  دلیل  به  ها  دندان  درست  نشدن 
باشند.  آن  عامل  تواند  می  هم  دندان  فقدان 
دندان  اینکه سطوح  یعنی  ناهماهنگی  از  منظور 
ها یکسان نباشند و برجستگی یک دندان روی 
برجستگی دندان دیگر قرار بگیرد؛ به همین دلیل 
این مشکل باعث اختالل در جفت شدن دندان 
ها و مفصل گیجگاهی فکی می شود. اگر مفصل 
گیجگاهی فکی به دلیل وجود برخی از اختالالت 
دچار مشکل شود، موقعیت و جایگاه مفصل تغییر 
پیدا می کند. به همین دلیل مفصل ها به طور 
این حال برای  با  غیرطبیعی جابه جا می شوند. 
دندان  به  باید  قروچه  دندان  ثانویه  نوع  درمان 

پزشک مراجعه کرد.

دندان قروچه کودکان
قروچه،  ــدان  دن بــرای  مشخصی  دلیل  هنوز 
توان  می  روی سن  از  اما  است  نشده  مشخص 
داد  تشخیص  مشکل  این  برای  مختلفی  دالیل 
کردیم.  اشاره  بزرگساالن  به مشکل  باال  در  که 
کودکان بیشتر در دو مرحله از زندگی خود دندان 

قروچه می کنند؛ یکی زمان بیرون آمدن دندان 
های شیری ودوم زمان بیرون آمدن دندان های 
اما دالیل دیگری هم در به وجود آمدن  دائمی 
دندان قروچه در کودکان دخیل هستند. پارازیت 
ها، وجود انگل ها و کرمک ها یا مشکالت فکی 
آمدن  وجود  به  عوامل  از  یکی  توانند  می  هم 

دندان قروچه باشند.
از  توان  از مدفوع می  با یک تست  این حال  با 
وجود انگل باخبر شد و اگر ریشه مشکل از آن 
باشد با درمان های مناسب هر دو مشکل یعنی 
انگل و دندان قروچه در کودکان از بین می رود؛ 
در  ها  دندان  رویش  از  ناشی  قروچه  دندان  اگر 
واکنش  اختالل  این  گفت  باید  باشد،  کودکان 
طبیعی به رشد و تکامل است و معموال با رسیدن 
بیشتر  کند.  می  پیدا  بهبود  نوجوانی  سن  به 
کودکان با رویش دندان های دائمی این عادت 
را ترک می کنند چون دندان های دائمی به درد 
حساس ترند. به طور کل برای ریشه یابی دلیل 
نظر  مورد  این  در  دندانپزشک  باید  حتما  اصلی 
دهد. اگر مشکل از اختالل فکی باشد، می توان 
در سنین ارتودنسی )بین 14 تا 30 سال( با کمک 
این روش مشکل را برطرف کرد اما اگر از سنین 
با روش های  توان  باشد، می  ارتودنسی گذشته 
بازسازی مثل روکش کردن، ترش های اصالحی 

و... مشکل ناهنجاری فکی را درمان کرد.

روش درمانی دندان قروچه
گارد  نایت  از  باید  مواقع  بعضی  :در  گارد  نایت 
برای  دندانپزشک  ها  وقت  بعضی  کرد.  استفاده 
که  سازد  می  گارد  نایت  نام  به  ای  وسیله  شما 
مقاوم  پالستیک  جنس  از  متحرک  پروتز  نوعی 
است که با قالب گیری از دندان شخص ساخته 
می شود و باید شب ها در دهان قرار گیرد. این 
روی  مضر  و  نادرست  فشارهای  جلوی  وسیله 
دندان  موارد  بیشتر  در  گیرد.  می  را  ها  دندان 
شود.  می  رفع  ها  محافظ  همین  توسط  قروچه 
البته آنها وضعیت را درمان نمی کنند بلکه فقط 
از صدمه به دندان ها و مفصل گیجگاهی فکی 
هنگام  باید  را  گاردها  این  کنند.  می  جلوگیری 
خواب شب در دهان قرار داد تا دندان ها حفظ 

شوند.
بیوفیدبک: این دستگاه که در سال 2001 میالدی 
ساخته شد وسیله ای باتری دار است که روی سر 
قرار می گیرد و با حس کردن انقباض عضالت 
می  ایجاد  صدایی  قروچه  دندان  هنگام  صورت 
کند. این صدا از درجه های کمتر شروع می شود 
و به تدریج افزایش می یابد تا زمانی که دندان 
فرد  این است که  آن  برود. قصد  بین  از  قروچه 
قروچه  دندان  شود،  بیدار  خواب  از  اینکه  بدون 
خود را متوقف کند. تحقیقات نشان داده، حدود 
تا  آن  از  استفاده  چندبار  از  بعد  افراد  درصد   80

حدود زیادی کاهش دندان قروچه داشته اند.
تحریک حس چشایی: در این روش، بسته های 
ریزی را پر از ماده بی ضرر اما تلخ می کنند و آن 
را توسط وسیله ای شبیه دستگاه های ارتودنسی 
اگر  دهند.  می  قرار  عقب  های  دندان  میان  در 
به  را  هایش  دندان  شب  طول  در  بخواهد  فرد 
هم نزدیک کند، این بسته پاره و فرد هوشیار می 
شود. سازندگان آن معتقدند استفاده از آن کمتر 
تداخل  افراد  خواب  با  و  است  وسایل صدادار  از 

می کند.
بوتاکس: سم بوتولونیم یا بوتاکس در اصل برای 
درمان لوچی )چپ چشمی( به کار می رفت اما 
های  چروک  مورد  در  آن  آثار  ها،  آزمایش  طی 
اطراف چشم مشخص شد که اکنون هم استفاده 
اختاللی  دارد. دندان قروچه  زیادی  زیبایی  های 
است که با انقباض غیرارادی عضله همراه است. 
در درمان آن، نوع رقیقی از سم بوتولونیم برای 
بوتاکس  و  به کار می رود  فلج موقتی عضالت 
اثرات  که  کند  می  ضعیف  قدری  به  را  عضله 
حدی  به  اما  دهد  می  کاهش  را  قروچه  دندان 
نیست که مانع استفاده درست از عضله شود. در 
می  انجام  عضله  در  تزریق   5  6 معموال  درمان 
این  شد.  خواهند  ظاهر  آن  آثار  بعد  روز  و  شود 
شوند  می  تکرار  یکبار  سالی  معموال  ها  تزریق 
قدرت  به  توجه  با  تزریق شده  بوتاکس  مقدار  و 

عضالت افراد، متفاوت است.
است  متعددی  های  نظریه  غذایی:  های  مکمل 
که مصرف بعضی مکمل ها را برای رفع دندان 
قروچه توصیه می کنند از جمله منیزیم و کلسیم.

را  دیده  های صدمه  دندان  ها:  بازسازی صدمه 
برای  البته  کرد.  بازسازی  روکش  با  توان  می 
محافظت از این روکش ها بهتر است یک گارد 
را در طول خواب روی دندان ها قرار  )محافظ( 

داد.
ذکر  که  طور  همان  اضطراب:  درمان  و  کنترل 
شد یکی از علت های مهم در بروز دندان قروچه 
اضطراب است بنابراین یک راهکار درمانی مهم، 
کم کردن استرس و اضطراب قبل از خواب است. 
انجام بعضی کارها مانند گوش دادن به موسیقی 
حوله  قراردادن یک  یا  گرم  آب  یا دوش  مالیم 
گرم روی گونه در جلوی گوش برای آرام کردن 
کودکان  مورد  در  هستند.  موثر  فک،  عضالت 
نیز می توان با ماساژ، خواندن قصه یا موسیقی 
مطمئن  باید  عالوه  به  کرد.  آرام  را  آنها  مالیم 
شوید که در رژیم غذایی کودک، آب کافی وجود 
با  تواند  بدن هم می  آبی  باشد چون کم  داشته 

دندان قروچه در ارتباط باشد.
های  کننده  شل  دیگر:گاهی  کمکی  های  راه 
شوند  می  تجویز  پزشک  توسط  که  عضالنی 
می توانند موثر باشند. به عالوه بعضی تغییرات 
در رژیم غذایی و نحوه زندگی الزم است. مثال 
و  کافئین  حاوی  غذاهای  نوشیدن  و  خوردن  از 
خودداری  امکان  حد  تا  سیگار  و  الکل  مصرف 
شود. راهکار دیگر این است که مداد یا خودکار 
را در دهانتان نگذارید و آن را فشار ندهید. حتی 
همه  چون  بگذارید  کنار  هم  را  آدامس  جویدن 
اجازه می دهند که  به عضالت فک  کارها  این 
به فشاردادن عادت کنند. به عالوه سعی کنید به 
خود آموزش دهید حتی در طول روز هم دندان 
روز سعی  در طول  ندهید.  فشار  را روی هم  ها 
این  بگذارید.  هایتان  دندان  میان  را  زبان  کنید 
در  که  دهد  می  اجازه  فک  عضالت  به  تمرین 

وضعیت آرام قرار بگیرند.

برقراری رابطه جنسی و زناشویی فواید بسیاری 
دارد ، فوایدی که تاثیر ان روی سالمت جسمی 

و روحی زوجین دیده می شود.
رابطه جنسی

ورزش  ترک  از  بعد  ورزشکار  یک  که  همانطور 
دچار مشکل می شود و بدنش توانایی های سابق 
رابطه  که  هم  متاهل  مرد  و  زن  یک  ندارد  را 
تقریبا  مدت  به  آن  ترک  با  اند  داشته  زناشویی 

طوالنی دچار عوارضی خواهند شد.
عوارض ترک رابطه جنسی و زناشویی برای بدن

 healinglifeisnatural گــزارش  به 
زناشویی  رابطه  توقف  که  معتقدند  پزشکان 
مضراتی جدی برای بدن به همراه دارند که در 

این بخش از نمناک به آن ها اشاره خواهیم کرد.
1- افزایش استرس با کاهش رابطه جنسی:

از  یکی  زندگی  شریک  با  عشقی  رابطه  داشتن 
. در  از استرس است  بهترین شیوه های رهایی 
شرایط پر اضطراب زندگی های امروزی داشتن 
رابطه زناشویی به صورت منظم توصیه می شود. 
و  مغز  عملکرد  در  تعادل  ایجاد  با  جنسی  رابطه 
تقویت توانایی فیزیکی بدن قدرت بدن را در برابر 
دفع استرس باال می برد و به طبع با توقف این 

رابطه فرد در این شرایط ضعیف تر خواهد بود.
2- کاهش خودباوری و اعتماد به نفس با قطع 

رابطه جنسی:
که  دهد  می  نشان  دقیق  و  گسترده  مطالعات 

رابطه جنسی باعث افزایش اعتماد به نفس شده 
و فرد را به حس خوبی در رابطه با خودش می 

رساند.
و  استروژن  تستوسترون،  انزال،  زمان  طول  در 
تمام  که  شود  منتشرمی  سرعت  به  پروالکتین 
آنها حس مثبت اندیشی را در فرد ایجاد می کند. 

3- رابطه کاهش رابطه جنسی با مشکل قلبی:
یکی از اصلی ترین عوارض توقف رابطه جنسی 
است.  قلب  در  ایجاد ضعف  و مردان  زنان  برای 
از آنجایی که رابطه جنسی یک فعالیت جسمی 
نوعی  به  وسیله  بدین  قلب  تلقی می شود  مفید 

ورزش می کند.
جالب است بدانید مردانی که در طول هفته بیشتر 

خطر  باشند  داشته  سالم  جنسی  رابطه  بار  دو  از 
تا حد  را در خود  قلبی  بیماری های  و  حمله ها 

قابل توجهی کاهش داده اند. 
رابطه  کاهش  از  بعد  نعوظ  و  زودرس  انزال   -4

جنسی :
در توصیف این گزینه باید گفت بررسی ها ثابت 
کرده اند افرادی که به طور طبیعی در هفته بیش 
از یک مرتبه رابطه جنسی داشته باشند از نعوظ 
و انزال دیررس در امان خواهند بود . به طبع اگر 
رابطه زناشویی با وقفه طوالنی تری تکرار شود 

نعوظ را نیز تشدید خواهد کرد.
و  سرماخوردگی  برابر  در  بدن  شدن  5- ضعیف 

آنفوالنزا بعد از توقف رابطه جنسی

با توقف رابطه زناشویی بدن در برابر میکروب ها 
ضعیف تر خواهد بود و سریعتر بیماری را به خود 
راه خواهد داد به خصوص ویروس سرماخوردگی 
در  بیر«  »ویل  دانشگاه  محققان   . آنفوالنزا  و 
 2 ای  هفته  که  افرادی  که  دریافتند  پنسیلوانیا 
در  تری  مقاوم  بدن  دارند  زناشویی  رابطه  مرتبه 

برابر ویروس ها خواهند داشت.  
با  ادراری  عفونت  به  ابتال  احتمال  افزایش   -6

کاهش رابطه جنسی:
ادراری  دستگاه  های  عفونت  نزدیکی  از  بعد 
فرصت این را دارند که با وارد شدن به مجرای 
رابطه  این  توقف  با  اما  شوند  خارج  بدن  از  دفع 

امکان دفع عفونت ها بسیار کمتر خواهد شد.

