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PROTECTIVE PROCEDURES IN PLACE

WE WANT TO  
PROTECT  

OUR READERS!
This publication was  

produced with care regarding  
transmission of the virus.

Web Express Printing & Mailing is the proud 
printer of over 100 newspapers and magazines. 
Publishers facing this crisis need to keep 
their communities together. Web Express is 
committed to help them do that by continuing 
to print your community newspapers.  
The papers you read and depend on will be 
there for you for as long as possible. 

Web Express is also committed to providing 
safety for employees, publishers and their 
readers to prevent the spread of COVID-19. 
We have undertaken numerous disinfecting 
measures like crew separation and equipment 
wipe down.  We have also limited entry from 
delivery people and customers to increase social 
distance. Currently we understand the virus 
is NOT easily passed on paper (according to 
the World Health Organization spokesperson 
on CNBC they have not issued a warning 
regarding the passing of the virus on paper)  
BUT to reassure readers the manufacturing 
process requires VERY LITTLE TOUCH 
from our staff. See pictures for further 
understanding. 

Glossy covers and sheets begin as blank sheets  
and end printed and stacked. 

In the folding process press sheets are untouched 
until they are stacked and handled by staff 
wearing gloves on the edge of the paper.

Finished product is stacked on a skid and protective shrink wrap  
is used to secure the product before delivery. 

The magazines and newspapers begin  
as pristine untouched rolls of paper.

The paper is pulled untouched through the 
machine at 30,000 copies per hour. 

The machine folds the newspapers  
and is belt delivered.

In the binding process gloves are worn to reduce  
touching of the products and the edges are trimmed  

off in the process reducing to near-zero human touch.  

Staff wear gloves with any shared equipment.
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خوانندگان محترم نشریه پیوند ونکوور اطالعیه زیر
توسط چاپخانه ای که نشریه پیوند در آن به چاپ میرسد 

برای ما فرستاده و درخواست شده است
 تا آن را به اطالع خوانندگان خود برسانیم.

» به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کووید-۱۹، 
پرسنل و کادر چاپخانه تمامی اصول بهداشتی را 

رعایت کرده و نهایت سعی و تالش خود را در این راه 
انجام می دهند. به همین منظور رفت و آمد در محیط 
چاپخانه را به حداقل رسانده و کلیه تجهیزات به طور 
مرتب ضدعفونی می شوند. در حال حاضر بر اساس 

توصیه سازمان جهانی بهداشت این ویروس به آسانی 
از طریق کاغذ قابل انتقال نمی باشد و در این مورد 
اخطاریه ای صادر نشده است، با این حال به منظور 
اطمینان خاطر خوانندگان مراحل آماده سازی، چاپ 
و تحویل نشریات با کمترین تماس دست از سوی 

کارکنان این چاپخانه انجام می شود. «

جاستین ترودو: 
هنوز با زندگی عادی فاصله زیادی داریم

مقامات بهداشت کانادا پیش بینی می کنند تا ۱۵ اپریل ۷۰۰ نفر جان خود را از دست خواهند داد 

مقامات ارشد بهداشت کانادا روز پنج شنبه پیش بینی 
کردند تا روز ۱5 اپریل ممکن است تعداد مبتالیان به 
کووید-۱۹ در کانادا به ۳2 هزار نفر رسیده و میانگین 

5۰۰ تا 7۰۰ نفر جان خود را از دست بدهند. 
آنها همچنین پیش بینی کردند در طول دوره اپیدمی 
آمار تلفات در کانادا ممکن اســت به  ۱۱ تا 22 هزار 
نفر برســد. این مقامات از مردم خواستند کماکان به 
توصیه های بهداشــتی در این زمینه توجه کرده  و تا 

حد امکان از منزل خارج نشوند. 
بر اساس این پیش بینی حدود 2،5 تا 5 درصد جمعیت 
کانادا )۹۳4 هزار نفر-  ۱.۹ میلیون نفر(  به این بیماری 

مبتال خواهند شد. 

در حال حاضر تعداد مبتالیان هر پنج روز دو برابر شده 
است که بنا به گفته مقامات بهداشت  کانادا در مقایسه 

با سایر کشورهای جهان روند بهتری بوده است .
دکتــر ترزا تم گفت هنوز زود اســت تا بتوانیم زمان 
اوج گرفتــن اپیدمی را در کانادا پیش بینی کنیم. وی 
همچنیــن تاکید کرد ایــن پیش بینی ها صد درصد 
نیستند ولی می تواند ما را برای برنامه ریزی بهتر آماده 

سازد.
به گزارش ســی تی وی نیوز، جاســتین تــرودو روز 
چهارشــنبه پس از گذراندن دوره یک ماهه قرنطینه 
خانگــی خود برای اولیــن بار با کابینــه در پارلمان 
حضــوری مالقات کرد. وی قبل از ورود به پارلمان به 

خبرنگاران گفــت هنوز با زندگی عادی فاصله زیادی 
داریم و بازگشــت به حالت عادی ماه ها طول خواهد 

کشید.
جاستین ترودو روز پنج شنبه بار دیگر از مردم خواست 
در خانه بمانند تا خود و دیگران را در برابر این ویروس 
محفوظ نگه دارند. وی تاکیــد کرد دولت صددرصد 
تالش خود را برای حمایت از کانادایی ها انجام می دهد 
تا حد امکان عواقــب جانی و مالی اپیدمی را کاهش 
دهد. ترودو اضافه کرد تا زمانی که واکســن مبارزه با 
ویرس کووید-۱۹ در دســترس مردم قرار نگیرد این 
مراقبت ها ادامه خواهد داشت و ممکن است ماه ها ادامه 

داشته باشد.
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هرجمعهمنتشرمیشود

رضاتقیزاده

چرا »تروریست های درمانی«
 به درخواست وام ایران

» نه« گفتند؟

موضوع رد درخواست ایران برای دریافت کمک پنج میلیارد 
دالری از صندوق جهانی پول )IMF( برای مقابله با شیوع 
ویروس کورونا، بعــد از مصاحبه مفصل محمد نهاوندیان 
با تلویزیون ســی ان ان، در اظهارات روز چهارشنبه حسن 
روحانی در نشست هیئت دولت نیز مطرح شد و مورد انتقاد 

تند او قرار گرفت.
حسن روحانی که از آمریکا به عنوان »تروریسِت درمانی« 
یاد می کرد، در بخش مقدماتی اظهارات خود مدعی شــد 
که ایران از نقطه اوج شــیوع کورونا عبور کرده؛ ادعایی که 
نه مورد قبول سازمان بهداشت جهانی است و نه با واقعیت 
صحنه در داخل کشور هم خوانی دارد، و عالوه بر آن از سوی 
محافل پزشکی و تخصصی ایران، و همچنین همکاران خود 
او در وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کورونا مردود خوانده 

شده است.
او در صحبت های روز چهارشنبه خود، که مانند اظهارات 
هفته گذشته به الیحه دفاعیه از عملکرد دولت شبیه بود 
تا طرح مشکالت مردم و اقدامات الزم برای کاهش آن، از 
ایران تصویری ترسیم کرد که در آن کمترین مشکلی دیده 
نمی شود؛ تجهیزات تشخیص و درمان کووید-۱۹ در داخل 
تولید و در اختیار همه قرار دارد، انبارها مملو از کاال و غالت 
است، سدها آبگیری و مسیل ها الی روبی شده و حتی برای 
جاری شــدن سیل در بلوچستان و سیستان هم، به دلیل 

آمادگی برای ذخیره سازی آب، باید خوشحال بود!
حتــی اگر نیمی از اظهارات روحانی، که گویی در ســیاره 
دیگری زندگی می کند، در مورد مرتب بودن اوضاع ایران از 
هر جهت، واقعیت داشت می توان پرسید با این همه اصرار 
پنج میلیارد دالر پول نقــد را برای مصرف در کدام نقطه 

دیگر دنیا می خواهید؟

دالیلتقاضایوامکالن

درخواست وام پنج میلیارد دالری ایران از صندوق جهانی 
پول یک تصمیم صرفاً سیاســی اســت و دولت روحانی 
اطمینان دارد که پرداخت چنین پولی با این حجم، نه در 
توان صندوق بین المللی پول است، نه با نیازهای فوری ایران 
در مقایسه با سایر کشورهای عضو صندوق می خواند و نه به 
دلیل وضعیت بانکی ایران، بخصوص بعد از قرار گرفتن در 
 )FATF( لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی

قابل تحقق است.
ایران با حدود ۳.4 میلیارد دالر ســهم در صندوق، یکی از 
سهامداران کوچک به شــمار می رود، در حالی که آمریکا 
با بیش از ۸2 میلیارد دالر )بالــغ بر ۱۶ درصد حق رأی( 
بزرگترین سهام دار و از این لحاظ با فاصله زیاد قبل از ژاپن 

)۶ درصد( و چین )۶ درصد( قرار دارد.
پرداخت کمک اضطراری صندوق به کشــورهای عضو به 
نسبت نیاز آنها، توانایی بازپرداخت وام و نقش وام پرداخت 
شــده در ایجاد تعادل پولی و شــرایط اقتصادی در کشور 

دریافت کننده صورت می گیرد.
ایــران در فاصله ســال های ۱۳۳۰ و زمــان دولت محمد 
مصدق، تا سال ۱۳5۰ و در دولت هویدا، یک رشته وام های 
کوچک از صنــدوق دریافت کرد که مجموعه آنها، معادل 
۱۸4 میلیون دالر، در سال ۱۳52 به طور کامل بازپرداخت 
شد و سال بعد از آن )پنج سال قبل از انقالب( به سرگروهی 
کشورهای الجزیره، افغانستان، پاکستان، مراکش، تونس و 

غنا درآمد، و عضو هیئت مدیره صندوق نیز شد.
نیت اصلی دولت روحانی برای درخواست وام کالن و غیر 
قابل دریافت از صندوق بین المللی پول بخشی به مشکالت 
مالی آن باز می گردد که با کاهش قیمت نفت حادتر شده و 

بخش دیگر به حوزه اقتدار خامنه ای که با استفاده از شورای 
نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، مانع از قانونی شدن و 
اجرای الیحه های چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی 
علیه پولشویی شد که امروز یکی از موانع جدی پرداخت وام 

از سوی هر بانکی به ایران است.
نکته دیگری که دولت روحانی را تشویق به طرح درخواست 
وام غیــر قابــل دریافت از صندوق بین المللــی پول کرد، 
نشــان دادن غیرمستقیم قدرت آمریکا در تحمیل خفقان 
مالی علیه جمهوری اسالمی و زیان بخشی سیاست مورد 
عالقه خامنه ای برای بســته نگاه داشــتن در مذاکرات و 
ممانعت از آشتی با آمریکاست؛ موضوعی که با اجرای طرح 
وســیع تبلیغات »لغو تحریم ها« با همین هدف در جبهه 
دیگری پیگیری می شــود، در حالی کــه روحانی می داند 
که تحریم های آمریکا علیه ایران بدون مذاکره مستقیم با 

واشینگتن برداشتنی نیست.

نقشآمریکادررددرخواستوامایران

انتخاب اعضای شورای حکام 24 نفری صندوق بین المللی 
پول که بازوی اجرایی آن به شــمار می رود، توســط ۱۸۹ 

کشور عضو و به نسبت سهم آنها صورت می گیرد.
بیشــترین رأی در تعیین اعضای شورای حکام متعلق به 
آمریکاست و با توجه به نحوه تصمیم گیری شورای حکام که 
در موارد متعارفی با اکثریت 7۰ درصد و در تصمیم گیری های 
کالن با اکثریت ۸5 درصد انجام می شود، برخالف ادعای 
آقای محمد نهاوندیان که در مصاحبه اخیر با کریســتین 
امانپور از شبکه ســی ان ان مدعی شده بود »آمریکا دارای 
حق وتو نیست و درخواست وام ایران در دست بررسی و در 
جریان است«، آمریکا در تصمیم گیری های صندوق )عمالً( 

از حق وتو برخوردار است.
صندوق بین المللی پول، و بانــک جهانی که رئیس آن با 
پیشــنهاد رئیس جمهور آمریکا و از یک کشــور اروپایی 
انتخاب می شود، دو نهاد جهانی مالی متصل به سازمان ملل 
محســوب می شوند و در آمریکا مستقر هستند، و هر یک 
به ترتیب مسئولیت نظارت بر اقتصاد کالن و اقتصاد خرد 
در جهان را عهده دارند که این دو مسئولیت مکمل، شاید 
زیبنده بازبینی و تجدید نظر و جابه جایی بین آن دو است.

قدرت پولی تعیین کننده در هر دو نهاد دالر آمریکا و بعد از 
آن واحد پول اتحادیه اروپا )یورو( است و آرای تعیین کننده 
در شــورای حکام صندوق بین المللــی پول نیز به همین 

نسبت تقسیم شده است.
تصمیم گیری کالن توسط صندوق بین المللی پول، از جمله 
قبول درخواســت جمهوری اسالمی برای دریافت وام پنج 
میلیارد دالری، بدون موافقت آمریکا امکان پذیر نیســت، 
چنانکه لغو تحریم های آمریکا علیه ایران نیز به رغم کمپین 
تبلیغاتی و بسیار پرهزینه آقای ظریف )دعوت از سی ان ان 
بــرای مصاحبه با نهاوندیان، چاپ مقاله در وال اســتریت 
جورنال، جمع کردن امضا از چهره های شــناخته شــده 
اروپایی و تماس با نمایندگان دمکرات در کنگره آمریکا...(، 
بــدون اعالم آمادگی رســمی تهران بــرای انجام مذاکره 

مستقیم با واشینگتن، راه به جایی نخواهد برد.
در حقیقت با اجرای کمپیــن تبلیغاتی »لغو تحریم های 
آمریکا« و همزمان در خواست وام پنج میلیارد دالری غیر 
قابل پرداخت از صنــدوق بین المللی پول به بهانه مقابله 
با شــیوع کرونا، حسن روحانی ورشکستگی مالی دولت و 
زیان های ادامه خودداری از مذاکره مستقیم با آمریکا را به 

رخ علی خامنه ای می کشد.

درخواســتوامپنجمیلیارددالریایرانازصندوقجهانیپولیکتصمیمصرفاًسیاسیبودو
دولتروحانیاطمینانداردکهپرداختچنینپولیبااینحجم،نهدرتوانصندوقبینالمللی
پولاست،نهبانیازهایفوریایراندرمقایسهباسایرکشورهایعضوصندوقمیخواندونهبه
دلیلوضعیتبانکیایران،بخصوصبعدازقرارگرفتندرلیستسیاهگروهویژهاقداممالیعلیه

پولشوییقابلتحققاست.

فوران خوبی ها
 و پیامدهای اراده نشده اما مثبت بحران کرونا

در میان خرواری از خبر  های بد در کشور  هایی که با ویروس 
کرونا دارند دســت و پنجه نرم می کنند، گهگاه خبر  های 
مثبتی نیز به چشم می خورد که افراد و گروه   های اجتماعی 
باید نسبت بدان   ها مطلع شوند تا امید تالش برای غلبه بر 
این بحران را از دســت ندهند. این بحران می تواند در دراز 
مدت پیامد  های مثبتی، مثل باز شــدن چشم جهانیان بر 
رفتار دولت   های دروغگوی چین کمونیستی و ایران تحت 
حکومت اسالمی داشته باشد. جوامع خانه نشین امروز، فقط 
با مرگ و کیسه   های حامل اجساد و تعطیل کسب و کار  ها و 
دوری اعضای خانواده   های بزرگ از یکدیگر مواجه نیستند. 
در این نوشته، به چند پیامد مثبت بحران کرونا در جامعه 
امریکا اشــاره می کنم و بعد، آن  هــا را در جامعه ایران نیز 

جست وجو می کنم:

۱.خالیشــدنپناهگاههایحیواناتخانگیدربرخی
ایــاالتدرامریکا-مردم امریکا ســاالنه حــدود هفتاد 
میلیارد دالر )ســال 2۰۱7( برای نگــه داری از حیوانات 
خانگی صرف می کنند، اما با این حال حیواناتی هســتند 
که مواظبت کنندگان خود را از دســت می دهند یا قربانی 
خشونت می شوند، و شهرداری   ها و نهادهای حامی حقوق 
حیوانات از آن  ها نگه داری می کنند. در دوران بحران کرونا 
هم به دلیل نیاز به همدم در شــرایط خانه نشــینی و نیز 
غمخواری برای این حیوانات، موجی از رجوع به پناهگاه   ها 
و تقبل نگه داری از آن  ها برخاســته است که برای فعاالن 
نگهداری و رفتار مناسب با حیوانات خانگی، یک خبر بسیار 

خوب است.
۲.نزدیکشدناعضایخانوادهبهیکدیگر-در شرایط 
عادی، به دلیل کارکردن هر دو والد و گســترش ابزار  های 
الکترونیک، زمــان گردهمایی اعضای خانــواده و کنش 
و واکنــش آن  ها با همدیگر در جامعه امریکا نســبت به 
نسل   های پیشین کاهش یافته است. در شرایط خانه نشینی 
اجباری، اعضای ده   ها میلیون خانواده در امریکا، مثل صد  ها 
میلیون خانواده در سراسر جهان، فرصت دارند با یکدیگر 
ارتباط برقرار کنند و روابط و پیوند  های خود را محکم کنند. 
برخی خبر  های بد )خشــونت خانگی یا خودکشی( ناشی 
از خانه نشینی به گوش می رسد، اما خبر  های خوب کمتر 
به خبر تبدیل می شوند؛ در حالی که وجود دارند و بسیار 

گسترده هم هستند.
۳.کاهشچشمگیرآلودگیمحیطزیست-در این شکی 
نیست که انسان   ها )دست کم برخی از آن  ها( عامل آلودگی 
و تخریب محیط زیست هستند. خانه نشینی و استفاده از 
پارک   ها برای هواخوری و ورزش به شــکل محدود، باعث 
شده اســت که همه کشور  های صنعتی و در حال توسعه 
کره خاکی، شرایط پاکیزه تری را نسبت به گذشته تجربه 
کنند. اگر بخشی از رفتار  هایی که افراد در شرایط بحران در 
پیش گرفته اند )مثل دورکاری و کاهش سفر هوایی( تداوم 
یابد، تاثیرات این بحران بر محیط زیست پایدارتر خواهد 
بود. همچنین، تا ســال   ها بسیاری از افراد از سوار شدن بر 
کشتی   های کروز پرهیز خواهند کرد که آن هم به آلودگی 

کمتر اقیانوس   ها و دریا  ها منجر خواهد شد.  
۴.برانگیختنحسکارداوطلبانهوخیریه-روزانه هزاران 
خبر در مــورد اختصاص منابع مالــی، وقت، و تجهیزات 
پزشکی به بیمارســتان   ها، کمک غذایی به بانک های غذا 
و خانواده   های کم درآمــد، و اختصاص منابع به تحقیقات 
پزشکی منتشر می شود. هزاران نفر به رانندگان تریلی   ها در 
جاده   ها غذای مجانی تحویل داد  ه اند. هزاران تارنما در دوران 
بحران در کشــور  های غربی برای تهیه و توزیع تجهیزات 
پزشکی تاسیس شد  ه اند. افراد از چاپگر  های سه بعدی خود 
برای تولید تجهیزات حفاظتی استفاده می کنند و آن  ها را 
رایگان در اختیار بیمارستان   ها قرار می دهند. این رویدادها 
در کشور  های غربی مثل قارچ و سبزه   های بهاری در حال 
شکوفایی هستند. صد  ها هزار دالر فقط برای تهیه غذای 
کادر پزشکی به رایگان، از جانب افراد خیر اختصاص یافته 

است. 
مردم امریکا در سال 2۰۱۸ بیش از چهارصد میلیارد دالر 
صرف خیریه کردند. این رقم در سال 2۰2۰ حتما افزایش 
قابل توجهی خواهد داشــت، چون چنین اقالمی، شامل 
رقم   هایی در حدود ۱۰۰ میلیون دالر )بیل گیتس، فیس 

بوک(، 4۰ میلیون دالر )مایکل بلومبرگ(، ۱۰ میلیون دالر 
)اپرا(، 5 میلیون دالر )ریانــا( و یک میلیون دالر )ده  ها از 
سوی ده ها هنرمند مشهور و پرطرف دار و ورزشکار و بازیگر 
و مدیر باشــگاه و چهره تلویزیونی( بوده اســت. در حوزه 
داوطلبی نیز بیش از صد هزار کادر پزشــکی بازنشسته و 
صد  ها هزار داوطلب عادی، در ایاالت متحده آمادگی خود 
را برای کمک در مقابله با شیوع ویروس و درمان بیماران 

اعالم کرد  ه اند.  
۵.کاهشمرگومیربهدالیلدیگر-بیمارستان موقتی ای 
)با 25۰۰ تختخــواب( که در مرکز گردهمایی جاویتز در 
نیویورک وارد عمل شــده بود، قرار نبود بیماران کرونایی 
را پذیرا شود، اما خالی ماند و بالفاصله به بیماران کرونایی 
اختصاص یافت. کشــتی کامفورت نیز کــه برای بیماران 
عادی )نه مبتال به ویروس کرونا( توســط دولت فدرال به 
شهر نیویورک فرستاده شد، در چند روز اول تنها 2۰ بیمار 
ُمراجع داشــت. این بدان معناســت که جراحت ناشی از 
تصادفات رانندگی و دیگر بیماری   های واگیر )مثل آنفلوآنزا( 
به  شدت کاهش داشته اســت. ایالت نیویورک در شرایط 
عادی روزانه به طور متوسط حدود 5۰۰ مرگ و میر دارد. 
خانه نشــینی افراد، این رقم را به طرز چشم گیری کاهش 

داده است. 

اخباردوگانهازایران

خبر  هایــی که در ایــران از این گونه فعالیت   ها منتشــر 
می شود، دوگانه اند. خبر خوبی که از ایران می رسد، کاهش 
آلودگی هوای شهر  های بزرگ بوده است. در مورد آمار  های 
بیماران بیمارستان   ها در ایران خبر دقیقی نداریم )مقامات 
جمهوری اسالمی ایران در خبررسانی کامال بسته هستند(، 
اما رابطه ای میان خانه نشــینی و کاهش مرگ ومیر ناشی 
از تصادفات و بیماری   های واگیــر دیگر وجود دارد. اخبار 
پراکند  ه ای از کاهش تصادفات نوروزی در برخی استان   ها 
منتشــر شده است. ســاالنه حدود ۱5 تا 2۰ هزار نفر در 

تصادفات جاد  ه ای ایران کشته می شوند.
علی رغم توصیه   های متناقض و متعارض مقامات سیاسی 
و کارشناســان، بخش قابل توجهی از خانواده   های ایرانی 
توصیه   های کارشناســان در باب فاصله گیری اجتماعی را 
جدی گرفته انند و در خانــه ماند  ه اند. این امر، به تحکیم 

روابط خانوادگی در اکثر خانواده   ها منجر خواهد شد. 
اما در دو حوزه دیگر، یعنی خیریه و نگه داری از حیوانات، 
خبر  های خوب کمتر شــنیده می شوند. در حوزه فعالیت 
داوطلبی، اصوال حکومت جمهوری اسالمی ایران با این امر 
مخالف اســت، چون نمی خواهد افراد عادی از اعتبار این 
فعالیت   ها برخوردار شوند. اعتبار این فعالیت   ها به بسیجیان 
و روحانیــون اختصاص دارد و آن  ها نیز به ســرعت برای 

فعالیت   های نمایشی بسیج می شوند.
اخبار مربوط به کمک و خیریه در ایران بسیار نادر بود  ه اند. 
معلوم نیست چهره های مشهور و پرطرف داری که ساالنه 
ده  ها میلیارد تومــان درآمد دارند )عمدتا از طریق رانت   ها 
و منابــع عمومــی و نه بخش خصوصی(، چــرا گامی در 
این راه برنمی دارنــد، زیرا نقش چندانی در اختصاص این 
گونه کمک   ها نداشته اند. بازی کنان و باشگاه   های فوتبال و 
بازیگران سینما و تلویزیون که بیشترین درآمد  ها را دارند، 
سر کیسه   ها را شل نمی کنند. از کمک ثروتمندان ایرانی 
نیز که در چهار دهه گذشته هر یک صد  ها و هزاران میلیارد 
تومان ثروت جمع آوری کرد  ه اند، خبری به گوش نمی رسد؛ 
در حالی که ایــن ثروت   ها را نه به خاطر ابداعات فردی یا 
کارآفرینی، بلکه از کیسه مردم )از مجرای ارتباط با حکومت 

و خودی بودن( کسب کرد  ه اند.
دشــمنی بدون قید و شــرط حکومت با حیوانات خانگی 
)باالخص دوســت دیرین بشــر، یعنی ســگ   ها( مانع از 
شــکل گیری پناهگاه برای آن  ها شــده است. بدون وجود 
پناهگاه، افراد نمی توانند به احتمال تامین سالمت و آسایش 
این حیوانات اعتماد کنند، یا خود در شرایط بحران از آن  ها 
نگاهداری کنند. در مواردی نیز )مانند مورد اشــتهارد در 
شهریور ۱۳۹4(، پناهگاه حیوانات خانگی )گربه   ها( با آتش 

سوزی   های مشکوک به کلی نابود شدند.

مجیدمحمدی
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وام تا 8۰ درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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کاهش نرخ بهره کارت های اعتباری 
شش بانک بزرگ کانادا

مداد- به گزارش سی بی سی، شــش بانک بزرگ کانادا طی چند روز گذشته 
اعالم کردند که نرخ بهره کارت های اعتباری خود را برای مشتریانی که به خاطر 
پیامدهای شیوع کروناویروس دچار مشکل هستند، کاهش می دهد. این شش 

بانک به صورت مجزا این خبر را منتشر کردند.
هفته گذشته جاستین ترودو در سخنرانی روزانه اش از بانک های کشور خواست 
که نرخ بهره کارت های اعتباری را کاهش دهند. در همین راستا، بانک مونترال 
روز شــنبه اعالم کرد که نرخ بهره کارت های اعتباری خود برای مشــتریان 
حقیقی و نیز کســب وکارهای کوچک را به صــورت موقت به ۱۰/۹۹ درصد 
کاهش می دهد. بانک نوا اسکوشــیا نیز روز جمعه بیانیه ای مشابه صادر کرد. 
گفتنی است اکثر بانک های کشــور نرخی بین ۱۹/۹۹ تا 2۰/۹۹ درصد بهره 

را به ازای خریدهای انجام شده با حساب اعتباری مشتری مطالبه می کنند.
تورنتو-دومینیون )تــی دی( بانک، رویال بانک کانادا، نشــنال بانک کانادا و 
سی  ای بی ســی نیز که همگی جزو شــش بانک بزرگ کانادا هســتند، طی 
بیانیه هایی مجزا خبر از کاهش نرخ بهره برای مشــتریان اعتباری خود دادند. 
تی دی بانک اعالم کرد که نرخ بهره خود را برای مشتریان درگیر با پیامدهای 
کروناویروس که درخواســت تعویق پرداخت داشــتند را تا 5۰ درصد کاهش 
می دهد. نشنال بانک هم گفته که این نرخ را برای مشتریانی که تعویق سه ماهه 

پرداخت را درخواست کرده اند تا ۱۰/۹ درصد کاهش می دهد.

نیم  میلیون درخواست تعویق پرداخت 
اقساط وام مسکن

به گزارش نشنال پست، طی دو هفته اخیر، حدود 5۰۰ هزار مورد درخواست 
تعویق در پرداخت اقساط وام مسکن به بانک ها  و موسسات مالی کانادا ارائه 

شده است.
بر اســاس قانون، وام گیرندگان در دوره های بحران اقتصادی می توانند برای 
مدت حداکثر ۶ ماه درخواست تعویق پرداخت اقساط وام مسکن ارائه دهند. 
اتحادیه بانکداران کانادا اعالم کرد ۶ بانک بزرگ کشور تاکنون به ۱۰ درصد از 
وام گیرندگان خود، امکان پرداخت با تأخیر اقساط وام مسکن را ارائه داده اند. 
با توجه به اینکه متوسط هر قسط پرداختی توسط وام گیرندگان حدود ۱۳2۶ 
دالر در ماه اســت، رقمی ۶۶۳ میلیون دالری که از تعهدات مالی خانواده ها 
خارج شــده، حاال در اختیار آنها قرار می گیرد کــه می تواند در این روزهای 

سخت، برای تامین نیازهای اولیه آنها کاربرد داشته باشد.
بیکاری گســترده ناشی از همه گیری کروناویروس ضربه سنگینی به اقتصاد 
کانادا وارد کرده است. صنعت غذا و رستوران  داری به تنهایی حدود ۸۰۰ هزار 
شغل را از دست داده اســت. این آسیب اقتصادی سبب کاهش توان خرید 

مردم و در نتیجه، کاهش رشد در بازار امالک می شود.

تاثیرات کروناویروس بر اقتصاد کانادا
اینروزهابیشــترمردمنگران
سالمتیخودویاتامیننیازهای
دوره این هستند. زندگی اولیه
همهگیــریباالخرهبــهپایان
میرسد،امانمیتواندپیامدهای
پساکرونایی دوره اقتصاد بر آن
بدهی، انباشت شــد. منکر را
کســبوکارها، خالق تخریب
شغل، تولید روند برهمخوردن
برنامههای در تغییــرات ایجاد
مهاجرتی،رکوددربازارمسکن،
کاهشسرمایهگذاریدرصنعت
تولید انرژیوآغازدوبارهرونق
وحتیافزایشجمعیتازجمله
احتماال که هستند پیامدهایی
آنها دردورهپساکروناییشاهد

خواهیمبود.

دان پیتیس )Don pittis(، تهیه کننده 
ارشد بخش اقتصادی سی بی سی، در 
بررســی گزینه های  به  یادداشــتی 
محتمــل در اقتصاد پســاکرونایی و 
آینده ای که احتماال در انتظار کانادا و 

کانادایی ها است می پردازد.
برای همه کســانی که بــه دقت به 
درباره  گرفته  پیش بینی های صورت 
اقتصــاد جهان و نیز کانــادا در دوره 
پساکرونایی دقت می کنند، مشاهده 
تغییر روند اوضاع در ســطح ملی و 
جهانــی، نکات ارزشــمند زیادی به 

همراه دارد.
حــدود یک مــاه پیش، بســیاری 
از اقتصاددان هــا پیش بینــی بودند 
که درگیر شــدن چیــن در بحران 
کروناویروس ســبب می شود اقتصاد 
این کشور آسیب دیده و البته کاهش 
۳/5 درصدی اقتصاد این کشــور در 
سال 2۰2۰ بر وضعیت کانادا نیز تاثیر 

می گذارد.
امــا این روزها که همــه دنیا درگیر 
مساله ای شــده اند که تا همین اواخر 
فقط چیــن درگیر آن بود و بازارهای 
سهام کشــورهای مختلف با سقوط 
شــدیدی به خاطر آن روبرو شدند، 
بسیاری از پیش بینی های اولیه صورت 
گرفته تا همین چند هفته پیش، بیش 
از اندازه خوشبینانه به نظر می رسد. 
البته هنــوز هم نظر واحدی در میان 

اقتصاددان ها درباره پیامدهای بحران 
کنونی وجود ندارد و طیف مختلفی از 
پیش بینی ها درباره آینده کشور و دنیا 

در دوره پساکرونایی متصور می شود.
دیوید روزنبرگ که اقتصاددانی است 
کــه معموال نگاهی منفــی به قضایا 
دارد، بــر این باور اســت که تزریق 
حجم زیادی از نقدینگی توسط بانک 
مرکزی ایاالت متحده به بازار می تواند 
سبب بروز یک دوره رکورد اقتصادی 

شود.
امــا واقعیت این اســت که به خاطر 
ابهامــات زیاد و نیز تنوع گســترده 
پیش بینی های صورت گرفته، یا باید 
یکی از ایــن پیش بینی ها را پذیرفت 
یا اینکه خودمان دست به پیش بینی 
بزنیم. به نظر می رســد برای تصویر 
آینده پساکرونایی باید چند مورد مهم 

را در نظر بگیریم.

۱.انباشتبدهی

با کاهش نرخ بهره توسط بانک های 
مرکــزی، حمایت هــای مالی دولت 
از شــهروندان و کســب وکارها و نیز 
اقســاط  پرداخت  تعویق  برنامه های 
وام مسکن، بسیاری از کانادایی هایی 
که مقدار زیــادی بدهــی دارند، از 
ورشکســتگی نجات می یابند. با این 
وجود، بســیاری دیگر بــا پیامدهای 
منفی ایــن قضیه روبرو می شــوند. 
گزارش هایی در دســت اســت که 

نشان می دهد موسسات صادرکننده 
کارت های اعتباری نگران این هستند 
که شهروندان از این کارت ها به جای 
درآمد از دست رفته خود، برای تامین 

نیازهای خود استفاده کنند.
حال سئوال اینجاست که پس از رفع 
معضل کروناویروس، آیا شــهروندان 
می تواننــد نقش خود را بــه عنوان 
در  بدهی محــور  مصرف کننــدگان 
اقتصاد آمریکای شمالی ادامه دهند 
یا خیر. در این میــان، میزان بدهی 
دولت ها به خودشــان نیــز افزایش 
می یابد. همچنین کسب وکارهایی که 
از اهرم های مالی کمک می گیرند هم 
با مشکالتی جدی روبرو خواهند شد.

۲.ادامــهحیاتکســبوکارهاو
بهبودیآنها

تردیدی نیســت که رکــود به مردم 
آسیب می زند. اما برخی از تئوری های 
اقتصادی می گویند که سرمایه داری 
نیاز به یک سری دوره های این چنینی 
دارد تا بتواند دســت بــه »تخریب 
 )creative destruction( خــالق« 
بزنــد. ایــن رویه ســبب می شــود 
کســب وکارهای ضعیف از بین بروند 
و فضا برای حضور کســب وکارهای 
ســالم تر، جوا ن تر و کارآمدتر فراهم 
شــود. این امر به تقویــت اقتصاد در 
دوره پس از رکود می انجامد. اما این 
فرآیند آن قدرها هم سریع نیست و 
البته برای افرادی که شغل خود را از 

دست می دهند، ناگوار خواهد بود.

۳.اشتغال

یکــی از درخشــان ترین بخش های 
اقتصاد کانــادا، نرخ پائین بیکاری در 
آن است. با این وجود، افزایش شدید 
تعداد درخواســت های بیمه بیکاری 
می تواند آینده ای متفاوت را رقم بزند. 
چندین برنامه از ســوی دولت فدرال 
برای حمایت از کسب وکارها اجرایی 
شــده، ولی به نظر نمی رسد که روند 
ایجاد اشــتغال در کانادا که تا همین 
اواخر ادامه داشــت، بتواند حداقل در 
کوتــاه مدت تداوم یابــد. به احتمال 
زیاد، نرخ اشتغال به مقداری کمتر از 
دوره پیــش از همه گیری کووید-۱۹ 
برســد و این نرخ تا مدتــی در دوره 
بهبود اقتصاد نیز ادامه یابد. برخی از 
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که 
کارکنان کم  درآمد بخش های مختلف 
اقتصادی، بیشترین آسیب را خواهند 

دید.

۴.مهاجرت

محدودیت های ســفر کــه از مدتی 
پیش آغاز شده، موجب ایجاد مانع در 
برنامه های مهاجرتی شده است. ادامه 
این محدودیت به مدت چند هفته یا 

ماه دیگر ســبب انباشت پرونده های 
مهاجرتــی در حال بررســی خواهد 
شد و از سویی دیگر، به خاطر کمبود 
شغل در دوره پساکرونایی، دولت نیز با 
فشار بیشتری برای محدودسازی ورود 

مهاجران جدید روبرو خواهد شد.

۵.مسکن

رشد پیوسته جمعیت کانادا از طریق 
مهاجرت یکی از عوامل مهم در رشد 
تقاضا برای مســکن بوده که بخشی 
مهــم از اقتصاد کشــور را تشــکیل 
می دهد. بیکاری گسترده و نیز انباشت 
بدهی سبب کاهش قابل توجه تقاضا 
برای مســکن به ویژه در مناطقی که 
در صدر جدول شــهرهای پرتقاضای 
مسکن نیســتند می انجامد. اتحادیه 
مشــاوران امالک کانادا چندی پیش 
اعالم کرد که پیش بینی دقیق آینده 
ممکن نیســت. با این حال، برخی از 
پیش بینی هــا حاکــی از آن اســت 
بازار مســکن به ویژه در آلبرتا هیچ 

چشم انداز مثبتی ندارد.

۶.انرژی

یکی از دالیل ترس از افول بازار امالک 
در آلبرتا این اســت که کمتر استانی 
در کانادا همچون آلبرتا به نفت و گاز 
وابسته است. کاهش قیمت نفت در 
چند هفته گذشته وُ پر شدن ظرفیت 
ذخیره نفت در این استان حکایت از 
آن دارد که شــاید دیگر نتوان روی 
درآمد این صنعت در آلبرتا حســاب 
کرد. البته شاید سیر تدریجی آلبرتا 
به ســمت تنوع بخشــی به اقتصاد 
خود بتواند برآینــد مثبت این روند 

ناخوشایند باشد.

۷.آغازدوبارهرونق

تقریبا مشــخص اســت که کاهش 
قیمت نفت سبب کاهش فعالیت های 
اکتشافی در حوزه نفت و گاز می شود 
و به همین دلیل، برخی سرمایه گذاران 
و شــرکت های فعــال از این صنعت 
خارج می شوند. این خروج به معنای 
باال رفتــن دوباره قیمت نفت خواهد 
بود. اما سئوال مهم اینجاست که این 
اتفاق کــی روی می دهد. به محض 
اینکه اوضاع به حالت عادی بازگشت، 
کســانی که پول کافــی دارند برای 
خرید محصوالت و خدمات مختلف، 
به شکل ناگهانی وارد بازار می شوند. 
ایــن ورود ناگهانی حجم زیادی پول 
به بازار همان تحریک معروف کینزی 
)اقتصاددان معروف( است که سبب 
اوج گیری ناگهانی اقتصادی می شود. 
همچنین شاید همان طور که پس از 
جنگ جهانی دوم شاهد اوج گیری نرخ 
زادوولد بودیم، در دوره پســاکرونایی 

نیز شاهد پدیده ای مشابه باشیم.

جاستین ترودو: هنوز با زندگی عادی فاصله زیادی داریم
نخســت وزیر جاســتین ترودو، روز 
چهارشــنبه قبل از ورود به پارلمان 
گفت هنوز با زندگــی عادی فاصله 

زیادی داریم.
به گزارش ســی تی وی نیوز، نخست 
وزیر روز چهارشنبه پس از گذراندن 
دوره یک ماهه قرنطینه خانگی خود 
برای اولین بار بــا کابینه در پارلمان 

حضوری مالقات می کرد.
وی با تاکید بر اینکه کانادایی ها باید 
همچنان فاصله جسمی شان را رعایت 
کرده و از خانه کارهایشــان را انجام 
دهند گفــت: مبارزه بــا کووید-۱۹ 
طی هفته هــای اینده وجــود دارد 
و مســئولین باید وقتشــان را صرف 

امورحقوقی مردم کنند.
ترودو با اشاره به درس هایی که کانادا 
از ســایر کشــورها در رابطه با خارج 
شــدن از وضعیت پیک همه گیری 
کوویــد-۱۹ گرفته بیان کرد: اقتصاد 
کشور نیز مهم است و باید بدون خطر 

در جریان باشد.
وی افزود: خیلی مهم اســت که این 
کار با دقت، از مســیر درست و بدون 

تشدید شیوع کووید-۱۹ انجام شود.

نخســت وزیر با تاکید بر لزوم ماندن 
مردم در خانــه و رعایت توصیه های 
بهداشــتی گفت: مطمئن باشید این 

وضعیت ماه ها طول نخواهد کشید.
وی تصریح کرد: شکی نیست وقتی 
صحبت از کنترل بیماری می شــود 
منظور رعایت فاصلــه اجتماعی در 
زمان صحبت کردن، نظارت مستمر، 
توجه مســتمر بر آزمایش ها، ردیابی 
مخاطب، محافظت از افراد آســیب 

پذیر خواهد بود.
او تاکید کرد: وقتی همه چیز به حالت 

عادی برگردد افراد آسیب پذیر ممکن 
است به حالت عادی برنگردند.

ترودو که از اواسط ماه مارس به دلیل 
مثبت بودن آزمایش همسرش در خانه 
قرنطینه بود، پس از مدتها از قرنطینه 
خارج شد و برای انجام مراحل بعدی 

اقدامات دولت به پارلمان رفت.
وی تصریــح کرد: طــی چند هفته 
گذشــته همه مــا مجبور شــده ایم 
تغییراتی در زندگی مان ایجاد کنیم. 
از مانــدن در خانه و ندیدن عزیزان تا 
تغییرات در شرایط کاری بدان معنی 

است که شرایط برای همه تغییر کرده 
است.

نخســت وزیر ادامــه داد: آنچه این 
وضعیت را بسیار دشوار کرد سرعت 
باالی تغییــرات بود. اما نه شــما و 
نه دیگران مقصر هســتند بلکه طی 
چند هفته کل گذشته وضعیت کل 
جهان دگرگون بود و باعث ایجاد عدم 
اطمینان و حتی اضطراب بیشتر شده 

بود.
وی تصریــح کرد: با این وجود برخی 
نشانه های مثبت نیز نشان می دهد که 
این شــیوع در برخی از مناطق کانادا 
در حال کند شــدن اســت اما پیش 
بینی های صورت گرفتــه در انتاریو، 
کبک و آلبرتا نشان می دهد احتماال 
صدها موارد ابتال تا پایان تابستان به 
تعداد مبتالیان افزوده خواهد شد و هر 
بازگشت به حالت عادی ماه ها طول 

خواهد کشید.
ترودو با اشــاره به آماده شــدن آمار 
بیشتر استان ها بیان کرد: طی روزهای 
آینده با ادغام این جمع بندی ها یک 
الگوی ملــی نیز از کل کشــور ارائه 

خواهد شد.
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با توجه به افت قیمت نفت 
وضعیت شرکت های بزرگ نفتی 

در کانادا چگونه رقم خواهد خورد؟
بانــک مرکزی کانادا گفــت: باوجود 
اینکه کارفرمایان از تاثیرات تحمیلی 
کووید-۱۹ بر اقتصاد کانادا شوکه شده 
بودند کارگران نســبت به چشم انداز 

شغلی شان خوش بین هستند.
به گزارش رسانه هدهد کانادا به نقل 
از ســی تی وی نیوز، بررسی انتظارات 
مصرف کنندگان نیز نشــان میدهد 
که افراد بیشتری در جستجوی پیدا 
کردن شغل هســتند و پیش بینی 
می کنند زودتر از انتظارشــان شاغل 
شــوند و درصد کم فکــر می کنند 

شغل شان را از دست می دهند.
بــه گفتــه بانــک مرکــزی کانادا 
در  کنندگان  مصرف  درخواست های 
مقایسه با اواسط فوریه نشان می دهد 
درحالیکه هزینه ها همچنان ادامه دارد 

ولی صرفه جویی زیادی نمی شود.
طی دو هفته گذشــته بیــش از دو 
میلیــون نفر درخواســت مزایا بیمه 
اشــتغال کرده انــد. درحــال حاضر 
 EI کانادایی هایی کــه واجد دریافت
نیستند می توانند کمک ماهانه 2۰۰۰ 
دالر دولت فدرال اســتفاده کنند که 
بیش از 24 میلیارد دالر برای دولت 

هزینه دارد.
چشــم انداز بقیــه ســال از همان 
چند هفته پیــش از کووید-۱۹ افت 
چشمگیری داشــت و نظرسنجی ها 
نشان می دهد که قبل از شیوع بیماری 
نگرانی هایی برای مصرف کنندگان و 

مشتری ها وجود داشته است.
نتایج بررســی های مربوط به قبل از 
شــیوع بیماری نشان می دهد چشم 
انداز تجارت در اکثر مناطق کند بوده 

است.
بیشــترین میزان این چشم انداز در 
مناطق تولیدکننده نفت در کشــور 
بوده اســت، جایی که شــرکت ها با 
وجود خــوش بینی ناچــار به عقب 
نشینی شــده و شاهد سقوط قیمت 

نفت بودند.
به گفته این شرکت ها شوک اقتصادی 
ناشی سقوط قیمت نفت در دوره فعلی 
بدتر از بخشی از سال 2۰۱5 و بحران 
اقتصادی 2۰۰۸ است. همچنین در 
مقایسه با سال 2۰۱۹ میزان سرمایه 
گذاری ها نیز ۳۰ درصد کاهش پیدا 

کرده است.
بانک مرکزی کانادا معتقد است دلیل 
این امر بیــش از اینکه بدلیل تامین 
مالی شــرکت ها باشد به دلیل شوک 

نفتی است.
این بررسی همچنین نشان می دهد 
که شــرکت های نفتــی اخراج های 
ناچیــزی را در شــرایطی که قیمت 

پایین نفت در مدت طوالنی تری ادامه 
داشته باشد پیش بینی کرده اند.

مجلــه نفت و گاز تخمین می زند که 
ذخایر اثبات شده نفت کانادا در ژانویه 
2۰۱۹، ۱۶7 میلیارد بشکه نفت بوده 
است، که جایگاه سوم در جهان است 
و فقط ونزوئال و عربســتان سعودی 
ذخایر بیشــتری دارند. عالوه بر این 
کانادا یکی از تنها ســه کشور در بین 
۱۰ دارنــده ذخایر اثبات شــده نفت 
اســت که عضو ســازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( نیست. حال 
با توجه به افت قیمت نفت باید دید 
وضعیت شرکت های بزرگ نفتی در 

کانادا چگونه رقم خواهد خورد.

یک سوم از افراد بیکار در کانادا 
مشمول طرح کمک نقدی
 دولت فدرال نمی شوند

ایرونیا- یکی از نهادهای سیاست گذاری در کانادا با انتشار گزارشی نسبت 
به عدم توجه به بخشی از افراد بیکار شده پس از همه گیری ویروس کرونا 
 Canadian Centre for Policy هشــدار داد. این گزارش که از ســوی
Alternatives تصریح می کند کمک نقدی دولت فدرال شامل ۸۶2 هزار 
نفر از کانادایی ها که در پایان ماه مارس بیکار بودند ، نخواهد شــد. این 
گروه نه می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند و نه اینکه شامل کمک 
نقدی اضطراری دولت )CERB( می شــوند. برای اینکه بتوانید از کمک 
نقدی اضطراری استفاده کنید ، باید شغل خود را پس از همه گیری کرونا 
از دست داده باشید ولی ۱.2 میلیون کانادایی زمانی که این بحران پیش 
آمــده ، بیکار بودند و تنها ۶۰۰ هزار نفر از آنها از بیمه بیکاری اســتفاده 
می کنند. این عده در شــرایط اقتصادی موجود عمال امکان یافتن شغل 

ندارند و شانس کسب درآمدشان تقریبا صفر است .
از سوی دیگر در بین کسانی که شغل خود را بخاطر ویروس کرونا از دست 
داده اند ، 2۰۰ هزار نفر شرایط دریافت کمک نقدی دولت را ندارند چون 
ســال قبل حداقل 5۰۰۰ دالر درآمد نداشته اند. بیشترین آسیب در این 
میان نصیب کارگران پاره وقت شــده که در سال قبل 5۰۰۰ دالر درآمد 

نداشته اند.
گروه بزرگ دیگر را دانشجویان تشکیل می دهند که در حال حاضر هیچ 
چشم اندازی برای اشتغال آنها وجود ندارد و از طرفی نمی توانند از بیمه 
بیکاری و یا کمک نقدی دولت استفاده کنندچون شغل شان را از دست 

نداده اند.
این گزارش ضمن ابراز رضایت کلی از راه اندازی سیســتم کمک نقدی 
اضطراری که تنها ظرف دو هفته از تصمیم تا اجرا زمان برده ، خواستار این 
شده تا شروط ساده تری برای دریافت آن در نظر گرفته شود و این امکان 
برای افراد بیشتری ایجاد شود تا در این روزهای بحرانی بتوانند منبع درآمد 

محدودی داشته باشند.

چرا افزایش شمار مبتالیان به ویروس کرونا در شرق کانادا 
به مراتب سریعتر از بریتیش کلمبیا است؟

ایرونیا-در حــال حاضر روند افزایش 
اســتان  دو  در  مبتالیــان  شــمار 
پرجمعیــت انتاریو و کبک به مراتب 
سریع تر از بریتیش کلمبیا است . این 
موضوع چه در مورد شمار مبتالیان و 
چه در مورد کیس های بستری شده 

در بیمارستان صدق می کند.
در بریتیش کلمبیــا در ظرف هفته 
گذشته منحنی کیس های فعال و یا 
بستری شده تقریبا صاف بوده و رشد 
بیماری در جامعه به نظر می رسد که 
الاقل برای زمان فعلی رشد شدیدی 
نداشــته باشــد. برای این قضیه چه 

توضیحی می شود داشت؟
دکتر بانی هنری از مســئوالن ارشد 
بهداشت اســتان بریتیش کلمبیا دو 

عامــل را در این قضیه تعیین کننده 
مــی داند: آمادگی وزارت بهداشــت 

استان و شانس !
بریتش کلمبیا این شــانس را داشته 
که یک اتقاق و یا رخداد که منجر به 
شیوع گسترده بیماری در بین جمع 
بزرگی از افراد شود را مثل برخی دیگر 

از شهرهای دنیا نداشته است.
دکتر دیوید فیزمن -اســتاد دانشگاه 
تورنتو- می گوید سیســتم بریتیش 
کلمبیــا بــرای کنتــرل بیماریهای 
برای سایر  واگیردار مدتهاســت که 
اســتانهای کشور الگو اســت:” آنها 

سیستم بهداشت عمومی موثری دارند 
و تمامی عوامل الزم در این اســتان 
مهیا اســت . در انتاریو دولت هنوز با 
فرهنگ بهداشت عمومی مشکل دارد. 
در مورد ویــروس کرونا هم بریتیش 
کلمبیا خیلی زود برخی از اقدامات را 
شروع کردو ارتباط سریعی با بخشهای 
مختلف جامعه برقــرار کرد تا بتواند 

پاسخ همگانی سریعی دریافت کند.”
عامل شــانس بیش از هر چیزی در 
تفاوت زمان تعطیالت بهاره بریتیش 
کلمبیا با برخی اســتانهای کانادا به 
کمک مسئولین بهداشت استان آمد. 

در روز ۱2 مــارس بریتیش کلمبیا 
نسبت به ســفر غیرضروری به خارج 
از کانادا به ساکنین استان هشدار داد 
اما داگ فورد نخســت وزیر انتاریو به 
خانواده ها گفت کــه بروند و خوش 

بگذرانند.
 با این وضعیت می شــد پیش بینی 
کرد مســافرانی که از مناطق درگیر 
با ویروس کرونــا به انتاریو برگردند ، 
چه شــرایطی را ایجاد می کنند ولی 
بریتیــش کلمبیا با خوش شانســی 
تعطیــالت بهاره دیرتری داشــت و 
تجربه دیگر استانها به ویژه کبک برای 
افــرادی چون بانی هنری در تصمیم 

گیری های بعدی موثر بود.
فیزمن همچنین حضور خانم هنری و 
صداقت او در پاسخگویی به سواالت 
و شــفافیت در ارائه آمــار را عاملی 
تاثیر بیشتر تذکرات بهداشتی  برای 
می داندو بــه نظر او ایــن رفتار در 
قانع کردن دیگران برای مشــارکت 
در اقدامی همگانی و در خانه ماندن 
بسیار موثر بود. البته نباید از یاد ببریم 
کــه تجربه خانم هنری در مواجهه با 
بحران سارس در تورنتو حاال به کمک 

او آمده است.

دولت انتاریو دستور جمع آوری
 60 هزار ماسک چینی ناکارآمد را صادر کرد

ایرونیا- دولت انتاریو روز سه شــنبه 
دســتور جمع آوری ۶۰ هزار ماسک 
چینی توزیع شده در مراکز نگهداری 
از سالمندان را صادر کرد و همزمان با 
آن تحقیفات در مورد اینکه پرستاران 
در این مراکز بخاطر اســتفاده از این 
ماسک های ناکارآمد به ویروس کرونا 

مبتال شده اند، آغاز شد.
این ماســکها حدود یک هفته پیش 
در مراکز مختلف تورنتو توزیع شــد 
و بخاطر گزارشــهای متعــدد از پاره 
شــدن و عدم کارایی جمع آوری می 
شود. این مشکل در حالی ایجاد شده 
که استان انتاریو با کمبود تجهیزات 
و از جمله ماســک روبروست و هنوز 
ماســکهایی که قرار اســت از طرف 
شرکت تری ام آمریکا فرستاده شود 
به استان نرسیده است . البته انتاریو 
اولیــن دریافت کننده اجناس بنجل 
چینی نیست و پیش از این گزارشهای 
متعــددی در مورد عدم کارایی کیت 
های چینی تســت ویروس کرونا در 
انگلستان و جمهوری چک و اسپانیا 

گزارش شده بود.

بدنبال این قضیه ، وزیر سرویس های 
عمومــی انتاریو آنیتا آنانــد از دولت 
فدرال خواست تا شرکتهای خصوصی 
را بــرای تایید کیفیــت محصوالت 
وارداتــی پیش از ورود به کاندا به کار 
گیرد .البته در این مورد دولت انتاریو 
ماسکها را خود سفارش داده بود و از 

دولت فدرال دریافت نکرده بود.
از بیــن ده مرکــز بــزرگ نگهداری 
سالمندان در سه مرکز مواردی از ابتال 
به ویروس کرونا در آنها گزارش شده 

و هر سه آنها این ماسکهای ناکارآمد 
را دریافت کــرده بودند! تعداد زیادی 
از ماســکها در حین کار پاره شدند و 
تابحال ۱5 تن از کارکنان این مراکز 
مبتال به ویروس کرونا شــده اند. این 
موضوع که کیفیت ماســکها سبب 
ابتالی تعدادی از این کارکنان شــده 
باشد در حال بررسی است و فروشنده 
ماســکها پس از تماسهای مسئوالن 
استانی قبول کرده که مبلغ 2۰۰ هزار 

وجه دریافتی را پس دهد.
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پیامدهای تلخ کووید-۱۹ برای نظام سالمت روان کانادا
مداد- به نظر می رســد فشــارهای 
اقتصــادی و نیز تدابیــر دولت برای 
مهار کروناویــروس به قدری در صد 
اخبار قرار گرفته که برخی جنبه های 
این همه گیری فعال از دیده ها پنهان 
شده اســت. ســالمت روان یکی از 
مهم ترین مولفه های توســعه پایدار 
در هر جامعه ای به شــمار می رود که 
این روزها به شدت آسیب پذیر شده 
است. دکتر اندرو اسمیت )روانپزشک 
بیمارستان اتاوا( و دکتر نیل الپالنت 
)رزیدنــت ســال آخر روانپزشــکی 
بیمارســتان اتــاوا( در مقالــه ای در 
سی بی سی به بررسی این مساله و نیز 
وضعیت کنونی اقشار آسیب پذیرتر در 
این خصوص پرداخته اند که خالصه 

آن را می خوانیم:
با گســترش ســریع کووید-۱۹ در 
کشور، شــاهد اثرات گســترده آن 
بر نظام ســالمت روان و نیز اقتصاد 
هستیم. اما شاید هنوز برای قضاوت 
درباره اثــرات ناگوار ایــن پدیده بر 

سالمت روان شهروندان زود باشد.
تدابیر تعیین شده از سوی دولت )که 
البته الزم و ضروری اســت( موجب 
شــده احســاس انزوا و عدم توانایی 
برای مقابله با مشکالت در کانادایی ها 
تقویت شود. هر دوی این احساسات 
از جمله مواردی است که با افسردگی، 
اضطراب و حتی خودکشــی ارتباط 
دارد. اثرات همه گیری کووید-۱۹ بر 
جامعه می تواند برای نظام ســالمت 
روان بسیار ناگوار باشد. این در حالی 
است که نظام سالمت روان در کشور 
حتــی پیش از این نیز از منابع کافی 

برخوردار نبود.
همــه کانادایی هــا در ماه های آینده 
با مشــکل روبرو خواهند بود. بر هم 
خوردن نظم زندگی، از دســت رفتن 
حمایت هــای مختلــف از خانواده ها 
و نیز مشــکالت اقتصادی همگی از 
چالش های واقعی و مهمی هستند که 
نمی توان آنها را دست کم گرفت. اما 
یکی از مشکالتی که این روزها افراد 
دچار بیماری های حاد یا مزمن روانی 

با آن روبرو هستند، کمتر مورد توجه 
قرار می گیرد.

افــرادی  بی خانمان هــا،  وضعیــت 
که مســکن مناســبی ندارند و نیز 
شهروندانی که نمی توان صدای خود 
را به جامعه برسانند از اهمیت کمتری 
نســبت به موضوعاتی نظیر اقتصاد 
در حال افول و یا بســته های بزرگ 
برخوردارند. وقتی  حمایتی دولتــی 
صدای این افراد شــنیده می شود که 
شاید دیگر برای دست به کار شدن، 

دیر شده باشد.
حتی در بهتریــن دوره های اقتصاد 
کانادا هــم می دیدیم که افــراد در 
حاشیه که مشکالت مزمن و یا حادی 
اسکیزوفرنی، اختالل دوقطبی  نظیر 
و یــا افســردگی مقاوم بــه درمان 
داشتند، معموال زندگی پرمخاطره ای 
را در گوشــه زندان یــا اقامتگاه های 
می کردند.  سپری  بی خانمان ها  ویژه 
در همه این مکان هــا، فاصله گیری 
فیزیکــی امکان پذیــر نیســت و در 
دوره های پیشین همه گیری هم شاهد 
بودیم که بیماری در این اجتماعات با 
سرعت زیادی شیوع یافته بود. البته 
شــاید برخی از این افراد که وضعیت 

بســیار بدی دارند )نظیر کسانی که 
دچار اســکیزوفرنی هستند( ممکن 
است ضرورت فاصله گیری فیزیکی را 

درک نکنند.
با وجود اینکه نرخ مرگ ومیر ناشــی 
از کوویــد-۱۹ در میان ســالمندان 
بیشتر اســت، پژوهش ها نشان داده 
که وضعیت نامناســب سالمت فرد 
ســبب می شود که خطر مرگ ناشی 
از کروناویروس در هر ســنی افزایش 
یابد. هر قدر فــردی در ابتدای ابتال 
ضعیف تر باشد، احتمال مرگش نیز به 

خاطر کووید-۱۹ افزایش می یابد.
احتمال مرگ آن دسته از کانادایی های 
که بیماری های مزمن روانی دارند به 
خاطر مسائلی نظیر مصرف دخانیات 
و یا ابتال به بیماری های ریوی بیشتر 
اســت. همچنین احتمال ابتالی آنها 
به بیماری های مزمن جســمی و نیز 
دسترسی کمتر به مراقبت های پزشک 

در میان این افراد بیشتر است.
میانگین عمر افرادی که بیماری های 
مزمن روانی دارند نیز بین ۱۰ تا 2۰ 

سال کمتر از سایرین است.
در روز 2۸ مــارس، مونترال به خاطر 
هراس از شــیوع کووید-۱۹ در میان 
افراد بی خانمــان، وضعیت فوق العاده 
اعالم کرد و تالش هایش برای اسکان 
این افراد را افزایــش داد. اما واقعیت 
تلخ داســتان اینجاست که شاید این 
تالش هــا خیلی دیرهنگام باشــد و 
بســیاری از این افراد آسیب پذیر به 
خاطر این تاخیر، جان خود را از دست 

بدهند.
میــزان اهمیتــی کــه در دوره های 
همه گیری به اقشــار آســیب پذیرتر 
جامعــه می دهیــم، بر ســایر مردم 
کشــور هم تاثیر دارد. اگــر نتوانیم 
شــیوع بیماری در مکان هایی نظیر 
اقامتگاه هــای افــراد بی خانمان و یا 
زندان ها را محدود کنیم و همچنین 
اقامتگاه و مراقبت های الزم را از افراد 
نیازمند فراهم آوریم، میزان موارد ابتال 
در همین مکان ها به تنهایی به قدری 
است که کل نظام سالمت باید برای 
درمان آنها بسیج شود که همین امر 
ســبب افزایش نرخ مرگ ومیر برای 
همه کسانی که نیازمند بستری شدن 

در بیمارستان هستند خواهد شد.
در ابتــدای همه گیــری کووید-۱۹، 
اتاوا حــدود ۱55۰ نفــر در زندان و 
اقامتگاه هــای افــراد بی خانمان قرار 
داشــت. اگر ایــن ویــروس در این 
مکان های شــیوع یابد و فرض را بر 
بستری شــدن برخی از این افراد )بر 
اســاس همان نرخ متوسط جهانی( 
بگذاریم، 2۰ درصــد از آنها نیازمند 
خدمات بیمارستانی هستند. اما نظام 
بیمارستانی ما پاسخگوی این افزایش 

تعداد افراد بیمار نیست.

درســت همان طور که هــر درمان 
پزشکی یک ســری عوارض جانبی 
به همراه دارند، تدابیر شــدید برای 
فاصله گیری اجتماعی نیز یک سری 
پیامدهــای منفــی دارنــد و برخی 
کانادایی هــا که از نظر روانی ســالم 
هستند هم در آینده به خدمات ویژه 
ســالمت روان نیاز خواهند داشــت. 
متاســفانه نظام روانپزشــکی ما نیز 
به شــدت در برابر وضعیت موجود، 

آسیب پذیر است.
البتــه خوشــبختانه تغییراتــی در 
این زمینــه ایجاد شــده و ظرفیت 
روانپزشــکی در نظام ســالمت طی 
هفته های اخیر افزایش یافته اســت. 
با این وجود، به خاطر کمبود شــدید 
تجهیزات حفاظتی در همه بخش های 
نظام سالمت و کمبود منابع، بخش 
روانپزشکی نیز نخواهد توانست سیل 

مراجعان به خوبی مدیریت کند.
امــا نباید این طور باشــد که منتظر 
همه گیــری یک بیمــاری بمانیم تا 
آنگاه به بررسی وضعیت اقامتگاه های 
افــراد بی خانمان، زندان ها و ســایر 
محیط هــای جمعی که بــرای افراد 
ناسالم  روانی  مشــکالتمزمن  دارای 

است بپردازیم.
افتتــاح یــک مرکــز ویــژه درمان 
کووید-۱۹ و نیز مرکــز ایزوله برای 
افراد بی خانمان اتاوا، گامی در راستای 
درست است و سایر شهرهای کشور 
نیــز باید روندی مشــابه را در پیش 
گیرند. با این وجود، راه حل بلندمدت 
برای این مشــکالت فقط به کنترل 
یک بیماری )مثل کووید-۱۹( خالصه 

نمی شود.
رهبران دولتی باید در چنین موردی 
مداخله کــرده و تصمیماتی بنیادین 
برای اصالح امــور اتخاذ کنند. تاریخ 
همیشه با رهبرانی که مهربان بوده اند، 
مهربان خواهد بود. اکنون بیش از هر 
زمان دیگری باید سرپناهی مناسب 
برای شهروندان آســیب پذیر فراهم 

کنیم.
هــر بحرانی یک ســری فرصت ها را 
برای انجــام اقداماتی متفاوت با خود 
به همراه دارد و در این فرصت هاست 
که می توانیم خودی نشان دهیم. اگر 
از زاویه ای دیگر به وضعیت این روزها 
نگاه کنیم، می بینیم همه کســانی 
که غذا و ســرپناهی دارند، اکنون از 
فرصت خوبی برای رشــد و یادگیری 
برخوردارنــد. ما به عنوان یک جامعه 
از فرصت خوبــی در بحران هایی این 
چنینی برای برخورد انسانی و توجه 

به نیازهایشان برخورداریم.
نباید چشــم بر رنج کشــیدن آنها 
ببندیم. پیامدهای بی توجهی به این 
قضیه برای همه ما بســیار سنگین 

خواهد بود.

کاهش 48 درصدی فروش خودرو 
در کانادا طی ماه گذشته

ایرونیا- فروش خوردو در ماه مارس در سرتاســر کانادا افت چشمگیری 
داشت و نسبت به زمان مشابه سال گذشته تقریبا نصف شد.

 DesRosiers  در ماه مارس گذشته بر اساس آمار منتشر شده از سوی
Automotive Consultants تنها ۹5 هزار خودرو در کانادا فروخته شد 
که نسبت به مارس ســال 2۰۱۹ افت 4۸ درصدی نشان می دهد. این 
بیشترین میزان افت فروش خودرو از سال ۱۹۹7 تاکنون است و متوسط 

آمار فروش در سالهای اخیر ۱5۰ هزار عدد در ماه بوده است .
این آمار درحالی است که بخاطر کاهش شدید قیمت جهانی نفت شاهد 
ارزان شدن بنزین هستیم و در تمامی شهرهای کانادا قیمت بنزین به زیر 
یک دالر رسیده است. کاهش شدید فروش خودرو ناشی از شرایط وخیم 
اقتصادی پس از همه گیر شــدن ویروس کرونا و عدم توانایی خریداران 
برای پرداخت اقســاط خودرو بخاطر از دست رفتن شغل و منبع درآمد 
ماهیانه است . از سوی دیگر برخی از فروشندگان خودرو ترجیح داده اند 
تا برای عدم آلودگی احتمالی کارکنان و خوروها به ویروس ، فعال نمایشگاه 
ها را تعطیل کنند و در برخی از اســتانها از جمله کبک ، نمایشگاه های 

خودرو به دستور دولت بسته شده اند.
به گفته همین شرکت ، میزان فروش در ماه های ژانویه و فوریه به شکل 
امیدوار کننده ای افزایش یافته بود و با توجه به کاهش قیمت نفت انتظار 

می رفت این روند در ماه مارس ادامه یابد.

ماسک ضد کرونا، حربه جدید کالهبرداران

مرکز ضدکالهبرداری کانادا می گوید که از ششم مارس تا کنون ۱۳۱ شکایت 
درباره فروش آنالین اقالم مرتبط با بیماری کووید۱۹ دریافت کرده است. اقالمی 
مثل ماسک صورت، ماسک ضد ویروس و کیت خانگی تشخیص کروناویروس!

قربانیان می گویند که فروشنده، تلفنی با آنها تماس گرفته و پیشنهاد فروش 
اقالمی را داده که یا در بازار نایاب بوده یا فناوری نوینی داشته مثل ماسک های 
ضد کروناویروس یا کیت های خانگی تشخیص کووید۱۹ که هیچکدام در دنیای 
واقعی وجود ندارند. قربانیان پول پرداخت کرده اند، اما طبیعتاً کاالیی دریافت 

نکرده اند.

هشدار پلیس به والدین درباره 
سوءاستفاده های آنالین از کودکان

پلیس ســلطنتی ســواره نظام کانادا 
والدین  بیشــتر  هوشیاری  خواستار 
نسبت به فعالیت های آنالین کودکان 

در این روزها شد.
مرکز جرایم مرتبط با سوءاستفاده از 
کودکان در پلیس سلطنتی سواره نظام 
کانادا اعالم کرده که در روزهای اخیر، 
الگوی رفتاری بزهــکاران آنالین به 
ویژه در زمینه سوءاستفاده جنسی از 
کــودکان تغییر کرده و افزایش یافته 

است.
این تبهکاران با آگاهی از اینکه کودکان 
این روزها بیشــتر در خانه هستند و 
زمان بیشــتری را پای دستگاه های 
الکترونیکــی صــرف می کننــد، به 
شــیوه های متفاوتی برای رسیدن به 

مقاصد شوم خود روی آورده اند.
البته پلیس می گوید که الزم نیست 
والدین بیــش ازحد نگران این قضیه 
باشند و کافی است هشیاری همیشگی 
خــود را در این زمینــه حفظ کنند. 

بــه والدین توصیه شــده از ابزارهای 
نظارتی نظیر نرم افزارهای ویژه والدین 
برای پایش عملکرد کودکان در فضای 
انالین استفاده کنند. والدین همچنین 
می توانند برای آشنایی بیشتر با این 
 cybertip.ca موضوع به دو وب سایت
و protectkidsonline.ca مراجعــه 
کنند. این دو وب سایت راهکارهایی را 
برای حفظ امنیت کودکان در فضای 

آنالین پیشنهاد می کند.

تولیدکنندگان کانادایی با کاهش
 تنوع محصوالت و تولید اقالم ضروری

 به مبارزه با کروناویروس رفته اند

مداد- گلوب اند میل در گزارشــی به 
بررسی تغییر الگوی تولید شرکت های 
بزرگ تامین کننده موادغذایی و سایر 
اقالم ضروری خانوار در کانادا پرداخته 

است. 
در این گزارش آمده که این شرکت ها 
به کاهش گســترده تنوع محصوالت 
خود دســت زده اند تا به این ترتیب 
بتواننــد با تولیــد برخی محصوالت 
پرطرفدار، نیاز موجود در بازار را تامین 

کنند.
خانه نشینی بسیاری از مردم در این 
روزهای کرونایی سبب شده مصرف 
موادغذایی در منازل افزایش یابد. این 
در حالی است که بسیاری از این افراد 
پیش از این، وعده صبحانه یا ناهار را 

از طریق رستوران ها تهیه می کردند.
 از ســوی دیگر، نگرانی مردم درباره 
آینده ســبب شــده میل به ذخیره 
موادغذایــی برای هفته هــای آینده 
نیز افزایش یابــد. هر دوی این موارد 
بــه افزایش قابل توجــه تقاضا برای 
موادغذایی و نیز برخی دیگر از اقالم 

زودمصرف انجامیده است. 
برخــی تخمین هــا از افزایش 4۰۰ 

درصدی این نیاز حکایت دارد. 
در این میــان، تولیدکنندگان بزرگ 
کانادایی نیز با تغییــر الگوی تولید، 

روی تامین نیاز بازار تمرکز کرده اند. 
شرکت ایتالپاستا که در انتاریو مستقر 
اســت پیش از این ۶۳ نوع پاستای 
مختلف تولید می کــرد که در حال 
حاضر فقط شش نوع از این محصول 
را تولید می کند. همه خطوط تولید 
این شــرکت به صورت 24 ساعته به 

تولید این شش مدل مشغولند.
شرکت نســتله کانادا نیز اعالم کرده 
که با هدف تامین نیازهای مشتریان، 
تنــوع محصوالت خود را به شــدت 
کاهــش داده و توان خود را به تولید 
چند محصول مشتری پســندتر قرار 

داده است.
محصوالت ســلولزی نیــز وضعیتی 
مشــابه دارد. شــرکت کروگــر که 
بزرگ تریــن تولیدکننده دســتمال 
توالت در کاناداســت هــم می گوید 
که ۸ واحد تولیــدی   خود را فقط به 
تولید چند محصــول پرتقاضای بازار 

اختصاص داده است. 
جالب اینجاست که این شرکت حتی 
چند خط تولیدی از رده خارج شده 
خود را هم به کار گرفته است. والمارت 
نیز می گوید با بررسی تقاضای روزانه 
مشتریان، فهرستی از محصوالت مورد 
تقاضــای بازار را بــه تولیدکنندگان 

عمده کشور اعالم می کند.
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سریع ترین راه تمدید آنالین
 مجوزهای کاری، تحصیلی و توریستی در کانادا چیست؟

به دنبال اقدامــات اخیر دولت کانادا 
به منظــور کنترل شــیوع ویروس 
موقت  ویزا هــای  دارنــدگان  کرونا، 
دیگر   نمی   توانند بــا مراجعه به دفاتر 
پلیس مرزهای زمینی برای اخذ و یا 
تمدید مجوزهای کاری، تحصیلی و 
یا ویزیتوری و یا حتی لندینگ       اقدام 

کنند.
 Flag poling ًاین روش که اصطالحا
نامیده می شــود     یکی از سریع ترین 
روش هــای تمدیــد و یــا تجدیــد 
مجوزهای موقت صادر شده و یا حتی       
اخذ مجوزهای تحصیلی و کاری برای 

افراد واجد شرایط می باشد.
تســریع درصدور ویــزا از این طریق 
در مقایســه بــا روش هــای آنالین 
سبب شــده اســت که این روش به 
یکی از مناســب ترین گزینه  ها برای 
بســیار از متقاضیانی کــه در کانادا 
حضور دارند، تبدیل شــود. بنابراین 
ممنوعیت مراجعه به مرزهای زمینی 
می تواند برای بســیاری از متقاضیان 

پیچیدگی های زیادی را بوجود آورد.
البته با مقایسه ارائه درخواست به       هر 
دو صورت حضــوری وآنالین در زیر، 

می توانید میــزان رد تقاضا به صورت 
آنالین را کاهش دهید:      

زمانی که درخواســت ویزا به   صورت 
آنالین بــه کنســول گری و یا دفتر 
صدور ویزا ارســال می شــود، مدت 
زمان بررسی پرونده بسته به نوع ویزا 
و اینکه از چه کشــوری درخواســت 
ارسال شده است، طول خواهد کشید. 
اداره مهاجــرت مرتباً دوره بررســی 
درخواســت برنامه های مختلف را بر 
اساس درخواســت های دریافتی در 
ســایت این وزارتخانه به روزرســانی 

می نماید .
قابل ذکر اســت درخواست تمدید، 
صدور و یا تجدید ویزا از طریق دفاتر 
مــرزی، به صورت حضوری   در همان 

زمان و مکان در مدت زمان کوتاهی 
می شود و متقاضی پس از مدت کوتاه 
انتظار نتیجه درخواســت را دریافت 

می کند.
با در نظر گرفتــن ممنوعیت فعلی 
مراجعــه حضوری به ایــن دفاتر که 
هم اکنون تا مدت ها میســر نیست، 
ارسال صحیح درخواست های آنالین 
از اهمیت خاصی برخوردارند. بدیهی 
اســت ارسال درخواســت ناقص و یا 
تکمیل فرم های درخواست به اشتباه 
قطعاً نه تنها دوره بررســی را بسیار 
طوالنــی می کند، بلکه در بســیاری 
از مواقع موجب رد تقاضا می شــود. 
در بســیاری از مواقع رد تقاضا برای 
دارندگان ویزاهای موقت مشــکالت 

عدیده ای را برای داشتن اقامت قانونی 
در این کشــور و یا هزینه های اضافی 
برای احیــای وضعیت اقامت خواهد 
داشــت. نتیجتاً اضافه کردن پروسه 
بررسی درخواســت ها در این شرایط 
حساس عواقب جدی را در برخواهد 

داشت.
به هنگام درخواســت از طریق       دفاتر 
مرزی نیازی به نگرانــی برای اینکه 
درخواســت خود را به مرکز مناسبی 
ارســال کرده اید یا فرم صحیحی را 
تکمیل کرده اید و یــا حتی مدارک 
شــما کامل هســتند یا خیر، دیگر 
مطرح نبود زیرا       با در دســت داشتن 
مدارک و امکان روبرو شــدن با افسر 
تصمیم گیرنده چنانچه مدرکی ناقص 
بود و یا اینکه اشتباهی در تکمیل فرم 
وجود داشت همزمان اشتباه رخ داده 
و یا نقص مــدارک بدون تاخیر قابل 
اصالح کردن بود. هم اکنون که دیگر 
گزینه ای به غیر از ارسال درخواست 
به صورت آنالین نیست، یک خطای 
ساده و پیش پاافتاده می  تواند منجر 
به تاخیر در پروسه بررسی درخواست 
و یــا رد آن گردد. لذا دقت الزم برای 
ارســال یک درخواســت صحیح از 
اهمیت زیادی برخوردار است. بدین 
ترتیب متقاضیان قادر خواهند بود از 

اتالف وقت و هزینه جلوگیری کنند.
بدیهی اســت مســئولیت ارســال 
درخواســت آنالین تنهــا به دوش 
متقاضی است و دقت در ارسال نتیجه 

مثبت را به ارمغان خواهد آورد.
بنابراین در صورتی که نیاز به کمک 
و یا مشــاوره قبل از ارسال دارید، از 
متخصصینی که دارای مجوز رسمی       
و اطالعات به روز هســتند، به جای 
افراد عادی اســتفاده کنید و یا اینکه 
با مراجعه مســتقیم به ســایت اداره 
مهاجرت، دسترسی به اطالعات موثق 
را بــرای خود مهیا نماییــد، تا جای 
هیچ گونه ابهامی برای افسر مهاجرتی 
که پرونده شــما را بررسی می کند، 

وجود نداشته باشد.