درمان سریع خشکی و سفیدک دور چشم
که حتی خود دانشمندان موفق به کشف ساز و کار تازه ساخت  درحافظه شده اند  خاطره  ذخیره  و 

گروه  یک  است.  کرده  زده  شگفت  هم  را  آنها 
از پژوهشگران آمریکایی و ژاپنی پی برده اند که 
مغز از هررویدادی در زندگی یک فرد دو نسخه 
و  حال  برای  یکی  که  می کند  ذخیره  خاطره 

دیگری برای تمام عمراست.
در  هررویدادی  که  می شد  تصور  چنین  تاکنون 
مدت  کوتاه  خاطره  صورت  به  اول  فرد،  زندگی 
ذخیره و سپس با مرور زمان به آرامی به خاطره 

درازمدت تبدیل می شود.
تنها  نه  کشف  این  که  می گویند  متخصصان 

شگفت انگیز بلکه زیبا و قانع کننده است.

پیشرفت قابل مالحظه
دو بخش از مغز در یادآوری تجربیات شخصی ما 

نقش اساسی دارند.
مدت  کوتاه  خاطرات  حفظ  محل  »هیپوکامپ« 
خاطرات  حفظ  برای  جایی  مغز  »کورتکس«  و 

درازمدت است.
این نقطه نظر پس از آن معروف شد که در سال 
1۹50 فردی به اسم هنری مولیسن تحت عمل 

هیپوکامپ  بخش  و  گرفت  قرار  صرع  جراحی 
او  باعث شد که  این عارضه  مغزش آسیب دید. 
نتواند از رویدادهای جدید خاطره بسازد اما قادربه 
یاد آوری خاطرات خود قبل از عمل جراحی بود.

به همین دلیل این فرضیه قوت گرفت که بخش 
کوتاه  خاطره های  ذخیره  محل  مغز  هیپوکامپ 
خاطره های  به  تبدیل  با  بعدتر  که  است  مدت 
درازمدت در بخش کورتکس مغز ذخیره می شود.

فناوری  موسسه  پژوهشگران  از  گروهی  اما 
دنبال  به  تی(  آی  )ام  آمریکا  در  ماساچوست 
برای  انگیز  شگفت  پیشرفتی  به  تازه،  مطالعاتی 

رد این فرضیه دست یافته اند.
این دانشمندان برای پی بردن به نحوه کار این 
انجام  موش  روی  آزمایش هایی  مغز،  دوبخش 
داده اند که فکر می کنند نتیجه آن درمورد انسان 

هم صدق می کند.
در این آزمایش تاثیر شوک برخاطره های خاص 
در یک خوشه از سلول های به هم پیوسته از مغز 

مورد مطالعه قرارگرفت.
پس از آن پژوهشگران پرتو نور را برای کنترل 

فعالیت نورون ها به داخل مغز تاباندند و با این کار 
توانستند واقعا خاطره ها را روشن و خاموش کنند.

نتیجه این آزمایش که در نشریه ساینس انتشار 
نشان می دهد که خاطره ها همزمان  است  یافته 

در هیپوکامپ و کورتکس مغز ذخیره می شوند.
پروفسور سوسومو تونگاوا، برنده نوبل پزشکی و 
رئیس مرکز تحقیقات حافظه و یادگیری دانشگاه 
ام آی تی، با اشاره به غیرمنتظره بودن نتیجه این 
درست  است:«این  گفته  بی بی سی  به  مطالعات 
عکس فرضیه ای است که تاکنون مورد قبول بود 
و در مقایسه با دانش قبلی در این زمینه پیشرفت 

شگرفی به شمار می رود.«
پژوهشگران همچنین نشان داده اند که اگر رابطه 
بین دو بخش هیپوکامپ و کورتکس مغز مختل 

شود، حافظه درازمدت هیچ گاه کامل نمی شود.
با این که فرضیه جدید در حال حاضر در مرحله 
پژوهش علمی است اما به اعتقاد پروفسور تونگاوا 
نتیجه آن می تواند به روشن شدن دالیل بعضی 
زوال  جمله  از  حافظه  به  مربوط  بیماری های  از 

عقل کمک کند.

کشف شگفت انگیز نحوه حفظ خاطره در مغز

9484-5676
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Cherrybrook Medical Centre

B Y  A P P OI N T ME N T  O N LY

لطفاً جهت گرفتن وقت قبلی با 
دکتر پیمان رئیس پور سکوئی 

با ما تماس بگیرید

اگر 7 روز رابطه جنسی نداشته باشید چه می شود؟

اولین چیزی که مردم بیشتر به آن توجه می کنند 
با  اطراف چشم  اگر  و  است  آن  اطراف  و  چشم 
خشکی پوست مواجه باشد اعتماد به نفس خود را 
از دست می دهید و این شکل فقط گریبان گیر و 
افراد پیر نیست بلکه تعدادی از جوانان هم هستند 

که از خشکی اطراف چشم رنج می برند.
 

علت اصلی این مشکل چیست؟ 
پوست  خرابی  و  خشکی  باعث  محیطی  شرایط 
یا آب و هوای  ، سرما خوردگی شدید  می شود 
و  کثیف  آرایشی  لوازم  پد  از  استفاده  و  نامالیم 
آفتاب سوختگی می تواند از علل خشکی اطراف 

چشم باشد.
 

دور  درمان خشکی  برای  نسخه خانگی 
چشم

در  اسطوخودس  روغن  اسطخودوس:  روغن 

درمان خشیکی اطراف چشم و جوانسازی پوست 
هرگونه  مقابل  در  را  پوست  و  کند  می  کمک 

استرسی و آسیبی محافظت می کند. 
روغن اسطوخودوس را با دو قطره روغن نارگیل 

ترکیب کنید و اطراف چشم ماساژ دهید.
ژل آلوورا: ژل آلوورا یک نسخه ی خانگی آسان 
که به جوان سازی و درمان خشکی کمک می 
کند. آلوورا حاوی ویتامین و مواد معدنی فراوانی 
است و رطوبت پوست را نگه می دارد و تنها این 
سالمت  و  درخشندگی  باعث  بلکه  نیست  موارد 

پوست هم می شود. 
چشم  اطراف  دقیقه   10 مدت  به  را  آلوورا  ژل 

ماساژ دهید و سپس با آب سرد بشوید. 
چای نپتون: چای نپتون به دلیل آنتی اکسیدان 
و جوهر مازو از خشکی و چروک شدگی پوست 

جلوگیری می کند. 
چشم  اطــراف  خشکی  از  هم  وازلین  وازلین: 

جلوگیری می کند و خاصیت آب رسانی به پوست 
را دارد ، مراقب باشید هنگامی که وازلین استفاده 
می کنید وارد چشم تان نشود و اگر شد نگران 

نباشید و با آب سرد بشوید 
گالب: گالب به پوست رطوبت و انعطاف پذیری 
پوست  چروکیدگی  و  خشکی  از  و  دهد  می 

جلوگیری می کند. 
چشم  اطراف  و  کنید  گالب  به  آغشته  را  پنبه 
بمالید. این کار را به مدت 10 دقیقه انجام دهید 

و سپس با آب سرد بشوید. 
پودرشیر : مقداری پودر شیر را با عسل و آب لیمو 
ماسک  چشم  زیر  را  آن  دقایقی  و  کنید  ترکیب 

کنید و بعد با آب ولرم بشوید. 
روغن نارگیل : به دلیل وجود اسیدهای چرب در 
نارگیل این ماده خاصیت آبدهی و رطوبت دارد و 
هم چنین ضد التهاب و آنتی باکتریایی است که 

به جوان سازی پوست کمک می کند.

درمان تیرگی زیر چشم

در زیر چشم محافل تیره ناخوشایندی وجود دارد 
که بسیاری از افراد برای پنهان کردن آن ها از 
مواد  دارای  که  بهداشتی  و  آرایشی  محصوالت 
شیمیایی است استفاده می کنند که این امر می 
تواند برای پوست حساس زیر چشم مضر باشد. 

برخی از راه حل های موثر طبیعی وجود دارد که 
شما می توانید با استفاده از آن ها این عالیم را 
آینده  در  آن  عوارض  از  و  کاهش  زیادی  حد  تا 

جلوگیری کنید.

-آب پرتغال و گلیسیرین:
این عمل عالوه بر از بین بردن حلقه های تیره 
می  کلی  طور  به  پوست  درخشش  باعث  چشم، 
شود و پوست اطراف چشم را نیز نرم و صاف تر 

از قبل خواهد کرد.
 

- رب گوجه فرنگی:
یکی از موثرترین درمان ها برای رفع تیرگی زیر 

چشم است.
شما می توانید در خانه با مخلوط یک یا دو گوجه 
فرنگی تازه یک قاشق غذاخوری آب لیمو کمی 
آرد گرم و پودر زرد چوبه یک خمیر ضخیم آماده 

کنید و پس از 11 یا 21 دقیقه با آب تمیز آن را 
به آرامی بشوئید.

تکرار این فرآیند 2 یا 3 بار در هفته رنگ پوست 
اطراف چشم را به طور کامل از بین خواهد برد. 

- خیار و سیب زمینی:
قرار دادن برشی از خیار تازه و سیب زمینی می 
تواند محافل تیره چشم را تا حد زیادی کاهش 
و  تاره  خیار  آب  توانید  می  شما  چنین  هم  دهد 
سیب زمینی را با کمک یک چوپ پنبه در اطراف 

چشم خود اعمال کنید.

-روغن بادام:

برای  که  است  طبیعی  عنصر  یک  بادام  روغن 
پوست های حساس و ظریف اطراف چشم بسیار 

مفید است.
خود  چشم  بر  خواب  از  قبل  شب  بادام  روغن 

بمالید و صبح روز بعد با آب سرد آن را بشویید.
حداقل به مدت یک ماه این کار را تکرار کنید، 
چشمتان  زیر  تیره  های  حلقه  که  دید  خواهید 
تقریبًا ناپدید می شوندنه تنها باعث تسکین چشم 
نیز  را  تیره دور چشم  بلکه حلقه های  می شود 
کاهش می دهد نعناع تازه خرد شده را به مدت 
5 یا 11 دقیقه روی تیرگی قرار دهید و سپس به 
آرامی آن را با یک پارچه تمیز و سرد پاک کنید.



THE PERSIAN HERALD             9پیک پارسیان

THE PERSIAN HERALD 1003 - 13/04/17             

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 -

Tel: 02  8014  9608

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی و خامن مریم نوروزی

از استـرالیا به تـهران قیمت متوسط   یکطـرفه از ۹۹۰ دالر دوطـرفـه ۱۵۵۰ دالر
)قیمت بیشتر یا کمتر، بستگی به فصل، روز مسافرت و شرکت هواپیمایی دارد. لطفا سوال بفرمایید(

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 متاس 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 لطفًا فقط در موارد ضروری با موبایل متاس بگیرید.

www.airtravelservices.com.au

بهترین قیمت و کوتاهترین مسیر پرواز
به سرتاسر دنیا بویژه ایران

آژانس مسافرتی سان تراول 

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
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منجمان می گویند برای اولین بار در اطراف یک 
سیاره شبیه به زمین اتمسفری را شناسایی کرده 
 GJ نام  به  ای  کره  مطالعه  مشغول  آنها  اند. 
برابر  نیم  و  یک  حدود  که  اند  بوده   1132b

زمین است و ۳۹ سال نوری از ما فاصله دارد.
رصدها نشان می دهد که این سیاره را اتمسفر 
از  یا ترکیبی  یا متان  از جنس بخار آب  غلیظی 

این دو پوشانده است.
اخترشناسی  علوم  نشریه  در  مطالعه  این  نتیجه 

)استرونومیکال( چاپ شده است.
شناسایی یک اتمسفر و تعیین مشخصه های آن 
گام مهمی در مسیر یافتن آثار حیات در سیارات 
ورای منظومه شمسی است. با این حال بعید به 
باشد  قابل سکونت  این سیاره  نظر می رسد که 
به ۳۷۰ درجه سانتی گراد  آن  زیرا دمای سطح 

می رسد.
در  تحقیقات  سرپرست  ساتوورت،  جان  دکتر 
دانشگاه کیل، گفته است:  »تا جایی که من می 
دانم حرارت داغ ترین جایی که حیات در زمین 
در آن دوام آورده است به ۱۲۰ درجه سانتی گراد 
می رسد و تازه این خیلی پایین تر از این سیاره 

است.«

نشانه شیمیایی

کشف سیاره GJ 1132b ابتدا در سال ۲۰۱۵ 
در  ویال  فلکی  در صورت  این سیاره  اعالم شد. 