معصومهعلیمحمدی
نشریههفته

احتمال استفاده دوباره از ماسک های 
مصرف شده در کانادا

مداد- به گزارش نشنال پست، دکتر 
ترزا تم )مسئول ارشد سالمت عمومی 
فــدرال( اعالم کرد که کارشناســان 
کشــور در حال بررســی شیوه های 
بهداشــتی برای اســتفاده مجدد از 
ماسک های مصرف شــده و نیز سایر 
اقالم ضروری برای پیشگیری از ابتال 

به کووید-۱۹ هستند.
گزارش های مختلف نشــان می دهد 
اســتان های کانادا با کمبود شــدید 
ماسک و سایر اقالم پیشگیری روبرو 
هســتند. نگرانی از تداوم همه گیری 
سبب شده مسئوالن سالمت عمومی 
کانــادا به فکر اســتفاده دوبــاره از 

ماسک های مصرف شده بیفتند.
خانــم ترزا تــم اعالم کــرده که در 
صــورت مشــخص شــدن جزئیات 
شــیوه اجرای درست ضدعفونی این 
تجهیزات، ابزارهای الزم در کشــور 
برای آماده سازی این اقالم به منظور 
اســتفاده مجدد وجود دارد. او اعالم 
کرد که فعال بهترین کار این اســت 
که این اقالم دور ریخته نشــود و تا 
مشخص شدن نتیجه بررسی ها، انبار 

شود.
به گزارش ســی تی وی، دکتر ترزا تم 

)مسئول ارشد سالمت عمومی فدرال( 
همچنین اعالم کرد که ماســک های 
پارچه ای نیــز در برخی موقعیت ها 
می توانند ســودمند باشد. در ابتدای 
و  پزشــکان  کووید-۱۹،  همه گیری 
مقامات ســالمت اعــالم کردند که 
ماسک تاثیر چندانی برای جلوگیری 
از ابتال به کروناویروس برای عامه مردم 

ندارد.
 با ایــن وجود، به نظر می رســد در 
این پیشنهاد، بازنگری صورت گرفته 
اســت. پس از آن کــه مرکز کنترل 
بیماری های ایاالت متحده اعالم کرد 
که بهتر اســت مردم از ماسک های 
دست ســاز و خانگی استفاده کنند، 
مقامات ســالمت کانادا نیز پیشنهاد 
مشابهی را به شــهروندان خود ارائه 

می کنند.

با وجود پاندمی ویروس کرونا، کانادا همچنان درخواست های اسپانسرشیپی همسران را می پذیرد
ایرانیــان کانادا- دولــت کانادا اعالم 
کرده که همچنان درخواســت های 
همســران و پارتنرهای قانونی برای 
اسپانسرشیپی پارتنر هایی که هر دو 
در کانادا یا خارج کشــور هستند را 

خواهد پذیرفت.
این خبــر خوبی برای متقاضیان، که 
هر دو داخل یا خارج کانادا هســتند، 
و تاکنون فرصت ثبت درخواستشان را 

نداشته اند، است.
با قانون گذاری مســتمر دولت کانادا 
به علت ویروس کووید-۱۹، سازمان 
مهاجرت کانادا مــواردی را راجع به 
قوانین اسپانسرشیپی که ممکن است 

سوال افراد باشد اعالم کرده است.
 

دریافتتقاضاهایغیرکامل

ســازمان مهاجرت اعــالم کرده که 
پذیرش و پردازش درخواســت های 
جدید برای اقامت دائم را ادامه خواهد 
داد و ممکن اســت طی دوره پاندمی 
کرونا درخواست های غیر کامل را نیز 
بپذیرد. با این کار الزم نیست به علت 
نداشتن یکی از مدارک الزم کارتان به 

تعویق بیفتد.
اگر درخواســت اسپانسرشیپ پارتنر 

قانونی و یا همســر را جدیدا  کامل 
کنید و نتوانید برخی از مدارک الرم را 
تهیه کنید باید طی یک نامه جزییات 
چرایــی آن را که به علــت ویروس 

کووید-۱۹ است توضیح دهید.
درخواست های غیر کامل نگهداری و 
طی ۹۰ روز بررسی خواهند شد. اگر 
طــی ۶۰ روز همچنان مدارک کامل 
مهاجرت  ســازمان  افسران  نباشند، 
درخواست میکنند که نهایتا طی ۹۰ 

روز مدرک مورد نظر ارائه شود.

دریافتکمکاجتماعیممکناست
باعثواجدشرایطنشدنشماشود

به عنوان یک قانون کلی، متقاضیانی 
که کمک اجتماعی دریافت کرده اند 
ممکن است واجد شــرایط اسپانسر 
 The Immigration .شدن نباشــند
 and Refugee Protection
Regulations کمــک اجتماعی را 
در بازه گســترده ای تعریف میکند و 
مهم است بدانید کدام یک شما را فاقد 

صالحیت مشخص میکند.
هدف ایــن قانــون این اســت که 
افــرادی که منبع اصلی یا تنها منبع 
درآمدیشان »کمک اجتماعی« است 

را از اسپانسر شدن باز دارد. اگر اخیرا 
اخراج شــده اید و یا به دنبال کمک 
دولت هستید، برای مثال، مزایای بیمه 
بیکاری باعث غیر واجد شرایط شدن 

شما نمیشوند.
دیگر مثال های طرح های حمایتی 
که ممکن است باعث منع شما نشوند 

شامل این موارد هستند:
·  خانه های دارای سوبسید

·  اعتبار مالیاتی
·  هزینه کمکی مراقبت از کودک

·  دیگر مزایای که برای ساکنان استان 
ها یا مناطق در دســترس هستند، از 

جمله افرادی که شاغل هستند.

محدودیتســفرشاملهمسرانو
پارتنرهایقانونینمیشود

در ۱۸ مــارس 2۰2۰ دولــت کانادا 
اعالم کرد کــه در جهت جلوگیری 
از گســترش ویروس کرونا ورود افراد 
خارجی به این کشور را ممنوع خواهد 
کرد. محدودیت های سفر تا آخر ژوئن 

2۰2۰ برپا خواهند بود.
خانــواده درجه یک شــهروندان و یا 
افرادی که اقامت دائم کانادا دارند اما 

استثنا محسوب می شوند.

همســر و پارتنر قانونی فامیل درجه 
یک محســوب میشــوند، که به این 
معناست که همچنان اجازه دارند وارد 

کانادا شوند.
اعضای خانواده ساکنان کانادا باید قبل 
از سوار شدن خودشان را معرفی کنند 
و مدارک معتبری که  رابطه شــان با 
آنها را نشــان دهد در اختیار داشته 

باشند.
·   گواهی ازدواج یا تصدیق نامه پارتنر 

قانونی
·  گواهی تولد

·  تاییدیــه اقامت دائــم برای کالس 
خانوادگی

·    دیگر مدارکی که رابطه درجه یک 
را تایید میکند

الکترونیکی  مدارک باال به صــورت 
پذیرفته میشوند.

مهم است که به یاد داشته باشید که با 
وجود این کهممنوعیت ورود به خاک 
کانادا را ندارید اما هنگام سوار شدن 
به هواپیما سالمت شما بررسی میشود 
و نباید هیچ نشــانه ای از کووید-۱۹ 

داشته باشید.
همچنین این که مدارک معمول سفر 
مانند ویزای توریستی و یا مجوز سفر 

الکترونیکی همچنان الزم است.
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شرکت حسابداری 
و مالیاتی ابراهیمی

#500-1199 W Pender St., Vancouver, V6E 2R1

ارائه کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

تهیه و تنظیم صورت حساب های مالی (ترازنامه، سود و زیان)

مشاوره و برنامه ریزی برای کسب  و کار

Tel: (604) 757-1279

Accounting and Tax Services
Bookkeeping and Financial Statements
Business Plan and Consulting
USA and Non-Resident Tax

ebrahimi
accounting services ltd.

 

دينوروز را با ما شروع کن  

GREAT SPACES LANDSCAPING LTD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

  ی، اجرا ، نگهدار یمشاوره ، طراح
تکتيآرش سبز و یان و کارشناسان فضاين مجرياز مجربتر یسال تجربه و بهره مند 25ش از يبا ب  

ق و ي، برکه و آبنما  ، آالچ یوارکشي، د ی، فنس کش ی( کفساز یمحوطه ساز
ها )يقاتر یزکاريدک ، پاور واشر و تم  

، درخت ، گل ،  یوند ، کوددهيسبزموجود ، هرس ، پ ی( اصالح فضا یباغبان
سبز ) یفضا یدوره ا یچمن ، نگهدار  

C: 604-724-9645            O:778-855-9645 
E: greatspaceslandscaping@gmail.com 

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

با بیش از 25 سال تجربه
 و بهره مندى از مجرب ترین مجریان و کارشناسان فضاى سبز و آرشیتکت

محوطه سازی: کف سازى، فنس کشى، دیوارکشى، ساخت برکه و آب نما، 
آالچیق، دك، پاور واشر و تمیز کردن گاترها

باغبانی:  اصالح فضاى سبز موجود، هرس، پیوند، کوددهى، 
کاشت درخت، گل، چمن، نگهدارى دوره اى فضاى سبز

Office: 778-855-9645
Cell: 604-724-9645

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

همبستگِی آسیب دیدگان
  آنگاه که با شکنندگِی خود 

رویاروی می شویم  
با وجــود تمام پیشــرفت های اخیر 
فن آوری، بیماری جهانگیر  کووید-۱۹ 
گوشــزد کوبنده ای به ما انســان ها 
در یادآورِی  شــکنندگِی مــا بوده و 
در سراســر جهان، تکانی سخت به 

ارزش ها  وارد کرده است. 
در گرماگرم نبرد تراژیک و اوج گیرنده 
میان جامعۀ بشــری و  دشمن جدید 
آن کووید- ۱۹، رنج مشترک انسان ها 
راه را برای  همبســتگِی مردمان همۀ 
سرزمین ها گشوده است. یک چنین 
 راهسپارِی جهانی در جاده ای تاریک 
و دراز، تالشــی جدید برای  بشریت 
و شــاید مهمترین آن پس از نبرد با 
نازیسم در دهۀ چهل قرن  بیستم به 
شمار می رود. جامعۀ بشری اینک بار 
دیگر در نبرد  با ویروس کرونا توشه ای 
جز زحمت، اشک و سرسختی ندارد. 
به  گونه ای شــگفت انگیز، این آزمون 
بشــریت،  مرزهای  پیشاروِی  دشوارِ 
ادیان  نظام های سیاسی،  کشــوری، 
و فرهنگ هــا را نادیده می گیرد. زادۀ 
جهانی شــدن اســت و قدرت پایان 
بخشیدن به آن را  نیز دارد. کووید-۱۹ 
مانند جنگ جهانی، مرزها را بســته، 
سفرها  را در سراسر جهان لغو کرده، 
تریلیون هــا دالر بازار ســهام  جهانی 
را برباد داده، هزاران انســان را به کام 
مرگ کشیده و  مرگ های بیشتری در 

راه دارد.
ســرایت جهانــی این ویــروس در 
جامعۀ بشری نشــان داده که انسان 
 مدرن، ورای همــۀ قدرت فن آوری و 
علمی خود، موجودی  شکننده است. 
بشــریت، دیرزمانی با وعدۀ سالمتی 
شکست ناپذیر و  حتی امکان عمر ابدی 

زندگی کرده بود. 
نهادهای سیاسی مدرن برای حفاظت 
قطعیت های  عدم  دربرابر  انســان ها 

زندگی روزمره به قدرتی دست یافته و 
مجهز شده بودند که  گمان می رفت 
بــرای تضمیِن امنیِت فــردی کافی 
باشد. اما احساس  امنیتی که به مردم، 
امکان زیستن همراه با اعتماد به وجود 
 فردایی دیگــر را می دهد، همچنین 
از  شکنندگِی  نشانه هایی  دربردارندۀ 

گریزناپذیِر وجوِد انسانی است.
ایدۀ بشریت شکننده، سویه ای آشکار 
از وجود ما را بازمی شناسد. شکنندگی، 
و  آســیب پذیری  شــرایط  نمایانگر 
بی دفاعی  است، همان وضعیت امروز 
بشــریت در برابر بیمــاری جهانگیر 

کووید-  ۱۹. 
نکتۀ مهم این که شکنندگی، ناگهانی 
و نابهنــگام رخ نداد،  چنان که گویی 
محصول فراینــدی کوتاه مدت بوده 
باشــد. ما هنــگام  ســخن گفتن از 
شکنندگی یک شیئ، می دانیم که به 
سادگی می  شکند. ما واژۀ “شکننده” 
را به چیزی نســبت می دهیم که به 
 آسانی می تواند شکسته شود و آسیب 
ببیند. آنچه این بحران  آشکار کرده، 
گونه ای شــکنندگِی حک شــده در 
اساِس هستی شناختِی  انسان است. 
همان گونه که شــاعر فرانسوی، پل 
والری می گوید،   ”مــا تمدن ها اینک 
خود را میرا می دانیم”. به بیان دیگر، 
 تمدن ما شکننده اســت، زیرا بنا به 
تعریف، می تواند در هر  لحظه به پایان 

برسد. 
اما همزمان، ویروس کرونا توانســت 
حس همــدردی را که نیــم قرن  به 
دلیل اسلوب های زندگی استفاده گرا 
و مادی محور در سراسر  جهان پنهان 
مانده بود، جان دوباره ببخشد. امروز، 
گویــی  تراژدی های عظیــم، معنای 
عظیمی به زندگی کسانی می بخشد 
که  برای هدف مشترک و علیه مرگ 

می رزمند.
چیزی که ویروس کرونا ما را موفق به 
کشف آن کرده، این است  که زیستگاه 
ما به گفتــۀ مارتین لوترکینگ، یک 
“خانۀ جهانی”  اســت. هرچند افکار، 
منافــع و ایده آل ها مــا را از یکدیگر 
 جدا می سازند و با آنکه علیه یکدیگر 
می جنگیم، اما ناتوان  از جدا زیستن، در 
شادی و اندوه یکدیگر شریک هستیم. 
ما در  شبکه ای گریزناپذیر از مناسبات 
متقابل گیر کرده ایم.  ســاکنان کرۀ 
زمین با این بیماری جهانگیر، تبدیل 
به همسایگان  نزدیکتری شده اند. یک 
بــار دیگر، در ایــن چرخش گاهِ مهم 
پیش فرض هاِی  ما،  تمدِن  پسامدرن 
سازندۀ زیربناِی جامعۀ تکنولوژیک و 
 کاپیتالیستی ما می توانند دستخوش 
نقد کوبنده و چالش های  ژرف بشوند. 
در برداشــتی فلســفی، مرگ در اثر 
ویــروس کرونا   ”معنازدوده” شــده و 
هزاران نفر که نام آنها را نمی دانیم،  در 
سراسر جهان جان باخته اند. اما آنچه 
امروز می بینیم،  دقیقا همان است که 
فیسلوف چک، یان پاتوکا “همسبتگی 
آسیب دیدگان” نامید. این چنین است 
ذهنیت کســانی که با توسل به  تنها 
داشتۀ خویش، یعنی انسانیت خود، 

در برابر تراژدی ها قد می افرازند.
پــس آنچه امروز شــاهد هســتیم، 
ضربه ای وارد شــده بــه ارزش های 
 موجود و به قول ویکتور هوگو تحقق 
“ایده ای کــه زمان آن  فرارســیده” 
می باشد. به راســتی برای مردم دنیا 
هیچ چیز  تراژیک تر از این نیست که 
در روزهایی چنین آشوب زده زیست 
 کننــد و نتوانند بــه ذهنیت نوینی 

متناسب با این بحران جهانی  دست 
یابند.

نکتۀ بسیار خاص بحران ویروس کرونا 
این اســت که ما را به  انقالبی اصیل 
فرامی خواند.  ارزش های روزمــره  در 
این فراخــوان  به همیــاری جهانی، 
بس معنادارتر و ارزشــمندتر است از 
“جهانی  شدِن خودخواهی” که دنیا در 

دو دهۀ اخیر به خود دید.
با وجود دستور پزشکِی دوری گزینی 
اجتماعی، آنچه ویروس در  سراســر 
جهان دامن زده، وفاداری فرارونده به 
انسانیت است.  هرچند بهای پرداخته 
بسیار باال است، اما شاید جامعۀ بشری 
 راه درمان خود از نفرین های جهانی 
شدن، از جمله بدترین  آنها، تروریزم، 
تغییــرات اقلیمــی و بیماری هــای 

جهانگیر، را  درپیش گیرد. 
بیماری های جهانگیر همواره مســیر 
تاریخ را تغییر داده اند.  آنها آیینه ای در 
برابر تمدن ها می گیرند و با نمایاندن 
 چهرۀ حقیقی شــان، آنها را وادار به 
دگرگونی می کنند. این  کاری اســت 
که ویروس کرونا امروز انجام می دهد. 
به ما  تصویری از بی تفاوتی در جوامع 
سراسر دنیا را نشــان می دهد و  ما را 
وادار به اندیشیدن پیرامون بشریتی 
واحــد می کند. این  طنــز تلخ تاریخ 
اســت که دشــمن تمدن بشری به 
ما می آموزاند کــه  چگونه متمدن و 

انسان دوست باشیم. 
تراژدی این بیماری جهانگیر همچنین 
به بشــریت می آموزاند که  چگونه از 
گتوهــای ذهنی خود خارج شــود و 
دیگر، اندیشیدن  پیرامون دگربودگِی 
دیگری را شــرم آور یا ناخوشــایند 
ندانــد.  همچنین درســت برعکس، 
می تواند چهرۀ نوینی از انســانیت را 
 ورای صورت های متکبر و متفرعن آن 
آشکار سازد. انسانیت  حقیقی چیزی 
بیش از گریســتن به حال قربانیان 
کووید-۱۹ است.  باید به بیان حقیقت 
دربارۀ آنچه ما را به این شرایط رسانده 
 و مقصد ما پس از برون رفت از بحران 

پرداخت.  
رامینجهانبگلو

افزایش خشونت های خانگی
 در طول اپیدمی کووید-۱۹ 

و قرنطینه خانگی

ایرانیان کانادا- در حالی که میلیون ها کانادایی برای حفظ امنیت و کمک 
به کاهش انتشار کرونا ویروس در خانه مانده اند، برای گروهی از کانادایی 
ها، خانه خطرناک تر از همیشه شده است. در واقع قربانیان خشونت های 
خانگی طی این زمان با تهدیدها و آسیب های بیشتری مواجه بوده، چرا که 

اکثرا با متجاوزین خود در خانه تنها شده و محدود می گردند.
اخیــرا یک زن کانادایی به نام Sadia، اظهار داشــته همانطور که انزوا و 
قرنطینه در طول بیماری همه گیــر کووید-۱۹ به امری عادی و معمول 
تبدیل گشته، زندگی وی در خانه به طور فزاینده ای خشونت آمیز شده و 
بیش از پیش مورد آزارهای جسمی همسرش قرار می گیرد، نظیر کتک 
زدن، خفــه کردن و پرت کردن از روی پله ها و ....  وی اظهار داشــته از 
آنجایی که همسر وی راننده کامیون بوده و اکثر مواقع در جاده بوده، پیش 
از اپیدمی کرونا ویروس احســاس امنیت بیشتری داشته، اما با گسترش 
این ویروس و آغاز قرنطینه خانگی امنیت وی نیز کاهش یافته و در نهایت 
منجر به فرار وی از خانه و پناه بردن به یک پناهگاه به همراه دو فرزندش 

گشته است. 
به تازگی در کانادا، بودجه ای 4۰ میلیون دالری توســط دولت به افزایش 
ظرفیت پناهگاه ها و کمک به زنان و برابری جنسیتی اختصاص یافته، که 
به گفته نخســت وزیر جاستین ترودو، حدود ۳۰ میلیون دالر آن به بیش 
از 5۰۰ پناهگاه زنان و مراکز مختلف تجاوزهای جنسی در سراسر کشور 
اختصاص خواهد یافت و ۱۰ میلیون دالر باقیمانده به پناهگاه های زنان و 

کودکان بومی خواهد رسید.
البته به گفته مقامات، هنوز مشخص نیست که چه مقدار و چه زمانی این 
بودجه به دست پناهگاهی که Sadia هفته گذشته به آن پناه برده، خواهد 

رسید.
در این اوضاع نابسامان و نامطمئن، پیام Sadia به زنانی که مورد خشونت و 
آزار قرار گرفته اند، این است: »به جایی که باید بروی فکر نکن، فقط برو«.
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/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

COMPREHENSIVE  •  POWERTRAIN  •  100% TRANSFERABLE  •  ROADSIDE ASSISTANCE ANYWHERE IN NORTH AMERICA
5 YEARS

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from April 1 to 30, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra 
cost. All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down 
payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento LX+ 2.4L AWD (SR75ML)/2020 Sportage LX FWD 
(SP75AL) with a selling price of $34,890/$27,190, includes $0/$500 credit, at 0%/0.99% for 84 months for a total number of 364 weekly payments of $96/$77 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$951. «Cash Purchase Price for the new 2020 Sorento LX 2.4L AWD (SR75BL) is $29,390 and includes $3,500 (includes dealer 
participation of $1,000) cash discount (cannot be combined with finance or lease offers). Discount varies by model and trim and is deducted from the negotiated selling price before taxes. See your dealer for complete details. ≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. 
Representative Leasing Example: Lease offer available on approved credit (OAC), on the new 2020 Forte LX MT (FO541L)/2020 Soul EX IVT (SK852L)/2020 Soul EX+ IVT (SK853L) with a selling price of $19,440/$24,790/$26,790, includes $500/$0/$500 credit, based on a total number of 208 weekly payments of $49/$68/$71 
for 48 months at 0.99%/1.99%/1.99% with $0 security deposit, $1,225/$0/$0 down payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $10,250/$14,107/$14,725 with the option to purchase at the end of the term for $7,970/$12,147/$13,127. Lease has 16,000 km/yr allowance (other packages available 
and $0.12/km for excess kilometres). ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Don’t Pay for 120 Days applies to purchase financing 
only on approved credit on all new models. No interest will accrue during the first 90 days of the finance contract. After this period, interest starts to accrue and the purchaser will repay the principal and interest monthly over the term of the contract. The original term of the finance contract will be extended by 90 
days. For contracts on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 120 days from purchase. Offer has no cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Conditions apply. See your participating 
Kia dealer for details. Δ1% Rate Reduction is a limited time offer provided on approved credit. Offer available to qualifying Kia customers towards all new and unregistered models (excluding Niro PHEV, Niro EV, and Soul EV) financed/leased and delivered from an authorized Kia dealership in Canada. To qualify, a loyalty 
customer must be the current owner/lessee of a current Kia vehicle that has been properly registered and licensed for at least the past 90 days. Offer eligibility will be verified and determined by Kia in its discretion. Qualifying loyalty customers will receive a 1% reduction off finance or lease rates currently available. 
Under no circumstances can rates be reduced to below 0% APR. Offer is transferrable within the same household. Offer has no cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Conditions apply. Offer is subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer for details. †Apple, 
the Apple logo and CarPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.  Google, Google Play, Google Maps, and Android Auto are trademarks of Google Inc. Google Maps ©2020 Google. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features 
described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information 
regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s Owner’s Manual. AJAC is an association of prestigious professional journalists, writers, photographers and corporate members whose goal is to ensure factual and ethical reporting about the Canadian automobile 
industry. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.

kia.ca/coveredbykia OFFICIAL VEHICLE  
OF THE CHL

20202020

0.99% 84 MONTHSΦAT
FORWEEKLY

WEEKLY WEEKLY

Sportage SX AWD shown‡

BEST LARGE UTILITY VEHICLE

LX FWD

2020

 IN CANADA FOR 2020 

EXLX MT Soul GT-Line Limited shown‡Forte GT DCT shown‡

$49 $68

$77

0.99% 1.99%48 48LEASE 
FROM

LEASE 
FROM

FINANCE 
FROM

MONTHS≠ 

$1,225 DOWN

MONTHS≠

FOR FOR
AT AT

• DYNAMAXTM AWD
• APPLE CARPLAY® AND ANDROID AUTOTM†

• 7" DISPLAY AUDIO WITH REARVIEW CAMERA*

OFFER
INCLUDES

• REARVIEW CAMERA*
• 8" DISPLAY AUDIO
• APPLE CARPLAY® AND ANDROID AUTOTM†

OFFER
INCLUDES

• APPLE CARPLAY® AND ANDROID AUTOTM†

• 8" DISPLAY AUDIO
• HEATED FRONT SEATS

OFFER
INCLUDES

“ BEST SMALL CAR  
IN CANADA  
FOR 2019”

 $0
DOWN!

$29,390
STARTING FROM

LX AWD

2020

$3,500
INCLUDES

CASH
DISCOUNT«

Sorento SX V6 AWD shown‡

INCLUDES 1% RATE REDUCTIONΔ 
AVAILABLE TO QUALIFYING FINANCE  

CUSTOMERS ONLY

 $0
DOWN!

INCLUDES 1% RATE REDUCTIONΔ 
AVAILABLE TO QUALIFYING LEASE  

CUSTOMERS ONLY
FOR AN ADDITIONAL
$3 WEEKLY≠AND GET:
• SUNROOF
• LED HEADLIGHTS
• 17" ALLOY WHEELS
• LED INTERIOR LIGHTS

STEP UP  
TO THE  
 EX+

0%
 AS LOW AS

HAS YOU COVERED

DON’T 
PAY FOR FINANCINGΦ 84  MONTHS120

FOR UP TO

DAYS
+

ON ALL 
NEW MODELS ^

ON SELECT 2020 MODELS

منوچهر  نوحی 
مشاور فروش 

 در خدمات ایرانیان عزیز       
778-323-6722

برای کسب اطالعات بیشتر  در مورد قیمت های ویژه، تبادل اتومبیل،..
 با ما تماس حاصل فرمایید

[  JOB INFO  ] [  MECHANICAL SPECS  ] [  APPROVALS  ]

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Copy Deck #

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

None
8.5” x 13.5”
None

K20Q2-1002
Kia
Spring Retail
Newspaper
Full Page

Jamez Townsend

None

Glen Alberastine

Deborah Lee

Ashwin Pinto

Amy Friel

DesignKOTF (Bold, Light, Medium), Gotham Condensed (Book, 
Bold), Arial (Regular), Wingdings (Regular), TT Lakes Compressed 
(Black)

None None

K20_Q2_RT_AL_1002_APR_W1_BC_EN.indd

K20_Q2_RT_AL_1002_APR_W1_BC_EN

Revision date: 3-31-2020 5:16 PM INNOCEAN WORLDWIDE CANADA, INC  720 King St West. Suite 505. Toronto ON M5V 2T3     T: (647) 925.1300

1

Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

Western BC 
 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

1.0

/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

COMPREHENSIVE  •  POWERTRAIN  •  100% TRANSFERABLE  •  ROADSIDE ASSISTANCE ANYWHERE IN NORTH AMERICA
5 YEARS

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from April 1 to 30, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra 
cost. All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down 
payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento LX+ 2.4L AWD (SR75ML)/2020 Sportage LX FWD 
(SP75AL) with a selling price of $34,890/$27,190, includes $0/$500 credit, at 0%/0.99% for 84 months for a total number of 364 weekly payments of $96/$77 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$951. «Cash Purchase Price for the new 2020 Sorento LX 2.4L AWD (SR75BL) is $29,390 and includes $3,500 (includes dealer 
participation of $1,000) cash discount (cannot be combined with finance or lease offers). Discount varies by model and trim and is deducted from the negotiated selling price before taxes. See your dealer for complete details. ≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. 
Representative Leasing Example: Lease offer available on approved credit (OAC), on the new 2020 Forte LX MT (FO541L)/2020 Soul EX IVT (SK852L)/2020 Soul EX+ IVT (SK853L) with a selling price of $19,440/$24,790/$26,790, includes $500/$0/$500 credit, based on a total number of 208 weekly payments of $49/$68/$71 
for 48 months at 0.99%/1.99%/1.99% with $0 security deposit, $1,225/$0/$0 down payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $10,250/$14,107/$14,725 with the option to purchase at the end of the term for $7,970/$12,147/$13,127. Lease has 16,000 km/yr allowance (other packages available 
and $0.12/km for excess kilometres). ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Don’t Pay for 120 Days applies to purchase financing 
only on approved credit on all new models. No interest will accrue during the first 90 days of the finance contract. After this period, interest starts to accrue and the purchaser will repay the principal and interest monthly over the term of the contract. The original term of the finance contract will be extended by 90 
days. For contracts on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 120 days from purchase. Offer has no cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Conditions apply. See your participating 
Kia dealer for details. Δ1% Rate Reduction is a limited time offer provided on approved credit. Offer available to qualifying Kia customers towards all new and unregistered models (excluding Niro PHEV, Niro EV, and Soul EV) financed/leased and delivered from an authorized Kia dealership in Canada. To qualify, a loyalty 
customer must be the current owner/lessee of a current Kia vehicle that has been properly registered and licensed for at least the past 90 days. Offer eligibility will be verified and determined by Kia in its discretion. Qualifying loyalty customers will receive a 1% reduction off finance or lease rates currently available. 
Under no circumstances can rates be reduced to below 0% APR. Offer is transferrable within the same household. Offer has no cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Conditions apply. Offer is subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer for details. †Apple, 
the Apple logo and CarPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.  Google, Google Play, Google Maps, and Android Auto are trademarks of Google Inc. Google Maps ©2020 Google. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features 
described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information 
regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s Owner’s Manual. AJAC is an association of prestigious professional journalists, writers, photographers and corporate members whose goal is to ensure factual and ethical reporting about the Canadian automobile 
industry. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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رالف گودیل مشاور ویژه دولت فدرال کانادا در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی
خانواده های قربانیان تهدیدها یا اقدامات ارعاب آمیز 

را  به پلیس گزارش کنند
به گزارش هفته به نقل از ســی.بی.

سی نیوز، اعضای برخی خانواده های 
قربانیان فاجعه سرنگونی پرواز 752 
خطوط هواپیمایی بین المللی اوکراین 
که در کانادا زندگی می کنند و پیش 
از این در پی ســقوط این هواپیمای 
مسافربری و از دست دادن عزیزانشان 
از عملکرد مقامات دولت ایران انتقاد 
کرده بودنــد، می گوینــد که هدف 
اقدامات ارعاب آمیز قرار گرفته اند. این 
افراد انگشــت اتهام خود را به سمت 

مقامات تهران بلند کرده اند.
براساس نامه ی الکترونیکی که وزارت 
امــور جهانی کانــادا بــرای خانواده 
قربانیان پرواز هواپیمایی اوکراین در 
کانادا ارســال کرده و یک نســخه از 
آن نیز در اختیار سی.بی.ســی نیوز 
قرار گرفته است، اتاوا از گزارش هایی 
اطالع پیدا کرده اســت که طبق آنها 
خانواده های برخــی قربانیان فاجعه 
سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین 
در تاریخ هشــتم ژانویــه در تهران، 
در موقعیت هایــی نگران کننده قرار 
گرفته انــد. یک کارگروه دولتی کانادا 
به این خانواده ها توصیه کرده اســت 
که در صورت احساس ناامنی، فوراً با 

پلیس تماس بگیرند.
مقامات ایران پــس از چند روز انکار 
دخالت خود در سرنگونی هواپیمای 
مسافربری اوکراینی، سرانجام اعتراف 
کردند که ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی به اشتباه به سمت پرواز 752 
موشک شلیک کرده و این هواپیما را 
ساقط کرده است. در سانحه سقوط 
این هواپیما همه سرنشــینان آن از 
جمله 55 شــهروند کانادایی کشته 
شدند. کانادا از جمله کشورهایی است 
که ایــران را برای پرداخت غرامت به 
خانواده قربانیان ایــن حادثه، تحت 

فشار قرار داده است.
در نامــه الکترونیکــی فوق الذکــر، 
مشخص نشــده است که آیا مقامات 
کانادا به فرد خاصی در مورد نزدیک 
شــدن به خانواده های این قربانیان 
و ترســاندن آنها مشکوک هستند یا 
خیر. با این حــال، خانواده چند تن 
از قربانیــان فاجعــه هوایی تهران به 
سی.بی.سی نیوز اعالم کردند از این 
موضوع نگران هستند که افراد دخیل 
در ایــن قضیه به رژیم تهران نزدیک 

باشند.
رالف گودیل کــه به تازگی به عنوان 
مشــاور ویژه دولت فــدرال کانادا در 
پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی 
منصوب شده است، اعالم کرد بسیار 
مهم اســت که خانواده های قربانیان 
تهدیدها یا اقدامات ارعاب آمیز را فورا 

به پلیس گزارش کنند.
مشاور ویژه دولت جاستین ترودو در 
پرونده سانحه هوایی تهران، تاکید کرد 
شهروندان کانادایی و دارندگان اقامت 
دایم کانادا به هیچ وجــه نباید بابت 
امنیت خود و اعضای خانواده شان در 

کانادا ترس و نگرانی داشته باشند.
حامد اسماعیلیون شهروند ایرانی تبار 
کانادا، مقیم ریچموند هیل در همین 
رابطه به پلیس کانــادا مراجعه کرد. 
همسر و دختر حامد اسماعیلیون در 
حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی که 
در تاریخ هشتم ژانویه نزدیک تهران 
روی داد، جان خود را از دست دادند. 
ایــن هواپیما تنها چند دقیقه پس از 
بلند شدن از فرودگاه بین المللی تهران 
مورد اصابت موشــک قــرار گرفت و 

سرنگون شد.

ادامه »بازداشت یک نفر« به خاطر 
سرنگونی هواپیمای اوکراینی

اظهارات ســخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در مورد پرونده هواپیمای 
سرنگون شده اوکراینی و واکنش سازمان قضایی نیروهای مسلح به آن، بار 

دیگر سرنوشت این پرونده را در معرض توجه عمومی قرار داد.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیســیون قضایی مجلس، در گفت وگویی با 
شماره ۱7 فروردین روزنامه همدلی گفت در این ماجرا »نیروهای نظامی 
وظیفه خود را به خوبی انجام داده  اند« و بنابراین »مواخذه و بازداشتی وجود 
نخواهد داشــت«. او افزود: »ایــن هواپیما تحت کنترل آمریکا قرار گرفته 
بوده... یک هفته قبل از آن در اسرائیل بوده و به نظر می رسد که دستکاری 

شده بوده.«
با خبرســاز شدن اظهارات فوق، شــکراهلل بهرامی رئیس سازمان قضایی 
نیروهای مسلح، روز دوشنبه )۶ آوریل/۱۸ فروردین( گفت این سازمان علیه 
آقای نوروزی به دلیل »نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی« اعالم جرم 
کرده است. آقای بهرامی افزود در پرونده ایرباس اوکراینی »از مسئوالن و 
افراد دخیل در موضوع تحقیق شده و تاکنون افرادی به عنوان متهم احضار 

]شده اند[ و یک نفر کماکان در بازداشت به سر می برد.«
واکنش سازمان قضایی نیروهای مسلح، به خاطر ذکر عددی مشخص در 
مورد بازداشتی های پرونده اهمیت داشت. غالمحسین اسماعیلی سخنگوی 
قــوه قضائیه، در 24 دی گفت در ارتباط با این پرونده »افرادی بازداشــت 
شده اند« و در ۱5 بهمن، با بیان تحقیق از »اشخاص متعدد« به عنوان مطلع 

یا متهم افزود: »برخی قرارها منجر به بازداشت شده است«.
این در حالی است محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه ای 
با اشــپیگل در 5 بهمن از زندانی بودن »فردی که به هواپیمای اوکراینی 
شلیک کرده« خبر داد و حسن روحانی، رئیس جمهور، در 24 دی گفت 
در ماجرای هواپیمای اوکراینی »فقط یک نفر مقصر نیست و دیگرانی هم 

هستند«.
با وجود این نه تنها در سه ماه گذشته، خبری از پرونده »دیگرانی« که در 
شلیک موشک دخیل بوده اند نرسید، که معلوم نیست اگر حسن نوروزی 
مصاحبه نکرده بود، دستگاه قضایی در مورد »یک نفری« که در بازداشت 
است، اطالع رسانی می کرد. البته با فرض اینکه اطالع رسانی دیروز دستگاه 
قضایی، در مورد ماموری باشد که به هواپیما شلیک کرده، و مثال نه فردی 
که بنا به اعالم سپاه در 24 دی، به خاطر انتشار »تصاویر اصابت موشک به 

هواپیما« در فضای مجازی دستگیر شد.
در عین حال، گذشته از واکنش قوه قضاییه به ادعای سخنگوی کمیسیون 
قضایــی در مورد متهمان پرونده، این قوه به بخــش دیگر ادعاهای او در 
مورد خوِد هواپیمای اوکراینی واکنشی نشان نداده است. آقای نوروزی در 
مصاحبه خود، به ادعاهایی نظیر اینکه »هواپیما تحت کنترل آمریکا قرار 
داشته« یا »هواپیما یک هفته قبل از آن در اسرائیل بوده« اشاره کرده که 
بازگویی آنها، از ادامه سناریوسازی در مورد بویینگ اوکراینی حکایت دارد.

تولید این سناریوها، ســاعاتی پس از سقوط ایرباس اوکراینی، با اظهارات 
ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، شروع شد که موضوع 
اصابت موشــک به هواپیما را جنگ روانی »خط نفاق« )مجاهدین خلق( 
دانست و سپس، با گزارش های »اختصاصی« رسانه های رسمی ادامه یافت.
مثال گزارش ۱۹ دی خبرگزاری تســنیم وابسته به سپاه مبنی بر اینکه: 
»برخی منابع غربی به تسنیم می گویند استفاده از کارت سقوط هواپیمای 
بویینگ متعلق به اوکراین در نزدیکی فرودگاه امام خمینی، یکی از مصوبات 
جلسات کاخ سفید بوده و فضاسازی بر اساس آن به سیا و پنتاگون واگذار 
شده و مدیران رسانه های بزرگ غربی درباره آن توجیه شده اند.« یا گزارش 
2۰ دی نســیم آنالین وابســته به ســپاه به نقل از یک »منبع آگاه« که: 
»هواپیما نقص فنی داشت. مهندس ایرانی طبق فرم موجود، اجازه پرواز را 
نداده بود اما مهندس اوکراین ایرالین مخالف بود و اعالم کرد که مشکلی 

برای پرواز نیست.«
حتی همزمان با اعتراف به شــلیک موشک به هواپیمای اوکراینی، ستاد 
کل نیروهای مســلح گفت هواپیما »در هنــگام چرخش، کامالً در حالت 
نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی 
یک هدف متخاصم قرار گرفته بوده«. ادعایی که در واکنش به آن سازمان 
هواپیمایی کشوری اعالم کرد: »هیچ گونه انحراف پروازی از سوی هواپیمای 

سانحه  دیده به اثبات نرسیده است«.
در همان روز، امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای ســپاه، دلیل 
شلیک موشک را »اختالل سیســتم ارتباطی« دانست که احتماال ریشه 
در »جمینگ« یا جنگ الکترونیک داشــته، که این ادعا نیز در جلسه ۳۰ 
دی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی با فرماندهان ارشد نظامی 
رد شد. در پی آن جلســه، مجتبی ذوالنوری رئیس این کمیسیون اعالم 
کرد که تاکنون احتمال جنگ الکترونیک و هجوم ســایبری در این واقعه 
»اثبات نشده است«. گذشته از موضوعات متفاوت سناریوهایی از این قبیل، 
خروجی مشترک تمامی آنها رفع تقصیر از سرنگون کنندگان هواپیمای 
اوکراینی با ۱7۶ مسافر بوده که رد پای آن، در اظهارات اخیر حسن نوروزی 

هم دیده می شود.
اظهاراتی که وادیم پریســتایکو، معاون نخســت وزیر اوکراین، دوشــنبه  
»بی احترامی محض« به قربانیان واقعه توصیف کرده و خواســتار توضیح 
رسمی ایران در مورد آن شده است. آقای پریستایکو در 2۱ بهمن هم گفته 
بود ماجرای سرنگونی این هواپیما را نمی توان به این تقلیل داد که »یک 
سرباز دلبخواهی شلیک کرده و واکنش بیش از حد نشان داده«، بلکه باید 

»کسی که دستور این کار را داده« محاکمه شود.
اگرچه تحقق این درخواســت، حتی در صورت محاکمه شــلیک کننده 

موشک یا بازخواست از آقای نوروزی در قوه قضاییه، بعید به نظر می رسد.

حسینباستانی)بیبیسی(

اســماعیلیون گفت کمی پس از این 
حادثه، انبوهی از پیام های انزجارآمیز 
و سرشــار از نفرت را از طرف مردی 
دریافت کرده اســت کــه اطالعات 
حســاب کاربــری اش در فیس بوک 
حاکی از آن است که در تورنتو حضور 

دارد.
اســماعیلیون گفت این مــرد از من 
پرســیده اســت که به چه علت در 
قضیه سرنگونی هواپیما بر ضد سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ایران اقدام 

کرده ام.
به گفته اسماعیلیون، پیام دهنده در 
کار خود سماجت داشت و این پیام ها 

را هر روز برای او ارسال می کرد.
اســماعیلیون افزود: »پس از تماس 
گرفتن با دیگر خانواده های قربانیان 
حادثه در کانادا، متوجه شدم که من 
تنها فردی نیستم که چنین پیام هایی 
برایش ارسال می شده است. آن وقت 

بود که به پلیس مراجعه کردم.«
اعالم  کانــادا  ژاندارمری ســلطنتی 
کرد نمی تواند درباره موارد شــخصی 
اظهارنظر کند؛ با این وجود از اظهارات 
و ادعاهای خانواده های قربانیان پرواز 
752 اوکرایــن اطالع دارد و از چنین 

اقداماتی متاسف است.
در ادمونتــون کانادا نیز پــدر، مادر، 
برادر کوچک تر و عمه امیرحســین 
سعیدی نیا که یکی دیگر از قربانیان 
فاجعــه هوایــی تهران اســت، ادعا 
می کنند کــه به دلیــل تهدیدهای 
مقامات ایرانی پس از صحبت کردن 
آنها درباره کشته شدن امیر حسین 
در پرواز 752، مجبور شده اند از ایران 
به ترکیه و سپس در ماه فوریه از آن جا 

به کانادا فرار کنند.
عمه امیر حســین ســعیدی نیا ادعا 
می کند که مامــوران رژیم ایران وی 
را بازداشــت و با وی بدرفتاری کرده 
و به او هشدار داده اند که خانواده اش 
را ســاکت کند. وی پنجم مارس و از 
طریق مترجم به سی.بی.ســی نیوز 
اعالم کرد بدترین اتفاقاتی که می تواند 
برای یک فرد ظرف بیســت و چهار 
ساعت اتفاق بیافتد، برای من رخ داد.

آنها ادعــا کرده اند حتی در کانادا که 
از دولتــش درخواســت پناهندگی 
کرده اند، مقامات تهران آنها را راحت 

نگذاشته اند.
رضا اکبری از اعضای انجمن میراث 
مقامات  می گوید  ادمونتون  فرهنگی 

دولت ایــران به خانــه مادربزرگ و 
پدربزرگ ســعیدی نیا رفته و از آنها 
پرســیده اند که چرا خانــواده آنها به 

کشور خیانت می کنند.
رضا اکبری افزود مقامات ایران تهدید 
کرده اند اگر آنها سکوت اختیار نکنند 
و همچنان به صحبت هایشــان ادامه 
دهند، اموال و دارایی شــان در ایران 

مصادره خواهد شد.
جواد ســلیمانی دانشجوی دکترا در 
ادمونتون نیز که همســر خود را در 
سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی در 
تهران از دســت داد، می گوید پس از 
انتقــاد از دولت ایــران در اینترنت، 
تماس تلفنی یک ساعته ای از طرف 
فردی داشته اســت که ادعا می کرد 
یک مسئول بلندپایه دولت ایران است.
وی گفت زمانی که نپذیرفت پیامی 
را حذف کند که در آن از رژیم ایران 
برای نسبتن حریم هوایی اش در شبی 
که پرواز 752 ســرنگون شــد انتقاد 
کرده بود، مسئوالن رژیم با خانواده اش 
در ایران تماس گرفتند و آنها را تحت 
فشار قرار دادند. وی افزود وقتی یک 
نفر از دولت با شما تماس می گیرد و 
هشدار می دهد و دو روز بعد هم آنها 
به خانواده تان فشار می آورند، این کار 
جز تهدید و ارعاب چه می تواند باشد؟
جواد سلیمانی افزود با این حال من 
نمی خواهــم تالش خــود را متوقف 
کنم. من حق دارم که دادخواســت 
بدهم. این چیزی است که برای ادامه 
زندگی به من انگیزه می دهد و در این 
راه کسی نمی تواند من را بترساند یا 

متوقف کند.
حامد اســماعیلیون نیز گفت او هم 
چنین احساســی دارد. حامد اکنون 
در خانــه ای زندگی می کند که جای 
همســر و دخترش به شــدت در آن 
خالی است. حامد اکنون نیز هم چنان 
همان احساسی را دارد که روز حادثه 
و زمان شــنیدن خبر از دست دادن  
عزیزانش داشته اســت. او می گوید: 
»من از هیچ چیز ترس ندارم و چیزی 

هم برای از دست دادن ندارم.«

سرفه، سالح جدید بزهکاران در برابر پلیس کانادا

به نظر میرسد شهروندان انتاریو طی 
پاندمی کویید-۱۹ راه جدیدی برای 
محافظت از خود یافته اند و از سرفه 
های خود به عنوان ســالح استفاده 
می کنند. طی چند هفته گذشــته،  
کارکنان مشاغل ضروری مورد حمله 
با ســرفه و آب دهان قرار گرفته اند. 
نیروی پلیس درحــال مقابله با این 

مساله می باشد.
ابتــدای ایــن هفته، پلیــس هانوور 
)Hanover( مزاحمی را بازداشت کرد 
کــه به طرز اغراق آمیز  و عامدانه ای 
در صورت یکی از افسران پلیس سرفه 
کرده و مشخص شد که فرد مبتال به 

کووید-۱۹ می باشد.
این مرد اکنون، پس از آسیب رساندن 
به درب مســافرخانه، با میزان زیادی 

جریمه روبرو شده است.
در یــک مــورد دیگــر هنگامی که 
پلیس بــرای تحقیقات بیشــتر در 
مورد خشــونت خانگی به منزل مرد 
وینگهامی رفته بود، او عمدا به روی 

افسر پلیس سرفه کرد.
یک زن 24 ســاله نیز به جرم سرفه 

و ریختن آب دهان روی صورت یک 
افسر پلیس در اتاوا بازداشت شد.

با این حال، فقط انتاریو نیست که با 
اینگونه مشــکالت دست و پنجه نرم 

می کند.
در بریتیش کلمبیا نیز مردی که به زور 
میخواست وارد منزل زوج پیری بشود 
دستگیر شد، وی پس از دستگیری بر 
صورت تعدادی از افسران پلیس سرفه 

کرد.
فقط افسران پلیس نیستند که مورد 
این حملــه ها قرار مــی گیرند. ماه 
گذشته، یکی از مشتریان LCBO که 
از اقدامات حفاظتی مغازه خشمگین 
بــود، به روی یکــی از کارکنان آنجا 

سرفه کرد.
هفته گذشته نیز مشتری یک خواربار 
فروشــی که از صــف طوالنی مغازه 
خســته شــده بود به روی فروشنده 
مغازه تف انداخت. پلیس به دنبال دو 

مظنون این حادثه می باشد.
همچنین پلیس ادمونتون گزارش داد 
مردی که تست کووید -۱۹ او مثبت 
بوده ، بخاطر به خطر انداختن سالمت 

اجتماعی باید بزودی در دادگاه حاضر 
شود.

به گفته پلیس راننده اتوبوســی در 
مرکز شــهر ادمونتون پــس از اینکه 
متوجه درگیری دو تن از مســافران 
شد ، ناچار شد کنار بزند و سعی کند 
تا غائله را خاتمه دهد. اما یکی از آن 
دو نفر فردی بود که بعدا مشــخص 
شد تســت کووید-۱۹ او مثبت بوده 
و عالوه بر اینکه روی مسافر دیگری 
ســرفه کرده بود ، روی راننده هم به 

دفعات سرفه کرد.
پس از تماس با پلیس ، مرد همچنان 
سعی داشــت افراد بیشتری را مبتال 
کند و بــروی ماموریــن پلیس که 
برای دســتگیری او آمده بودند هم 
ســرفه کرد. این مرد ۳۸ ســاله پس 
از دســتگیری مثبت بودن تستش را 
تاییــد کرد. او حاال باید بخاطر حمله 
به مامور پلیس و همچنین سرپیچی 
از دستور مسئولین بهداشت مبنی بر 
قرنطینه در منــزل در صورت ابتالبه 
کوویــد-۱۹ روز ۱۶ ژوئن در دادگاه 

حاضر خواهد شد.
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کریستیا فریلند:  
روابط میان کانادا و آمریکا

 به »یک باغبانی دائمی« نیاز دارد
کریســتیا فریلند معاون نخست وزیر 
کانادا روز چهارشنبه ۸ آوریل ضمن 
ابراز خرسندی از ورود محموله جدید 
ماسک های ان۹5 از آمریکا، تاکید کرد 
روابط میان اتاوا و واشنگتن همواره به 

»یک باغبانی دائمی« نیازمند است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
خانم فریلند تصریح کرد اولین بخش 
از سفارش ماسک های ان۹5 سه شنبه 
شب وارد کشور شد. شرکت آمریکایی 
3M به دستورات کاخ سفید مبنی بر 
توقف صادرات این محصول بهداشتی 
که مشــتریان زیادی در جهان دارد، 
اعتراض کرده و صادرات ماسک های 
ان۹5 به کانادا از سر گرفته شده است.

معــاون نخســت وزیر کانــادا که در 
اتاوا سخن  کنفرانسی مطبوعاتی در 
می گفت، افزود: »در کل ماهیت روابط 
تجاری با آمریکا به گونه ای است که 
این رابطه نیازمند یک تالش مستمر و 

یک باغبانی دائم است.«
به رغــم موفقیت کانــادا در قضیه 
ماسک های ان۹5 و به رغم کلمات و 
جمالتی که خانم فریلند در خصوص 
روابط میان دو کشور همسایه با دقت 
انتخاب کرد و به زبان آورد، واقعیتی 
که نمی تــوان در آن تردید داشــت 

این اســت که کانادا نیــز مثل دیگر 
کشورهای جهان برای تهیه تجهیزات 
پزشکی به ویژه ماسک های بهداشتی 
که در بحران کووید-۱۹ اولین وسیله 
حفاظتی حیاتی برای پرسنل درمان 
محسوب می شــود، باید سرسختانه 

مبارزه کند.
فریلند مشــخص نکرد که چه تعداد 
ماسک بهداشتی قرار است از آمریکا به 
کانادا صادر شود اما طبق اعالم آژانس 
مدیریت شــرایط اضطراری آمریکا و 
همچنین وزارت امنیت داخلی آمریکا، 
صادرات تجهیزات پزشکی حفاظتی 
فردی از این کشور بیش از پیش تحت 

کنترل قرار خواهد گرفت.

افزایش خیره کننده فروش اسلحه در مترو ونکوور!
ایرونیا- دســتمال کاغــذی و مایع 
ضدعفونی کننده دست تنها کاالهایی 
نبودند که ونکووری ها در هفته های 
اخیر برای برداشــتن شــان از قفسه 

فروشگاه ها صف کشیده بودند.
میزان فروش اســلحه و فشــنگ در 
مترو ونکوور به شــکل نگران کننده 
ای افزایش یافته و همچون گذشــته 
اکثر گزینه های خرید را ســالحهای 

شکاری تشکیل نمی دهند.
کریگ جونز مالک فروشگاه وانستالز 
در میپل ریــج در مورد این موج تازه 
می گوید :» من هرگز چین ازدحامی 
را ندیده بودم. فروش ما در هفته های 
اخیر الاقل دو برابر شــده و برخی از 
قفسه های سالح کامال خالی است . 
حتی زمانیکه فروشگاه تعطیل است ، 
خرید آنالین مشتریان برقرار بوده و 
بسیاری ترجیح میدهند غیرحضوری 

خرید کنند.
 High دیو کانســتلر مالک فروشگاه
Caliber Service در شــهر میشن 
هم می گوید تا زمانی که مجبور نشده 
بود مغازه را ببندد، فروش به شــکل 
خیره کننده افزایش یافته بود. انجمن 

ســالح و فشنگ ورزشــی کانادا که 
اخیرا نظرسنجی را از مالکین فروشگاه 
های اسلحه فروشــی انجام داده ، در 
تازه ترین گزارش خود میزان فروش 
اســلحه بین ماه های ژانویه تا مارس 
امسال را 2۰۰ درصد بیشتر از زمان 
مشابه سال قبل اعالم کرده است . به 
گفته مالکین دالیل تازه ای از جمله 
نگرانی بابت همه گیری ویروس کرونا 
در باال رفتن فروش اسلحه موثر بوده .

کانستلر در این مورد می گوید :»مردم 
نگران هســتند که نتوانند ســالح و 
فشــنگ الزم برای شــکار را داشته 
باشــند و میخواهند به هر وسیله ای 
که شده برای زمانی که غذا خانواده را 
نتوانند تامین کنند ، سالح و فشنگ 
کافی داشته باشند. از طرف دیگر آنها 
می دانند کــه در آمریکا هم فروش 
اســلحه افزایش یافتــه و با توجه به 
اینکه نزدیک به ۹۰ درصد سالح ها 

در کانادا از آمریکا وارد شده ، قطعا در 
کانادا هم شاهد کمبود سالح خواهیم 
بود. خرید های مردم در آمریکا واقعا 
باعث شده تا ما هم نتوانیم برخی از 

سالح ها را سفارش دهیم .
در همیــن حــال انجمن تــازه ای 
تحت عنوان “پزشکان کانادایی برای 
حفاظت از اسلحه ” در بیانیه ای که 
برای ســی تی وی ارسال کرد نسبت 
به افزایش میزان فروش اســلحه در 
مترو ونکوور ابراز نگرانی کرده و نوشت 
:»به ویژه در زمانی که استرس و عدم 
اعتماد به آینده افزایش یافته ، افزایش 
شمار اســلحه در جامعه می تواند به 
ریسک ســالمتی اضافه کند. اسلحه 
ها در زمان همه گیر شــدن بیماری 
کاربــردی ندارند و بــه نظر ما دولت 
فدرال باید بالفاصله فروش اسلحه را 

متوقف کند.
افــرادی که در کانادا مجــوز الزم را 
ندارند ، نمی توانند به شــکل قانونی 
اسلحه خریداری کنندو RCMP هم 
صــدور مجوز برای خرید اســلحه را 

متوقف کرده است .

چالش اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا ویروس، 
عظیم تر از بحران مالی سال ۲008

ایرانیان کانــادا- به گفتــه مدیران 
ارشــد دو بانک بزرگ کانــادا در روز 
چهارشــنبه، تأثیر اقتصــادی کرونا 
ویروس، گسترده تر و چالش برانگیزتر 
از بحران مالی سال های 2۰۰۸-۰۹ 
بوده و به احتمال بسیار زمان بهبودی 
و جبران آن طوالنی تر از حد انتظار 

خواهد بود.
در حال حاضر کانادا بســته محرکی 
گسترده ای را برای حمایت از اقتصاد 
کشور در طول این بحران ارائه نموده 
و بانک مرکزی نیز نرخ بهره کلیدی 
خود را به پایین ترین حد آن طی یک 

دهه گذشته کاهش داده است. 
دیوید مک کی، مدیــر اجرایی بانک 
رویال کانادا، اظهار داشته این شوک 
اقتصادی بسیار شدیدتر از بحران مالی 
بوده و تا کنون نظیر آن مشاهده نشده 
است. البته اقدامات دیگری نیز در این 
باره در نظر گرفته شده که به زودی 
اجرا خواهند گشت، نظیر طرح اعتبار 
مشــتری و برنامه های بانکی جهت 
کمک مســتقل از دولت به شرکت 
های ســهامی و ... . وی ابراز داشــته 
این بانک بــه ارائه حمایت های خود 
بیش از زمان برنامه ریزی شده، ادامه 

خواهد داد.
ویکتــور دادیــگ، مدیرعامل بانک 
تجارت امپریال کانادا نیز معتقد است 
گرچه اقدامات کمکی دولت بیش از 
زمان ایده ال به طــول انجامیده اما 
بنا بر شــرایط موجود بســیار سریع 

گردآوری و به تصویب رسیده است.
هر دو مدیرعامل بنا بر ایجاد تغییرات 
دائمی در شیوه های عملیاتی شرکت 
ها و مشاغل مختلف، انتظار بهبودی 
آهسته را داشته، که ناشی از نگرانی 
های پیرامون کرونــا ویروس و تأثیر 
رکود اقتصــادی بر مصرف کنندگان 
و مشاغل می باشد. در نتیجه بهبود 
پیش بینی شده سریع V یا U شکل 

بعید به نظر می رسد.
هر دو بانک اعالم داشــته از سرمایه 
و نقدینگــی کافی برای این وضعیت 
بحرانی برخوردار بوده و در حال حاضر 
هیچ برنامه ای برای تغییر سیاســت 

های سود سهام خود ندارند.
 )CET1( ۱ سهام عادی مشــترک 
بانک رویال، یعنی معیار قدرت سرمایه 
بانک، پیــش از افزایش گســترش 

کووید-۱۹ حــدود ۱2 درصد اموال 
پشتوانه آن در سه ماهه اول بوده، در 
حالی که این معیار برای بانک امپریال 

حدود ۳/۱۱ درصد بوده است. 

 CET1 در حال حاضر حداقل میزان
برای بانک های اصلی کانادا ۹ درصد 
بوده، که طی ماه گذشــته به منظور 
افزایش اعتبــار وام با افزایش عوارض 
شــیوع کرونا ویروس، کاهش یافته 

است.
تعداد اعمال معوق های پرداخت قسط 
وام بانک رویال حدود 25۰.۰۰۰ فقره 
بوده، در حالی که  بانک امپریال حدود 
25۰.۰۰۰ مورد درخواســت معوقی 

دریافت نموده است.
در حــال حاضر، ســهام بانک رویال 
حدود 2 درصد و بانک امپریال حدود 
۳/2 درصــد، مطابق با معیار ســهام 

تورنتو افزایش یافته است.

آیا شما هم ۲ مبلغ ۲000 دالری کمک دولتی 
دریافت کرده اید؟

 رییس خزانه داری کانادا می گوید 
اشتباهی صورت نگرفته!

ایرونیا- دو روز پس از شروع ثبت نام برای دریافت کمک اضطراری دولت 
کانــادا )CERB( برخی از کانادایی ها متوجه شــده اند که دو دریافتی 

جداگانه از دولت در حسابهای بانکی شان وازیر شده است !
روز چهارشنبه در رسانه های اجتماعی پستهای متعددی درباره این قضیه 
بود و برخی دریافت کنندگان ضمن تعجب از این قضیه به دنبال راه حلی 

برای اصالح این قضیه بودند.
اما ژان ایو دولکو رییس خزانه داری کانادا در یک کنفرانس خبری تصریح 
کرد یکی از این مبالغ در واقع پولی است که مربوط به هفته های گذشته 
می شده و بسیاری از کانادایی های واجد شرایط در ظرف روزهای آینده 
چنین شــرایطی خواهند داشت : ” هر واریزی 2۰۰۰ دالری برای چهار 
هفته است و کانادایی های واجد شرایط باید از ۱5 مارس که شروع دوره 
پرداختی کمک های دولتی است ، مبالغی را دریافت کنند. بنابراین دوره 
اول از ۱5 مــارس تا ۱۱ آوریل خواهد بود که 2۰۰۰ دالر بابت آن ظرف 
امروز و فردا پرداخت می شود. و دومین پرداخت برای برخی از ۱۱ آوریل 
آغاز می شود و برای برخی این مبالغ به صورت پیاپی واریز شده است . 
بنابراین زمان واریز چندان مهم نیست . نکته اصلی دریافت 2۰۰۰ دالر 
بابت هر چهار هفته اســت و یکی از این واریزی ها مربوط به هفته های 

قبل می شود.
برخی از افرادی که در رســانه های اجتماعی به دریافت دو مبلغ 2۰۰۰ 
دالری اشــاره کرده بودند ، بر خالف اعــالم دولت در هر دوبرنامه بیمه 
بیکاری و )CERB( ثبت نام کرده بودند و نگران بودند که حاال باید یکی 
از مبالغ پرداختی را پس دهند.سرویس کانادا و اداره مالیات کانادا هنوز 

واکنشی به این گزارش و واریزی های دوبل نداشته اند.
موضوع زمانی جالب تر می شود که یکی از کاربران مدعی شده یک مبلغ 
 CERB ۱5۰۰ دالر بــرای بیمه بیکاری و دو مبلــغ 2۰۰۰ دالری بابت
دریافــت کرده و حاال نمی داند باید چه بخشــی از این دریافتی 55۰۰ 

دالری را به دولت برگرداند!
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 باید به مردِم ایران یاری داد
 نه به حکومِت ایران!

با بی برنامگی، پنهان کاری، انتشارِ خبرها و آمارهاِی ناراست 
و دروغ گویی از سوِی دولت و حکومت ایران و بی اعتمادی 
فــراواِن مردم به دولت و حکومت، ویروس کرونا ایران را به 

قتل گاهِ خود مبدل نموده است.
همه این تبهکاری هاِی حکومِت ایران به روشنی و در برابر 
چشــِم جهانیان ُرخ می دهد و ســازمان ها و کشورها، به 

نادرست به حکومِت ایران یاری می رسانند نه مردِم ایران!

باجخواهیبهجاِیمبارزهدرستباویروس

سازماِن بهداشت جهانی، پزشکاِن بدون مرز، دیگر سازمان 
هاِی جهانی و همه دولت ها باید بدانند که حکومِت ایران 
ویروِس کرونا را دســتآویِز بهره بردارِی سیاسی/ مالی و به 
زبانی »باج خواهی« خود نموده است. آنها باید توجه کنند 

که:
ـ بارها گفته شده که براِی این حکومت جان مردم ارزشی 
نداشته و حتا در این روزهاِی سرنوشت سازِ مرگ و زندگی، 
کارهایش همه نمایشی، تبلیغی و همچنان به سوِد سیاست 

هاِی ویرانگر خود است؛
ـ برنامه ریزی هاِی مبارزه با ویروس کرونا از سوِی دولت و 

حکومت، هیچ یک پایه درست و علمی ندارد؛
ـ بــه مردم توصیه می کنند در خانه بنشــینند ولی هیج 
برنامه سازمان یافته و درستی برای انبوه مردمی که درآمد 
و اندوخته ای ندارند، به دســت نمی دهند و اگر هم اندک 
یاری به مردم می رســانند آن را چون صدقه و با هیاهوِی 

تبلیغاتی انجام می دهند؛
ـ حکومت هیچ برنامه درســتی ندارد که چگونه مردم در 

خانه بنشینند و غذاِی روزانه خود را تامین کنند؟
ـ گروه های مذهبی وابسته به حکومت با رفتِن ُقلدرمآبانه به 
مرکز هاِی درمانی و تبلیغ هاِی مذهبی فریبکارانه در میاِن 
بیماران، هم سبب مزاحمت در کارِ کادر پزشکِی بیمارستان 
و دردسِر آنها شده است و هم خود به عامل بیشتِر گسترِش 

ویروِس کرونا تبدیل شده اند.
گویا حکومت و دولت اســالمی ایــران تنها وظیقه ای که 

دارند، تبلیِغ مذهبی، دروغ، سرکوب، دزدی و فساد است!

ازجانگذشتگِیکادِردرمانِیبیمارستانها

این کادر پزشــکی مرکزهاِی درمانی، پزشکان و پرستاران 
هستند که از جاِن خود مایه گذاشته و با امکان هاِی اندک، 
شــبانه روز براِی یاری به بیمارن کوشش کرده و شماری 
از آن ها نیز جان بر ســِر کار خود نهاده اند. مردم از خود 
گذشــتگی این ایرانیان مردم و میهن دوست را فراموش 
نخواهند کرد. از آن گذشته در وضِع به هم ریخته کنونی 
ایران، این شماری مردِم نیکوکارِ نیز بوده اندکه تا آنجا که 
توانسته اند خود به رفِع نیازِ بیمارستان ها از آن میان تهیه 
ماســک و نیازهایی براِی ضد عفونی پرداخته و به گروهی 
از مردم یارِی مالی رســانده اند که این همه نیز ستودنی و 

فراموش نشدنی است.
حکومت ولی به بهانه ویروِس کرونا، کاسه گدایی به دست 
به دنباِل سوء استفاده هاِی مالی است. دنیا تا کنون می باید 
به خوبی این را متوجه شــده باشد که ایران در حاکمیِت 
دزدان و تبهکاران است. به این دزدان وتبهکاران نیابد یاری 

رساند.

خبربرپایییککمیتهملییاریمردمیدرایران

در زمان تهیه این نوشــته خبــر بر پایی یک کمیته ملی، 
و نه دولتی، برای یاری رســانی به مردم منتشــر شد. در 
وضِع ســخت و هراس آوری که در ایران حاکم است، این 
کار ارزِش فراوانی داشــته و امیدوار باشیم بدون توجه به 
ناهمخوانی هاِی سیاسی، این کمیته مورد پشتیبانِی همه 
ما ایرانیان در درون و بیــرون از ایران قرار گرفته تا داراِی 

کارآمدِی در خور و درستی بشود.
پشتیبانی گسترده از این کمیته، سدی در برابر مانع تراشی 
هاِی حکومت در برابِر این کمیته ایجاد می کند. شوربختانه 
بودن این کمیته به تنهایی و بدون دقِت کشورها و سازمان 
هاِی جهانی یاری رسان به مردِم ایران، بسنده نخواهد بود و 
آنان می باید با ایجاد یک سیستِم کارآمد، به این کمیته و 

مردم ایران یاری برسانند ولی چگونه؟

چگونهبایدبهمردمایرانیاریرساند؟

همه ســازمان ها چون ســازماِن جهانی بهداشت و همه 
دولت ها باید بدانند انــدک تضمینی وجود ندارد که همه 
آنچه برای رویارویی با ویروِس کرونا چه به شــکِل پول یا 
دارو، وسیله های پزشکی و بهداشت و... به حکومت ایران 
داده می شود، در راهِ مبارزه با ویروس کرونا در ایران بکار برده 
شود. حاکماِن ایران دزداِن و تبهکاراِن حرفه ای با پیشینه 
ای بیش از چهل سال هستند و بخِش بزرگی از یاری ها به 
مردم را در راهِ بلند پروازی ها و توهم هاِی مذهبی خود و 
برای وابستگاِن به حکومِت خود بکار می برند و هیچ گونه 
کنتــرل مردمی بر کارِ آنها وجود ندارد و مردم ایران هرگز 
از میزان درســِت این یاری ها به حکومِت و سرنوشت آن 
آگاه نمی شوند. این حکومت کشوری با ذخیره هاِی فراواِن 
مالی و انسانی را به کشوری نادار با اقتصاد و جامعه ای ازهم 
پاشیده و زیر کنترِل امنیتی شبانه روز تبدیل کرده است. 
بنا بر این یاری ها را باید بر این پایه گذاشت که مستقیم در 

اختیارِ مردم قرار بگیرد ولی چگونه؟
ـ همه دولت ها و سازمان ها می باید با انتشار دقیِق میزان 
و شمار آنچه به ایران می فرستند در رسانه هاِی همگانِی 

جهان، یاری ها را به ایران بفرستند. با تاکید بر :
یک. هر گونه یاری چه مالی و چه غیِر آن با این شــرط به 
ایران فرستاده شود که همراه با هیئتی از سوِی آن سازمان 
یا کشــور باشــدکه خود با یارِی همین کمیته ملی تازه 
تشکیل شده، بر کار بهره وری از آن در ایران کنترل کامل 
داشته و دولت و سپاه پاسدران در این امر دخالت نداشته و 

سنگ اندازی نکنند.
دو. حکومــت ایران بدون اما و اگر بپذیرد و تعهد بدهد که 
همــه گونه امکاِن بهره وری از این یاری ها را فراهم نماید، 
خود در بهره وری از آن دخالت نکند و رسانه هاِی همگانی 

جهان نیز آن را منتشر کنند.
ســه. این هیئت ها اجازه داشــته باشند از چگونگی وضِع 
بیماران، بیمارســتان ها، بهره وری از این یاری ها به مردِم 
ایران، فیلــم و گزارش تهیه کرده و آن را منتشــر کنند. 
سازمان ملل نیز باید هر روز در جریان رونِد کار این هیئت 
هــا و کارآمدِی یاری هاِی آنان به مردِم ایران قرار داشــته 

باشد.
در برابــِر یــک حکومت فاســد، دروغ گو، پنهــان کار و 

بی مسئولیت، چاره ای جز انجام چنین کارهایی نیست.

همهسازمانهاچونسازماِنجهانیبهداشتوهمهدولتهابایدبداننداندکتضمینیوجودنداردکههمه
آنچهبرایرویاروییباویروِسکروناچهبهشکِلپولیادارو،وسیلههایپزشکیوبهداشتو...بهحکومت
ایراندادهمیشود،درراِهمبارزهباویروسکرونادرایرانبکاربردهشود.حاکماِنایراندزداِنوتبهکاراِن
حرفهایباپیشینهایبیشازچهلسالهستندوبخِشبزرگیازیاریهابهمردمرادرراِهبلندپروازیها
وتوهمهاِیمذهبیخودوبرایوابستگاِنبهحکومِتخودبکارمیبرندوهیچگونهکنترلمردمیبرکاِر
آنهاوجودنداردومردمایرانهرگزازمیزاندرسِتاینیاریهابهحکومِتوسرنوشتآنآگاهنمیشوند.

روحانی: »مبارزه ایستاده اقتصادی«
 به جای »مبارزه نشسته در خانه« آغاز می شود!