نیمکره جنوبی قرار دارد.
هرچند اندازه آن تقریبا مثل زمین است ستاره ای 

که حول آن می گردد خیلی کوچکتر، خنک تر و 
کم نورتر از خورشید است.

در  اروپا  جنوبی  رصدخانه  از  استفاده  با  محققان 
کردن  سد  هنگام  را  سیاره  این  توانستند  شیلی 

بخشی از نور ستاره مرکزی مطالعه کنند.
دکتر ساتورت می گوید:  »وقتی سیاره از جلوی 

ستاره رد می شود کمی از نورد آن می کاهد که 
راه خیلی خوبی برای یافتن سیارات ترانزیت است  

و این سیاره هم همینطور پیدا شد.«
سیاره  این  اتمسفر  در  مختلف  های  ملکول  اما 
مرکزی  خورشید  نور  باشد  اتمسفری  دارای  اگر 
را به شکل های مختلف جذب می کنند که به 
نشانه  به جستجوی  اجازه می دهد  اخترشناسان 

های شیمیایی در اتمسفر بپردازند.
رصدهای این سیاره حاکیست که دارای اتمسفری 

غلیظ حاوی بخار آب، گاز متان یا هر دو است.
این  احتمال  »یک  گوید:   می  ساتوورت  دکتر 
است که این سیاره ای به اصطالح آبی است و 

اتمسفری از بخار داغ دارد.«
به  این سیاره  بعید است که  محققان می گویند 
کشف  اما  باشد  حیات  آثار  حاوی  داغی  علت 
موجودات  یافتن  برای  جستجو  آن  در  اتمسفر 

فرازمینی را هیجان انگیزتر می کند.
که  ایم  داده  نشان  »ما  گفت:   ساتوورت  دکتر 
می  جرم  کم  های  ستاره  مدار  در  واقع  سیارات 
خیلی  تعداد  چون  و  باشند  اتمسفر  دارای  توانند 
وجود  شانس  هست،  جهان  در  اینها  از  زیادی 

حیات در یکی از آنها را به شدت باال می برد.«

کشف اتمسفر در اطراف یک سیاره شبیه زمین

روت تلفن همراه به معنی دسترسی کامل و بدون 
محدودیت به تمامی قسمت های تلفن همراه و 
فاش شدن قسمت های پنهان آن است. این کار 
جدای از محاسنی که به گفته برخی از کاربران 
بر روی  را  ناپذیری  اثرات جبران  تواند  دارد می 

گوشی هوشمندتان بگذارد.روت تلفن همراه

چرا نباید تلفن همراه را روت کرد؟

۱. انقضای گارانتی تلفن همراه 
تلفن  گارانتی  تا  شود  می  موجب  کردن  روت 
همراه شما باطل شود. فرایند روت دقیقا بر ضد 
است  همراه  تلفن  سازنده  های  شرکت  قوانین 
تحت  همراهتان  تلفن  خواهید  می  اگر  بنابراین 
گارانتی شرکت باقی بماند باید از روت کردن آن 
اجتناب کنید؛ چراکه در غیر اینصورت گارانتی به 

طور کامل از بین می رود.

آجر  یک  به  تبدیل  را  همراهتان  تلفن  روت،   .۲
می کند! 

هنگامیکه شما تلفن همراهتان را روت می کنید 
در واقع آن را به یک تکه آجر تبدیل کرده اید. 

می پرسید چرا؟ 

با انجام این کار گوشی هوشمند شما فرایند بوت 
شدن را متوقف کرده و درست مثل یک تکه آجر 
بی مصرف رفتار می کند. با کمی تامل می توان 
دریافت که بهتر است تلفن همراهتان را به خاطر 
دسترسی بیشتر به قسمت های مختلف تبدیل به 

یک شئ بی ارزش نکنید. 

۳. وارد شدن آسیب های غیرقابل برگشت 
به  را  ناپذیری  جبران  های  آسیب  کردن  روت 
گوشی وارد می کند و این امر می تواند تا جایی 
و  تعویض گوشی  به  وادار  را  رود که شما  پیش 

یا پرداخت هزینه های هنگفت جهت تعمیر آن 
کند. البته باید به این نکته هم توجه کرد که شاید 
هیچ گاه تلفن همراهتان پس از تعمیر مانند روز 

اول کار نکند!
4. کاهش عملکرد باتری تلفن همراه 

اگر مصمم هستید تلفن همراهتان را روت کنید 
از  دیگر  یکی  باشید.  باخبر  نیز  نکته  این  از  باید 
به  کار  این  انجام  با  است  ممکن  که  مشکالتی 
همراهتان  تلفن  باتری  که  است  این  آید  وجود 

دیگر مثل سابق به خوبی عمل نکند. 
را  باتری  عملکرد  سرعت  به  تواند  می  کار  این 
تحت تاثیر قرار دهد چراکه شما به تمامی قسمت 
های محصور و مخفی تلفن همراهتان دسترسی 

خواهید داشت.
بر  را  باتری  عمر  همراه،  تلفن  دهندگان  توسعه 
اساس میزان سطح دسترسی تعریف شده کاربر 
به قسمت های مختلف گوشی البته بدون در نظر 

با  بنابراین  اند  کرده  تعیین  روت  فرآیند  گرفتن 
مواجه  باتری  بد  کارآیی  با  شما  کار  این  انجام 

خوهید شد. 

۵. کاهش کارایی تلفن همراه 
جدای از دالیل ذکر شده برای انجام ندادن روت 
)وارد شدن آسیب های غیرقابل برگشت، منقضی 
از مشکالتی که  و...(، یکی دیگر  گارانتی  شدن 
این کار برای شما به وجود می آورد این است که 
ممکن است کارایی تلفن همراهتان بر اثر انجام 
مجبور  شما  و  یافته  کاهش  شدت  به  کار  این 
باشید با دستگاهی کار کنید که مدام هنگ می 

کند و قادر به انجام خواسته های شما نیست.
حال با توجه به نکات گفته شده به نظر می رسد 
تمامی  به  نامحدود  و  چرا  و  چون  بی  دسترسی 
بعضا  و  دیدن  آسیب  به  گوشی  های  قسمت 

تعویض آن نمی ارزد پس بهتر تصمیم بگیریم.

با  ارتباط  در  را  خودش  سکوت  سرانجام  اپل 
این  به  مک  بخش  در  که  مختلفی  انتقادهای 
به  با توجه  شرکت می شد شکست. به خصوص 
 Mac( این که از سال ۲۰۱۳ کامپیوتر مک پرو
Pro( این شرکت هیچ به روزرسانی را دریافت 
دستگاه  این  آینده ی  مورد  در  کاربران  نکرده، 
بسیار کنجاو هستند. اپل در یک جلسه توجیهی با 
حضور روزنامه نگاران و اصحاب رسانه، در مورد 
آینده ی مک پرو را تشکیل  آنچه که قرار است 
دهد به گفتگو پرداخت و وبرخی از به روزرسانی 

های محصوالت فعلی خود را بازگو کرد.
بزرگترین خبری که شب گذشته اپل اعالم کرد، 
اپل  بود.  آینده  در  پرو جدید  عرضه ی یک مک 
اشاره کرده است پس از آن که در نخستین اقدام 
خود در طراحی ماژوالر ناموفق بود، بار دیگر به 

این سبک طراحی باز خواهد گشت. همراه با مک 
پروهای کنونی، اپل از ساختار دو کارت گرافیکه 
یک پارچه استفاده کرده است که اجازه نمی دهد 
و  قدرتمندتر  گرافیک  های  کارت  با  را  آن ها 
کارت  دو  ساختار  همچنین  کرد.  آپگرید  مدرنتر 
انجام برخی  از پس  گرافیکه نمی تواند به خوبی 
با طراحی جدید  اپل  اما  برآید.  وظایف مشخص 
را   GPU با  CPU همراه  آپگرید  قابلیت  خود 
سیستم  به  بیشتر  چه  هر  بخشیدن  قدرت  برای 
ارائه خواهد کرد. اپل همچین اعالم کرده است 
که قصد دارد یک نمایشگر حرفه ای جدید را نیز 
بسازد. این شرکت پس از آن که تولید مانیتورهای 
تاندربولت خود را متوقف کرد، همکاری جدیدی 
را با ال جی آغاز کرد و مانیتورهایی را با این برند 
حال،  این  با  کرد.  فراهم  خود  محصوالت  برای 

اگر شما هم از عالقه مندان داشتن یک نمایشگر 
را خواهید  این شانس  اپل هستید  برند  حرفه ای 
داشت تا سال آینده همراه با نسل جدید کامپیوتر 
برند  با  حرفه ای  مانیتور  یک  اپل،   Mac Pro
باشید.  داشته  اختیار  در  نیز  را  کمپانی  این  خود 
همچنین  خبری  رویداد  این  در  کوپرتینو  اهالی 
چرا  که  آن  دلیل  و   )iMac( آی مک  مورد  در 
حرفه ای  کاربران  بین  در  نتوانست  هیچگاه 
سخن  نیز  برسد  آن ها  نظر  مورد  محبوبیت  به 
گفت. این شرکت در حال کار بر روی یک آی 
قابلیت هایی  بر روی  بیشتر  با تمرکز  مک جدید 
حرفه ای است که زمانی نامشخص در سال جاری 
از آن رونمایی خواهد کرد. هرچند متاسفانه اپل 
به  مورد  در  هیچ صحبتی  خبری  رویداد  این  در 
روزرسانی مک مینی )Mac Mini( انجام نداد.

رونمایی اپل از نسخه آپگرید شده مک پرو
عواقب روت کردن تلفن همراهتان چیست؟

محبوبیت گوشی آیفون در چیست؟
اپل  پرطرفدار شرکت  و  محبوب  گوشی  آیفون   
اما  دارد  بسیاری  محبوبیت  دنیا  سراسر  در  که 
این محبوبیت دالیلی دارد که  بدانید  بهتر است 
باعث جذب مشتریان آن می شود! امکاناتی مانند 
مقاومت در برابر آب و غبار، به روز رسانی برنامه 
که  است  دالیلی  ترین  مهم  از  مسیج  آی  و  ها 

مشتریان جذب این گوشی می شوند.
گوشی  تولید  های  شرکت  گذشته  سال  چند  در 
های آیفون و اندروید، به موفقیت های بسیاری 
دست یافتند و کاربران بسیاری را به خود جذب 
کردند، اما می توان گفت:گوشی آیفون مشتریان 
بیشتری را نسبت به گوشی اندروید به خود جذب 

کرد. 

دالیل محبوبیت گوشی آیفون، عبارتند از:
-به روز رسانی برنامه ها 

از ۲۰ ماه فوریه گذشته، ۷۹ درصد گوشی های 
آیفون که با سیستم عامل ios10 کار می کنند، 
به روز رسانی شد و از 6 ماه فوریه گذشته ۱.۲ 
درصد از گوشی های اندروید که با سیستم عامل 
و  رسانی شد  روز  به  کنند،  کار می  نوقا  اندروید 
به  نسبت  اپل  شرکت  اهتمام  دهنده  نشان  این 
که  است  هایی  گوشی  های  برنامه  رسانی  بروز 

تولید کرد. 
گفتنی است؛ به روز رسانی برنامه های گوشی، 
باعث افزایش امنیت گوشی می شود و این امکان 
را در اختیار کاربر قرار می دهد تا از مزیت های 

جدید این برنامه ها بهره مند شود.