کیهــان لندن- حســن روحانی روز 
چهارشنبه 2۰ فروردین ماه در جلسه 
هیات دولت از آغاز مرحله دوم مبارزه 
با ُکرونا تحت عنوان »مبارزه ایستاده 
در صحنه فعالیت اقتصادی« خبر داد 
و گفت که ایــن مرحله پس از پایان 
مرحله ی اول که »نشسته در خانه« 
بود، از روز شنبه 2۳ فروردین ماه اجرا 
می شود و »این دومی سخت تر است!«
او از مرحلــه ی دوم مقابله با ُکرونا از 
روز شنبه )2۳ فروردین ماه( به عنوان 
مرحله ای ســخت تر از دوره قبل یاد 
کرد و گفت: »چون می خواهیم بیاییم 
فعالیت اقتصادی را هم در حدی که 
امکانپذیر است انجام دهیم و همزمان 
مبــارزه با ُکرونا را هــم انجام دهیم. 
یعنی آن مبارزه قبلی مبارزه نشسته 
در خانه بود، امروز مبارزه ایستاده در 
صحنه فعالیت اقتصادی است، معلوم 

است این دومی سخت تر است.«
وی با بیان ادعایی که معلوم نیســت 
از کدام منبع دریافت کرده گفت که 
برخی از دولت ها در کشورهای دیگر 
2۰ درصد از حقوق کارمندان خود را 
برای مبارزه با ُکرونا برداشت می کنند 
ولی دولت وی چنین برنامه ای را در 
دســتور کار خود ندارد! از قرار معلوم 
چنیــن اقدامی نیز بــه فکر روحانی 
و دولت اش رســیده که دســت در 
جیب مردم بکنند ولی فعال آن را به 

کشورهای نامعلوم نسبت داده است!
رئیس دولت به سیاق چند سخنرانی 
اخیرش در ارتباط با ُکرونا که بیشتر 
به روضه خوانی شباهت دارد، وضعیت 
کشــور در مواجهه با ویروس ُکرونا را 
از جنبه های اجتماعی، درمانی، علمی، 
اقتصادی و تولید و عرصه ی کاالهای 
ضروری بی عیب و نقص توصیف کرد.

وی اظهار داشت که با وجود تحریم ها 
و شــیوع ویروس ُکرونــا مردم هیچ 
مشــکلی در تأمین مایحتــاج خود 

ندارند.
روحانــی بخش اول گنــدم تولیدی 
کشــور را آماده و »در حال تأمین« 
خواند و حتی گفت که امسال دوباره 
به خودکفایی در گندم خواهیم رسید. 
وی اعــالم کرد که ذخایر بســیاری 
خوبی از گندم، برنج، کنجاله، روغن، 
جو و تمام این نهاده ها و نیازمندی های 

موادغذایی داریم.
روحانی دوباره با این ادعا که در مرحله 
کنترل بیماری ُکرونا هستیم، درباره 
وضعیت بیمارستان ها و درمان بیماران 
هم اظهار داشت: »اضطراب آنچنانی 
نداریــم و همه بخش های پزشــکی 
آماده اند. الحمداهلل به هر بیمارستانی 
زنگ  می زنیم و ســوال می کنیم هم 
تخــت خالی و هم تخــت در بخش 
آی.ســی.یوی خالــی دارد. این مهم 
است. ممکن است تخت خالی باشد، 
آی.سی.یوها پر باشد. آنجا مشکل دارم 

اما در هر دو خالی دارد.«
روحانی هدف تالش دولت از روز اول 
را ایســتادگی مقابــل ُکرونا و تأمین 
سالمت مردم و تأمین نیازمندی های 
ضــروری مردم دانســت و گفت که 
»مرگ ُکرونایی را قبول نداریم و باید 
به حداقل ممکن برسد. ما مرگ از فقر 
و گرســنگی را هم قبول نداریم. این 
هم معنا ندارد اگر کسی بگوید یکی 
از گرسنگی بمیرد این اشکال ندارد از 

ُکرونا بمیرد اشکال دارد.«
وی در ادامه پرســید: »شما بگویید 
فقط ُکرونــا، خیلی خب برای مقابله 
با ُکرونا بنزیــن می خواهیم یا خیر؟ 
بگویید فقط ُکرونا، برای این مبارزه با 
ُکرونا برق می خواهیم یا خیر؟ بگویید 

فقط ُکرونا، برای مقابله با ُکرونا، جان 
نیاز به نان دارد یا خیر؟ جان بی نان که 
نمی ماند با گرسنگی از بین می رود؟«

حسن روحانی همچنین تأکید کرد 
که »راهی جز این پیش روی ما نیست 
که این کار را، البته بعضی از کشورها 
آمدند کشور را تفکیک کردند. یعنی 
چند استان که شــرایط آنها شرایط 
بدی بــوده آنها را قرنطینه کردند، به 
یک معنایی آنجا ســخت گیری های 
بیشتری کردند، استان های دیگر را باز 
گذاشتند. ما هم البته می توانیم بعدا به 
تدریج این قدم ها را برداریم اما هنوز 

برای این مرحله زود است.«
رئیس  دولت تدبیر و امید برای نظارت 
بر اصناف و کسب  و کارها با »رعایت 
تمام اصول«، دولت را نیازمند »کمک 
بســیج« خواند و گفت: »یک وقتی 
ممکن است در حمل و نقل هم نیاز 
داشته باشیم که بسته به شرایط است. 
یعنی بایــد 2۰ یا ۳۰ نفر داخل یک 
اتوبوس بروند، یــک صف 2۰۰ نفره 
ایســتاده، با نصیحت که بگوییم باال 
نروید ممکن است گوش نکنند، اینجا 
ممکن است الزم باشد ما بگوییم این 
اتوبوس ظرفیت آن این مقدار است، 
مشخص و اعالم شود. آن ظرفیت که 
تمام شــود باید درِ این اتوبوس بسته 
شــود. حاال ممکن است یک نفر هم 
الزم باشد آنجا به این اتوبوس کمک 
کند، چاره ای نداریم. یعنی ما باید با 
تلفیق این امور کارمان را پیش ببریم 

و جلو برویم.«
روحانی این موضــوع را که دولت به 
مردم بگوید همــه در خانه بمانند را 
»راحت تریــن کار مقابله با ُکرونا« اما 
ناممکن دانست و گفت: »حاال بگویند 

کشور دو یا سه هفته تعطیل، حقوق 
کارمنــدان را که قطع نمی کنیم، اگر 
کسی این پیشنهاد را بدهد و بگوید 
سه هفته تعطیل، آن سه هفته حقوق 
هم تعطیل، ببینیم آن وقت چه کسی 
موافق هســت؟ می گوینــد تعطیل 
باشــد، حقوق هم صددرصد بگیریم 
نه ۹5درصد!« این در حالیســت که 
بسیاری از کشورها با تأمین شهروندان 
خود و پرداخت تمام یا درصد مهمی 
از حقوق آنها، قرنطینه همگانی را برای 
قطع زنجیره ی شیوع ُکرونا بهترین راه 
حل دانسته و نتیجه نیز گرفته اند. اما 
در ایران با تقلب در آمار و محدودیت 
اطالع رسانی، تالش می شود تا اوضاع 

خوب و تحت کنترل قلمداد شود.
رئیس دولت تدبیر و امید همچنین 
ادعا کرد که دولت ۳۰ بهمن متوجه 
ورود ُکرونا به ایران شده و همان روز 
هم به مردم اطالع داده و دروغ نگفته 
است. در حالی که وی با این ادعا نیز 

دروغ می گوید!
روحانــی در ادامه ی این ادعای دروغ 
گفت: »این موج از ۳۰بهمن شــروع 
شــد اولین روزی که فهمیدیم ُکرونا 
وارد کشــور شــده و متوجه شدیم 
یکــی دو نفر در ســایه این ویروس 
فوت کردند و تست شان مثبت شد، 
یعنی ما به عنوان دولت از ۳۰ بهمن 
فهمیدیم و ۳۰ بهمــن بود که وزیر 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
در دولت به ما اعالم کرد و همانجا در 
همان جلسه دولت به صراحت اعالم 
کردم که خبر را به مردم بدهید یعنی 
مردم باید مطلع باشــند این بیماری 

هست، آمده و باید مراقبت کنند!«

از بخشی از دارایی های بانک مرکزی
 رفع توقیف شد

رادیو زمانه- رئیس کل بانک مرکزی ایران اعالم کرد از یک میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون دالر دارایی بانک مرکزی در نزد کلیراســتریم لوکزامبورگ رفع 
توقیف شد. سازمان »اتحاد علیه ایران هسته ای« روز سه شنبه در گزارشی 
ادعا کرد که دولت آلمان به بانک های ایرانی تحریم شــده از سوی آمریکا 
اجازه می دهد تا در آن کشور فعالیت کنند. بانک های ملی، سپه، صادرات، 
بانک تجارتی ایران و اروپا و بانک خاورمیانه در آلمان شــعبه دارند. ۳۰۰ 
میلیون دالر از موجودی ایران در بانک تجارتی ایران و اروپا از دو سال قبل 

تاکنون مسدود شده است.
همزمان کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی با انتشار گزارشی 
درباره روند اجرای برجام اعالم کرد چنانچه اتحادیه اروپا تضمین عملی 
برای اجرای توافق هســته ای را ندهد، جمهوری اســالمی ایران ضمن 
محدودیت همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، غنی سازی گسترده 

اورانیوم را در پیش می گیرد.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چهارشنبه 2۰ فروردین 
از ادامه توسعه فعالیت های هسته ای و رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژها 
خبر داد. هفته گذشته حسن روحانی و امانوئل مکرون، رئیسان جمهوری 
ایران و فرانسه با یکدیگر تلفنی گفت وگو کردند. مکرون با یادآوری اجرایی 

شدن اینستکس از ایران خواست به تعهدات خود در برجام عمل کند.

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com
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. تحویل رایگان دارو درب منزل
. ساخت  داروهاى  ترکیبى 

. تزریق  رایگان  واکسن آنفوالنزا  
. تهیه  رایگان بلیستر پک

. تهیه و تجویز  جوراب واریس
. داروهاى ترك سیگار رایگان

. دریافت  داروهاى  مصرف گذشته

 واقع در  سنترال النزدل روبروی  بیمارستان  الینزگیت
 آماده  ارائه خدمات زیر به هموطنان می باشد

. تهیه لوازم پزشکى (مانند کرست کمر و.....)
. مشاور  جهت کاهش عوارض  بیمارى  دیابت

. مشاور  جهت  مصرف  ویتامین ها  و داروهاى بدون نسخه
. تزریق واکسن جهت مسافرت و مشاوره هاى  پزشکى 

داروخانه سنت جورجز

تخفیف 20درصد  برای داروهای  بدون نسخه 
به افراد باالی 60 سال

Tel: 604-988-7199    www.stgeorgespharmacy.ca 
Address: 1309 St Georges Ave, North Vancouver, BC, V7L 3J2

رهبری و صندوق توسعه ملی
از سیل و کرونا 

تا جامعه المصطفی و سپاه قدس
»صندوقتوســعهملی«اینروزهاتبدیلبهبانکشخصیآیتاهلل
خامنهایشدهاست.بااینکهاورویکاغذوبراساسقانونهیچنقشی
دراینصندوقندارد،امااوســتکهتصمیممیگیردچقدرازمنابع
صندوق،برایچهکاریودرچهزمانیدراختیارکدامنهادقرارگیرد.

در اساســنامه صندوق حتی یک بار 
هم نام رهبر جمهوری اسالمی ایران 
نیامده اســت. نه فقط در اساسنامه، 
بلکه در قانون احکام دایمی برنامه های 
توسعه کشــور، قانون برنامه توسعه 
پنجم و ششــم و در سایر قوانین هم 
اشــاره ای به نقش قانونــی آیت اهلل 
خامنه ای در اداره این صندوق نشده، 
اما این بــرای جلوگیری از دخالت او 
-آن هم دخالت آشکارا و سلیقه ای- در 
اداره امور صندوق توسعه ملی کافی 

نیست.
عالی ترین مقام رسمی در جمهوری 
اســالمی ایران این روزهــا، کلیددار 
صندوقی اســت که فلسفه وجودی 
آن، تامین منابع برای توســعه کشور 
و فراهم کردن ذخیره ارزی برای روز 
مبادا است؛ اما اینکه توسعه چیست 
و روز مبــادا کدام اســت را نه قانون، 
نه دولت، نه مجلس، بلکه فقط آقای 
کلیددار تشخیص می دهد. کسی که 
تعریفش از توسعه، محدود به توسعه 
نظامی و فربه کردن نهادهای قدرتمند 
و ثروتمند غیرپاســخگو است؛ پیش 
چشــم او روز مبادا نه سیل ویرانگر و 
خانه برانداز و نــه همه گیری ویروس 
مرگبار کرونا اســت، بلکــه مبادای 
او کشته شدن »قاســم سلیمانی«، 
فرمانده سپاه قدس است. مهم نیست 
خون چند بی گنــاه به زمین بریزد و 
یک منطقه به وسعت جغرافیای چند 

کشور آتش کشیده شود. 

وقتیدســتودلرهبرایرانبرای
صندوقمیلرزد

روز گذشته سرانجام آیت اهلل خامنه ای 
با برداشت یک میلیارد دالر از صندوق 
توسعه ملی برای مقابله با کرونا موافقت 
کرد. دولت ۱۱ روز پیش درخواست 
استفاده از منابع صندوق توسعه را به 
رهبر ایران داده و از او خواســته بود 
برای جبران هزینه »نیازهای وزارت 
بهداشــت« و همچنیــن »کمک به 
صندوق بیمه بیکاری« با برداشت از 

صندوق توسعه ملی موافقت کند.
کمیســیون بهداشــت مجلس نیز 
یک ماه قبل در جلســه ای فوق العاده 
مقرر کرده بود که به واســطه »علی 

الریجانــی«، رییــس مجلس مجوز 
دریافت کمک از صندوق توسعه ملی 

از رهبری گرفته شود. 
معلوم نیست دلیل تعلل رهبر ایران با 
درخواست دولت و مجلس چیست، اما 
این اقدام آیت اهلل خامنه ای بی سابقه 
نیست. یک سال پیش نیز درحالی که 
ایران در شــوک سیل  ویرانگر ابتدای 
ســال ۱۳۹۸ به ســر می برد، رهبر 
ایران نامه درخواست حسن روحانی 
را برای ۸ روز بدون پاســخ گذاشت 
و دســت آخر با برداشــت از صندوق 
برای تامین هزینه های خسارت سیل 

مخالفت کرد. 

ازدورزدنمجلــستــاتصویب
اعتباراتفرمایشی

در هیچ کجای اساســنامه صندوق 
پیش بینی نشــده کــه در شــرایط 

اضطــراری بتوان از منابــع ارزی آن 
اســتفاده کرد، اما این به معنی بسته 
بودن در صندوق توسعه ملی نیست، 
بلکه در سال های اخیر میلیاردها دالر 
از منابع صندوق صرف اموری شــده 
که بعضا در کنار سیل و زلزله و کرونا 

سوال برانگیز به نظر می رسند. 
اغلــب این موارد در دل قانون بودجه 
به تصویب مجلس می رسند، مالک و 
اعتبار این مصوبه هم موارد ذکرشده 
در قانون برنامه توســعه است که به 
تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان 
رسیده، اما در سال های اخیر آن طور 
کــه نمایندگان مجلــس در توضیح 
تصویب اعتبارات قانون بودجه از واژه 
»اذن و اجازه رهبری« استفاده کرده اند 

که معلوم نیست اساس و مبنای آن 
چیست. حتی اگر فرض کنیم رهبر 
ایران کلیددار و صاحب اختیار صندوق 
توسعه ملی است، بازهم اجازه دوباره 
از او در مواردی که در قانون توســعه 
تصویب شده وجهی ندارد، مگر اینکه 
نشــان دهد این موارد خاص، بنا به 
صالحدید شخص آیت اهلل خامنه ای به 
قانون اضافه شده و مسئول آن شخص 

رهبر ایران است. 
کافی است به بودجه امسال نگاه کنیم 
که با »اجازه رهبری« به دولت اجازه 
داده شــده ۳ میلیارد و 4۰۰ میلیون 
یــورو از منابع صنــدوق را به صورت 
تسهیالت ارزی برداشت کند. از این 
میان 2 میلیارد دالر ســهم نیروهای 

نظامی برای »تقویــت بنیه دفاعی« 
اســت و ۱5۰ میلیون دالر هم برای 
صداوســیما کنار گذاشته شــده که 
آن را صرف »توســعه کمی و کیفی 
برنامه های تولیدی، پویانمایی، مستند، 

فیلم و سریال« کند. 
یا چند ماه پیش تر در ۱7دی۱۳۹۸ با 
اذن و اجازه و چه بسا دستور آیت اهلل 
خامنه ای اولین طرح سه فوریتی تاریخ 
مجلس تبدیل به قانون شد. این قانون 
بی سابقه که در واکنش به کشته شدن 
قاسم سلیمانی به تصویب رسید، 2۰۰ 
میلیون یورو خرج روی دست صندوق 
توســعه ملی گذاشــت آن را صرف 
»تقویت بنیه دفاعــی نیروی قدس 
ســپاه« کند. این در حالی بود که در 
قانون بودجه سال گذشته یک میلیارد 
و 5۰۰ میلیون یورو برای تقویت بنیه 
دفاعی در نظر گرفته شــده بود. یک 
ســال پیش تر نیز در قانــون بودجه 
۱۳۹7 برای تقویت بنیه دفاعی یک 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر از منابع 

صندوق در نظر گرفته شده بود. 
اعتبار همه این اعداد و ارقام به حساب 
آیت اهلل خامنه ای و تشخیص و سلیقه 
او است، اما همه موارد اعمال سلیقه 
به این شــکل نبوده و بعضا آیت اهلل 
خامنه ای دست به اقدامات نامتعارف و 
خارج از عرف و قانون هم زده، ازجمله 
متوقف کردن فرایند بررســی الیحه 

بودجه در مجلس.

تا سفرهتوســعهملی؛ازســپاه
جامعهالمصطفی

آیت اهلل خامنه ای شــاید دوست دارد 
که خود را در مقــام منجی و مدافع 
صندوق توســعه ملی جــا بزند، اما 
این گونه نیست. شواهد روشنی وجود 
دارد که نشــان می دهد موضع رهبر 
ایران دفاع از منابع و فلسفه وجودی 
آن نیســت. درواقع صندوق توسعه 
ملی ابزاری برای بازی سیاسی و مالی 
است. سابقه نشان داده او حساسیتی 
به دست درازی به صندوق توسعه ملی 
و حساب  ذخیره ارزی ندارد، او شریک 
»محمود احمدی نژاد« در حیف ومیل 
کردن ۳۰ درصد منابع ذخیره ارزی 
در بازی »صندوق مهر رضا« اســت. 
اگــر بحث نهادهــای نظامی و حتی 
مذهبی و تبلیغاتی تحت اختیار او در 
میان باشــد، او نه تنها هیچ مخالفتی 
با برداشــت از منابع صندوق ندارد، 
بلکه حاضر اســت که فرایند قانونی 
تصویــب بودجه در مجلــس را هم 
مختل کند برای اینکه منابع نفتی را 
به واسطه »سهم صندوق توسعه ملی« 
به سمت وســوی نهادهای نظامی و 

مذهبی و تبلیغاتی هدایت کند. 
در جریــان تصویــب بودجه ســال 
۱۳۹۸، آیــت اهلل خامنه ای در اقدامی 
بی سابقه بودجه را از مجلس برگرداند 

تا »اصالحات ساختاری« در آن انجام 
شود. در ظاهر، مشــکل رهبر ایران 
کاهش ســهم صندوق توسعه ملی 
بود، اما دست آخر در شرایطی با آزاد 
شدن 4۰ هزار میلیارد تومان موافقت 
کرد که 2۰ هــزار میلیارد تومان آن 
مستقیم به نیروهای مسلح برسد و از 
2۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده هم 
حدود 42۶۰ میلیارد تومان باز صرف 
نیروهــای نظامــی و امنیتی و ۳۱5 
میلیارد تومان به نهادهای مذهبی و 
تبلیغاتی اختصاص یافت که ازجمله 
می توان به سهم ۳۰ میلیارد تومانی 
سازمان تبلیغات اسالمی و 27 میلیارد 
تومان جامعه  المصطفی العالمیه اشاره 

کرد. 
ایران وایــر پیش تــر در چند گزارش 
بــه موضوع صندوق توســعه ملی و 
آیــت اهلل خامنه ای پرداخته اســت. 
ازجمله می توان به دو گزارش با عنوان 
»چرا دفاع رهبری از صندوق توسعه 
ملی عجیب و ترســناک اســت؟« و 
»رمزگشــایی از رهنمودهای رهبری 
برای بودجه ۱۳۹۸« اشاره کرده است.

***

ایــن روزها تامین منابــع مالی برای 
مدیریت بحران کرونا یکی از مشکالت 
و چالش های دولت ها در سراسر دنیا 
اســت. حتی دولت های پیشرفته و 
اقتصادهای پایدار نیز بحث استفاده از 

منابع ذخیره مطرح است. 
اوضاع البته در ایران به مراتب بحرانی تر 
اســت. حتی بدون کرونا هم تامین 
منابع مالی بــرای پرداخت حقوق و 
مزایای کارمندان و بازنشستگان یک 
چالش اساسی است. دولتی که نفت 
نمی فروشــد، درآمدهای مالیاتی اش 
با توجه به رکود ســنگین اقتصادی 
و نیمه تعطیل شــدن اقتصــاد ایران 
غیرقابل تحقق است، ظرف انتشار اوراق 
قرضه و پیش خور کردن پول سال های 
آینده نیز پر شده و با حال وروز روابط 
خارجی امیدی بــه دوپینگ مالی از 
خارج هم ندارد. این در حالی اســت 
که به گفته »حســن روحانی« کرونا 
یک چهارم منابع موجود را هم به خود 
اختصاص داده، در چنین شــرایطی 
صندوق توســعه ملی آخرین و تنها 
منبع موجود بــرای مدیریت بحران 
اســت؛ راهی کــه در یک ســازمان 
سیاسی منظم باید از طریق مجلس و 
تصویب قانون جدید طی شود، اما در 
ایران اختیار حل این مساله پیچیده به 
دست کسی است که صندوق توسعه 
ملی و حســاب ذخیره ارزی را منبع 
تامین مالی اهداف نظامی و تبلیغاتی 
و به راه انداختن بازی های سیاســی 

می بیند.

علیرنجیپور)ایرانوایر(

گزارش مجلس جمهوری اسالمی از پیامدهای کرونا: 
هشدار درباره افزایش بیکاری و بروز ناآرامی

رادیو فردا- مرکز پژوهش های مجلس 
ایران در گزارشــی درباره پیامدهای 
شــیوع ویروس کرونا در ایــران، از 
کاهش ۳۰ درصدی صادرات ایران در 
اسفند ۹۸ نسبت به مدت مشابه در 

سال ۹7 خبر داده است.
در گزارش این مرکز که روز سه شنبه، 
۱۹ فروردین، منتشر شد، از کاهش 
قابل توجه تراکنش هــای بانکی در 
هفته دوم اســفند ســال ۹۸ نسبت 
بــه هفته پیش از آن و فشــار باالی 
اقتصادی بر حوزه هــای خدماتی به 
عنــوان دیگر پیامدهــای اقتصادی 
کرونا نام برده شــده اســت. در این 
گزارش تاکید شــده که دولت برای 
»عادی ســازی در بخش اقتصادی« 
اقدام به اجرای طــرح فاصله گذاری 
هوشــمند و تعدیل مقــررات کرده، 
با این حال دربــاره موفقیت آن ابراز 

»تردید جدی« شده است.
ســتاد ملــی مدیریــت کرونا پیش 
از ایــن اعالم کــرده بــود که طرح 
فاصله گذاری اجتماعی را برای مقابله 
با شــیوع کرونا انجام می دهد، ولی با 

مصوبه جدید این ستاد، از تاریخ 2۳ 
فروردین طرح فاصله گذاری هوشمند 
که سخت گیری های کمتری دارد به 

جای آن اجرا می شود.
ســعید نمکی، وزیر بهداشت با اشاره 
به اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند 
گفته است این اقدام برای این صورت 
گرفت که »دچار فروپاشی اقتصادی 
نشــویم«. در بخش دیگــری از این 
گزارش، با هشــدار درباره »بیکاری 
ناشی از بحران کرونا« پیشنهاد شده 
که دولت با »برنامه ریزی صحیح مانع 
از بروز اعتراضات صنفــی« و »بروز 

ناآرامی« شود.
مرکز پژوهش هــای مجلس پیش از 
این در گزارشــی با اشاره به »تاخیر« 
نهادهــای حکومــت در حمایت از 
گروه هــای فقیــر هشــدار داده بود 
که ادامه این وضعیت ممکن اســت 
»رخدادهای دردناک به همراه داشته 

باشد«.
این مرکز در گزارش تازه خود هشدار 
داده  است که در صورت بروز ناآرامی، 
»کل حاکمیــت در حوزه ناکارآمدی 

هدف قرار می گیرد«. در این گزارش 
درباره ابعاد احتمالی برنامه ریزی برای 
جلوگیــری از ناآرامی توضیح دقیقی 

داده نشده است.
تاکنون گــزارش دقیقــی از میزان 
بیکاری ناشــی از بحــران کرونا در 
بخش هــای مختلف اقتصــاد ایران 
منتشر نشــده اســت، ولی روز ۱5 
سرپرســت  همتی،  کریم  فروردین، 
جمعیت هالل احمر، گفت به خاطر 
پیامدهای شــیوع کرونا، این سازمان 
قصد دارد به دو میلیون نفر فرد »بیکار 

شده« کمک کند.
مرکز پژوهش های مجلس همچنین 
پیش بینی کرده که تحت تاثیر روند 
مدیریتی موجــود، »به احتمال زیاد 
در کل ســال ۱۳۹۹، کشــور درگیر 
مقابله با شــیوع« ویرویــس کرونا و 
پیامدهــای آن خواهد بــود.  در این 
گزارش از »ساده انگاری« و عدم باور 
مدیران دولتی بــه بحران زایی کرونا 
و ســردرگمی در مواجهه با بحران به 
عنوان مشکالت مدیریتی در مدیریت 

بحران کرونا نام برده شده است.
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ستاد مخفی بازگرداندن 
آِب رفته به جوی ُقم، 

پس از کرونا
ازبرخیاقداماتحکومتیایرانوگفتــاربرخیمقاماتآنچنین
برمیآیدکهبزرگتریننگرانیجمهوریاسالمیدردورانپساکرونا،
نهاقتصادوسالمتورفاهوعدالتاجتماعی،کهفروریختنباورهای
دینیومذهبیدرمیانجامعهوپارهشدنآخرینرشتههایاتصال

تودهمردممذهبیبهنظاماسالمیاست.

احمد خاتمی، امام جمعه تهران، روز 
سه شــنبه، ۱۹ فروردین، از ضرورت 
تشکیل ســتادی برای مدیریت امور 
معنوی، در کنار ســتاد ملی مبارزه 
با کرونا، گفــت و تأکید کرد باید به 
مردم فهماند که حدیِث »الدعاء شفاء 
مــن کل داء« همچنان حرف آخر را 

می زند.
نگاهی به اخبار پراکنده از فعالیت های 
اخیر برخی نهادهای دینی و نظامی 
و رســانه ای جمهوری اسالمی نشان 

می دهد که ستاِد مدنظر آقای خاتمی 
عمالً در پشــت پرده و با هزینه های 
ناپیدای بســیار شــروع به کار کرده 

است.
اندیشــمندان و دانشمندان جهان از 
یک سو و سیاستمداران و دولتمردان 
و اقتصاددانان برخی کشورها از سوی 
دیگر به این فکر می کنند که دنیای 
پساکرونا چگونه دنیایی خواهد بود و 

از هم اکنون برای آن مهیا می شوند.
اما از برخــی اقدامات حکومتی ایران 

و گفتــار برخی مقامــات آن چنین 
برمی آیــد کــه بزرگ تریــن نگرانی 
جمهوری اسالمی در دوران پساکرونا، 
نه اقتصاد و ســالمت و رفاه و عدالت 
باورهای  فروریختــن  که  اجتماعی، 
دینی و مذهبی در میان جامعه و پاره 
شدن آخرین رشته های اتصال توده 

مردم مذهبی به نظام اسالمی است.
هنگامی که کانون شیوع کرونا بودن 
قم از پرده بیرون افتاد، در اوایل اسفند 
۹۸، نماینده علی خامنــه ای در قم 
حرم معصومه را دارالشفاء اعالم کرد 
و گفت »باید این جا باز باشد و مردم 
بــا قوت بیایند«. و حاال، در آســتانه 

رضاشکرالهی)رادیوفردا(

نیمه شعبان، معاون فرهنگی مسجد 
جمکران اعالم کرده است که تمامی 
خیابان های ورودی به این مســجد و 
مسیرهای اطراف مسدود است و هیچ 

کس نیاید.
در ایــن فاصلــه چهل وانــدی روزه، 
ویــروس کرونا نه تنها تمــام ایران را 
درنوردیده که باورهای دینی و مذهبی 
اسالم و به خصوص تشیع در موضوع 
»دعا و شفا و توسل به امامان شیعه« 
را نیز در ذهن باورمندان به مسلخ برده 
است. چه، به گفته عبدالکریم سروش، 
»هیچ دلیل عقلی و نقلی معتبری« 
وجود نــدارد که »ایــن خفتگان در 
خاک... صدای زائران را می شنوند و به 
آنها پاسخ می دهند و یا اساساً قدرت 

برآوردن حاجت آنها را دارند«.
مثل هر رویداد غیرمترقبه سیاسی یا 
اجتماعی یا حتــی طبیعی در ایران، 
کمی طول کشید تا مقامات جمهوری 
اســالمی از ســردرگمی درآیند، و 
اکنــون در این موضــوع نیز گویی 
تازه به خود آمده اند و می کوشــند با 
انواع فعالیت های تشکیالتی دینی و 
مذهبی، از نوع پرسروصدا و تبلیغاتی، 

آب رفته را به جوی برگردانند.
هفته ها پــس از انتشــار ویدئوهای 
چالش رقص زنان و مردان پزشک و 
پرستار با ماسک در بیمارستان ها، که 
به رغم »غیرشرعی بودنش« جمهوری 
اسالمی چاره ای جز »کظم غیظ« در 
برابر آن نداشت، حاال احمد خاتمی از 
»شاد نگه داشتن مردم به هر قیمتی« 
انتقاد می کند و از ضرورت تشــکیل 
ستاد معنوی می گوید، با این استدالل 
که »به شــدت نیازمند باال آوردن فاز 
دینــی و اعتقادی مــردم در فضای 

مجازی و در رسانه هستیم«.
اگــر از پراکنده کاری های پایگاه های 
بســیج محالت در ضدعفونی کردِن 
غیراستاندارد و حتی زیان بار مکان های 
عمومی و انتشار گسترده اخبار آن که 
عمالً به ضدتبلیغ انجامید بگذریم، و 
نیز اگر چشــم مان را ببندیم بر بردن 
پارچه های »متبرک به حرم معصومه 
و رضــا« که همان هم واکنش منفی 
اجتماعی گســترده ای را برانگیخت، 
اکنــون با موجــی از فعالیت ها برای 
مبارزه با چیزی مواجه هســتیم که 
جمهوری اسالمی آن را »قم هراسی و 
اسالم هراسی« در موضوع کرونا نامیده 

است.
»گروه هــای جهادی طــالب« برای 
حضور در بیمارستان ها و آرامستان ها 
جهت غسل دادن اموات و پاسخگویی 
در بــاب ابهامات دینی در بســیاری 
شهرها شــکل گرفته است و علیرضا 
اعرافی، مدیر حوزه های علمیه، از آنان 
تقدیر می کند و می گوید که »تاریخ 
پیشگامی حوزویان در مبارزه با کرونا 

را گواهی خواهد داد«.
آقــای اعرافی که عضو منصوب رهبر 
جمهوری اسالمی در شورای نگهبان 
هم هســت، به آیسســکو )سازمان 

وام های یک میلیونی برای مردم، 
وام های هزاران میلیاردی برای دانه درشت ها

کیهان لندن- با گســترش شــیوع 
ُکرونــا در ایران، خانه نشــینی مردم 
و تعطیلــی بســیاری از کســب و 
کارها بــرای قطع زنجیره ابتالی این 
ویروس دولــت برنامه هایی حمایتی 
از اقشار آســیب دیده با هدف جبران 

خسارت های مالی ُکرونا اعالم کرد.
عمده برنامه اعالم شده تا کنون ارائه 
وام میلیــون تومانی به سرپرســتان 
خانوارهایی اســت کــه یارانه نقدی 
دریافت می کنند و همچنین پرداخت 
وام یــک تا دو میلیــون  تومانی به 4 
میلیون نفر از صاحبان مشاغل آسیب 

دیده!
بر اســاس آخرین اطالعات منتشــر 
شده از سوی محمدباقر نوبخت رئیس 
سازمان برنامه و بودجه درباره خدمات 
معیشــتی و جبران خســارت ناشی 
از ُکرونا گفته اســت: »به ۳ میلیون 
افرادی که بر اســاس آمــار حقوق 
ثابت ندارند و مالکیــت دیگری هم 
نداشــته اند از 2۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار 
تومــان پرداخت کردیم و در روزهای 
آتی مجــدداً پرداختی به این گروه از 

افراد انجام می شود.«
معــاون روحانی افزود که »در مرحله 
بعد دولت کسانی که حقوق داشتند 
اما به صورت روزمزد و فصلی دریافت 
می کردند را شناسایی کرد، این گروه 
حدود 4 میلیون نفر را شامل می شود. 
دولــت اعالم کرده که به کارت یارانه 
این گروه از افــراد یک تا دو میلیون 
تومان واریز خواهد کرد تا افراد برای 
دریافت منابع کمکی به بانک ها هم 
مراجعه نکنند. طی دو ســال مبلغ 
یارانه ای که طی دو مرحله به این افراد 
پرداخت می شود از حساب آنها کسر 

خواهد شد.«
نوبخــت همچنین گفته اســت که 
»کســبه هایی داریم کــه اگر به آنها 
کمک نشــود کارگران خود را اخراج 
می کنند لــذا این گــروه از افراد که 

حــدود ۳ میلیون نفر هســتند نیز 
شناســایی شده اند و به آنها بر اساس 
کارکنان که حدود ۱2 تا ۱4 میلیون 
به ازای هــر یک از کارکنان می تواند 
باشد و بخشی هم به صورت سرمایه 
در گردش اســت، 75 هــزار میلیارد 
تومان تسهیالت با دوره تنفس داده 
شود تا دوره گذار بیماری کرونا و آثار 

اقتصادی آن را پشت سر بگذارند.«
درباره فعاالن اقتصادی پیشتر اعالم 
شــده بود به 4 میلیون نفر وام هایی 
یک تا دو میلیــون تومانی پرداخت 
می شــود که به نظر می رسد دولت با 
کاهش یک میلیونی جامعه هدف این 
وام ها، مبلغ اعطایی به هر متقاضی را 

افزایش داده است.
حســن روحانی نیز در نشســت روز 
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ هیئت 
دولت نیــز دربــاره وام یک میلیون 
یارانه بگیر  خانوارهــای  بــه  تومانی 
توضیــح داد و گفت:همزمان با یارانه 
اردیبهشــت، به همه خانوارهایی که 
یارانه می گیرند، یک میلیون تومان وام 

دولت پرداخت می شود.
این یک میلیون  تومان درواقع وامی 
اســت که دولت با سود ۱2درصد به 
مــردم می دهد و در 24مــاه از یارانه 

خانوارها کاسته می شود.
در حالــی که در همین ســاختاری 

که دولتمردانــش از تحریم و کمبود 
منابع مالــی برای ارائــه خدمات به 
مردم می نالند، همچنان روند پرداخت 
وام های میلیاردی به افراد دارای رانت 
و رابطه ادامه دارد. نگاهی به وبسایت  
بانک های مختلف شــرایط پرداخت 
وام های کالن را توضیح داده اســت؛ 
وام هایی که با پارتی بازی تنها شامل 

افرادی خاص می شود.
روزنامه »جهان صنعت« در گزارشی 
با اشــاره به پرونده تخلف چند هزار 
میلیاردی بانک ســرمایه در به یغما 
بردن ۱4 هزار میلیارد تومان از اموال 
فرهنگیان نوشــته که »مقایسه این 
رقم با میزان اعتبار پرداختی به اقشار 
ضعیف جامعه آن هم در برهه حساس 
کنونی نشــان می دهد که نهادهای 
دولتی هیچگاه حامــی واقعی مردم 

نبوده اند.«
پرونده فســاد مالی ۱۶ هزار میلیارد 
تومانی شــرکت قطعه ســازی عظام 
که متهمان این پرونده به مســووالن 
مختلف دولتی اعم از بانک ها رشــوه 
داده اند و توانسته اند بعد از ۱۰ سال، 
4۰ هزار میلیارد تومان ســود نصیب 
خــود کننــد نمونه دیگــری از این 
پرونده های فساد کالن اقتصادی است 
که با اخذ وام های کالن و رانتی »دانه 
درشت ها« و »گروه های خاص« رقم 

خورده است.
در این گزارش تأکید شــده »مادامی 
که افراد و گروه های خاص به راحتی 
و گاه بــدون هیچ گونه وثیقه قانونی 
وام های میلیــاردی دریافت می کنند 
نمی توان به بازپرداخت این وام ها به 
شــبکه بانکی امیدوار بود، حال آنکه 
اقشاری که وام های خرد چند میلیونی 
دریافــت می کنند با هر بــار تاخیر 
در بازپرداخت وام مشــمول جریمه 

دیرکرد می شوند.«
قابــل توجه اینکه دولت و بانک ها در 
حالی قادر به پس گرفتن این وام های 
نجومــی نبــوده و پرونده های قطور 
قضایی برای هر یک از این فسادهای 
کالن اقتصادی تشــکیل شده که در 
شرایط شــیوع ُکرونا اقساط وام های 
اندک قرض الحسنه، ازدواج و مسکن 
برخالف بخشــنامه بانک مرکزی از 

حساب مشتریان کسر شده است!
تعلیق سه ماهه اقساط برخی وام ها از 
جمله معدود اقداماتی بود که دولت به 
عنوان یکی از بسته های حمایتی برای 
بحران ناشــی از ُکرونا در نظر گرفت. 
اکنون مشخص شــده با وجود همه 
تبلیغاتی که برای این موضوع صورت 
گرفت، بسیاری از بانک ها اقساط وام 
این ماه مشتریان خود را از حساب آنها 

کسر کرده اند.

دولتدرشــرایطیرقمهاییناچیز
بــرایجبران وام زیرعنــوان را
خســارتهایمعیشتیواقتصادی
ناشــیازُکرونابهبخشیازمردم
پرداختمیکندکهپرداختوامهای
نجومیبارانتورابطههمچنانادامه

دارد.

علمی، فرهنگی وابســته به سازمان 
کنفرانس اسالمی( نیز نامه می نویسد 
و آن را در رسانه ها منتشر می کند تا 
تأکید کند که »نهاد و مرجعیت دینی 
هرگز اســیر دوقطبی های ساختگی 
میان علم و دین و درمان و دعا نبوده 

و نخواهد شد«.
بــا برگزاری میزگردهایــی با حضور 
برخی پزشکان قمی ادعا می شود که 
قم نه تنها منشأ شیوع ویروس کرونا 
در ایــران نبوده اســت که »به  دلیل 
شناسایی نخستین مبتالیان در این 
شــهر، قم بزرگ ترین خدمت را در 

مبارزه با کرونا در ایران انجام داد«.
رئیــس انجمن هنرهای تجســمی 
از  طالب دفتــر تبلیغات اســالمی 
انتشار فراخوان پویش »نذر هنری« 
هنرمنــدان طلبــه و غیرطلبه برای 
»معرفــی ارزش هــا و زیبایی هــای 
شهر قم و مبارزه با قم هراسی« خبر 
می دهد و و فروریختن قدسی بودن 
قم و مراکز مذهبی در ذهن باورمندان 
را ویروســی »خطرناک تر از ویروس 

کرونا« معرفی می کند.
انتشارات وابســته به »آستان قدس 
رضوی« کتابی را مخصوص نوجوانان 
و جوانان در قالب پرسش و پاسخ بین 
یک دختر و پدرش منتشــر می کند 
برای پاسخ دادن به »شبهات دینی، 
تعطیلــی اماکن مذهبــی، اهمیت 
مقدسات و شــعائر دینی، مناجات و 
توســل و...«، و این کتاب را عالوه  بر 
نسخه کاغذی رایگان در اینترنت نیز 

پخش می کند.
شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
تهــران از مــردم می خواهد شــب 
نیمه شــعبان، همزمان بــا بلندگوی 
مساجد و اماکن عمومی، به پشت بام ها 
برونــد و فریــاد بزنند »یــا مهدی 
ادرکنی«، و از راه اندازی 75۰ کاروان 
شــادی در تهران به  مناســبت تولد 
امام دوازدهم شیعیان با کمک سپاه 
و بسیج و »انتشار تولیدات محتوایی 
در فضای مجازی و فضای رسانه ای« 

خبر می دهد.
این ها فقط برخی موارد از فعالیت های 
تشــکیالتی جمهوری اسالمی برای 
ترمیم و بازســازی باورها و اعتقادات 

مذهبی درهم شکسته است.
اعتقــادِی  و  دینــی  واکنش هــای 
غیرعقالنی و غیرعلمــی به موضوع 

ویروس کرونا مختص ایران نیست.
اگر در ایران یک آیت اهلل عضو مجلس 
خبرگان رهبری مبتال به کرونا، چند 
روز پس از آن که می گوید با خوردن 
»تربت امام حســین« حالش خوب 
شــده، می میرد؛ در آمریکا هم یک 
کشیش می کوشــد با فوت کردن در 
برابر دوربین تلویزیون ویروس کرونا را 
از مردم آمریکا دور کند. در اورشلیم 
هم پلیس بــا یهودیانی که حاضر به 
ترک اجتماع دینی خــود در اماکن 
مذهبی نیستند، با خشونت برخورد 

می کند.
مســئله اما این است که کشیشان و 
خاخامان زمام اداره هیچ کشــوری را 
در دســت ندارند، اما در ایران، زمام 
امور، سراپا، در دست روحانیتی است 
که بیش از 4۰ سال است یکسره و به 
هر طریق بر تزریق احکام و باورهای 
دینی به طور عام و آموزه های شیعی 
به طور خاص بر همه شئون سیاسی 
و اجتماعی و اقتصادی پای فشــرده  

است.
ســتاد مخفی مدیریت معنوی کرونا 
که امام جمعه تهران می کوشــد ابعاد 
آن را گسترده تر کند، برآمده از همین 
در  روحانیت  چهل ساله  حرص ومیل 
حفظ و اِعمال قدرت از طریق دین و 

مذهب است.



۱515 Issue 1471 Friday April 10, 2020شماره ۱47۱ جمعه 22 فروردین ۱۳۹۹

سال بیست ودوم. شماره 1311 جمعه 27 اسفند  139۵  7PAIVAND Vol. 22 Issue 1311  Friday March 17, 20177

A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

کارگاه صافکاری و نقاشی ابسولوت 
مفتخر است به عنوان اولین تعمیرگاه ایرانی در 

ونکوور بزرگ که موفق به کسب مجوز اکسپرس شاپ 
از  آی.سی.بی.سی شده است، اتومبیل تصادفی 

شما را فقط با گرفتن شماره پرونده، بدون مراجعه به 
آی.سی.بی.سی تعیین خسارت و تعمیر کند.

* مجهز به سیستم تطابق رنگ کامپیوتری
* اتومبیل جایگزین در تمام طول مدت تعمیر

* تخمین و برآورد رایگان
* تعمیر سریع مطابق با استانداردهای آی.سی.بی.سی

* مجهز به کوره پخت رنگ آمیزی
* سیستم اندازه گیری لیزری

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

سرویس رایگان انتقال 
اتومبیل آسیب دیده شما 
به تعمیرگاه و تحویل آن

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

#5-930 Tupper Ave., Coquitlam
Tel: 604-524-3100

Fax: 604-524-3110
www.absoluteautobody.ca

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

ارائه سرویس در تمامی نقاط ونکوور بزرگ
نورت شور، برنابی، ونکوور، داون تاون، کوکیتالم، میپل ریج

اتباع آمریکا  برای فرار از جنگ 
 و بازدا شت به کانادا پناهنده می شوند

از  فزاینده ای  تعداد   - هفته 
فرار  برای  آمریکایی  شهروندان 
از بازداشت یا جنگیدن به کانادا 

پناهنده می شوند. 
به گزارش هفته به نقل از پایگاه 
اینترنتی یو.اس. ای تودی، تعداد 
مردم  از  رشدی  به  رو  اما  کم 
در  پناهندگی  دنبال  به  آمریکا 
کانادا هستند. به گزارش آژانس 
تعداد  کانادا،  مرزی  خدمات 
شهروندان آمریکایی که به دنبال 
در  هستند،  کانادا  در  پناهندگی 
سال های 2۰1۵ و 2۰1۶ بیش از 
دو برابر شده و از ۸۰ تن به 1۸7 
تن رسیده است؛ البته درخواست 

بیشتر آن ها رد شده است.
از  فرار  به خاطر  آن ها  از  برخی 
رفتن به زندان و برخی دیگر به 
خاطر سرپیچی از جنگیدن برای 
آمریکا، خواستار اقامت در کانادا 
هستند. حال و پس از روی کار 
آمریکا،  جدید  دولت  آمدن 
برآورد  مهاجرت  وکالی 
کرده اند که شهروندان آمریکایی 
دونالد  دولت  ترس  از  بیشتری 
ترامپ به سوی مرزهای شمالی 
خواهان  و  کرد  خواهند  فرار 

اقامت در کانادا خواهند بود.
بر اساس گزارش اداره مهاجرت 
و پناهندگی مرزی کانادا، اگرچه 
مهاجران  روی  بر  کانادا  درهای 
باز بوده و از سال 2۰1۵ تاکنون 
شهروند  هزار  چهل  از  بیش  به 
اما  است،  داده  اقامت  سوری 
درخواست  پذیرش  درصد 
پناهندگی شهروندان آمریکایی 

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

میلیسا اندرسون سخنگوي دادگاه 
مهاجرت کانادا گفت: من از یک 
آمریکایی بزرگسال خبر دارم که 
سال 2۰1۴ به دلیل نیاز به حمایت، 
با پناهندگی او موافقت شد. باقی 

آن ها تماماً کودک بودند.
پس از ریاست جمهوری ترامپ 
منع  فرمانهای  و  آمریکا  در 
پناهندگان  تعداد  او،  مهاجرتی 
آفریقایی و آسیایی که به سوي 
بیشتر  روند  مي  کانادا  مرزهای 

شده است.
پزشکان  از  یکی  کالفورد  پال 
و  مهاجران  سالمت  مرکز 
فوریه  ماه  در  کانادا  پناهندگان 
هر  به  که  شخصی  هر  گفت: 
دلیلی از آمریکا به سوی مرزهای 
فرار میکند، میگوید: آمریکا  ما 
زندگی  برای  امنی  محل  دیگر 

نیست.

مهاجرتی  فرمان  امضای  از  بعد 
ماه  در  آمریکا  جمهور  رییس 
مبنی  میالدی  سال 2۰17  ژانویه 
بر منع ورود اتباع مسلمان هفت 
نخست  ترودو  جاستین  کشور، 
کانادایی ها  گفت:  کانادا  وزیر 
بدون توجه به ایمان تان، به شما 

خوشآمد می گویند.
عقیده  این  بر  کانادایی  وکالی 
آمریکا  در  ترامپ  تا  هستند که 
کانادا  دولت  است،  کار  سر  بر 
بیشتری  پناهندگان آمریکایی  با 

روبرو خواهد بود.

الین  آن  درخواست  ایرونیا- 
بریتیش کلمبیایی ها برای باال بردن 
حداقل دستمزد استان به 1۵ دالر با 
۵۶ هزار امضا تسلیم پارلمان استان 

شد.
این درخواست که از سوی اتحادیه 
بود  تهیه شده  بریتیش کلمبیا  کار 
موضوع  که  این  امید  به  دیروز 
مبارزات  در  دستمزد  حداقل 
پارلمان  به   ، انتخاباتی مطرح شود 

تسلیم شد .
به  نزدیک  النزینگر  ایرن  گفته  به 
۵۰۰ هزار کارگر با حداقل دستمزد 
در بریتیش کلمبیا زندگی می کنند 
و اگر همه آنها کار تمام وقت هم 

آنها  درآمد  هم  باز  باشند  داشته 
در  فقر  خط  از  کمتر  دالر   ۴۰۰۰
 ۶۰ عده  این  بین  از   . است  سال 
درصد زن هستند و 7۰ هزار نفر هم 

باالی ۵۵ سال سن دارند.
این درخواست توسط جان لورگان 
رهبر حزب ان دی پی تسلیم پارلمان 
در  استان  در  شد. حداقل دستمزد 
حال حاضر 1۰.۸۵ دالر است که 
در  سنت  میزان ۴۰  به  بار  آخرین 
سپتامبر گذشته افزایش یافت. تا قبل 
از سپتامبر بریتیش کلمبیا پایین ترین 
میزان حداقل دستمزد را در کانادا 

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

بزرگی برای کارشان می دانند.
اتاق  مدیر  لیتوین  وال  گفته  به 
بازرگانی بریتیش کلمبیا ، افزایش 
می  دالر   1۵ به  دستمزد  ناگهانی 
تواند تاثیر منفی داشته باشد. او به 
سی بی سی می گوید :» ما مخالف 
باال رفتن دستمزد ها نیستیم. ولی این 
پیش  و  اطمینان خاطر  با  باید  کار 
اگر  گیرد.  صورت  شرایط  بینی 
افزایش ناگهانی و بیش از حد باشد 
بیزینس در استان را تحت  ، شیوه 

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

دولت انتاریو هم
 به فکر دریافت مالیات از خریداران خارجی مسکن افتاد

ایرونیا- با افزایش سرسام آور بهای 
مسکن در انتاریو و به ویژه در تورنتو 
دریافت  جمله  از  هایی  گزینه   ،
مالیات از خریداران خارجی مسکن 
دارایی دولت  و وزیر  مطرح شده 
استانی اجرای آن را راهکاری برای 

آرام کردن بازار مسکن می داند.
بهای مسکن به طور متوسط 27.7 
افزایش  بزرگ  تورنتو  در  درصد 
 detached قیمت  متوسط  و  یافته 
به 1.۵ میلیون دالر رسیده   home
دارایی  وزیر  سوسا  چارلز   . است 
با شجاعت اعالم  قبل  انتاریو سال 
که  را  راهی  استان  این  بود  کرده 
بریتیش کلمبیا رفته انتخاب نخواهد 
کرد و در نظر ندارد همچون آنها 
مسکن  خارجی  خریداران  برای 

مالیات اضافه ای در نظر بگیرد.
انتاریو  لیبرال  دولت  عوض  در 
مالیات انتقال مسکن برای خریداران 

خانه اولی را کاهش داد.
حال با باال رفتن بی رویه قیمت ها، 
فکر  به  و  داده  عقیده  تغییر  سوسا 

چاره افتاده است.
او در گفتگو با خبرنگاران درمورد 
تورنتو  مسکن  بازار  تازه  وضعیت 
گفت :» من بخوبی از روند افزایش 
باخبرم.  اخیر  سال  یک  در  قیمتها 
یک سال قبل فکر می کردم باید به 
بازار اجازه داد تا مسیر خود را پیدا 
کند ولی حاال نگران کم شدن عده 
ای هستم که توانایی مالی ورود به 
بازار را دارند. هر کجا را که  این 
درحال  ای  عده  کنی،  می  نگاه 
جنگ و جدل بر سر ارائه پیشنهادی 
باالتر برای خرید هستند و من نسبت 

به این قضیه حساسیت پیدا کرده ام. 
و  دارم  نظر  در  را  گزینه  چند  من 
مالیات برای خریداران خارجی هم 

یکی از آنهاست .«
نقش  تایید  از  سوسا  حال  این  با 
در  خارجی  خریداران  کلیدی 
باال رفتن قیمتها خودداری کرد و 

گفت انتاریو سهم قابل توجهی از 
مهاجران بین استانی را در این اواخر 
داشته است . در سه ماه سوم سال 
قبل ، نزدیک به 11۶۰۰ نفر از دیگر 
استانها به انتاریو مهاجرت کردندو 
به این ترتیب روندی که سالها در 
به  انتاریو  از  مردم  بیشتر  مهاجرت 

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

کرد  تاکید  حال  عین  در  سوسا 
تورنتو  در  بازدارنده  اقدامات  اگر 
صورت بگیرد ، باید نگران شرایط 
انتاریو  مناطق  دیگر  در  قیمت 
بود:»اگر ما اقدامی در تورنتو انجام 
ساکنان  برای  آن  معنای   ، دهیم 

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

AFFORDABLE PRICING

* جمع آوری کلیه وسایل و اثاثیه دورریختنی در اسرع وقت
* جمع آوری بقایای مصالح و وسایل بعد از نوسازی ساختمانی

 )در و پنجره، موکت، لمینیت، چوب، آجر، سیمان،....(
* اجاره کانتینترهای بزرگ ذباله

»برآورد هزینه رایگان«

778-۹26-5865

www.JunkOutExpress.ca

مسکونی و تجاری

778-926-5865

سیاست فرسایشی حکومت در قبال زندانیان سیاسی
گسترش کووید ۱۹ باعث نادیده گرفتن وضعیت زندانیان سیاسی شده است

در دورانی بســر می بریم که تسلط 
ویروس کووید ۱۹ بر زندگی روزانه و 
درگیری با مشکالت قرنطینه، مسائل 
جامعــه از جمله موضــوع زندانیان 
سیاسی را به حاشیه رانده است. حتی 
دغدغه های  نیز  مســلط  رسانه های 
اصلیشان با کرونا گره خورده است و 
کمتر توجهی بــه زندانیان دارند. قوه 
قضاییه ایران تحت فشارهای داخلی 
و بین المللی مجبور به عقب نشینی 
شده و به بخشــی از زندانیان عادی 
مرخصی داده اســت. سخنگوی قوه 
قضاییه اعالم کرده به ۸5 هزار زندانی 
مرخصی داده است. این مرخصی اما 
شــامل همه زندانیان سیاسی نشده 
بلکه کسانی که حکمشان زیر 5 سال 
باشد. بنابراین بخش بزرگی از زندانیان 
سیاسی در حالی که کرونا نه تنها در 
ایران بلکه در همه جــای دنیا غوغا 
کرده و وضعیت زندان ها غیر بهداشتی 
و خطرناک است، همچنان در زندان 

مانده اند.
پیشنهادی که برخی از کنشگران از 
جمله زندانیانی مثل جعفر عظیم زاده، 
فعــال کارگری می کنند آزادی همه 
زندانیان تا پایان قائله کروناست، زیرا 
زندان محل تولید نیســت و امکانات 
بهداشتی نیز ندارد. برای مثال آلبانی 
همه زندانیــان کشــور را آزاد کرده 
اســت. در زمانی که گفته می شود 
تجمع باعث سرایت بیماری می شود، 
بنابراین احتمال اینکه هم زندانیان و 
هم زندا ن بانان در معرض این ویروس 
قرار گیرند بســیار زیاد است. جعفر 
عظیم زاده درنامه ۱4 فروردین خود 
اشاره کرده که در اتاق ۸۰ نفره تنها 
با دو ماسک بســر می برند. پرسش 
این است: چرا حکومت اسالمی تن به 
آزادی زندانیان سیاسی نمی دهد؟ و 

چه گروه هایی را آزاد نمی کند؟
زناندربند:مریــم اکبری منفرد از 

ســال ۸۸ تنها به دلیل تماس تلفنی 
با خویشاوندانش در کمپ اشرف در 
زندان بسر می برد و به ۱5 سال زندان 
محکوم شده است. از افرادی است که 
قوه قضاییه حاضر نشده به او مرخصی 
بدهد. زینت جاللیان در زندان خوی 
اســت. او تنها زندانی زن سیاســی 
محکوم به ابد است. این زن کرد متولد 
۱۳۶۱ اســت و تاکنون به مرخصی 
نرفته است. با همه فشارها حاضر به 
مصاحبه تلویزیونی نشده و گفته: »نه 
تنها خود شکنجه شده ام بلکه شاهد 
اهانت، شکنجه و از همه بدتر شاهد 
اعدام ۱۰ نفر از هم بندی هایم بوده ام. 
آیا دردی بزرگتر از این هســت؟ تازه 
این ظالمان از مــن می خواهند ابراز 
پشیمانی کنم، مگر ممکن است منی 
که این همه ظلم و زور را با چشمانم 

دیده  ام اظهار پشیمانی کنم؟«
یاســمن آریایی فعال حقوق زنان و 
دختر منیره عرب شاهی فعال مدنی 
به همراه صبا کردافشاری از کنشگران 
معترض به حجاب اجباری هستند که 
حکم های بســیار سنگین گرفته اند. 
آنها درزمان انتقال به دادسرای اوین با 
سرو دست کبود و شکسته مجبور به 
امضای کیفر خواستی شدند که روی 
آن نوشته شده بود: »ما اغتشاش گر 
و شورش گر هســتیم و حتی امکان 
تبدیل به قرار وثیقه نیز برای ما مقدور 

نیست.«

وکالودانشــجویانزندانی:نسرین 
ستوده وکیل سرشناس در زندان اوین 
است که با نامه های متعدد وضعیت 
اسفبار زندان را افشا کرده و گفته در 
زندان از ماســک و دستکش خبری 
نیســت. وی ادامــه داده: »نهادهای 
نظامــی  و اطالعاتی کــه با تحمیل 
ستیزه جویانه شــان،  مدیریت هــای 
امنیت کشور را برهم زده اند، همچنان 

بر ادامــه حبس زندانیان سیاســی 
در شــرایط  پرمخاطره کنونی اصرار 

می ورزند«.
 فروزان یزدانی پور دانشجوی دانشگاه 
تهران در فوریه امسال در منزل خود 
دستگیر شد. هنوز از علت بازداشتش 

خبری نیست.

منتقدینبهمذهب:سهیل عربی فارغ 
التحصیل عکاســی است که درسال 
۹2 به خاطر انتشــار مطالبی در نقد 
مذهب از سوی ماموران قرارگاه ثارهلل 
سپاه پاســدارن دستگیر شد. به قول 
خودش نســلی که نمی خواهد دیگر 
نسل سوخته باشد. سهیل عربی تنها 
به خاطر اندیشه و قلمش زندانی است، 
عملی برخالف حکومت انجام نداده، 
تنها آن را مورد نقد قرار داده اســت. 
او ابتــدا به اعدام وســپس به هفت 
ســال ونیم زندان محکوم شد. او در 
زندان فشافویه و به خاطر اعتراض به 
وضعیت خود هم اکنون در اعتصاب 

غذا بسر می برد.

فعاالنحقوقبشرومدنی:آتنا دائمی 
کنشگر مدنی، مشکوک به بیماری ام 
اس اســت. قوه قضاییه حتی حاضر 
نشــده به او مرخصی بدهد. ســعید 
شیرزاد، فعال حقوق کودکان چند ماه 
بیشتر به محکومیت اش باقی نمانده 
اســت. همواره ازرفتنش بــه مراکز 
درمانی جلوگیری شــده و اکنون در 
زندان رجایی شهر است. گلرخ ایرایی 
و آرش صادقی با اینکه اسمشــان در 
لیست مرخصی بوده از دادن مرخصی 
بــه آنها ممانعــت کرده انــد. آرش 
صادقی اولین دستگیری اش به خاطر 
اعتراض بــه نتایج انتخابات ۸۸ بوده، 
سه بار دســتگیر و آخرین بار به ۱۹ 
سال محکوم شده است. او از بیماری 
سرطان رنج می برد، از بازوی راستش 

یک غده سرطانی را بیرون آورده اند. 
به دلیل عــدم اجازه ادامه معالجه در 
بیرون زندان بازوی راستش بی حس 
ومتورم شده است.  مینا احدی فعال 
حقوق بشــر معتقد است، حکومت 
نوعی انتقام جویــی از زندانیانی که 
حاضر به مماشات با جمهوری اسالمی 

نیستند را پیشه کرده است.

عظیم  جعفر  کارگری: کنشــگران
زاده دبیر هیات مدیــره اتحادیه آزاد 
کارگران، به خاطر فعالیت های صنفی 
به ۱7 ســال حبس تعزیری محکوم 
شده اســت. او می نویسد: »راه های 
ورود و گســترش ویــروس کرونا به 
زندان به راحتی باز است و در صورت 
بروز و گســترش این ویروس، ما به 
جای تلفات دو درصدی با تلفات 7۰ 
تا ۸۰ درصدی و یک فاجعه انســانی 

روبرو خواهیم بود.«

آمــوزگارانزندانی:محمد حبیبی 
از آموزگارانی اســت که هفت سال و 
نیم حکم دارد. از رســیدگی پزشکی 
و مالقات محروم اســت. مالقات های 
زندان متوقف شده است. شیوا محبوبی 
سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی 
زندانیان سیاسی می گوید، زمانی که 
در زندان ها به شدت تراکم جمعیت 
حاکم است و مسائل بهداشتی رعایت 
نمیشــود، افزون بر آن زندانبانان به 
بیرون رفت و آمــد می کنند، عمال 
نــدادن مالقات به زندانیان بی معنی 
اســت. محمد حسین سپهری معلم 
فیزیک است که  به اتهام شرکت در 
فعالیت ها وتجمعات فرهنگی بازداشت 
شده است. اصغر سپهری برادر او در 
تویتر خود نوشته  که محمد حسین 
ســپهری  کرونا گرفته است. عالئم 
کرونا در او از ۹ فروردین پیدا شــده 
و ۱4 فروردیــن او را به همراه دیگر 

زندانیان بیانیه ۱4نفره )بیانیه ای که 
امضاکنندگان آن خواستار استعفای 
خامنه ای شــده بودند( به اطالعات 
برده اند و اکنون در انفرادی اســت. 
او از خدمات پزشکی محروم است و 
الزم است فوری به بیمارستان منتقل 
گردد. هاشم خواستار نماینده معلمان 
و یکی از امضا کننــدگان بیانیه ۱4 
فعال سیاسی است. او در سال ۱۳۹۸ 
دستگیر شد. محمد نوری زاد، جواد 
لعل محمــدی و حوریه فــرج زاده 
همگی درمقابل دادگاه انقالب مشهد 
دستگیر شدند. هاشــم خواستار در 
باممنوعیت  آباد مشهد  زندان وکیل 
تلفن و ممنوعیت مالقات روبروست، 
با این وصف می گوید: »بر سرمواضع 

برحقم ایستاده  ام.«

شورشوفراراززندانها

در زندان های بسیاری شورش صورت 
گرفته اســت. بــرای ایــن زندانیان 
مردن از کرونا ویا کشــته شــدن در 
زمان فرار تفاوتــی ندارد. از جمله در 
زندان ســقز، نزدیک به ۸۰ نفر فرار 
کردند. این شــورش ها در خرم آباد و 
الیگودرز نیز صورت گرفت. در زندان 
عادل آباد شیراز هنگام فرار پنج نفر 

کشته شــدند. درزندان تهران بزرگ 
یا فشــافویه، تبریز، یزد و قزل حصار 
همدان، مهاباد و دو زندان اهواز یعنی 
سپیدار و شیبان نیز شاهد این شورش 
ها بودیم. به نظر می رسد که زندانبان 
ها نیز در این شــورش ها همکاری 
کــرده اند و برخی از آنان بنا بر اخبار 

مطبوعات داخلی دستگیر شده اند.
درمجموع وضعیــت زندانها در زمان 
شیوع بیماری کرونا بســیار اسفبار 
است. شیوا محبوبی می گوید حکومت 
بــرای برخی از زندانیــان وثیقه های 
سنگین مقرر کرده و خانواده ها قادر 
به تامین آن نیســتند. وی اضافه می 
کنــد: »2۰۰زن در زنــدان رضاییه 
دست به اعتصاب غذا برای آزادی در 
وضعیت کرونا زدند. در زندان رجایی 
شهر مالقات نمی دهند ولی هیچگونه 
پیش گیــری از ابتال به بیماری کرونا 
در زندان وجود ندارد.« در ماه مارس 
۱۰۰ نفر از زندانیان اوین و فشافویه 
دست به اعتصاب غذا زدند و خواستار 
آزادی به خاطر کرونا بودند. به نظرمی 
رسد بهترین راه حل آزادی زندانیان تا 
پایان قائله کرونا است، همانگونه که 
برخی از کشورها از جمله آلبانی انجام 

داده و همه زندانیان را آزاد کرده اند.
پانتهآبهرامی)ایندیپندنتفارسی(
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

شـما خواهد گرفت. 
جهت اطالعات بیشتر، لطفًا با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 

 ICBC بــه  از مراجعــه  از هــر تصــادف و قبــل  بعــد   :)ICBC( تصادفــات -
مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت 

- امــور جنائــی: قتــل، دزدی، رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر، 
و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

Trial Lawyers:
•	 Ian	H.	Kinman
•	 Neil	A.	Mulholland
•	 David	Milburn
•	 Marco	Von	Antal
•	 Claire	Hong

فرشاد	حسین	خانی	)مشاور	و	مترجم(
Farshad H. Khani (Manager)

Cell: 604-727-4555
E-mail:farshadx@hotmail.com
ساعات	کار:	۹	صبح	تا	۹	شب

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056
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برنــدگاندیروز کرونامیتواند
بازارهایجهانیانرژیرابهصف
انرژی بازار بازندگانپرتابکند.
درآستانهتحولیبزرگقراردارد.
آیاخطرتبدیلشدنجنگبرسر
تقسیمبازارهایجهانیانرژیبه
یکرویارویــینظامیتهدیدی

واقعیاست؟

ونالد ترامپ را می توان دماسنج اقتصاد 
آمریکا دانست. این موضوع که جهان 
در آستانه تحولی بزرگ در بازارهای 
جهانی انرژی قرار دارد را شاید بتوان 
به ســادگی در تغییر رویکرد ترامپ 

مشاهده کرد.
ترامپ که تا همیــن چند ماه پیش 
به هم دستی عربستان و روسیه برای 
باال بــردن قیمت نفت حمله می کرد 
و خواستار تنزل بهای نفت خام بود، 
اکنون از روسیه و به ویژه از عربستان 
خواسته است تا کاری کنند بهای نفت 

افزایش یابد.
هیچ گاه در تاریخ معاصر، بهای نفت 
این چنین ســریع و به یک باره این 
چنین شــدید ســقوط نکرده بود. 
بهــای نفت برنت دریای شــمال در 
نخستین روزهای سال جدید ۶۶ دالر 
برای هر بشکه بود. بهای همین نوع 
نفت ظرف روزهای گذشته حتی به 

زیر 25 دالر نیز سقوط کرد.
این تحــول تنها به نوســانات امروز 
بازارهــای جهانــی انــرژی محدود 
آرامــش رئیس  آنچــه  نمی شــود. 
جمهوری آمریکا و همچنین بسیاری 
از شــرکت های نفتی را بــر هم زده، 
پیامدهای این تحول بر بازارهای آینده 

انرژی است.

کروناوجنگ

بسیاری از سیاســتمداران مبارزه با 
کرونا را یک عمل نظامی و چه بسا یک 
جنگ تمام عیار دانسته اند. سربازان را 
روانه خیابان ها کرده اند. گرچه حضور 
سربازان برای امدادرسانی یا با هدف 
مانع شدن از تجمع مردم در خیابان ها 

است.
بســیاری دیگر از سیاســتمداران و 
تحلیلگران از شــیوع کرونا به عنوان 
بزرگ تریــن چالش بشــریت پس از 

جنگ جهانی دوم سخن گفته اند.
صرف نظــر از نگرانی هــای ناظر بر 
تحوالت ایام پســاکرونایی، وقوع یک 
جنگ در اثر کرونا از هم اکنون قطعی 
به نظر می رســد. وقــوع یک جنگ 
اقتصادی. جنگ بر سر سهم کشورها 

در بازار انرژی.
این جنگ اقتصادی نیز همچون هر 
جنگ واقعی دیگری برنده و بازنده ای 
دارد. بی تردید برخی از کشــورهای 
تولید کننده نفت و همچنین شماری 
از شرکت های نفتی نیمه بزرگ در بین 
نخستین بازندگان این جنگ خواهند 
بــود. دقیقا همین موضــوع آرامش 

ترامپ را برهم زده است.

زمینلرزهایبهنامویروسکرونا

ویروس کرونا از چنان قدرتی برخوردار 
اســت که می تواند جهــان را به دو 
دوره پیش و پس از خود تقسیم کند. 
جهان پساکرونایی از بسیاری از جهات 
شباهتی به جهان پیش از شیوع این 

بیماری نخواهد داشت.
بــازار گمانه زنی ها دربــاره تغییرات 
احتمالــی جهان پــس از کرونا، این 
روزها رونق بســیاری یافته است. اما 
صرف نظر از این گمانه زنی ها، نمی توان 
در این نکته تردید داشــت که جهان 
دســتخوش تغییرات بزرگی خواهد 
شد. بی دلیل نیســت که از کرونا به 

عنوان بزرگترین چالش تاریخ معاصر 
سخن گفته اند.

ویــروس کرونــا مــادر برخــی از 
ویروس های دیگر اســت. کرونا هم 
اکنون ویروس رکــود اقتصادی را به 
جان جهان انداخته است. تزریق پول 
در بازار به شیوع ویروس تورم در بازار 

نیز دامن خواهد زد.
جهــان از ســوی دیگر بــا ویروس 
ورشکستگی دست وپنجه نرم می کند. 
این ویروس شــرکت ها و واحدهای 
کوچک را از پای در آورده و به تدریج 
در حال گرفتن نفس شــرکت های 

بزرگ است.
ویروس کاهش ارزش سهام و به ویژه 
سهام شرکت های انرژی نیز از همزادان 
ویروس کرونا است. یک ویروس دیگر 
هم می توانــد از دل ویــروس کرونا 
زاده شــود: ویروس بی ثباتی سیاسی 
و حتــی رویارویی هــای نظامی. این 
همان چیزی است که از جمله آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل اخیرا 
در نطق خود نسبت به آن ابراز نگرانی 

کرده بود.
هواپیماها زمین گیر شــده اند، شبکه 
حمل و نقل کاال از نفس افتاده است 
و کابوس بحرانی مالــی بر بازار های 
سهام ســایه افکنده است. اما یکی از 
مهم ترین تغییراتی که کرونا در جهان 
ایجاد خواهد کرد، در بازارهای جهانی 

انرژی خود را نشان می دهد.
موضوع صرفا بر ســر رکود اقتصادی 
دامن گستری نیســت که جهان در 
ماه های نخستین سال جاری میالدی 
بــا آن روبــه رو بوده اســت. رکودی 
برخاســته از تاثیرات ویــروس کرونا 
بر شــبکه تولید جهانــی و بازرگانی 

بین المللی.
تزریق صدها و چه بسا هزاران میلیارد 
دالر از ســوی دولت هــا در اقتصاد 
کشــوهای خود می تواند دیر یا زود، 
پیامدهای مخرب ویــروس کرونا بر 
اقتصــاد جهان را مهــار کند. پیش 
بینی ها حتی حکایت از افزایش نرخ 
رشد اقتصادی در ســال آینده دارد. 
البته مشروط بر آنکه دانش پزشکی 

بتواند از پس چالش کرونا برآید.
آنچه که حتی تزریق میلیاردها دالر 
پول نیز نمی توانــد مانع از دگرگونی 
بنیادین آن شــود، اوضــاع بازارهای 

جهانی انرژی است.

تحولسومبازارهایجهانیانرژی

بــازار جهانی انرژی طــی دهه های 
گذشته شاهد تحوالت گسترده ای بوده 
است. تحوالت ناشی از تغییر الگوهای 
مصــرف، بهره گیــری از انرژی های 
سیاست های  ســایه  در  تجدیدپذیر 
صرفه جویی انرژی  زیســت محیطی، 
در اثر بهینه  ســازی تکنیک تولید و 

همچنین تحوالت ناشی از بحران های 
مالی به همراه ناآرامی های سیاسی و 
نوسانات  باعث  منطقه ای  جنگ های 
دائمی در بهای انواع انرژی ها شده اند.

از ســال ۱۹۶۰، زمان شــکل گیری 
سازمان کشورهای صادر کننده نفت 
)اوپک( تا به امروز، بازار نفت شــاهد 
دســت کم ســه تحول بنیادین بوده 

است.
تحول نخســت به سال های دهه 7۰ 
قرن بیســت بازمی گردد. باال گرفتن 
تنــش در خاورمیانــه و بهره گرفتن 
کشورهای عضو اوپک از نفت همچون 
افزایش  باعــث  اقتصادی  حربــه ای 

یک باره بهای نفت خام شد.
موضــوع امنیت تامین انــرژی برای 
کشورهای صنعتی و به ویژه کشورهای 
اروپایی از آن زمان اهمیتی استراتژیک 
یافت. کشــورهای صنعتی و از جمله 
آمریکا به فکر ایجاد و افزایش ظرفیت 

مخازن نفت خام خود افتادند.
افزایــش بهای نفت، زمینــه را برای 
بهره بــرداری از نفت دریای شــمال 
فراهم کــرد. بازار بهره برداری از دیگر 
حوزه های نفتی جهان نیز که تا پیش 
از آن، مقــرون به صرفــه نبود، رونق 
گرفــت. ورود بازیگران جدید، چهره 

بازار انرژی را دگرگون کرد.
تحول دوم در بازارهای انرژی را شاید 
بتوان مرتبط با استفاده از نفت شیل 
بزرگ ترین  آمریکا  دانســت.  آمریکا 
ذخایر نفت شــیل در جهــان را در 
اختیــار دارد. تنهــا در ایالت کلرادو 
ذخایر نفت شیل حدود سه تریلیون 
تن پیش بینی می شود. بهره برداری از 
این نفت، آمریکا را به بزرگترین تولید 

کننده نفت جهان تبدیل کرد.
و تحول ســوم را می توان به شــیوع 
بیماری کرونا مربوط دانســت. کرونا 
نه تنها باعث رکود اقتصادی شدید در 
جهان گشت، نه تنها از میزان تقاضای 
جهانی برای انرژی کاســت، بلکه راه 
را برای غربال کردن تولید کنندگان 
نفت در جهان هموار کرد. در سایه این 
تحول، تقسیم مجدد بازارهای جهانی 

انرژی موضوعیت یافت.