-مقاومت در برابر آب 
گوشی آیفون ۷ و آیفون ۷ پالس در برابر آب و 

غبار مقاوم هستند.
 Imessage-

آی مسیج، سرویسی از اپل است که با استفاده از 
آن می توانید از دیگر کاربران دستگاه های اپل، 
به  یا  دریافت  ویدئو  و  sms، mms، عکس 

آنها ارسال کنید. 
-ساعت اپل 

ساعت اپل که با سیستم عامل ios کار می کند، 
بسیار پیشرفته است. 

-برنامه ها 
برنامه ها نخست برای گوشی های اپل و سپس 

برای سایر گوشی ها طراحی می شوند.

چرا گوشی آیفون در دنیا محبوب است؟

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
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AUTOMOTIVE

CAR DEALERS

NSW

25 Elizabeth Street
 WETHERILL PARK

Telephone: 02 9756 1300

Tyre Land
MECHANICAL REPAIRS

NSW

North Parramatta

علی غریبی مشاور فارسي زبان 
براي خرید انواع اتومبيلهاي مزدا در سيدني

WEST END MAZDA
No.1 Mazda Dealer in Australia

 590 Church Street North Parramatta
PH: 1300567397

CAR RENTAL

WA

 Elite Charter
Services

Elite Charter ServicesElite Charter Services

PERTHPERTH

 0404777467 0404777467

کرایه ماشینهای لوکس درپرت

FOOD IMPORTERS
NSW
PTY LTD

FOOD IMPORTS

PH: (02) 9645 6003
تلفن مرکز پخش

FUNERAL DIRECTORS

HAIR & BEAUTY SALONS
NSW

 Shop A, Level 1, 453
Victoria Ave Chatswood

PH: 02 9411 7722

در چتسوود
سالن آرایش و زیبایی میالنو

 MILANO
Hair & Beauty Salon

 

 

North Ryde  9887 2244  |  guardianfunerals.com.au

 

Proudly serving

the local

community for

over 85 years.

NSW

North Ryde
9887 2244

guardianfunerals.com.au

Funerals are  
too important to

   leave to anyone...

(02) 9519 5344  wnbull@wnbull.com  
www.wnbull.com.au

For more than 120 years  WN Bull Funerals have been 
serving the people of Sydney.

Sensitive and responsive to the needs and wishes of our 
client families.

WN Bull is especially proud of its heritage of providing real 
comfort and care when caring for the deceased and 
their families. 

This care extends to the recommendation of prepaid  
funeral plans. 

A prepaid WN Bull funeral will assist family members and 
ensure that every detail is attended to. 

When the care you seek is unconditional –  talk to us. 

NSW

Funerals are  
too important to

   leave to anyone...

(02) 9519 5344  wnbull@wnbull.com  
www.wnbull.com.au

For more than 120 years  WN Bull Funerals have been 
serving the people of Sydney.

Sensitive and responsive to the needs and wishes of our 
client families.

WN Bull is especially proud of its heritage of providing real 
comfort and care when caring for the deceased and 
their families. 

This care extends to the recommendation of prepaid  
funeral plans. 

A prepaid WN Bull funeral will assist family members and 
ensure that every detail is attended to. 

When the care you seek is unconditional –  talk to us. 

All Mechanical Repairs

Sydney  TechAuto

0423 426 615

Complete Mobile Automotive Maintenanace
Peyman Khazaee

NSW

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

  DAVID LEGAL
دفتر وکالت دیوید لیگال

MONEY EXCHANGE

صرافی کیهان

 KAYHAN
 INTERNATIONAL
MONEY EXCHANGE Pty.Ltd

Tel: 03 9787 8942
Mob: 0410 303 415

ملبورن

VIC

PATISSERIE

NSW

بستنی شیراز

195 Merrylands Road
Merrylands 2160

PH: (02) 9637 9032

  RESTAURANT & CATERING
NSWرستوران  آشپزباشی

 Ph: 02 9416 1889
 319 Pacific HWY, Lindfield 2070

NSW

دفتر امور مهاجرت اعظم جعفری
 Leve 5,7 Eden Park Drive, Macquarie Park NSW

Phone:  (02) 89359410
Mobile: 0414187045

www.ajmigrationconsultants.com.au

 VISA SERVICES 
 & IMMIGRATION 

NSWCHOOPAN 
BAKERY & KEBAB
نانوایی چوپان 
در بلک تاون هفت روز هفته 

نان داغ همراه با انواع کباب و چلوکباب

    Ph: 0402 662 088
 No.2/60 Main St, Blacktown

8:30am to 9:00pm

NSW

با مدیریت و کادر ورزیده 
پذیرای شما میباشد

342 Pacific HWY, Crows Nest 
Tel: 02 9439 4488

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده

  SUPERMARKETS GROCERY STORES 

NSWARIA FOOD STOREARIA FOOD STORE

 34 Ross Street
North Parramatta

PH: 02 9683 7330
VIC

NSW

پدی سوپرمارکت
در بلک تاون

PEDDY
SUPERMARKET
PEDDY

SUPERMARKET

  111Main Street
 Blacktown NSW
PH: 02 8678 3413

NSW

36 Station Street Auburn
8021 9292

TRAVEL AGENTS
NSW

آژانس مسافرتی سان تراول 
  T: 02 8249 1832
M: 0403 421 955

Suite 305, Level 3, 32 York Street SYDNEY NSW 2000
Fax:02 92903854   Mobile: 0410439330

Tel: 02  8014  9608

لطفاً فقط در موارد ضروری با موبایل تماس بگیرید.

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی 

از استـرالیا به تـهران  یکطـرفه از 960 دالر دوطـرفـه 1420 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

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 

NSW

شعبه بولکهام هیلز
5A Old Northern Rd, Baulkham Hills

Ph: 02 9686 6301

397 Church St, North Parramatta
Ph: 02 9683 1916

شعبه نورت پاراماتا

 ,Shop 4, 348 Windsor Rdاستار سوپرمارکت
Baulkham Hills NSW 2153
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www.parslawyers.com.au
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با مدیریت زهرا فراهانی 
وکیل رسمی و عضو کانون وکالی ایالت نیوسات ولز

LAWYERS &  
 SOLICITORS 

CLEANING SERVICES

مایکل الدروپ پس از تساوی بدون گل مقابل 
بازی  خیلی  نشست خبری گفت:  در  پرسپولیس 
سختی برای ما بود. انتظار چنین بازی را داشتیم 
زیرا با تیم خیلی خوبی از ایران بازی کردیم که 
نیم ساعت  بوده.  لیگ کشورش خیلی خوب  در 
اول بازی برابر بود. وی ادامه داد: در دقایق آخر 
پنالتی  و  آوردند  فشار  ما  روی  خیلی  اول  نیمه 
گل  پنالتی  که  بود  ما  شانسی  خوش  از  گرفتند 
نشد. در ابتدا فرصت خوبی داشتیم که گل بزنیم 

اما این فرصت برای ما گل نشد.

ما  از  بیشتر  پرسپولیس  کرد:  تاکید  الدروپ 
خوب  فرصت  سه  ما  اما  داشت  گلزنی  موقعیت 
دروازه  تیرک  به  که  آخری  مخصوصا  داشتیم 
خورد. بازی خوبی بود و موقعیت های گل زیادی 
داشتیم. از گلرمان تشکر می کنم زیرا اگر او نبود 

ممکن بود مساوی نکنیم.
وی در مورد کلین شیت در یکی از ترسناک ترین 
خیلی  ــت:  داش اظهار  جهان  ورزشگاه های 
امتیاز را بگیریم ولی  خوشحالم. آمده بودیم سه 
یک امتیاز گرفتیم این بازی خوبی برای ما بود. 

همه تیم ما خوب بازی کردند و من فقط در این 
مسابقه تنها نبودم. سرمربی الریان در مورد اینکه 
تصور می شد که هواداران پرسپولیس بتوانند روی 
عملکرد بازیکنان تیم تان اثرگذار باشند، اما شما 
گفت:  گرفتید،  کار  به  مورد  این  در  تدبیری  چه 
با بازیکنان مان صحبت کرده بودیم و بازیکنان 
ما مقابل تماشاگران زیادی بازی کرده بودند. به 
ای  کننده  اذیت  جو  بود.  خوبی  خیلی  جو  نظرم 
برای ما نبود و آنها تیم شان را تشویق کردند تا 

تیم شان برنده شود.

الدروپ: اگر گلرمان نبود، با پرسپولیس مساوی نمی کردیم

 7 اختالف  به  توجه  با  و  مانده  بازی   7 تنها 
گرفته  قرار  قهرمانی  آستانه  در  چلسی  امتیازی، 
است. انگار برای اینکه تاتنهام صدرنشین جزیره 
شود باید یک معجزه دیگر به مانند فصل پیش 

رخ بدهد. 
لیگ  دوازدهم  از هفته  اینکه  به  توجه  با  چلسی 
برای  تیم  سزاوارترین  شاید  بوده  صدرنشین 
تاتنهام  دیگر  طرف  از  باشد.  جزیره  جام  کسب 
نتوانسته  و هیچگاه  بوده  دوم  تیم  هفته،  در 11 
در مقام نخست قرار گیرد. باید دید آیا می تواند 
در هفته های پایانی با لغزش چلسی صدرنشینی 
تکامل  و  روند  این  به  توجه  با  کند!؟  تجربه  را 
آبی پوشان پس از باخت 3 بر صفر مقابل آرسنال 
بوده  مشهود  کامال  مربی  تاثیر  ششم،  هفته  در 
آن  از  را  سهمش  بیشتر  پیروزی ها  این  است. 

کونته می داند نه کس دیگری!
پایان  در  اسپورت  اسکای  شبکه  کارشناسان 
هفته سی و دوم، به انتخاب بهترین مربی فصل 
پرداختند. گریم سونس، تیری آنری، جیمی کرگر، 
عنوان  به  را  کونته  کوین،  نیول  و  اسمیت  آالن 

آنها  بین  از  کردند.  انتخاب  فصل  مربی  بهترین 
تنها گری نویل نظری متفاوت داشت و پوچتینو 
را برگزید. آنری در خصوص این انتخاب گفت: به 
عنوان یک مربی هر کاری که باید انجام می داد 
را به شکلی کامل ارائه کرد. در سیستم وی هر 
بازیکن پیشرفت کرد و سرانجام تیمی فوق العاده 

ساخته شد. 
کرگر نیز اظهار داشت: کونته عملکردی بی نظیر 
در اولین فصل حضور خود داشت. ویکتور موزس 
را خرید در حالی که کسی فکر نمی کرد بازیکن 
چشم گیر  پیشرفت  باعث  همچنین  باشد.  خوبی 
ازارد، کاستا و کورتوآ شد. گری نویل در خصوص 
بین  در  کرد:  تصریح  نیز  خود  متفاوت  انتخاب 
من  عالقه  مورد  تیم  تاتنهام  جزیره،  تیم های 
است. پوچتینو با هزینه ای اندک تیمی فوق العاده 
ساخت. به نظرم این مربی کار بزرگی انجام داده 

است. 
سال های  مثل  برتر  لیگ  فصل،  اتمام  از  پس 
فصل  می کند.  انتخاب  را  مربی  بهترین  گذشته 

پیش، رانیری این جایزه را دریافت کرد.

کونته، بهترین مربی این فصل جزیره

ایوانکوویچ  برانکو  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
پس از تساوی بدون گل مقابل الریان در نشست 
خبری گفت: قبل از هرچیز به خاطر هواداران و 
بازیکنانم متاسفم که پیروز نشدیم. خیلی زحمت 
کشیدیم و می دانستیم الریان تیم عالی است اما 
ما بهتر بودیم 14 کرنر داشتیم و موقعیت های 

گلزنی زیادی و بهتری داشتیم.
نشدیم  داد: عجیب است که مجازات  ادامه  وی 
خودت  شانس  از  وقتی  زیرا  نشدیم  تنبیه  و 
استفاده نکنی مجازات می  شوی. خوشبختانه گل 
نخوردیم و همین یک امتیاز ما را در کورس نگه 
الهالل  با  بعدی  بازی  که  است  می دارد. طبیعی 

سرنوشت ساز خواهد بود.