وضعیتنفتدریایشمال

استخراج نفت دریای شمال در قیاس 
با برخی از حوزه های نفتی خاورمیانه 
یا نفت اورال روسیه، امری در مجموع 
هزینه بر اســت. بر اساس تحقیقات 
موسســه مشــاوره امور انرژی »وود 
مکنزی« استخراج نفت دریای شمال 
تنها با بهایی بیش از 4۰ دالر مقرون 

به صرفه است.
هزینه اســتخراج نفت دریای شمال 
برای کشــورهای مختلف به یکسان 
نیســت. به عنــوان نمونــه هزینه 
اســتخراج نفت دریای شمال توسط 

انگلستان حدود 4۰ دالر است. حال 
آنکه هزینه دو کشور نروژ و دانمارک 
حدود ۱5 دالر اعالم شده است. البته 
باید هزینه های حمــل و نقل، بیمه 
و خدمــات فروش را نیــز به هزینه 

استخراج افزود.
مطلوب ترین بها برای بهره برداری از 
نفت دریای شمال، بهایی بین ۶۰ تا 
7۰ دالر برای هر بشکه است. کاهش 
بهــای نفت به زیــر 5۰ دالر، اجرای 
برخی از پروژه های بهره برداری از این 

نفت را متوقف می کند.
کاهش بهای نفــت برنت به 25 دالر 
برای هر بشکه عمال باعث زیان دهی 
شدید بسیاری از شرکت های فعال در 

استخراج نفت دریای شمال می شود.

نفتشیلآمریکا

فرایند تولید نفت خام از طریق شیوه 
نامتعارف شیل فرایندی هزینه بر است. 
بر اساس بررسی های صورت گرفته، 
مطلوب ترین بها برای اســتخراج این 
نوع نفت حدود ۶۰ دالر اعالم شــده 
است. کاهش بهای نفت به 4۰ دالر، 
عمال بهره بــرداری از این حوزه های 
نفتــی را در درازمــدت غیرممکن 

می کند.
کاهش بهــای نفت وســت تگزاس 
اینترمدیت و همچنین نفت شیل در 
آمریکا عمال بسیاری از این شرکت ها 
را در معرض ورشکســتگی قرار داده 

است.
بر اســاس نظرســنجی که اخیرا در 
تگــزاس صورت گرفــت، 25 درصد 
شرکت های نفتی فعال در این ایالت 
اعالم کرده بودند که تنها یک یا دو ماه 
قادر به تحمل این وضعیت هستند. 
5۰ درصد دیگر نیز اعالم کرده بودند 
که در صــورت نازل بودن بهای نفت 
ظرف یک سال با خطر ورشکستگی 

روبه رو خواهند شد.

بحرانمالیشرکتهاینفتی

خطــر ورشکســتگی گرچــه هنوز 
شرکت های بزرگ نفتی جهان نظیر 
توتال، بی پی، شــل، اکســان موبیل 
و شــرکت ایتالیایی انــی را تهدید 
نمی کنــد، اما آن ها نیز تنها با اتکا بر 
سودهای سالیان گذشته زیان کنونی 

را جبران می کنند.
نفتــی  وضعیــت در شــرکت های 
آکســیدنتال و وایتینگ اما به گونه 
دیگری اســت و این شرکت ها برای 
نجات خود تالش می کنند. بازار سهام 
مربوط به شرکت های مولد انرژی به 
شدت بحرانی است. ارزش سهام همه 
این شرکت ها و از جمله ارزش سهام 
شــرکت آرامکو عربســتان به شدت 

کاهش یافته است.
بــه عنوان نمونه ارزش بهای ســهام 
اکسان موبیل نســبت به ابتدای سال 
2۰2۰ کاهشــی 5۰ درصدی داشته 
است. ارزش سهام بریتیش پترولیوم 
حتی 55 درصد کاهش یافته اســت. 
این شــرکت ها چــاره را در کاهش 
دیده اند.  خود  پرســنلی  هزینه های 
برخی از شرکت های نفتی آمریکایی 
حتی حقوق شاغالن خود را به نصف 
کاهش داده انــد. اما همه این اقدامات 
تنها در یک بازه زمانی کوتاه قابل اجرا 

هستند.

اقداماتدولتآمریکا

دولت آمریکا برای نجات شرکت های 
نفتی این کشــور از جملــه اقدام به 
خرید نفت کرده است. به عنوان نمونه، 
دولت ترامپ اقدام به پر کردن مخازن 
استراتژیک نفتی آمریکا نموده است. 
این مخازن که در ایالت های تگزاس 
و لوئیزایانا قرار دارند ظرفیتی حدود 

75۰ میلیون بشکه دارند.
دولت ترامــپ خواســتار خرید 77 

میلیون بشــکه نفت از شرکت های 
نفتی آمریکایی شــده است. تا کنون 
سفارش خرید ۳۰ میلیون بشکه نفت 
صادر شده است. کنگره آمریکا برای 
این منظور ســه میلیارد دالر بودجه 

تعیین کرده است.
افــزون بــر آن، شــرکت های نفتی 
آمریکایــی از دولــت ایــن کشــور 
خواسته اند تا نفت پاالیشگاه های خود 
را کامال از نفت تولیدی آمریکا تامین 

کند.
ترامپ در اقدامی دیگر، هفته گذشته 
از توافق با روســیه و عربستان بر سر 
کاهش تولید نفت خبر داد. خبری که 
باعث افزایش 25 درصدی بهای نفت 
شد. اما بهای نفت پس از آن بار دیگر 

سیر نزولی یافت.

جنگبرسرسهمبازار

در نشســت اخیر کشــورهای عضو 
»اوپک پالس«، روســیه و عربستان 
بر ســر کاهش تولید نفت به توافق 
نرســیدند. پس از آن عربستان خبر 
از افزایش تولید نفت خود داد. امری 
که عمال ســقوط بهای نفت را در پی 

داشت.
علت مخالفت روسیه با کاهش تولید 
نفت خود، برخاســته از رضایت این 
کشــور از بهای کنونی نفت نیست. 
روسیه، عربستان و همه تولیدکنندگان 
نفت از بهــای کنونی ایــن فرآورده 
آسیب می بینند. روســیه در بودجه 
ســال جاری بهای هر بشکه نفت را 
معــادل 4۰ دالر پیــش بینی کرده 
است. عدم توافق روسیه برخاسته از 
نگرانی این کشور درباره از دست دادن 
بیشتر سهم خود از بازارهای جهانی 

انرژی است.
بهای هر بشکه نفت )۱57 لیتر( اگر 
25 دالر باشد، عمال بهای هر لیتر آن 
کمتر از ۱۶ ســنت خواهد بود. بهای 
یک لیتر آب آشــامیدنی بیش از این 

است.

سهسناریویایامپساکرونایی

در صورت توافق روسیه با اوپک، عمال 
عرضه نفت در ســطح جهان در سال 
جــاری حدود 4۰۰ میلیون بشــکه 
کاهــش می یافت. مشــکل اما اینجا 
است که در شــرایط کنونی کاهش 
تولید یعنی از دست دادن سهم بازار. 
روســیه تاکید کرده است که کاهش 
تولید و عرضه نفت باید از سوی همه 

کشورها صورت گیرد.
میزان تقاضای جهانی برای نفت خام 
در سال 2۰۱۹ یکصد میلیون بشکه 
در روز بوده است. سهم اوپک از تامین 
تقاضای جهانی برای نفت خام حدود 

۳۰ درصد است.

 سه سناریو برای
 بازارهای جهانی انرژی 

در دوران پساکرونایی

لطفاورقبزنید
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اصالح      طلبان چشم انتظار وخیم تر شدن بحران برای لغو تحریم ها و »بازنگری در شیوه حکمرانی«!
اصالحطلباندرایرانبرایتقویتکارزارتبلیغاتیدولتحسن
روحانیعلیهتحریمهایآمریکابهبهانهمقابلهباشیوعُکرونا
نقشمحوریبازیمیکنند.آنهاهمزمانبامخالفتباتحریمها
درکسبوکاریمرگبارچشمانتظاروخیمترشدناوضاعدر

ایرانهستندتا»کارزار«آنهاتقویتشود!

کیهان لندن- شــماری زیــادی از 
فعاالن سیاسی و اپوزیسیون صادراتی ، 
نویسندگان، روزنامه نگاران و مجریان 
و کارمندان شــبکه های فارسی زبان 
خارج کشور همصدا با نایاکی ها، حزب 
دموکرات  آمریکا و رهبران گروه های 
شــبه نظامی از جمله حسن نصراهلل 
دبیرکل حــزب اهلل لبنان و همســو 
با  روســیه و چین و رژیم های چپگرا 
مثل ونزوئــال و پاراگوئه و جنایتکار 
تمام عیــاری چون بشــار اســد در 
تبلیغات و هوچیگری واحد خواستار 
برداشته شدن تحریم های آمریکا علیه 

جمهوری اسالمی شده اند.
ایــن جریان برای در امــان ماندن از 
فشارهای حکومت و بر هم نخوردن 
بساط خودشان پای ســفره انقالب 
در مخالفــت با تحریم هــای آمریکا، 
درباره علّت اصلــی اعمال تحریم ها 
از جمله حمایت مالی و تســلیحاتی 
از شــبه نظامیان و تروریسم سکوت 

می کنند.
از عوامل اصلی عدم تمایل دولت های 
خارجــی و شــرکت های خصوصی 
برای کمک به جمهوری اسالمی در 
شــرایط بحرانی کنونی که با شیوع 
ُکرونا حاکم شــده است، قرار گرفتن 
جمهوری اســالمی ایران در فهرست 
ســیاه FATF به دلیل عدم الحاق به 
کنوانسیون مقابله با پولشویی و تأمین 

مالی تروریسم )CFT( است.
اتفاقاً اصالح  طلبان قبل از قرار گرفتن 
ایران در فهرســت سیاه به حکومت 
هشــدار داده بودند که نپویستن به 
تراکنش های  ته مانــده  بــه   FATF
مالی و بانکی ایــران با خارج صدمه 
جدی می زند با ایــن حال خامنه ای 
به آنهــا گوش نداد. امــا  حاال در به 
اصطــالح کارزار ضدتحریمی که به 
راه انداخته اند هیچ اشــاره ای به این 
موضوع و نقش اصلی و تعیین کننده ی 
حکومت در اعمال تحریم ها نمی کنند! 
پرسیدنی اســت که این مجموعه ی 
وابسته و هم کاسه با جمهوری اسالمی 

چرا کارزاری بــرای »تغییر رفتار« و 
عادی شدن سیاســت های نظام راه 
نمی اندازند تا علــت تحریم ها را رفع 

کنند؟!
در ایــن میــان، پیــروز حناچــی 
شــهردار اصالح   طلب تهران به گروه 
مطبوعات  در  »رپرتاژآگهی«نویسان 
خارجی پیوست و اخیراً در یادداشتی 
که در روزنامه انگلیسی گاردین چاپ 
شده نوشــت »تحریم های آمریکا نه 
تنها مانع شرکت ها و افراد آمریکایی از 
انجام تجارت قانونی با شرکای ایرانی 
می شــود، بلکه با توجه به اینکه این 
تمام  فرامنطقه ای هستند،  تحریم ها 
کشــورها و شــرکت ها با اعمال زور 
مجبور هســتند که از تجارت قانونی 
با ایران، حتی فروش دارو، خودداری 

کنند«.
او در این یادداشــت اشــاره نکرده و 
توضیح نداده اســت که چــرا رژیم 
ایران پیشــنهاد آمریکا برای ارسال 
کمک های بشردوســتانه به کشور را 
که چندین بار از سوی دونالد ترامپ و 
مایک پمپئو تکرار شد رد کرده و چرا 
پزشکان بدون مرز به اتهام همکاری 
با نهادهای اطالعاتــی غربی از ایران 

اخراج شدند.
دســتاویز قرار دادن بحــران ُکرونا و 
طرح ادعای دروغ تحریم دارو به امید 
توقف یا دســت کم کاهش تحریم ها 
رکن اصلی سیاست اصالح طلبان در 
شرایط فعلی و سوء استفاده از بحران 
ُکروناست و غلبه بر این بحران، بهانه را 

از دست آنها می گیرد!
قــدم بعدی جریــان اصالح   طلب در 
خدمتگزاری به جمهوری اســالمی، 
برداشتن مسئولیت تشدید بحران و 
سوء مدیریت از دوش دولت و انداختن 
آن بر دوش ملّت اســت. غالمحسین 
محمدی مشاور حناچی در یادداشتی 
با عنوان »چرا با روش های جاری در 
غلبه بر ُکرونا موفق نمی شویم؟« که 
سه شــنبه ۱۹ فروردیــن در روزنامه 
دولتی »ایران« چاپ شــده پیشنهاد 

داده پولدارهــا بــه حکومت کمک 
کنند تا دولت بتوانــد با پرداخت به 
کم درآمدها  از جیب پولدارها، شهرها 

را قرنطینه کند!
در این یادداشــت آمــده »در ایران 
به دلیل فشــار تحریم ها و مشکالت 
ساختاری اقتصاد کشور، از جمله فساد 
سیستماتیک در بخش های مختلف، 
توان اقتصادی بخش بزرگی از جامعه 
تا حد زیادی تحلیل رفته و دولت توان 
تأمین معیشت حجم بزرگ از جامعه 
را ندارد. در نتیجه ُکرونا به بحران های 
بحران های  منجر می شود.  اقتصادی 
اقتصادی معیشت افراد را دچار مشکل 
می کند و مانــدن در خانه برای افراد 
زیادی ناممکن می شود و برای تأمین 
معیشت از خانه بیرون می آیند و ُکرونا 
شیوع بیشتری می یابد. چرخه تکرار 
می شــود. بطور خالصه ُکرونا موجب 
بحــران اقتصادی می شــود و بحران 
اقتصادی ُکرونا را گسترش می دهد.«

نویسنده خواسته برای اینکه شرایط 
»قرنطینــه حداکثری« ایجاد شــود 
صاحبان سرمایه و بازاریان برای تامین 
مخارج به مــردم کمک کنند و کنار 
دولت باشند تا به پشتوانه بسته   های 
حمایتی و کمک های خّیرین طبقات 
ضعیف تر برای تامین مخارج معیشتی 

از خانه بیرون نروند!

گذشــته از اینکه اغلب این پولدارها 
در ســایه ی رانت و فساد و وابستگی 
و یا پرداخت باج های الزم به حکومت 
پولدار شده اند و معموال نیز از وابستگان 
حکومت و خانواده های مافیایی حاکم 
هستند، غالمحسین محمدی از آنها 
می خواهد که از مال خود صرف نظر 
کنند و به خیریه ها و همنوعان خود 
کمک کــرده و در عبور از این بحران 
مشــارکت کنند. وی در نهایت ادعا 
کرده »کسانی که به مصالح درازمدت 
کشــور فکر می کنند می دانند انتظار 
اینکه حاکمیت همه بار مسئولیت را 
بــر دوش بگیرد و با اعمال قوه قهریه 
و اعمال قســمی دیکتاتــوری از باال 
مردم را وادار به خانه نشینی کند، به 
نفع کشور نیست«! ظاهرا به نظر این 
نویســنده ی روزنامه دولتی »ایران«، 
کشورهای غربی که با وضع مقررات 
قرنطینه در کشورهای خود را پیش 
برده اند با »قسمی دیکتاتوری از باال 
مردم را وادار به خانه  نشینی« کرده اند 
اما جمهوری اســالمی که یک نظام 
دینی خودکامه قرون وسطایی است 
که در طول دو روز در آبان ۹۸ هزاران 
نفر را دستگیر و زندانی کرد و ربود و 
به قتل رساند، آنقدر دلرحم است که 
نمی خواهد »با قسمی دیکتاتوری از 
باال مردم را وادار به خانه نشینی« کند! 
قضیه ی شلیک موشک به هواپیمای 
مسافربری و دیگر جنایات و فسادهای 

جمهوری اسالمی به جای خود!
غالمحســین محمدی گرچه در این 
یادداشــت به »فساد سیستماتیک« 
اشاره کرده اما به روی خود نمی آورد 
که وقتی حکومت از سر تا پا، از جمله 
در همان شهرداری که وی در آن کار 

می کند، غرق در فساد است و بخشی 
از صاحبان ســرمایه نیز وابســته به 
مافیای حکومتی اند چطور باید توقع 
داشت ســرمایه داران سالم  )اگر اصال 
وجود داشته باشند( منابع مالی خود را 
به این سیستم بسپارند که بین مردم 
توزیع کند؟!  از ســوی دیگر او اشاره 
نکرده که میلیاردها دالر از منابع ملّی 
صرف تقویت شبه نظامیان در منطقه 
از حزب اهلل و حماس تا حشدالشعبی 
و حوثی ها می شود و حکومت می تواند 
این مخارج زائد و مرگبار را که یکی از 
دالیل تحریم ها علیه نظام جمهوری 

اسالمی برای مردم هزینه کند.
ایــن هوچیگــری و کمپیــن علیه  
تحریم ها در حالیست که محمدجواد 
ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
در ســخنرانی های خود گفته بود ما 
افتخار می کنیم که به خاطر حمایت 
از عراق و ســوریه و لبنان و فلسطین 

تحت فشاریم.
از ســوی دیگر، یکی از عوامل اصلی 
تشدید شیوع ُکرونا در ایران ادامه ی 
پرواز هــای هواپیمایــی »ماهان ایر« 
بــه چین بود؛ ایــن هواپیمایی یکی 
از بنگاه هــای ســودآور وابســته به 
حزب  اصالح طلب کارگــزاران و باند 
اما بجز دو  هاشمی رفسنجانی است. 
ســه نماینده مجلس بقیه مسئوالن 
و دولتی ها و همچنین اصالح طلبان 

درباره این پروازها خاموش ماندند.
ساقط کردن هواپیمایی مسافربری با 
موشک توسط سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی که ۱7۶ سرنشین آن کشته 
شدند و سه روز الپوشانی و پنهانکاری 
و دروغگویی، تحویــل ندادن جعبه 
ســیاه هواپیما تا این لحظه، قتل عام 

ارزیابی هــای قبل از بحــران کرونا 
حکایت از آن داشــتند که تقاضای 
جهانی برای نفت خام در سال 2۰2۰ 
روزانه حتی به یکصد و یک میلیون 
بشکه برســد. ارزیابی هایی که اکنون 

اعتبار خود را از دست داده اند.
بحران کرونا، معــادالت را برهم زد. 
اکنون گفته می شود که افزایش بهای 
نفت خام منوط به کاهش عرضه نفت 
بین ۱۰ تا ۱5 میلیون بشــکه در روز 

است.
نمی شــود انتظار داشــت که چنین 
کاهشی به ســادگی متحقق شود. از 
این رو، سه سناریو می توان برای ایام 
پســاکرونای بازارهای جهانی انرژی 

پیش بینی کرد.
ســناریوی خوش بینانه: بحران کرونا 
به زودی مهار می شود. رکود اقتصادی 
خیلی سریع به پایان می رسد. تقاضا 
برای نفت و دیگر انواع انرژی افزایش 
می یابد. بهای نفت سیر صعودی طی 
می کنــد. جابه جایی هایی در ســهم 
کشــورها در بازار جهانی انرژی روی 
می دهد. جنگ بر ســر تقسیم سهم 
بــازار به بحران مالــی بعدی منتقل 

می شود.

ســناریوی واقع بینانه: بحــران کرونا 
به زودی مهار می شود. رکود اقتصادی 
ماه ها و چه بســا تا پایان سال جاری 
ادامه می یابد. افزایش تدریجی بهای 
نفت در اثر افزایــش تقاضا به حدی 
نیست که بهای این فرآورده به حدی 
برسد که استخراج برخی از حوزه های 
نفتی و از جمله نفت دریای شمال و 
یا نفت شیل آمریکا مقرون به صرفه 
گردد. شــماری از شرکت های نفتی 
ورشکست می شــوند. شمار بازیگران 
بازار جهانی انــرژی کاهش می یابد. 
تولید نفت آمریکا کاهش یافته و این 
کشور از یک کشور صادرکننده نفت 
بار دیگر به یک کشور وارد کننده نفت 

تبدیل می شود.
سناریوی بدبینانه: بحران کرونا پایان 
می یابد. رکــود اقتصادی امــا ادامه 
می یابــد. بهای نفت زیر ســقف 4۰ 
دالر می مانــد. نفــت ارزان، تعهدات 
کشورها درباره کاهش گاز های سمی 
را تحت الشــعاع خود قرار می دهد. 
)به عنوان نمونه لهستان و جمهوری 
چــک از هم اکنون اعالم کرده اند که 
در سیاســت های انرژی خود تجدید 
نظر خواهند کــرد.( جنگ اقتصادی 

بر ســر سهم کشورها در بازار جهانی 
انــرژی ره به یــک رویارویی نظامی 
منطقه ای می بــرد. در اثر این جنگ، 
تولیــد، حمل و نقل نفت و توزیع آن 
مثال در منطقه ای همچون خاورمیانه 
به مخاطره می افتــد. کاهش عرضه 
نفت، باعث افزایش بهای آن شــده و 
استخراج نفت شــیل یا بهره برداری 
از حوزه های نفتــی هزینه بر مقرون 
به صرفه می شــود. جــای برخی از 
بازیگران بازار جهانی انرژی در قیاس 

با سناریوی دوم تغییر می کند.
گمانه زنــی دربــاره اینکــه در ایام 
متحقق  ســناریو  کدام  پساکرونایی 
می شود، در شرایط کنونی شاید ثمر 
چندانی نداشــته باشد. مهم پذیرش 
این موضوع است که بازار جهانی انرژی 
در ســایه پیامدهای ناشی از بحران 
کرونا می تواند در ایام پســاکرونایی 
دستخوش تحولی عظیم شود. تحولی 
که می تواند جامعه جهانی را غافلگیر 
کند. نگرانی و هشدار آنتونیو گوترش، 
دبیرکل ســازمان ملل درباره بحران 
کرونا، از جملــه در ارتباط با چنین 

پیامدهایی بوده است.
جمشیدفاروقی)دویچهوله(

۱5۰۰ نفر از شهروندان در اعتراضات 
آبان ۹۸ و  خودداری از اعالم رسمی 
تعــداد قربانیــان و مخفی کاری های 
اتمی فقط بخشی از دالیلی است که 
مردم را نسبت به حکومت بی اعتماد 
کرده و نمی شــود توقع داشت که در 

بحران ها با آن همکاری کنند.
دولت به نمایندگــی از حکومت، که 
همگی با استفاده از بهترین امکانات 
بهداشــت و درمان خود را قرنطینه 
کرده انــد، طبقه متوســط و ضعیف 
را به گــروگان گرفته تا یا کمک های 
بین المللــی دریافت کنند و یا برخی 
پولدارهــا را مجاب کنند برای حفظ 
سالمت  خود از جیب خرج کنند. این 
سیاست آلوده و پلید را اصالح طلبان 

پیش می برند.
بُعــد دیگــر ایــن مجموعــه بــه 
منفعت پرستی ذاتی جریان اصالحات 
مربوط می شــود. به قول محمدرضا 
تاجیک از چهره های سابق امنیتی و 
مشاور محمد خاتمی »اصالح طلبان 
انســان های صغیر و کوتوله  هستند 
که قاصرنــد جریــان را پیش  ببرند 
و فاقد عقالنیت سیاســی هستند و 
فقط خواجه حافظ شیرازی نمی   داند 
کــه اصالح طلبان در خلوت به دنبال 

سهم خواهی هستند«.
حامیان تحریم های جمهوری اسالمی 
به قدرت های جهانی و  حرف شــان 
نهادهــای بین المللی این اســت که 
بجای قرار دادن پول در اختیار رژیم 
ایران مســتقیم به مردم کمک های 
دارویی و بهداشتی شود. اصالح طلبان 
که در ظاهــر مخالــف تحریم اند با 
حمله به حامیــان تحریم و مدافعان 
کمک هــای غیرپولــی و بــا نظارت 
بین المللی، آنها را متهم به دشــمنی 
با مردم می کنند! حال آنکه دشــمن 
مردم آنها هســتند که مرگ با ُکرونا 
به کسب و کار آنها تبدیل شده است! 
شــماری از آنها پس از »ُمرده خواری 
پشت تابوت قاسم سلیمانی« اکنون 
منتظر نشسته اند تا سوار بر موج ُکرونا 
از گل آلود ماهی بگیرند و هزینه های 

خود را تأمین کنند!
عباس عبدی فعال سیاسی اصالح طلب 
روز دوشنبه ۱7 فروردین در مصاحبه 
با خبرگزاری ایلنا با توصیفی از شرایط 
وخیم سیاسی و اجتماعی ایران گفته 
اســت با همه اینها »می توان امیدوار 
بود، آنهم اینکه اوضاع بدتر می شــود 
و این بدتر شــدن می تواند فرصتی 
باشد برای اینکه جامعه به این نتیجه 
برســد که اقدامی برای خروج از این 
وضعیت صورت دهد. این اقدام همان 
بازنگری در شیوه حکمرانی به معنای 

عام است«!
ســعید حجاریان از مهره های سابق 
وزارت اطالعات و تئوریسین جریان 
اصالحات چندی پیش در یادداشتی 
با عنــوان »راه میان بُر؟« پیش بینی 
کرده »در دور ه  ای که قیمت هر بشکه 
نفت به حدود 2۰دالر کاهش یافته و 
شبح مرگ با ویروس ُکرونا در جهان 
پرسه می زند« شورش های اجتماعی- 
معیشــتی در تقدیــر کشــورهای 

عقب مانده است.
اصالح طلبــان پس از شکســت در 
صحنه سیاســت های استمرارطلبانه  
حاال متوّســل به پیامدهــای ُکرونا 
شــده اند و نشسته اند به این امید که 
اوضاع مردم بد و بدتر شــود تا شاید 
از یکســو تحریم ها برداشته شوند و 
از ســوی دیگر به قول عباس عبدی 
حاکمیت در شــیوه حکمرانی خود 

تغییر ایجاد کند!

سید مقتدی صدر: برای رفع بالی کرونا 
پیش از نماز ۳0 دقیقه به سجده بروید

 و با گریه رفع این مصیبت را از خدا طلب کنید

رادیو زمانه- ســید مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شــیعه در عراق و رهبر 
جریان صدر با انتشار توئیتی اعالم کرد که در ارتباط با شیوع ویروس کرونا، 
در مکان خاصی در نجف اقدام به برگزاری نماز جمعه خواهد کرد. او در این 
توئیت نوشت: »امروز من ملزم هستم تا شما را در جریان امری قرار دهم 
که برای رفع بال باید اجرایی شود، این امر شامل همه افراد در سراسر جهان 
و باورمندان به وجود خداوند تعالی می شود.  ای مردم شما ملزم به این امر 
هســتید و در این باره به هیچ عنوان کوتاهی نکنید، شما باید بعد از اقامه 
نماز جمعه و پیش از نماز عصر به مدت ۳۰ دقیقه به سجده رفته و با گریه 

و توسل به درگاه خداوند، رفع این مصیبت را مسئلت کنید.«
پیش از این آیت اهلل علی سیســتانی مرجع دینی شیعه در عراق به دلیل 
شــیوع کرونا برگزاری نماز جمعه را منع کرده اســت. طبق آخرین آمار 
رسمی، در عراق تاکنون یک هزار و ۱22 نفر به ویروس کرونا آلوده شده اند 

و ۶5 نفر نیز بر اثر ابتال به این بیماری جان خود را از دست داده اند.
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Are you looking for professional builder to build your dream home? 
Look no further

gopconstruction.ca

آیا به دنبال 
یک سازنده حرفه ای

 برای ساخت خانه رویایی
 خود می گردید؟

دیگر الزم به جستجو نیست

604-537-2367

خدمات مهاجرتی مون الیت
عضو رسمی شورای نظارت بر مشاورین مهاجرت کانادا

و انجمن مشاورین مهاجرت کانادا

* ویزاى توریستى، تجارى،  سوپر ویزا، اقامت موقت، اجازه کار
* ویزاى تحصیلى در مدارس و دانشگاه هاى معتبر کانادا

* مهاجرت از طریق خویشاوندى، سرمایه گذارى، کارآفرینى و نیروهاى متخصص کار
* برنامه هاى مهاجرت استان هاى مختلف کانادا از جمله استان کبک

* درخواست شهروندى کانادا و تمدید اقامت
* دفاع از حقوق قانونى شما در دادگاه هاى مهاجرت و تجدیدنظر

مدیر مسئول: 

رضا شاهپوری
مشاور رسمی مهاجرت

تهران:    02۱-8280-2634
ونکوور:   604-700-5634
info@moonlightimmigration.comکالگری:  403-200-8۱22

facebook.com/moonlightimmigration

دردسرهای مذهبی های افراطی 
از نبش قبر تا دست بردن

 در جواز دفن قربانیان کرونا

»شــنیدم نصفه شــب رفتــه بودند 
قبرســتان، قبر را شــکافته بودند و 
مــرده را بیــرون آورده بودند. گفته 
بودند پدرمان مســلمان بــوده، نماز 
شب می خوانده اما به شیوه مسلمانی 
خاک نشــده، نه غســل داده اند، نه 
تلقیــن خوانده اند و نــه لحد برایش 

گذاشته اند.«
لهجه مشــهدی دارد و میان هر یک 
جملــه کــه می گوید یک »یــا امام 
هشتم« می آورد. بهورز خانه بهداشتی 
است که خدمات درمانی سه روستا از 
روستاهای شهرستان مانه و سملقان 
اســتان خراسان شــمالی را پوشش 
می دهد: »از اول اسفندماه که به طور 
رســمی اعالم شــد کرونا وارد ایران 
شده، شــبکه بهداشــت به بهورزها 
دســتور داد که دربــاره بیماری به 
روستاییان اطالع رســانی کنند. من 
و همکارانم هم به روســتاهای تحت 
پوششمان رفتیم چهره به چهره حرف 
زدیــم. عالیم بیمــاری را گفتیم. به 
همه شان گفتیم تب، سرفه خشک و 

تنگی نفس داشتید جدی بگیرید.«
آن ها مشغول اطالع رســانی بوده اند 
که اولین بیمار با عالمت تنگی نفس 
پیدا می شــود: »یکی از پیرمردهای 
روســتایی بود که مبتالبه آسم بود. 
خانــواده اش فکــر می کردند حمله 
آسمی اســت اما اسپری آسم دردش 
را دوا نکرده بود. پیرمرد تب داشــت 
و می گفتند از چند روز پیش ســرفه 
می کرده.« او را به بیمارســتان امام 
حسن بجنورد منتقل می کنند اما دوام 
نمی آورد: »نتیجه تست هنوز از تهران 
نیامده بود که بنده خدا تمام کرد.« او 
می گوید جنازه را تحویل دادند و در 
یک مراسم عادی در قبرستان روستا 
دفن شــد. به گفته این بهورز اما بعد 
از این پیرمرد سه نفر دیگر در همان 
روستا با عالیم کرونا می میرند: »جواب 
تست هیچ کدام را نداده بودند اما بعد 
از فوت طبق پروتکل دفن شــدند.« 
او توضیح می دهــد که متوفیان را با 
آمبوالنس به روســتا می آوردند و دو 
نفر با لباس مخصوص در قبرستان در 
یک فاصله دورتر از مابقی آن ها را دفن 
می کردند به خانواده هم می گفتند در 

فاصله دورتر نماز بخوانید.
او حــاال شــنیده اســت در یکی از 
منطقه، خانواده  ای  روستاهای همان 
نبش قبر انجام داده تا بتواند مرده را 
با اصول و قواعد کامل اســالمی از نو 
دفن کند: »مردم توی روســتا هم به 

رسم و رسوم پایبندی بیشتری دارند و 
هم به مذهب برای همین قبول کردن 
این شــیوه دفن و خاک سپاری برای 
آن ها خیلی سخت بوده و قصه نبش 
قبر این فرد در روستاها زیاد شنیده 
می شــود.« بااین حــال او می گوید: 
»شــنیدم هر هفت نفری که اعضای 
یک خانواده بودند و نبش قبر را انجام 

داده بودند، دستگیر شده اند.«
خاک ســپاری مبتالیــان بــه کرونا 
در ایــران از همان روزهــای اول به 
دغدغــه ای برای طیــف مذهبی در 
ایران تبدیــل شــد. درحالی که در 
پروتکل جهانی، اجســاد این بیماران 
قبل از دفن شسته نمی شوند. برخی 
مراجع تقلید با عدم غسل اجساد این 
بیماران قبل از دفن مخالفت کردند. 
رهبر ایران، »علی خامنه ای« و آیت اهلل 
»موسی شبیری زنجانی« که به عنوان 
استاد آقای خامنه ای در حوزه معرفی 
می شــود هر دو گفته اند که اجساد 
باید با رعایت موازین بهداشتی، با آب 

غسل میت داده شوند.
البته هر دو تاکید کرده اند اگر این کار 
خطر داشته باشد، می توانند به جای 
غسل میت، »تیمم« داده شود. روش 
انجام تیمم به این شکل است که فرد 
باید دست خودش را به خاک بمالد و 
بعد جسد را با آداب مشخصی لمس 
کنــد. هرچند هــر دوی این مراجع 
گفته اند در صورت لزوم، دســت فرد 
غسال می تواند به طور مستقیم با بدن 

مرده تماس نداشته باشد.
در چند هفته گذشته خبرهای زیادی 
از پیوســتن داوطلبانــه طالب برای 
انجام مراســم مذهبی و کفن ودفن 
قربانیان کرونا منتشر شده است. یکی 
از طالبی که این روزها مشــغول کار 
در غسالخانه بهشت معصومه است به 
ایران وایر می گوید: »یکی از بستگان 
ما به رحمت خدا بــر اثر کرونا فوت 
کرد، آن وقت هنوز حرف وارد شــدن 
جهادی طالب برای انجام تغســیل 
افرادی که بر اثر کرونا فوت می کردند، 
نبود و این بندگان خدا داشــتند به 
هر دری می زدند کــه فرد متوفی را 
خودشــان تحویل بگیرند و مراســم 
غسل و کفن را خودشان انجام دهند. 
می گفتند شنیده ایم اجساد مبتالیان 
به کرونا را غســل نمی دهند و چون 
آهک می ریزند، ســنگ لحد روی آن 
نمی گذارند.« سنگ لحد سنگی است 
که پس از گذاشتن میت در قبر روی 
آن می گذارند، به باور شــیعیان میت 

که در کل انجام مراســم کفن ودفن 
نیســت متوجه نیست مرده و پس از 
قرار گرفتن داخــل قبر می خواهد از 
جا بلند شود اما سرش به سنگ لحد 
برخورد می کند و متوجه می شــود، 

مرده است.
این طلبه بیست ودوساله بعد از کمی 
مکث می گوید: »در گروه های تلگرامی 
طالب هم دیده بــودم آگهی داده اند 
برای کار جهادی غسل درگذشتگان 
کرونایی. حال وروز ایــن خانواده که 
دغدغه خاک سپاری شرعی عزیزشان 
را داشتند، ذهنم را مشغول کرد، این 

بود که دست به کار شدم.«
یــک پزشــک متخصــص عفونی 
بیمارستان امین اصفهان هم روایتی 
شــبیه به همین موضــوع را تعریف 
می کند: »یکی از بیماران مبتالبه کرونا 
که فوت کرد. خانواده  اش سراغم آمده 
بودند و التماس می کردند که در جواز 
دفن عنوان کرونا را ذکر نکنید و جنازه 
را به خودمان تحویل دهید.« به گفته 
این پزشک در اصفهان جنازه بیماران 
کرونایی بــه خانواده تحویــل داده 
نمی شود مستقیم برای انجام مراسم 
مذهبی به قبرستان فرستاده می شود 
و چند نفر از افراد خانواده حدود سه 
تا پنج نفر فقط می توانند مراسم را از 
دور تماشا کنند. او توضیح می دهد که 
وقتی دلیل ایــن خانواده را برای این 
موضوع می پرسد به او می گویند: »پدر 
ما خیلی مذهبی بود حاال می خواهند 
جنازه اش را بی غســل، بی کفن دفن 
کنند. حتی یادم می آید دختر مرحوم 
که خیلی پوشــش مذهبی شدیدی 
داشت درباره نگذاشتن سنگ لحد هم 
یک چیزهایــی گفت که من متوجه 

نشدم.«
دکتر می گوید آن ها بیشتر از این که به 
سالمتی جامعه و حتی خودشان فکر 
کنند فکر انجام رسومات و سنت های 
مذهبی بودند و ایــن واقعا برای من 
که بیمارانــم برای نفس کشــیدن 

می جنگند، غیرقابل درک است.
یک منبع مطلع پیش تــر از این که 
اجســاد قربانیان مبتالبــه کرونا در 
بسیاری از شهرها به خانواده ها تحویل 
داده شده اســت، خبر داده بود: »در 
بســیاری از جوازهای دفن عناوینی 
ازجمله بیماری حاد تنفسی یا ریوی 
و حتی سکته قلبی و آنفوالنزا عنوان 
شده اســت و قربانیان به خانواده ها 
مراســم  و  داده شــده اند  تحویــل 
خاک سپاری و تشییع آن ها به شکل 
کامال عادی و مطابق رسومات شیعه 
صورت گرفته اســت.« از سوی دیگر 
براساس اطالعات ایران وایر رییس قوه 
قضاییه نیز به کار بردن عناوینی غیر 
از کرونــا برای تایید مرگ متوفیان را 

ضروری دانسته بود.
به عقیــده منبعی که بــا ایران وایر 
درخواســت  اجابت  کرده،  گفت وگو 
خانواده قربانیان هم موضوع عجیبی 
نیست: »وقتی اطالعات سپاه سعی در 
پنهان کاری آمار و ارقام فوت شدگان 
داشــته و دارد و کادر درمان را برای 
نوشــتن عوامل دیگر تحت فشار قرار 
می دهــد، در مورد اجابت خواســته 
خانواده  ای که خودشــان می خواهند 
دلیل دیگری برای مرگ عزیزشــان 
عنوان شــود، سختگیری نمی کند.« 
بــه گفته او آن هــا احتماال تنها یک 
شــرط برای نوشــتن این جواز دفن 
دارنــد این که کســی از این موضوع 

مطلع نشود. پیش تر خانواده یکی از 
قربانیــان کرونا به ایران وایر گفته بود 
تهدید شــده اند که اگر درباره کرونا 
حرفی بزنند جنازه عزیزشان را تحویل 

نمی دهند.
طلبه ای که با ایران وایر گفت وگو کرده 
اما معتقد است از وقتی طالب پای کار 
آمده اند دغدغه مردم برای کفن ودفن 
شرعی قربانیان ویروس کرونا کم شده 
اســت. او می گوید: »همــه کارهای 
شــرعی انجام می شود ما حتی برای 
این بندگان خدا در حین کفن ودفن 
دعا و زیارت نامه هم می خوانیم. تیمم 
یا غســل می دهیم بعد آهک پاشی 
سنگ لحد هم می گذارند.« به گفته 
او در ابتدای کار، آن ها اجساد را تیمم 
می دادنــد اما در چند روز گذشــته 
امکانات برای غســل بــا آب فراهم 
شــده اســت. خبرگزاری فارس هم 
روز دوشــنبه ۱۸ فروردین ماه از آغاز 
تغسیل با آب متوفیان مبتالبه کرونا 
در استان تهران خبر داد: »تغسیل با 
آب متوفیان مبتالبه بیماری کرونا در 
تهران و ایجاد وحدت رویه در کشور 
در جهت اجرای حداکثری فتوای مقام 

معظم رهبری آغاز شد.«
البته استفاده از طالب در غسالخانه ها 
فقط به خاطر رعایت نکات شــرعی 
نبوده است. یکی از پیمانکاران تامین 
نیروهای کفن ودفن در بهشــت زهرا 
می گوید: »به شــدت بهشــت زهرا با 
کمبود نیروی کفن ودفن مواجه شد. 
اول این که بعد از شــیوع کرونا تعداد 
متوفایان در روز به شــکل جهشــی 
افزایش یافــت دوم این که به خاطر 
پنهان کاری هــای یا شــاید هم عدم 
توجه و اطالع رسانی سهوی چندین 

نفر از کارکنان غسالخانه و گورکن ها 
به کرونا مبتال شدند و خودشان جان 
باختند. برخی از آن ها افرادی باسابقه 
بودند و ما به شــدت با کمبود نیروی 
انســانی در زمینه کفن ودفن روبه رو 

شدیم.«
به گفته این فرد موضوع ابتالی غساالن 
و گورکن ها بــه کرونا فقط مختص 
کارکنان بهشــت زهرا نبوده اســت: 
»من شنیده ام در بهشت معصومه قم 
یا در بهشت رضای مشهد هم تعداد 
زیــادی از کارکنان بخش کفن ودفن 
کرونا گرفته انــد و جان باخته اند.« در 
مســتند کوتاهی که با نام »غساالن 
خط شکن« از حضور طالب مشهدی 
در غســال خانه ها و شست وشــوی 
قربانیان کرونا ساخته شده، نیز یکی 
از طالب به شستن غسالی که در اثر 
ابتال به کرونا جان باخته اشاره می کند.