خواه  ربیع  گفت:  تعویض هایش  مورد  در  برانکو 
را به زمین فرستادم تا آنچه که اتفاق باید افتاد 
نیاورد و  به دست  نیافتد و حریف شانس گلزنی 
را  جوانی  بازیکنان  کنیم.  محکم  را  زمین  وسط 
سختی  به  ما  جوان  بازیکنان  و  کرده ایم  جمع 

می توانستند در این بازی خودی نشان بدهند.

رویه  پرسپولیس وحدت  اینکه چرا  در مورد  وی 
می خورد  گره  کار  که  زمان هایی  در  تاکتیکی 
و  قهرمانان  لیگ  که  است  طبیعی  گفت:  ندارد، 
دارند  متفاوتی  ابعاد  و  متفاوت هستند  برتر  لیگ 
لیگ  در  دارند.  باالتری  کیفیت  مسابقات  این  و 
ایران بازیکنی مثل سوریا و تاباتا و گارسیا نمی 
بینید، این ها بازیکنان با تجربه بین المللی هستند 
نیست.  راحت  آنها  مقابل  بازی  است  طبیعی  و 
مقابل الریان تالش کردیم از میانه زمین و کناره 
پنالتی  و  کردیم  ایجاد  گلزنی  های  موقعیت  ها 
را هم از دست دادیم و پنالتی دوم روی علیپور 
گرفته نشد. قبال هم گفتم که امروز اولین باری 
است که تیمی مقابل ما شانس گلزنی ایجاد کرد 

و خوشبختانه بیرانوند واکنش های خوبی داشت 
تاوان  اشتباه  کوچک ترین  قهرمانان  لیگ  در  و 
را  تاثیرش  نشد  گل  که  پنالتی  و  دارد  سنگینی 
ما  بازیکنان  اشتیاق  اما  گذاشت  بازیکنان  روی 
اینجا رسید که  به  به خصوص در یک ربع آخر 
سازماندهی تیم مان بهم ریخت و در آن لحظات 

سخت است که واکنش نشان داد.

گلزنی  مشکل  زمانی  چه  اینکه  مورد  در  برانکو 
بله گلزن  اظهار داشت:  پرسپولیس حل می شود 
باید مادرزاد گلزن باشد. طبیعی است که موافقم 
و  می دهیم  دست  از  را  زیادی  فرصت های  که 
بازیکنان انرژی  زیادی خرج می کنند. وقتی آنها 
گل بشود شرایط هم خوب خواهد شد. بازیکنان 
متفاوت هستند و می توانیم از طارمی هم ناراحت 

باشیم اما او مقابل الوحده گلزنی کرد و در لیگ 
که  داریم  مهاجمانی  و  است  گل  اقای  هم  برتر 

گاهی دو گل هم نمی زنند.

از  پرسپولیس  هــوادران  ناراحتی  مورد  در  وی 
طارمی گفت: فقط می توانم بگویم ببخشید.

طارمی  اینکه  مورد  در  پرسپولیس  سرمربی 
نیست و  پنالتی زن خوبی  اما  باشد  گلزن خوبی 
انتخابش اشتباه بود گفت: او پنالتی در تمرینات 
نمی دانم  اما  کار می کند  و خوب  تمرین می کند 
بزند.  اینجوری  را  پنالتی  که  گرفت  تصمیم  چرا 
اگر می باختیم شرایط سخت می شد اما همچنان 
در کورس هستیم و نشان دادیم که خوب هستیم 

اما برای صعود این کافی نیست.

تیم های  مقابل  پرسپولیس  اینکه  مورد  در  وی 
دیگری  پلن  چرا  و  می شود  احساسی  دفاعی 
ندارد و طارمی هم در پایان مسابقه به هواداران 
عنوان  داده،  نشان  سکوت  عالمت  پرسپولیس 
کرد: کامال واقف بودیم و آگاهانه ریسک کردیم. 
به بازیکنان گفتیم که قلب تان باید ساق باشد و 
خونسرد باشید اما بازیکنان ایرانی احساسی بازی 
می کنند و انگیزه بیش از حد به دنبال برد بودند 
بالقوه  خطری  حمالت  ضد  در  است  طبیعی  و 
تهدیدمان می کند خوشبختانه نباختیم و خودمان 
و  آماده می کنیم و سیدجالل  بعد  بازی  برای  را 
سروش رفیعی محروم هستند. من ندیدم طارمی 
چه کرد و چه عالمتی نشان اما این آخرین پنالتی 
وقتی  تا  می زند  پرسپولیس  در  طارمی  که  است 

من سرمربی تیم هستم.

باید  گلزن  مدام می گویید  اینکه  مورد  در  برانکو 
گفت:  چیست  شما  نقش  و  کند  گلزنی  مادرزاد 
برتر  لیگ  در  طارمی  که  کرده  تالش  کادرفنی 
آقای گل شده است. در تیم ملی هم آقای گل 
قابل  کار  سادگی  به  می کنید  فکر  اگر  است. 
اصالح است درست. نیست پلی استینشن نیست 
و در فوتبال حرفه ای عوامل انسانی در آن دخیل 
به  را  ضعف ها  برخی  بازیکنان  برخی  و  هستند 
طرف می کنند و برخی نمی توانند ضعف هایشان 
و  زده  زیادی  گل های  طارمی  کنند.  برطرف  را 
مدام روی بهبودش کار می کنیم ونمی توان یک 
شبه و یک هفته و یک ماهه و شش ماهه کار 

را درست کرد. 
شاید سنش باالتر برود و تجربه اش باالتر برود 
ببینیم بهتر می شود یا نه او دومین سال است که 
برتر لیگ است. وقتی آمدم طارمی شش  گلزن 
گل زده بود و بعد از آن شانزده گل زده اکنون 

هم 14 گل زده است.

برانکو: عجیب است که چرا تنبیه نشدیم! 
تا وقتی من هستم دیگر طارمی در پرسپولیس پنالتی نمی زند

در  اند که  اعالم کرده  و مکزیک  کانادا  آمریکا، 
رقابت برای کسب میزبانی مشترک جام جهانی 

۲۰۲۶ شرکت خواهند کرد.
جام جهانی ۲۰1۶ اولین تورنمنتی خواهد بود که 
شمار کشورهای شرکت کننده در آن از 3۲ به 4۸ 

افزایش می یابد.
باشد  این سه کشور موفق  اگر تالش  به عالوه 
برای اولین بار خواهد بود که جام جهانی مشترکا 

در سه کشور برگزار می شود.
 ۶۰ میزبان  آمریکا  که  است  این  آنها  پیشنهاد 
مسابقه و کانادا و مکزیک هر کدام میزبان 1۰ 

بازی باشند.
برنده رقابت کسب میزبانی سال ۲۰۲۶ در سال 

۲۰۲۰ اعالم خواهد شد.
از موعد مقرر است به  این سه سال دیرتر  البته 
اعطای  پیرامون  فساد  ادعاهای  که  دلیل  این 
به   ۲۰۲۲ و   ۲۰1۸ جهانی  های  جام  میزبانی 

روسیه و قطر این فرآیند را با تاخیر مواجه کرده. 
آمریکا در سال 1۹۹4 میزبان جام جهانی بود که 
باالترین میانگین شرکت تماشاچی در تاریخ این 

اولین کشوری  را تجربه کرد. مکزیک  مسابقات 
بود که دو بار 1۹7۰ و 1۹۸۶ میزبان جام جهانی 
شد. کانادا قبال میزبان جام جهانی مردان نبوده 

جهانی  مسابقات  میزبان   ۲۰1۵ سال  در  اما 
دلیل  به  آسیایی  و  اروپایی  بود. کشورهای  زنان 
سیاست چرخشی فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، 
نمی توانند در رقابت برای کسب میزبانی ۲۰۲۶ 
شرکت کنند چون رقابت های ۲۰1۸ و ۲۰۲۲ در 

این دو قراره برگزار خواهد شد.
تورنمنت ۲۰۲۶ با 1۶ گروه 3 تیمی شروع خواهد 
شد و 3۲ تیم به مرحله حذفی صعود خواهند کرد.

کمیته اجرایی فیفا دیگر تصمیم گیرنده نهایی در 
مورد اینکه چه کشوری میزبان شود نیست.

می  تهیه  را  نهایی  فهرست  فیفا یک  در عوض 
کند تا ۲۰۹ کشور عضو به گزینه مورد نظر خود 

رای دهند.
جام جهانی ۲۰۲۶ اولین جامی است که میزبان 
یا میزبانان آن براساس این سیستم تازه انتخاب 

می شوند.

تالش آمریکا، کانادا و مکزیک برای میزبانی مشترک جام جهانی

زنان هوگوپوش کشورمان با کسب ۸ مدال طال، 
دوره  اولین  قهرمانی  شایستگی  با  برنز  و  نقره 

مسابقات جام ریاست آفریقا را کسب نمودند.
تکواندو،  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
نخستین دوره مسابقات جام ریاست آفریقا از روز 
تکواندوکار   33۹ حضور  با  فروردین(   1۹( شنبه 
آغاز  آگادیر  شهر  ایبیات  سالن  در  کشور   34 از 
به  کشورمان  زنان  تیم  ملی  قهرمانی  با  و  شد 
که  ایران  زنان  تکواندوي  تیم  ملی  رسید.  پایان 
وزن  در  اخوان  کیانا  و  مداحي  فاطمه  ترکیب  با 
4۶- کیلوگرم، سودابه پورصادقي و ناهید کیاني 
وزن  در  اموري  فاطمه  کیلوگرم،   -4۹ وزن  در 
۵3- کیلوگرم، مهسا جدي و طیبه پارسا در وزن 
در  پریسا جوادي  و  حنانه همتي  کیلوگرم،   -۵7
وزن ۶۲- کیلوگرم، هانیه اخالقي در وزن ۶7- 
مصطفایي  فاطمه  و  مخلصي  نفیسه  کیلوگرم، 
اکرم خدابنده در وزن  در وزن 73- کیلوگرم، و 
73+ کیلوگرم به مصاف رقبایش رفت، در پایان 
با کسب 3 مدال طال )فاطمه مصطفایی، فاطمه 
مداحی و اکرم خدابنده(، ۲ مدال نقره )کیانا اخوان 

و ناهید کیانی( و 3 مدال برنز )نفیسه مخلصی، 
امتیاز  هانیه اخالقی و سودابه پورصادقی( و 3۰ 

عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.
ساحل عاج با یک مدال طال، یک نقره، دو برنز و 
1۲ امتیاز نایب قهرمان شد، کرواسی با یک مدال 
طال، یک نقره، یک برنز و 11 امتیاز بر سکوی 
عنوان چهارمی  به  نیز  آلمان  تیم   و  ایستاد  سوم 

دست یافت.
همچنین با توجه به این که امتیازات ملی پوشان 
کشورمان از دیگر تیم ها باالتر است، در مجموع 
دست  به  را  قهرمانی  عنوان  نیز  مردان  و  زنان 

آوردیم.
هدایت تیم  ملی کشورمان برعهده مهرو کمراني 
به عنوان سرمربي و فاطمه صفرپور، سارا خوش 
به عنوان مربی  جمال فکری و ریحانه فوالدی 

بود. زهرا سروی نیز سرپرست تیم بود.
به  و  است   )G2( آفریقا  ریاست  جام  مسابقات 
ترتیب ۲۰،  به  برنز  و  نقره  دارندگان مدال طال، 
رنکینگ  افزایش  راستای  در  امتیاز   7.۲۰ و   1۲

المپیکی تکواندوکاران تعلق می گیرد.

تیم  ملی تکواندوی زنان بر سکوی قهرمانی مسابقات جام ریاست آفریقا ایستاد

شهر تهران روز هفتم آوریل/ 1۸ فروردین میزبان 
بود  قرار  بود.  ایران  در  بین المللی  ماراتن  اولین 
صدها دونده خارجی در این مسابقه شرکت کنند. 
محمد جعفرمرادی مقام اول را در این ماراتن به 

دست آورد.
کرده   ثبت نام  نیز  آمریکایی   ۲۸ مسابقه  این  در 
مبتکرهلندی  نشد.  داده  ویزا  آن ها  به  که  بودند 
با  ارتباطی  هیچ  موضوع  بود،  گفته  مسابقه  این 
 I RUN IRAN سیاست ندارد. شعار مسابقه هم
بود. چارلی بارکوفسکی دونده 37 ساله آمریکایی 
که برای ماراتن ایران ثبت نام کرده بود، درباره 
صادر نشدن ویزایش گفت:  »من چند سال پیش 
برای  داشتم  قصد  و  بودم  کرده  سفر  ایران  به 
االن  کنم.  شرکت  ماراتن  در  دومین بار  و  پنجاه 

خیلی ناراحتم.«

ماراتن بین المللی پرحاشیه در تهران
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آمریکا می گوید که در حمله موشکی روز جمعه 
به یک پایگاه هوایی سوریه در واکنش به حمله 
شیمیایی هفته پیش ۲۰ درصد هواپیماهای فعال 

سوریه نابود شده یا آسیب دیده است.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفت که سوریه 
اشتباه خواهد کرد اگر یک بار دیگر از سالح های 

شیمیایی استفاده کند.
سوریه حمله شیمیایی به شهر خان شیخون که 
در  کند.  رد می  را  است  کنترل شورشیان  تحت 
نفر   ۸۹ پیش  هفته  شنبه  سه  روز  در  حمله  آن 

کشته شدند.
صنعتی  کشور  )هفت   ۷ گروه  عضو  کشورهای 
جهان( مشغول دیدار در ایتالیا برای بحث درباره 
چگونگی قانع کردن روسیه به ترک متحد خود، 
دولت سوریه، در جنگ داخلی این کشور هستند.

دو  از  را  کروز  موشک   ۵۹ جمعه  صبح  آمریکا 
شعیرات  پایگاه  به  مدیترانه  در  مستقر  ناوشکن 

شلیک کرد.
به  پایگاه  این  به  حمله  که  گفت  ماتیس  آقای 
و  های سوخت  سایت  نابودی  یا  دیدن  خسارت 
درصد   ۲۰ و  هوایی  دفاع  های  توانایی  مهمات، 

هواپیماهای فعال سوریه منجر شد.
یا  گیری  توانایی سوخت  دولت سوریه  افزود:  او 
از  را  شعیرات  در  هایش  جنگنده  کردن  مسلح 
این  باند  از  استفاده  مقطع  این  در  و  داده  دست 
سوریه  برای  ای  فایده  نظامی  لحاظ  از  فرودگاه 

ندارد.
این  در  شدید  مادی  خسارات  به  سوریه  ارتش 
دفاع  وزارت  سخنگوی  اما  کرده  اذعان  پایگاه 
روسیه گفت که فقط شش هواپیمای میگ ۲۳ 
ها  ساختمان  از  شماری  عالوه  به  سوریه  ارتش 
شعیرات  به  موشک   ۲۳ فقط  و  شده  تخریب 

اصابت کرده است.
داد  نشان  ماتیس گفت که حمله موشکی  آقای 
که آمریکا نظاره گری منفعل نخواهد بود درحالی 
که )بشار اسد رئیس جمهور سوریه( مردم بیگناه 

را با سالح های شیمیایی به قتل می رساند.
که  گفت  سفید  کاخ  سخنگوی  اسپایسر  شان 
گزینه  جزو  سوریه  ارتش  علیه  بیشتر  عملیات 

هاست.
او گفت: منظره مردمی که با گاز خفه و زندگی 
آنها با بمب های بشکه ای ویران می شود باعث 

عملیاتی  چنین  شاهد  دیگر  بار  که  شد  خواهد 
را  آینده  در  مشابه  اقدامات  احتمال  ما  و  باشیم، 

مردود نمی دانیم.

موضوع بحث گروه ۷
با حضور وزرای خارجه در  روزه  این نشست دو 
لوکا واقع در توسکانی ایتالیا با هدف رسیدن به 
یک رویکرد واحد در قبال مناقشه سوریه برگزار 

می شود.
پیام  گفت  بریتانیا  خارجه  وزیر  جانسون  بوریس 
این نشست باید روشن باشد: اینکه باید والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روسیه را به دست کشیدن از 

حمایت از بشار اسد واداشت.
او گفت: او با حفظ پیوند با فردی که با مواد سمی 
دار  به مردم خود حمله می کند در حال خدشه 

کردن نام روسیه است.
تحریم  احتمال  درباره  نشست  این  در  گفت  او 
های بیشتر بر بعضی از چهره های نظامی سوریه 
و در واقع بعضی از چهره های نظامی روسیه که 
نقش  سوریه  نظامی  تالش  کردن  هماهنگ  در 

داشته اند بحث خواهد شد.
و  کریمه  انضمام  به  واکنش  در  قبل  از  روسیه 
هایی  تحریم  رشته  هدف  اوکراین  شرق  بحران 

آمریکا و اتحادیه اروپا بوده است.

های  مقام  علیه  ای  تازه  های  تحریم  اگر  اما 
نظر گرفته  در  با جنگ سوریه  ارتباط  در  روسیه 
شود بی سابقه خواهد بود. با این حال وضع چنین 

تحریم هایی اصال قطعی نیست.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه شنبه 
پس از شرکت در این اجالس به مسکو خواهد 
رفت تا مجموعه از درخواست های این گروه را 

مطرح کند.
یک  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری  حال  این  با 
»بی  آمریکا  که  نوشت  اروپایی  ارشد  دیپلمات 
هدف در تاریکی« در جستجوی انتقال قدرت در 

سوریه است.
ایتالیا،  آلمان،  فرانسه،  کانادا،  شامل  هفت  گروه 
ژاپن، بریتانیا و آمریکا است اما اتحادیه اروپا هم 

نماینده ای در آن دارد.

سیاست آمریکا در قبال سوریه چیست؟
چیست  سوریه  قبال  در  آمریکا  سیاست  که  این 
سوالی است که حاضران در این نشست خواستار 

روشن شدن آن هستند.
که  کرده  انتقاد  روسیه  از  شدیدا  تیلرسون  آقای 
دولت  شیمیایی  مظنون  حمله  مانع  نتوانسته 

سوریه به مردم خود شود.
اما او همچنین گفت که در مورد سوریه »موضع 

اصلی«  »اولویت  و  نکرده«  تغییری  ما  نظامی 
دولت  به  موسوم  گروه  دادن  شکست  واشنگن 
گیری  موضع  همچنین  است.  )داعش(  اسالمی 
های نیکی هیلی فرستاده آمریکا در سازمان ملل 

هم یکدست به نظر نمی رسد.
آقای  بود حذف  آنکه گفته  از  او یک هفته پس 
اسد از قدرت دیگر برای آمریکا در اولویت نیست 
به شبکه ان بی سی گفت: »ما به هیچ وجه نمی 
توانیم تصور کنیم که با وجود اسد در راس دولت 

سوریه صلح ممکن شود.«
هرگونه  که  اند  گفته  سفید  کاخ  در  آگاه  منابع 
تفاوت جزیی میان اظهارات او و سیاست دولت 

»ناخواسته و غیرعمدی« است.
هرگونه  از  آمریکا  جمهور  رئیس  اوباما  باراک 
مداخله مستقیم در جنگ داخلی سوریه پرهیز می 
به  با حمله موشکی  ترامپ  اینکه دولت  تا  کرد، 

پایگاه شعیرات این وضع را عوض کرد.
سیاست  جمعه  روز  تا  هم  ترامپ  آقای  حتی 
دیگری داشت. او در سال ۲۰۱۳ با اقدام نظامی 
در سوریه مخالفت کرده و در مبارزات انتخاباتی 
نه  کند  حل  را  آمریکا  مشکالت  داد  می  قول 

سوریه را.
او در جریان آن مبارزات ابراز نگرانی می کرد که 
اقدام نظامی در سوریه ممکن است به درگیری با 
روسیه منجر شود. علیرغم آنکه حمله به شعیرات 
از  بسیاری  اما  شود،  می  تعبیر  قاطعانه  عملی 
سیاست  در  اساسی  تغییری  شاهد  هنوز  ناظران 

آمریکا در مورد سوریه نبوده اند.

موضع سوریه و روسیه چیست؟
ارائه  شاهدی  هیچ  آمریکا  که  گوید  می  روسیه 

نکرده که سوریه سالح شیمیایی در اختیار دارد.
اسد  آقای  اصلی  حامیان  که  ایران،  و  روسیه 
اند در صورت حمالت  تهدید کرده  هستند، هم 

تازه هوایی آمریکا تالفی جویی خواهند کرد.
مشترک«  فرماندهی  »مرکز  که  ای  بیانیه  در 
متشکل از نیروهای متحد آقای اسد روز یکشنبه 
به  با قوت  این پس  آمده است: »از  منتشر کرد 
به خطوط  تعرضی  یا هرگونه  هرگونه متجاوزی 
قرمز از سوی هر کسی که باشد پاسخ خواهیم داد 
و آمریکا به خوبی از توانایی ما برای پاسخگویی 

آگاه است.«

حمله موشکی آمریکا ۲۰ درصد جنگنده های 
سوریه را از دور خارج کرد

 آشنایی به زبان انگلیسی در
 حد ابتدایی ضروریست. کار نیمه
 وقت در سراسر سیدنی و حومه

خواهد بود. لطفاً با ما بین ساعات
9صبح تا 5 بعدازظهر با تلفن 

9126 9489

آگهی استخدام
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 به چند نفر برای کار
Cleaning  تمیزکاری 

بطور نیمه وقت نیازمندیم

تماس بگیرید و یا روی دستگاه پیغام گیر
پیام و شماره تماس بگذارید

ما با شما تماس خواهیم گرفت
توجه:ما به زبان فارسی صحبت نمی کنیم

Asan
Driving School

NSW

Mobile: 0469 626 100
North Shore,Parramatta

& The Hills Shire

0408 462 662
www.nasergharibi.com

تدریس موسیقی
ناصر غریبی

ویولونیست و آهنگساز

برای آموزش ویلن 
و آواز هنرجو می پذیرد

قصابی ولیعصر
در مریلندز

 انواع گوشت تازه
گوساله - بره - بز - مرغ
گوشت آماده کباب کوبیده
گوشت آماده جوجه کباب
گوشت آماده چنجه کباب

با کیفیت باال و قیمت مناسب
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PH: 9897 7497
Shop 11, No 205

Merrylands Rd. Merrylands
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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
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آموزش رانندگی
در کلیه محلهای 

شرق سیدنی و مرکز شهر
توسط خانم مینو دایمی

آموزگار متخصص و باتجربه 
رانندگی را اصولی و در کمترین 

زمان ممکن بیاموزید
All Eastern Suburbs and City Area

Email: minoo_daemi@yahoo.com.au
www.live2drivedrivingschool.com.au

پیتزا آتیش
در مریلندز

 انواع پیتزا و ساندویچ های ایرانی
با کیفیت و خوشمزه

را در پیتزا آتیش مریلندز بیابید
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PH:8810 5682
Shop 7-251 Merrylands Rd, 

Merrylands

گروه بین المللی بحران: ادامه اختالف های غنی و عبداهلل 
ثبات افغانستان را متزلزل کرده

 با ارائه کلیه طرح های کالسیک و جدید پرده با پارچه ها و تورهای زیبا
مناسب با دکوراسیون داخلی و سلیقه شخصی شما

SILVER DECOR
پرده دوزی سیلور دکور

Ph: 02 9890 1034 | Mob: 0412 082 120
Email.silver.decor@live.com.au

 FREE
 Measure
& Quote

 اندازه گیری
 و قیمت گذاری
رایگان
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اجاره
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برای اطالعات بیشتر لطفًا تماس بگیرید

0412 082 120

یک دستگاه گرنی فلت 
یک خوابه با تمامی تجهیزات 

در منطقه نورت راکس  
برای کرایه موجود است. 

گرنی فلت 
واقع در نورت راکس

ترجیحًا به یک خانم 
یا زن و شوهر کرایه داده میشود

گروه بین المللی بحران در تازه ترین گزارش خود 
تشکیل  از  سال  نیم  و  دو  گذشت  با  که  نوشته 
حکومت وحدت ملی، آینده ا ی این حکومت و در 
همچنان  افغانستان  سیاسی  ثبات  بزرگتر  سطح 

متزلزل است.
در گزارش این نهاد که روز )۲۱ حمل/ فروردین( 
اختالفات  دچار  این حکومت  که  آمده  شد،  نشر 
تجدید  با  و  روبرو  هماهنگی  عدم  با  و  درونی 

فعالیت شورشیان نیز مواجه است.
به گفته این نهاد اگر این تنش ها حل نشده باقی 
بماند، خطر درگیری های داخلی و گسترش بیشتر 

ناامنی در افغانستان را افزایش می دهد.
جمهوری  رئیس  اختالف  که  افزوده  نهاد  این 
در  ابهام  دلیل  به  افغانستان  اجرایی  رئیس  و 
آن  براساس  که  است  سیاسی  توافقنامه ای 
شکل  آمریکا  کمک  با  ملی  وحدت  حکومت 
گرفت. براساس گزارش گروه بین المللی بحران، 
هریک از طرفین برداشت ها و تفسیرهای متفاوتی 
از این توافقنامه سیاسی و قدرت و صالحیت های 

مندرج آن دارند.
توافقنامه   براساس  که  است  معتقد  عبداهلل  آقای 
سیاسی حکومت وحدت ملی، ریاست اجرایی ۵۰ 
درصد سهم حکومت را باید در اختیار داشته باشد 
اما آقای غنی و مشاورانش تأکید دارند که قدرت 

نهایی طوریکه در قانون اساسی تعریف شده، در 
اختیار ریاست جمهوری  است.

تطبیق  برای  دو طرف  که  آمده  گزارش  این  در 
رتبۀ  بلند  پست های  عمدتا  سیاسی  توافقنامه 
تقسیم  متحدانشان  به  را  نظامی  و  غیرنظامی 
کرده اند و همچنین گفته شده که این تقرری ها 
آقای  قومیت صورت می گیرند؛  مبنای  بر  عمدتا 
غنی از میان قوم پشتون و آقای عبداهلل از میان 

قوم تاجیک افرادشان را انتخاب می کنند.
دلیل  همین  به  که  آمده  گزارش  این  ادامه  در 
گذاشته  کنار  جوامع  میان  در  تبعیض  احساس 
در  ازبک ها،  و  هزاره ها  ویژه  به  افغانستان،  شده 
این  و  شده،  تشدید  آنها  با  مشورت  عدم  نتیجه 
می شوند  نیز  توسعه ای  برنامه های  شامل  موارد 
و  قومی  شکاف های  شدن  بزرگ  به  خود  که 

منطقه  ای منجر می شود.
تمام  در  سیاسی  جناح گرایی  نهاد  این  گفته  به 
و  کرده  نفوذ  افغانستان  امنیتی  دستگاه  سطوح 
این روند ساختارهای فرماندهی نیروهای دفاعی 
این  را آسیب زده است و ظرفیت های  امنیتی  و 
نیروها را در مبارزه با گروه های مخالف شورشی 
که هر روز قدرتمند تر می شوند، تضعیف می کند.

در  اقتصادی  ثبات  و  پیشرفت ها  از  نهاد  این 
که  ــزوده  اف و  کرده  رضایت  ابــراز  افغانستان 

جمع آوری  بر  تر  شدید  کنترل  مالی،  اصالحات 
افغانستان  داخلی  درآمد  افزایش  باعث  مالیات 

شده  است.
گروه بین المللی بحران افزوده که تالش  ها برای 
کاهش فساد همواره با مقاومت شدید شبکه هایی 

در داخل و بیرون از حکومت مواجه است.
در ادامه گزارش آمده که بدون ایجاد اصالحات 
در نظام انتخابات و نهاد های انتخاباتی، انتخابات 
مجلس نمایندگان و شورای والیتی که قرار است 
سال  انتخابات  سرنوشت  به  شود،  برگزار  امسال 

۲۰۱۴ ریاست جمهوری گرفتار خواهد شد.
از  یکی  افغانستان  جمهوری  ریاست  انتخابات 
جنجالی ترین انتخابات تاریخ این کشور به شمار 

می رود.
این  به گفته  نیز  مقننه  و  قوه های مجریه  رابطه 
به اختالل در عملکرد حکومت شده  نهاد منجر 

است.
نظامی  و  مالی  کمک های  که  افزوده  نهاد  این 
بین المللی برای جلوگیری از پیشروی شورشیان 
آقای  به  نهایت  در  کشور  ثبات  اما  است،  مهم 
اختالفات  تا  دارد  بستگی  عبداهلل  آقای  و  غنی 
شان را کنار گذاشته و با همکاری با یکدیگیر در 
انسانی که  و  اقتصادی  امنیتی،  برابر چالش های 

افغانستان با آنها مواجه است، مبارزه کنند.

این چالشها مشروعیت دولت و بقای سیاسی این 
دو را نیز تهدید می کند.

اجرایی  رئیس  و  جمهور  رئیس  به  نهاد  این 
خصومت آمیز  سخنان  ابراز  از  که  کرده  پیشنهاد 
در محضر عام و مذاکراتی که منجر به تضعیف 
قدرت و صالحیت های هر دو می شود، خودداری 
مشورت  نمایندگان،  مجلس  با  مشورت  کنند. 
با  اقتصادی  و  سیاسی  مهم  طرح های  مورد  در 
حد  به  که  افغانستان  محروم  قومی   گروه های 
کافی در دولت حضور ندارند، از جمله هزاره ها و 
ازبک ها از پیشنهادهای دیگر این گروه به دولت 
است، زیرا احساس بی عدالتی در میان این اقوام 
به جدایی و بیگانگی آنان از دولت منجر خواهد 
و  نمایندگان  مجلس  انتخابات  زمان  اعالم  شد. 
تقرری های جانبدارانه و گماشتن  به  پایان دادن 
از  گروهی،  تعلقات  اساس  بر  پست ها  در  افراد 
جمله بر مبنای تعلقات قومی، در بخش اجرایی 
به دولت  نهاد  این  توصیه های دیگر  از  حکومت 

افغانستان است.
که  است  خواسته  افغانستان  دولت  از  گروه  این 
مجازات  و  شایسته  حرفه ای،  افسران  انتصاب  با 
آنانیکه در انجام وظیفه کوتاهی می کنند، توانایی 
و قابلیت های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 

را تقویت کند.

در روز جهانی مین روبی مقام های دولت افغانستان 
اعالم کرده اند که میانگین آمار قربانیان مین در 

این کشور ماهیانه به ۱۴۲ نفر می رسد.
رسیدگی  امور  در  دولت  وزیر  برمک،  ویس احمد 
حمل/  ۲۱( دوشنبه  روز  افغانستان  حوادث  به 

گفت  مناسبت  همین  به  مراسمی  در  فروردین( 
که این آمار شامل همه کسانی می شود که در اثر 

انفجار مین کشته یا زخمی می شوند.
در  مین  قربانیان  آمار  که  گفت  برمک  آقای 
افغانستان از سال ۲۰۱۱ تا حال به شدت افزایش 
 ۲۰۰۳ از  آن  از  پیش  که  گفت  او  است.  یافته 
مین  قربانی  نفر   ۳۶ متوسط  طور  به   ۲۰۱۱ تا 

می شدند.
این مقام دولت افغانستان گفت که در حال حاضر 
این کشور  در  زمین  مربع  کیلومتر  هزار  از  بیش 
زیر کشت مین است که از آن جمله ۴۰۰ کیلومتر 
مربع آن در سال های اخیر مین گذاری شده است.

او افزود که عملیات مین روبی در افغانستان یکی 
جهان  در  مین روبی  عملیات های  بزرگ ترین  از 

از ۱۹۸۹ آغاز شد و در  بوده است. این عملیات 
زمین  مربع  کیلومتر   ۲۵۰۰ از  بیش  مدت  این 
مین روبی شده است. آقای برمک ادامه جنگ و 
کمبود منابع مالی را از چالش های اصلی برنامه 
مین روبی در افغانستان دانست و از جامعه جهانی 
خواست که از این برنامه حمایت مالی کند. وزیر 
دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان گفت 
که پارسال از ۸۰ میلیون دالر مورد نیاز در عرصه 

مین روبی تنها ۳۵ میلیون دالر به دست آمد.
به گفته او، پیش از سال ۲۰۱۴ حدود ۱۴ هزار نفر 
در عرصه مین روبی کار می کردند، در حالی که در 
حال حاضر به دلیل نبود منابع مالی تنها ۹ هزار 

نفر در این کار مشغولند.
گفته  ملل  سازمان  مقام  یک  ترتیب،  همین  به 
که در سال گذشته ۲۰ مورد حمله و تهدید علیه 
که  شده  ثبت  افغانستان  در  مین روبی  کارمندان 

منجر به مرگ ۱۹ مین روب شده است.
در  مین روب ها  ربودن  از  بارها  افغانستان  در 
گروه  معمواًل  دولتی  منابع  است.  شده  گزارش 

آدم ربایی ها می دانند، چرا  این  را مسئول  طالبان 
که به گفته آن ها، این گروه مین گذاری می کند و 

مخالف مین روبی است.

کشتزارهای مین در افغانستان 
ماهانه ۱۴۲ نفر قربانی می گیرد

به یک هاوس کیپر قادر به انجام کلیه امور خانه
تمیزکاری، آشپزی، و خانه داری

 برای یک خانواده کوچک
 برای 3 تا 4 روز در هفته

 در غرب سیدنی
Kemps Creek منطقه کمپس کریک

نیازمندیم

آگهی استخدام

 تلفن تماس 959 862 0404 
Dجواد صادق
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سفارت روسیه در کابل گزارش ها مبنی بر حمایت 
مالی و تسلیحاتی این کشور از افراد گروه طالبان 

در افغانستان را رد کرده است.
این سفارت با نشر خبرنامه این خبرها را اتهامات 
جای  که  افزوده  و  خوانده  روسیه  به  بی اساس 
تعجب است که رجال دولتی، نمایندگان مجلس 
به  متهم  را  روسیه  پلیس،  ارشد  مقام های  و 

حمایت از تروریسم می کنند.
جمهوری  رئیس  غنی،  اشرف  محمد  نیز  دیروز 
طالبان  گروه  با  روسیه  ارتباط  درباره  افغانستان 
به  راه کمک  از  فکر می کند  که  گفت هر کس 
دشمنش به خود کمک می کند، در اشتباه است. 
هرکسی میان تروریست خوب و بد تفکیک قایل 

شود اشتباه می کند.
با تهدید تروریسم روبرو  بود که روسیه  او گفته 
است و با ابراز همدردی با روسیه گفته بود، چیزی 
که افغانستان آنرا متحمل می شد اکنون به یک 

پدیده جهانی تبدیل شده است.
سفارت روسیه افزوده که چندی قبل روزنامه های 
درباره  به روسیه  نمایندگان مجلس  و  افغانستان 

این  بودند.  داده  اخطار  طالبان  گروه  از  حمایت 
سفارت به طور مشخص به اظهارات نعیم اللی 
نمایندگان،  نماینده قندهار در مجلس  حمیدزی، 
اسداهلل  و  پکتیا  مردم  نماینده  کتوازی،  نادرخان 
شیرزاد فرمانده پلیس ۳۰۳ افغانستان را نادرست 
خوانده که گفته بودند حضور هیات نظامی روسیه 
حمایت  نمایانگر  پاکستان  شمالی  وزیرستان  در 
روسیه از دشمنان افغانستان است و این نظامیان 
آموزشی  مراکز  از  پاکستانی  نظامیان  با  همراه 

گروه طالبان دیدار کرده اند.
نیروهای  فرمانده  نیکولسون،  جان  ــرال  ژن
پیش  چندی  نیز  افغانستان  در  ناتو  و  آمریکایی 
در نشستی در واشنگتن گفت که روسیه هم به 
به  آنها  مانند  و  پیوسته  پاکستان  و  ایران  جمع 
اعمال نفوذ زیانبار در افغانستان می پردازد. ژنرال 
مشروعیت  تالش  در  مسکو  گفت،  نیکولسون 

بخشیدن به طالبان است.
اما سفارت روسیه در خبرنامه خود گفته که این 
معلومات  به  و  کرده  اتکا  نامعلوم  منابع  به  افراد 
نیز  این  از  قبل  روسیه  ندارند .  دسترسی  دقیق 

ارتباط با گروه طالبان را رد نکرده بود. در دسامبر 
سال گذشته میالدی الکساندر مانتیتسکی، سفیر 
روسیه در افغانستان گفته بود که تماس کشورش 
شهروندان  از  حفاظت  هدف  با  طالبان  گروه  با 
روسیه و کمک به روند صلح در افغانستان است.

آقای مانتیتسکی گفت: ما برای حفاظت از دفاتر 
همچنین  و  روسیه  کنسولگری های  و  سیاسی 
امنیت آسیای میانه با طالبان در تماس هستیم. 
روسیه همچنین بدین باور است که روند مصالحه 
به  باید  روند  این  است.  افغانستان  سود  به  ملی 

رهبری و مالکیت افغان ها به پیش برده شود.
سفارت روسیه افزوده که چندی قبل عمر صافی، 
روسیه  که  بود  گفته  قندوز  شده  برکنار  والی 
مهمات،  اسلحه،  شب،  در  دید  مدرن  تجهیزات 
در  تی-۶۲  تانک های  شمول  به  سنگین  سالح 
گفته  رسانه ها  به  و  قرارداده  اختیار گروه طالبان 
تعمیر  مراکز  روسیه  تاجیکستان،  خاک  در  که 
وسایل نظامی زرهی برای طالبان ایجاد کرده که 
از مسیر دریایی پنج به آنجا انتقال داده می شود.

نیروهای  به حضور  توجه  با  افزوده که  نهاد  این 

ترین  مدرن  با  که  افغانستان  در  آمریکا  و  ناتو 
تجهیزات فنی مجهز هستند، آنها نتوانسته حتی 
یک قطعه عکس، نوار تصویری، تصویر برداری 
از  روسیه  حمایت  ثبوت  از  ماهواره ای  و  هوایی 

طالبان ارائه نمایند.
این  نشر  عقب  در  که  گفته  روسیه  سفارت 
کمپین  یک  واضحًا  مزخرف  مفکوره های  چنین 
است  سیاه  عمومی  روابط  بنام  شده  کارگردانی 
از  را  توجه  می توانند  ماهرانه  بسیار  طور  به  که 
و  ساخته  منحرف  خود  کارفرمایان  ناکامی های 
ناموجود  دشمن  یک  بسوی  دیگری،  طرف  به 
متوجه سازند. سفارت روسیه تاکید کرده که تمام 
اتهامات در مورد تمویل و کمک مادی فنی گروه 
طالبان عاری از حقیقت بوده و در مرحله پیچیده 
روند  برای  نمی تواند  سیاه  روابط عمومی  کنونی 

صلح افغانستان ثمر بخش باشد.
روند  در  مفید  سهم  روسیه  که  گفته  نهاد  این 
ایفا می کند که  افغانستان  در  تروریسم  با  مبارزه 
این  تجهیز  و  امنیتی  نیروهای  افسران  آموزش 

نیروها دلیل بر این مدعا است.

روسیه حمایت از گروه طالبان را رد کرد

وزارت  و   )WHO( جهانی  بهداشت  سازمان 
که  کردند  اعالم  افغانستان  صحت  بهداشت/ 
مسابقه  در  افغان  دختر  حماسی،  سامعه  نقاشی 
را  بهداشت جهانی مقام سوم  منطقه ای سازمان 

گرفته است.
شمال  در  کاپیسا  والیت  از  ساله   ۱۷ دختر  این 
کابل است و در مرکز آشیانه شهر کابل نقاشی 

آموخته است.
کودکانی  و  یتیم  کودکان  برای  آشیانه  مرکز 
آموزش های  زمینه  می کنند،  کار  جاده  روی  که 

حرفه ای را فراهم می کند.
است  افسردگی  باره  در  افغان  دختر  این  نقاشی 
و مقام سوم را در میان شرکت کنندگانی از ۲۲ 

کشور جهان گرفته است.
بود  توانسته  او  که  گفت  بی بی سی  به  سامعه 
او  گفته  به  دهد.  نشان  نقاشی  در  را  افسردگی 

فردی که دچار افسردگی است بیمار و در تاریکی 
قرار دارد و افراد سالم می توانند او رانجات دهند.

افسردگی  باعث  خشونت  و  جنگ  که  گفت  او 
شده  داده  نشان  نقاشی  این  در  و  می شود  افراد 
که افراد سالم جامعه می تواند دست افراد افسرده 

را بگیرند.
او به سازمان بهداشت جهانی گفته که خواهرش 
و  عالیم  او  و  بود  افسردگی  بیماری  دچــار 
نشانه های افسردگی را به خوبی می داند. به گفته 
سامعه خواهرش برای مدت طوالنی می خواست 
صحبت  کسی  با  و  بنشیند  تنها  تاریکی  در  که 

نکند.
او گفت: من و مادرم تالش  کردیم که با خواهرم 
بهتر شد.  او  نهایت وضعیت  در  و  صحبت کنیم 
توانستم  من  شد.  نقاشی ام  برای  آور  الهام  این 

خواهرم را از تاریکی به روشنایی بکشانم.

او آرزو دارد که به دانشگاه برود و حقوق بخواند. 
بعد از ختم درسهایش دوباره به زادگاهش والیت 
کاپیسا برگردد و امیدوار است به زنانیکه در این 

والیت مشکل دارند، کمک کند.
در  جهانی  بهداشت  سازمان  اعالم  براساس 
افسردگی  دچار  نفر  میلیون   ۳۰۰ جهان  سراسر 
سالهای  میان  در  افراد  این  درصد   ۱۸ هستند. 
۲۰۰۵ الی ۲۰۱۵ به این بیماری مبتالش شده اند.

براساس  که  می گوید  جهانی  بهداشت  سازمان 
در  نفر  میلیون  یک  از  بیشتر  نهاد  این  ارزیابی 
نیز  نفر  افسردگی و ۱.۲ میلیون  افغانستان دچار 
دچار اختاللهای روانی هستند که به نظر می رسد 

ارقام واقعی بیشتر از این باشد.
بیکاری،  جنگ،  ناامنی،  فقر،  که  گفته  نهاد  این 
معلولیت، خشونت های جنسیتی و استفاده از مواد 

مخدر عامل این بیماری است.

نقاشی دختر افغان در مسابقه سازمان بهداشت جهانی مقام سوم را گرفت

مسئوالن اتاق تجارت و صنایع افغانستان اعالم 
و  افغانستان  میان  تجاری  مبادالت  که  کردند 

قزاقستان به ۴۳۷ میلیون دالر رسیده  است.
برای توسعه بیشتر روابط تجاری میان افغانستان 
و  افغانستان  صنایع  و  تجارت  اتاق  قزاقستان،  و 
بازرگانان قزاقستانی روز شنبه ۱۹ حمل/فروردین 

نشست مشترکی در کابل برگزار کردند.
واردات  حجم  دوطرف  مقام های  اعالم  براساس 

 ۴۲۶ به  و  یافته  افزایش  قزاقستان  از  افغانستان 
میلیون دالر رسیده و صادرات افغانستان هم به 

این کشور ۱۱ میلیون دالر است.
تولیدات  مرمر،  سنگ  افغانستان  عمده  صادرات 
کشاورزی، میوه خشک و قالی اعالم شده  است. 
سوخت،  مواد  بیشتر  قزاقستان  از  نیز  افغانستان 

گاز، آهن، غله جات و دارو وارد کرده  است.
افغانستان قبل از این وابسته به واردات از پاکستان 
و ایران بود. با باال گرفتن تنش میان افغانستان و 
پاکستان در سالهای اخیر، کابل تالش کرده است 
میزان وابستگی خود را به پاکستان کاهش دهد.

برای کابل کشورهای آسیایی میانه بدیل خوبی 
برای پاکستان به شمار می رود.

و  افغانستان  بازرگانان  مشترک  نشست  در 
صنایع  و  تجارت  اتاق  تالش  با  که  قزاقستان 
برگزار  کابل،  در  قزاقستان  سفارت  و  افغانستان 
در  که  کردند  اعالم  افغانستان  مقام های  شد، 
قزاقستان  با  تجارتی  روابط  توسعه  با  اند  صدد 
و  چین  کشورهای  به  افغانستان  بازرگانی  مسیر 

روسیه را نیز باز کنند. خان جان الکوزی، معاون 
اتاق تجارت و صنایع افغانستان در نشست امروز 
ترانزیت،  بخش  سه  در  افغانستان  که  گفت 
قزاقستان  طرف  با  تجارت  و  سرمایه گذاری 

گفت وگو خواهد کرد.
اتصال  برای  مهم  حلقه  قزاقستان  که  گفت  او 
و  به حساب می آید  به چین و روسیه  افغانستان 
کابل از این طریق به دریای سیاه وصل خواهد 

شد.
قزاقستانی  الکوزی سرمایه گذاران  آقای  گفته  به 
و  خوراکه  مواد  تولید  زمینه  در  خوبی  تجارب 
صنعتی دارند. افغانستان نیز امکانات الزم را برای 
تولید این مواد دارد که می تواند برای همکاری دو 

طرف کمک کند.
رضایت  بتواند  که  امیدواراست  افغانستان 
قزاقستان را برای صدور میوه اش از راه این کشور 

به روسیه جلب کند.
میلیون تن  از یک  بیش  افغانستان سال گذشته 
توانست ۱۴۰  تنها  که  کرد  تولید  و سبزی  میوه 

هزار تن آن را صادر کند و از آن میان ۱۳۰ هزار 
تن آن به پاکستان صادر شد.

انور اسماعیل اوف، مستشار سفارت قزاقستان در 
ترانزیتی  مشکالت  گفت،  نشست  این  در  کابل 
بازارهای  به  دسترسی  بــرای  افغان  تاجران 

قزاقستان حل خواهد شد.
قزاقستانی  اکنون ۴۴ شرکت سرمایه گذاری  هم 
افغانستان سرمایه  میلیون دالر در  ازرش ۳۰  به 

گذاری کرده اند.
از پاکستان به  دو سال قبل ارزش مواد وارداتی 
دالر  میلیارد   ۳.۸ سال  اول  ماه   ۶ در  افغانستان 

اعالم شده بود.
و  و صنایع  بازرگانی  مشترک  اتاق  سال  این  در 
معادن ایران و افغانستان اعالم کرد که به ارزش 
افزون بر ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر از ایران به 

افغانستان کاال صادر شده  است.
ارزش واردات ایران از افغانستان نیز در سال ۹۲ 
اعالم  دالر  هزار   ۲۹۷ و  میلیون   ۳۲ خورشیدی 

شده بود.

مبادالت بازرگانی افغانستان و قزاقستان به ۴۳۷ میلیون دالر رسید



THE PERSIAN HERALD National Weekly Persian Newspaper
Vol 29, Issue 1003 Thursday 13th April 2017

DOWNLOAD 
injob APP FOR FREE

PERSIAN BUSINESS DIRECTORY AUSTRALIA & NEW ZEALAND
راهنمای مشاغل ایرانیان و فارسی زبانان استرالیا و نیوزیلند

 Tel: 02 8883 5551 | Mob:0418 660 399 
admin@injob.com.au |  admin@persianherald.com.au  | parsianaustralia@yahoo.com

اپلیکیشن اینجاب دستیابی به مشاغل مورد نیاز را در کوتاهترین مدت برای شما آسان میکنید

Call / Email/ Navigate/ Nearby Services      Tap & Go

 ELECTRICAL
CONTRACTORS

 LAWYERS &
SOLICITORS  IMMIGRATION 

&
VISA SERVICES

 MONEY
EXCHANGE

 DRIVING
SCHOOL

 TRAVEL
AGENTS

HAIR
  & BEAUTY

SALONS

 CATERING
&

 RESTAURANT

 SUPERMARKETS 
  GROCERY STORES

ADVERTISE WITH US  AND
MAKE YOUR BUSINESS STAND OUT FROM THE CROWD

با مراجعه به سایت خبری پرشین هرالد 
کلیه فارسی زبانان میتوانند روزانه در جریان آخرین رویدادهای خبری 

در ایران، افغانستان و سراسر جهان قرار بگیرند

www.persianherald.com.au Read The Persian Herald online

هر جمعه میتوانید نسخه جدید هفته نامه پیک پارسیان را در این سایت در قسمت Persian Herald Weekly  بیابید.

Easy Install
Just Scan it

برای دانلود کردن 
اپلیکیشن اینجاب 
میتوانید این کد را 

اسکن کنید. 


	Persian170413p001
	Persian170413p002
	Persian170413p003
	Persian170413p004
	Persian170413p005
	Persian170413p006
	Persian170413p007
	Persian170413p008
	Persian170413p009
	Persian170413p010
	Persian170413p011
	Persian170413p012