پیمانکار بهشت زهرا تاکید می کند که 
در حــال حاضر با کار جهادی طالب 
مشــکل کفن ودفن قربانیان کرونا در 
شــهرهای بزرگ حل شده است اما 
هنوز در شهرهای کوچک تر و روستاها 
مشکالت زیادی وجود دارد. او می گوید 
یکی از بســتگانش را که ساکن شهر 
ابیک استان قزوین بوده، به تازگی از 
دست داده است: »کفن ودفن را کامل 
به خانواده سپرده بودند. فقط چند تا 
کیسه آهک داده بودند و گفته بودند 
روی قبر بپاشند. توصیه کرده بودند 
مراسم عمومی نگیرند و فاصله را برای 
خواندن نماز میــت رعایت کنند. از 
غسال تا گورکن را خود خانواده پیدا 
کرده بودند. لباس و تجهیزات خریده 
بودند و پول داده بودند تا متوفی خاک 
شده بود.« این روایت شبیه به روایتی 
اســت که »محمدحســین نظری«، 
مستندســاز خرم آبادی روز بیست و 
هشتم اسفندماه از نحوه خاک سپاری 
مــادرش ارائه کرد. او داســتان را از 
زمان تحویل گرفتن جسد مادرش از 
بیمارستان تا پایان خاک سپاری او در 
یک رشته توییت روایت کرد. داستانی 
تکان دهنده. آن ها خودشان جسد را 
از سردخانه بیمارستان بیرون آورده 
و داخل آمبوالنس گذاشــته بودند، 
خودشــان از آمبوالنس خارج کرده 
بودند و به غسالخانه برده بودند برای 
غسال و گورکن لباس خریده بودند، 
خودشان بدن مادر را توی قبر جا داده 
بودند و رویش آهک پاشــیده بودند 
بی آنکــه محافظتی در میان باشــد: 
»کفــن را از روی صورت مادرم کنار 
نزدم آخر کدام فرزنــد روی صورت 
مادرش آهک می ریزد؟ چه خون دلی! 
چه خون دلی! آخر این کارها را ما باید 
انجام می دادیــم؟ این همه همه چیز، 
بی صاحــب؟ آیین تدفیــن در میان 
لرها قیامتی است. هرکس آن را دیده 

می فهمد ما در چه دوزخی بودیم.«

خاکسپاریمبتالیانبهکرونادرایرانازهمانروزهایاولبهدغدغهایبرایطیفمذهبیدرایرانتبدیلشد.
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ایرجمصداقی

سرنوشت عبرت انگیز دو زن، 
فیروزه بنی صدر
 و مریم رجوی

اطالعیــه ی دکتر فیروزه بنی صــدر در ارتباط با تجربیات 
وی از نحوه ی درمان بیماران ســالمندی که از آن ها قطع 
امید شده و برای مرگ آرامتر به آن ها تزریق مرفین تجویز 
می شود مرا به نوشتن این مطلب که نقبی به گذشته است 

واداشت.
۳۸ سال پیش مسعود رجوی چند ماه پس از کشته شدن 
همسرش، با به کاربســتن انواع و اقسام حیله ها با فیروزه 
بنی صدر که ۱۸ ساله بود ازدواج کرد. اعضای دفتر سیاسی و 
کمیته مرکزی سازمان مجاهدین که در زمان فوق، جملگی 
به خارج از کشور گریخته بودند در اطالعیه ای که سرشار از 
حقه بازی بود و وانمود می کردند در ایران و در حال مبارزه 
با رژیم هستند در مورد این »ازدواج فرخنده« اعالم کردند: 
»این تصمیم برحســب یکی از مواد جمع بندی سالیانه ی 
ســازمان در بهار )۶ ۱( که ضرورت ازدواج های مختارانه ی 
خواهران و بــرادران ما را - چه در داخل و چه در خارج از 
کشور- توصیه نموده اســت اتخاذ شده و از سنن متعالی 
پیامبر اکرم، ائمه ی اطهار و همه ی انقالبیون الهام می گیرد 
که در گرماگرم حادترین مبارزات سرنوشت ساز اجتماعی 
و سیاسی، به پیوند زناشــویی به مثابه ی امری ضروری و 
مقــدس و در متن مبارزه ی انقالبــی و ایدئولوژیکی خود 
نگریسته  اند. .... ما امیدواریم که پیوند امروز، نمود آموزنده 
و مبارکی باشد برای ایران دمکراتیک و متحد فردا. ایرانی 
عاری از قهر و عناد و خونریــزی که در آن همه آرزوهای 
تفرقه افکنانه ارتجاعی توطئه های نفاق افکنانه ی ضد انقالبی و 
امپریالیستی نقش بر آب شده و دیگر از جنگ  و جدایی های 
خمینی گرایانه  اثری در آن نباشــد. به این ترتیب سازمان 
مجاهدین خلق ایران تصمیم انقالبی برای چنین ازدواجی 
را در زمره ی مهمترین تصمیمــات تلقی نموده و همه ی 
الزامات دمکراتیک و انســانی و خانوادگی آن را به مثابه ی 
تکلیف ایدئولوژیــک، به مســئول اول و فرماندهی عالی 
سیاسی - نظامی خود خاطرنشان می کند.« )نشریه اتحادیه 
انجمن های دانشجویان مسلمان خارج از کشور شماره 5۹ 

مهر ۱۳۶۱ ص ۱ و 2(
در توضیح پیام نوشتند: پیام زیر که از جانب دفتر سیاسی 
و کمیته مرکزی ســازمان مجاهدین خلق ایران در داخل 
کشور انتشار یافته توســط دفتر مجاهدین در پاریس در 

اختیار ما قرار گرفته است.
دو ســال و چهارماه بعد فیروزه بنی صدر پس از نزدیک به 
یک سال جدایی و قهر از مسعود رجوی رسماً طالق گرفت. 
بالفاصله مسعود رجوی دوست نزدیکش مهدی ابریشم چی 
را وادار کرد تا همســرش مریــم عضدانلو را طالق دهد تا 
بتواند بــا وی ازدواج کند. البته در این میان مجاهدین به 
رســم معمول شان نعل وارونه زدند و مدعی شدند مسعود 
رجوی به هیچ وجه نمی خواسته با مریم عضدانلو ازدواج کند 
و همه تالش  اش را کرده که این دو از طالق منصرف شوند 
اما مریم و مهدی ابریشم چی اصرار داشتند که طالق بگیرند 
و وصلت جدیدی بین مریم و مسعود رجوی صورت بگیرد.

مســعود رجوی در این ماچرا نقش مهمی را به دوش علی 
زرکش گذاشــت. زرکش در اسفند ۱۳۶۳ در حالی که در 
اتاق بغلی مسعود رجوی در حومه پاریس زندگی می کرد 
به توصیه ی رجوی با فریبکاری وانمود می کرد در پایگاهی 
مخفی در دل تهران به سر می برد و به عنوان فرمانده نظامی 
و مسئول مجاهدین در داخل کشــور سازمان و تیم های 

عملیاتی آن را فرماندهی می کند.
او در پیام خود موضــوع را به گونه ای جلوه داد که گویا از 
درون پایگاه های مجاهدین در تهران همه ی هم و غم اش 
ازدواج مسعود رجوی و مریم عضدانلو است:  »با عمیق  ترین 
و صمیمانه ترین تهنیت هــا و با ایمان و قاطعیتی بیش از 
بســیاری تصمیم گیری های تعیین کننده ی سیاســی و 
نظامی ضرورت و حقانیت این ازدواج پربرکت و فرخنده را 
گواهی می دهم و آن را بر تارک ایدئولوژی سازمان گرامی 

می شناسم«
وقتی مسعود رجوی قادر شد از همه اعضای دفتر سیاسی و 
کمیته مرکزی امضای تأیید برای ازدواجش با مریم عضدانلو 
بگیــرد در اطالعیه ای که با جوهر ســبز، رنگ شــاخص 
»بنی هاشــم« نوشته شــده بود همراه با وی این ازدواج را 
»مشــیت الهی« خواند و نوشت: »در مسیر خدا و خلق، با 
اختیار و رضای خاطر، ضرورت ایدئولوژیک و تشکیالتی و 
مشــیت انقالب نوین مردم ایران را که مظهر مشیت الهی 
اســت پذیرفته و با مراعات سیره ی نبوی و سلسله مراتب 

شرع محمدی تصمیم به ازدواج گرفتیم«

۹ماه بعــد از این اطالعیه و 4 ماه و انــدی پس از ازدواج 
رسمی »مســعود و مریم «، این دو که به مراد دل رسیده 
بودند در مقام قاضی و دادســتان، علــی زرکش نفر دوم 
مجاهدین را به جرم خیانت محاکمه و با رأی رفقای علی 
زرکش در دفتر سیاسی و کمیته مرکزی که نقش »هیأت 
منصفه«  ی بی دادگاه را بــازی می کردند به اعدام محکوم 
کردند. مسعود رجوی با »سعه صدر و رحمتی« که داشت 
زرکش را عفو کرد و به عراق برد و تا آخر عمر )در عملیات 
فروغ جاویدان کشته شد( با خفت و خواری در نوعی حبس 
خانگی نگاه داشت. علی زرکش نویسنده  ی اطالعیه  دفتر 
سیاسی و کمیته مرکزی مجاهدین در اسفند ۱۳۶۳ بود و 
در مجیزگویی از رجوی از چیزی فروگزار نکرد با این حال 
به علت بی چشم و رویی مسعود رجوی با مکافات عجیب و 

غریبی روبرو شد تا بقیه حساب کارشان را بکنند.
فیروزه بنی صدر پس از طالق از رجوی به تحصیالتش ادامه 
داد و به مقام استادی دانشگاه رسید و عهده دار مسئولیت 
بخش عفونی بیمارســتان رانس در فرانسه شد و امروز در 
پاریــس به مبارزه با ویروس کرونا و نجات جان انســان ها 
مشــغول است و تجربیات خود را در قالب یک اطالعیه به 

اطالع عموم رسانده است.
سرنوشت مریم عضدانلو که به فاصله ی چند روز از طالق 
فیروزه بنی صدر و مســعود رجوی، خبر عروج و صعودش 
در ســازمان مجاهدیــن و »ازدواج فرخنــده  ی انقالبی و 
توحید ی « اش« با مسعود رجوی منتشر شد تأسف برانگیز و 
عبرت آموز است. او که در دفتر مسعود رجوی مسئول رتق و 
فتق امور فیروزه بنی صدر بود پس از تن دادن به خواسته ی 
رجوی ناگهان ارتقای مقام یافــت. ابتدا به مقام »رهبری 
عقیدتی« مجاهدین رسید و اعالم شد مسئولش خدا است. 
سپس وقتی مسعود رجوی »خدایگان« شد و مقام اولوهیت 
یافت، با یک توسری از سوی وی مواجه شد و مجبور گردید 
از برج عــاج پایین بیاید و رهبری »خاص الخاص«  را برای 
مسعود رجوی بگذارد. و بعد از نشــان دادن انواع و اقسام 

»حل شدگی« ها بشود »رئیس جمهور برگزیده مقاومت«.
طی سه دهه ی گذشته این زن و شوهر همه ی زنان و مردان 
مجاهد را مجبور به طالق همســران خود کردند و »سنت 
متعالی پیامبر اکرم، ائمه ی اطهار و همه ی انقالبیون« تنها 

برای مسعود رجوی باقی ماند.
مریم عضدانلو که نام خانوادگی رجوی یافته بود، در ادامه 
عالوه بر مشارکت در بسیاری از جنایات صورت گرفته در 
مناسبات فرقه، مجبور شد زنان مجاهد را راهی حرمسرای 
شوهرش کند تا »لباس شــرک و ریا«  از تن درآورده و در 

حضور او »رقص رهایی« کنند.
او همچنیــن مجبور بود برای نشــان دادن سرســپردگی 
و حل شــدگی اش به مســعود رجوی، زنان عضو شورای 
رهبری مجاهدین را یکی یکی به عقد شــوهرش درآورد و 
به همخوابگی بــا او راضی کند. مریم رچوی از زنان مزبور 
می خواســت همچون او »هوو « و »هوو بازی«  در نیاورند و 

»گیس و گیس کشی« نکنند.
مریم عضدانلو پس از ازدواج با مسعود رجوی نیز همچنان با 
کابوس فیروزه بنی صدر روبرو بود. او به منظور آن که نشان 
دهد چه گوهری را به دست آورده در تشکیالت و مناسبات 
مجاهدین نزد مشــتی بی خبر از همــه جا به دروغ عنوان 
می کرد که فیروزه بنی صدر به دلیل عشــقی که به مسعود 
رجوی داشت و می  دانست هیچ مردی نمی تواند جایگاه او 
را پــر کند تجرد اختیار کرد و هیچ گاه تن به ازدواج مجدد 
نداد. در حالی که فیروزه بنی صدر پس از پایان تحصیالتش 
بــا دکتر مهران مصطفوی ازدواج کرد و صاحب یک دختر 
۱۸ ساله است. در زندگینامه های  مسعود رجوی که از سوی 
مجاهدین انتشار پیدا می کنذ، ازدواج وی با فیروزه بنی صدر 

سانسور می شود.
فیروزه بنی صدر پس از گذشــت ۳۶ ســال از جدایی اش، 
پزشکی متخصص و حاذق است و در عالم واقعیت به نجات 
جان انســان ها و کم کردن از دردهایشان مشغول است و 
مریم رجوی 2۸ است که به خواسته ی همسرش که خود 
را »ولی فقیه علوی« می شناسد »زئیس جمهور برگزیده 
مقاومت«  اســت و ظاهراً تا دم مــرگ این عنوان را حفظ 

می کند.
از برکات ازدواج با مسعود رجوی، مریم عضدانلو که روزی 
دانشجوی متالوژی دانشــگاه صنعتی آریامهر بود پس از 
ده ها سال زندگی در عراق و کشورهای اروپایی به هیچ زبان 

خارجی نمی تواند صحبت کند و نیاز به مترجم دارد.

وزارت ورزش مخالف است،
 دولت می خواهد ورزشگاه ها باز شوند

»هفته آینده درباره تعطیلی یا ادامه 
لیگ برتر فوتبال و مابقی مســابقات 
تصمیــم گرفته می شــود. نقــدا تا 
سی ویک فروردین همه چی تعطیل 

حتی تمرین زیرزمینی«
این توییــت »مازیار ناظمی« رییس 
و  ورزش  وزارت  عمومــی  روابــط 
جوانــان اســت. واکنش ها بــه این 
توییت چندان دوســتانه نبود. برخی 
از کاربران، بخش هایی از این توییت 
را »دروغ پــردازی« وزارت ورزش در 
قبال وضعیت کنونی کشور دانستند و 
برخی هم ولو با فرورفتن در احساسات 
رنگی، امــا به نکاتــی دردآور مانند 
باشــگاه ها  »تمرین در خفا« برخی 

اشاره کردند.
تمرین در خفــا، کنایه به باشــگاه 
پرسپولیس است. تیمی که قرار بود 
براســاس دســتورالعمل های »ستاد 
مقابله با کرونا« مانند سایر تیم های 
ورزشی حرفه ای ایران، تمریناتش را با 
تعداد محدودی از بازیکنان آغاز کند. 
این شــروع تمرینات البته با واکنش 
وزارت ورزش هم همراه شــد. کادر 
فنی پرسپولیس مجبور شد تمریناتش 
را موقتا قطع کند و مربیان این تیم، 
برای برخــی از بازیکنــان تمرینات 

اختصاصی بنویسند.
 »dalmatinskiportal« سایت  مثال 
در کرواســی مدعی شد که »بوژیدار 
رادوشــوویچ« پس از بازگشــت به 
کرواســی و گذراندن دوران ۱4 روز 
قرنطینه، زیر نظر پدرش و براســاس 
برنامــه ای کــه »داود فنایی« مربی 
دروازه بان هــای ایــن تیم نوشــته، 

تمریناتش را آغاز کرده است.
پیروانــی«  »افشــین  همین طــور 
سرپرست پرسپولیس، آغاز تمرینات 
گروهی را تکذیب کرد و آن را شایعه 
خوانــد؛ اما روزنامه »خبرورزشــی« 
مدعی شد ۸ بازیکن اصلی پرسپولیس 
در ورزشــگاه »کاظمــی« تمریــن 

می کنند.
این داستان مختص پرسپولیس هم 
نبود. وقتی ســازمان لیگ به دستور 
ستاد مقابله با کرونا، لیگ را تعطیل 
کرد، »مجید جاللی« ســرمربی تیم 
»گل  گهر« تیمش را از ســیرجان به 
تهران آورد تــا در یکی از کانون های 
کرونــا اردو بزند. او تیمش را بیش از 
۱۰ روز در مجموعــه »الیاف« تهران 
اسکان داد و با آن ها تمرین کرد و اگر 
فشار وزارت ورزش برای پایان اردوی 
این تیم نبود، شاید نیمی از بازیکنانش 

در بیمارستان ها بستری می شدند.
اگر در ایران، برخی باشــگاه ها بدون 
دغدغه، تمرینات مخفیانه خود را آغاز 
می کنند، در انگلستان باشگاه تاتنهام 
برای رفتاری مشابه مورد مواخذه قرار 

می گیرد.
طی روزهای گذشته، »ژوزه مورینیو« 
بازیکنانش را بدون  سرمربی تاتنهام 
توجه به تذکرات جدی دولت بریتانیا، 
در یک پارک تمرین داد. ساعاتی بعد، 
فیلمی از تمرین تاتنهام منتشر شد که 

در آن دو بازیکن این باشــگاه لندنی، 
یعنی »داوینسون سانچس« و »رایان 
سسنیون« را شانه به شانه یکدیگر در 
حال دویدن نشان می داد. این تصویر 
خالف مقررات تعیین شــده از سوی 
دولت انگلیــس برای ایجاد فاصله دو 
متری میــان کارمنــدان و کارکنان 

نهادهای مختلف بود.
روز چهارشــنبه ســخنگوی باشگاه 
تاتنهام به نشــریه گاردین گفت: »به 
تمام بازیکنــان خود بــرای رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی هنگام تمرین 
در فضای آزاد تذکر داده ایم؛ اما الزم 
اســت که این تذکرات را به شیوه ای 
قاطعانه تر بیان کنیــم.« اما در ایران 
تکذیب می شــود؛  فقــط  همه چیز 
می گویند شیطنت بود و حاشیه سازی.

حاال توییت مازیار ناظمی را می توان 
کنار اظهارنظر جدید »مهدی علی نژاد« 
سرپرست معاونت ورزش های قهرمانی 
وزارت ورزش گذاشت. آقای علی نژاد 
در اظهارنظری مشــابه گفته است: 
»کلیه رقابت ها و فعالیت های ورزشی 
قطعا تا ۳۱ فروردین تعطیل است و در 
خصوص اردیبهشت ماه طی چند روز 

آینده تصمیم گیری خواهیم کرد.«
اما به نظر نمی رسد که وزارت ورزش و 
جوانان تصمیم گیرنده وضعیت ورزش 
ایران باشــد. فوتبال شاید تنها اتفاق 
ورزش اســت که مقابل چشم ها قرار 
می گیرد. دولت »حسن روحانی« اگر 
در مورد »کویید ۱۹« ســعی کرد در 
اکثر زمینه ها بی تفاوت و مسامحه کار 
باشــد، الاقل در بعد ورزش قاطعیت 

نشان داد.
پیش از آن که لیگ برتر فوتبال ایران 
تعطیل شود، به دستور ستاد مقابله 
با کرونا، ادامه لیگ های رشــته های 
بســکتبال، هندبال، کشتی و تمامی 
رشــته های رزمی متوقف شده بود. 
همین طور اســتخرها و ســوله های 
ورزشــی هم درهای خود را بستند. 
کمــی بعد، از میانه های اســفندماه، 
برخی از سالن  های مجموعه ورزشی 
آزادی در اختیار ستاد مقابله با کرونا 
قرار گرفت تا میزبــان کادر درمان و 

بیماران کرونایی شوند.
بــا این اوصاف نمی تــوان تصور کرد 
که مثال مجموعه ورزشــی آزادی که 
همین امروز سالن هایش را در اختیار 
وزارت بهداشــت قرار داده اســت در 
اردیبهشت ماه میزبان هر نوع رقابت 

ورزشی شود.
به صورت نمونه تصور کنیم قرار است 
در هفته نخست اردیبهشت، در یکی 
از ســالن های ورودی غربی ورزشگاه 
بســتری  کرونایی  بیمــاران  آزادی 
هســتند و اســتادیوم صدهزارنفری 

میزبان بازی استقالل و سایپا شود.
وزارت ورزش هیــچ عالقه ای به آغاز 
تمرینات و مســابقات ورزشی ندارد. 
همین وزارتخانــه در هفته های آغاز 
کرونا هم مخالف برگزاری مسابقات 
لیگ برتر بود، اما از باال دستور آمد که 

باید مسابقات برگزار شود.

روز نهم اســفندماه، »پژمان نوری« 
مدیرعامل کنونی و ســتاره ســابق 
باشگاه ملوان انزلی در برنامه مستقیم 
شب های فوتبالی مدعی شد که هفته 
قبل، شورای شهر بندرانزلی به باشگاه 
ملوان گفته در تالش است مسابقات 
فوتبال در این شــهر به صورت کامل 
لغو شــود، اما »مسعود سلطانی فر«، 
مدیرعامل این باشگاه ساعاتی بعد به 
خود او گفته بود که دستور برگزاری 

مسابقات از »باال« آمده است.
پس طبیعــی به نظر می رســد که 
امروز مهدی علی نژاد به ایسنا بگوید: 
»ما هنــوز به پیک شــیوع ویروس 
نرســیده ایم و جمعیت مبتالیان در 
حال افزایش اســت. مــا هیچ روند 
کاهشی را هنوز در کشور ندیده ایم که 

بخواهیم امیدوار باشیم.«
او مثــال آورده که »تا امروز ما برخی 
از هم وطنان خود را ازدست داده ایم« 
و گفته کــه وظیفــه وزارت ورزش، 
مراقبت از ســالمت مردم است نه به 
خطر انداختن جان آن ها: »وقتی که 
کمیته بین المللی المپیک باوجود همه 
موانع و سختی های فراوان، المپیک را 
به تعویق می اندازد برگزار کردن یک 

تمرین دیگر جای بحث ندارد.«
درعین حال معــاون ورزش قهرمانی 
تاکید کرده که تصمیم گیری نهایی 
با رییس جمهور است. حسن روحانی 
روز سه شــنبه گفته بــود که تمامی 
مراکز ورزشی، اســتخرها و مراکزی 
که نیاز به حضور جمعیت دارند فعال 
تا اطالع ثانوی همچنان تعطیل باقی 
می مانند؛ اما بــازه زمانی اش را پایان 

فروردین ماه اعالم کرد.
وزارت مخالــف اســت، اما بدنه کلی 
دولت بی میل نیســت که مسابقات 
مهم ورزشــی از اردیبهشت ماه بدون 
تماشاگر آغاز شــوند. پس قرار است 
طرح شــروع رقابت هــای لیگ برتر 
فوتبال از نیمه دوم اردیبهشت ماه در 
ستاد مقابله با کرونا موردبررسی قرار 
بگیــرد. فیفا مخالفت خود با هرگونه 
برگزاری  یــا  تمرین دســته جمعی 
مسابقات فوتبال در کشورهای درگیر 
با کرونا را اعالم کرده، اما مثال در قبال 
کشور ترکمنستان که لیگ فوتبالش 
را پیگیــری می کند، ســکوت کرده 
است. هفته گذشته »قربان قلی بردی 
محمد اف« رییس جمهور ترکمنستان، 
استفاده از ماســک و صحبت کردن 
در مورد کرونــا را ممنوع اعالم کرد. 
پس ازآن رقابت های لیگ این کشور 

هم با حضور تماشاگران ادامه یافت.
پس اگر حســن روحانــی الاقل در 
زمین فوتبال، مانند قربان قلی بردی 
محمد اف پا به توپ شود، فیفا دخالتی 
نخواهــد کرد. فقط تماشــا می کند. 
همان طور کــه در قبال بالروس هم 
که لیگ فوتبالش را تعطیل نمی کند 

سکوت کرده است.

پیامیونسیپور)ایرنوایر(
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حمید زرگرزاده

حمله به تاریخ 
سرگرمی زشت در تعطیلی فوتبال

در روزهای تعطیلی فوتبال به دلیل 
برنامه های  کرونــا،  ویروس  شــیوع 
گزارش هایی  ایران  تلویزیون  ورزشی 
درباره مسایل تاریخی ورزش ساختند. 
اما تحریف تاریخ و طرح اتهامات درباره 
چهره های ماندگار ورزش ایران، منجر 
به جدل های مجــازی زننده ای بین 
کاربران هوادار فوتبال در اینستاگرام 

و توییتر شد.
مایه خجالت است که نام بنیان گذاران 
دو باشــگاه پرهوادار ورزش ایران که 
بخش بزرگــی از تاریخ فوتبال ایران 
را ساخته اند، به کلیدواژه »پُست« ها 
و توییت های توهین آمیز تبدیل شود. 
تاختن به خدمات آنهــا در ورزش و 
تخریب چهره تاثیرگذار آنان، جریانی 

شک برانگیز در روزهای اخیر است.
برنامــه ای ورزشــی به نــام »نوروز 
فوتبالی« در تلویزیون ایران، در مرور 
بخشــی از تاریخ باشــگاه های تاج و 
را  غیرواقعی  موضوعاتی  پرسپولیس 
درباره پرویز خســروانی و علی عبده 

مطرح کرد. 
پرویز خسروانی در سال ۱۳2۸ باشگاه 
دوچرخه ســواران را تحویــل گرفت 
و نــام تاج را بــرای آن برگزید. بدان 
ترتیب، او موسس باشگاه بزرگ تاج 
شد؛ باشگاهی که توان ساختن یک 
تاریخ را در ورزش ایران به دست آورد. 
خسروانی از ســال ۱۳4۶ تا ۱۳5۰ 
رئیس ســازمان ورزش ایران بود. او 
تا آخرین روزهای عمرش عاشــقانه 
تیم تاج را که پــس از انقالب نامش 
به اســتقالل تغییر یافت، دوســت 
داشت. خسروانی در سال ۹4 )لندن( 
درگذشــت و در تمام سال های پس 
از انقالب، بارهــا و بارها نامه هایی را 
به مدیران باشگاه استقالل نوشت تا 
بتواند اموال مصادره شده باشگاه تاج 
را به استقالل برگرداند، اما هیچ کس 
در ایــن کار با او همراه نشــد. البته 

چهره های ماندگار و جوان قدیمی  از 
سرمایه معنوی باشگاه تاج، میراث آن 

برای استقالل شدند.
علی عبده که یک ورزشکار حرفه ای 
بود و با حضــورش در ورزش بوکس 
شــناخته می شد، در ســال ۱۳42 
باشگاه پرسپولیس را بنیان گذاشت. 
پرســپولیس وقتی شهرت بیشتری 
یافــت که با بازیکنان شــاهین، تیم 
فوتبالش را با ســتاره های آن روزگار 
ســاخت. اما اموال پرســپولیس نیز 
پــس از انقــالب مصادره شــدند تا 
امروز با باشگاهی مواجه باشیم که به 
جای تمام آن دارایی ها، بدهی به جا 

گذاشته است.
معماهایی  ســاختن  این روزها  امــا 
درباره بنیان گذاران باشــگاه های تاج 

و پرســپولیس و حتی طــرح اتهام 
دربــاره چهره های قدیمــی فوتبال 
ایران همچون همایون بهزادی و ناصر 
حجازی و دیگران، انگار موج کوششی 
عجیب برای تخریب چهره هاســت؛ 
ســرمایه های  که  کســانی  تخریب 

تاریخــی ورزش ایران هســتند، اما 
حاال پس از مرگ شــان حتی از طرح 
اتهامات سیاسی و اخالقی درباره آنها 

نمی گذرند.
کاش واکنــش هــواداران در مقابل 
چنین گزارش هایی که آتش اختالفات 

را در فضاهای هواداری فوتبال روشن 
می کند، این نباشــد که خود بخشی 
از جریان تخریب چهره های ماندگار 
ورزش باشــند. مردانی که بنیان گذار 
باشگاه ها بودند یا بازیکنان و مربیان 
خاطره انگیزی که بار زنده ماندن نام 
این باشــگاه ها را یک عمر به دوش 
کشــیده اند، خیلی بیشتر از آن برای 
ورزش نقش مثبــت ایفا کرده اند که 
اکنون در محور فضایی پر از ناســزا و 

اتهام قرار گیرند.
عجیب تر این است که علی جباری، 
کاپیتــان دهــه 4۰ و 5۰ تاج که به 
تحریف تاریخ باشــگاه تــاج در یک 
برنامه تلویزیونی اعتراض کرد، سپس 
خود تحت تاثیر آن فضا، اتهاماتی را 
درباره بازیکنان قدیمی پرســپولیس 
مطرح کرد: »متأســفانه در تلویزیون 
پول کالنی هزینه می شود تا یک سری 
ناوارد حرف های گســتاخانه ای  آدم 
علیه اســتقالل بزننــد. در مورد آن 
برنامه ای که پخش شــد، متأسفانه 
سازندگانش نه شــعور ورزشی الزم 
را داشــتند و نه اطالعات کافی. همه 
می دانند علی عبده مالک وقت باشگاه 
پرســپولیس در دهــه 5۰ خودش 
ساواکی بود و نفوذ فراوانی در کشور 
داشت. اصالً در شأن مدیران باشگاه 
استقالل نبود بخواهند نتایج مسابقات 
را در خارج از میدان تعیین کنند. ما 

احتیاجی به این کار نداشتیم، چون در 
مقطعی از دهه 5۰ تعداد ملی پوشان  
ما دو رقمی بود و کامل ترین تیم تاریخ 
تاج را داشــتیم. تعدادی از بازیکنان 
پرســپولیس کارمند ساواک بودند و 
ما دقیقاً این مسئله را می دانیم. برخی 
از این افراد بــه رحمت خدا رفته اند 
و عــده ای از آن ها نیز همچنان زنده 
هستند. اگر الزم باشد، اسم بازیکنان 
ساواکی پرسپولیس را فاش می کنم 
و به مردم می گویم آن ها چه کسانی 

بودند.« 
پس از علی جباری، حســن روشن 
از بازیکنان بــه یادماندنی دهه 5۰ و 
۶۰ تاج، همین اتهامات را تکرار کرد 
و علی بهزادی، پسر همایون بهزادی، 
در پاســخ به آن اتهامات گفت: »پدر 
من یک کارمند ســاده اداره هشتم 
ضدجاسوســی بود که در ســن ۱7 
سالگی او را استخدام کردند. اگر پدر 
من ســاواکی بود، من هم می توانم با 
سند و مدرک ثابت کنم ۶ - 5 بازیکن 
استقالل توده ای و چریک فدایی بودند 
و اســامی آن ها را اعالم کنم. در یک 
برنامه تلویزیونی علیه استقالل حرف 
می زنند، آن وقت شما می آیید پدر مرا 

تخریب می کنید؟«
آنچه علی جباری و حســن روشــن 
می گویند، البته حکایت تازه ای نیست 
و بســیاری از چهره های ورزشی در 
آتــش اتهامــات ســوخته اند و عمر 
حرفه ای آنها تحت تاثیر گرایش های 
داشته و نداشته یا واقعی و غیرواقعی 
آنها قرار گرفته است. تعجب آور است 
که حتی چهره های دیرپای فوتبال در 
این جدل های بیهوده شرکت می کنند 
و بخشــی از جریان تخریب چهره ها 
می شوند. آنها که مویی در طی روزگار 
سپید کرده اند، بدیهی است که بدانند 
گرایش به هر جریان سیاسی چیزی 
از نقش هــای موثــر در تاریخ ورزش 
کم نمی کنــد. مثل اتهاماتی که یک 
برنامه وررشی در ایران علیه بنیان گذار 
باشــگاه تاج مطرح کــرد، اما آنچه 
ســرانجام در تاریخ باقی مانده است، 

افتخار و تعلق خاطر است.

علیجباریوهمایونبهزادی،کاپیتانهایفراموشناشدنیتاجوپرسپولیسدردهه۵۰،روزگاربیکینه

فرهادکاسنژاد)ایندیپندنتفارسی(

صــدای آمریکا :کریســتیانو رونالدو 
ستاره پرتغالی تیم فوتبال یوونتوس 
ایتالیا، نخســتین بازیکن این رشته 
ورزشی شد که به باشگاه میلیاردرهای 

جهان خواهد پیوست. 
 او پــس از »تایگــر وودز« قهرمــان 
آمریکایــی گلــف، و »فلوید می ودر 
جونیور« مشتزن آمریکایی، سومین 
ورزشکاری است که میلیاردر می شود 

و به این فهرست راه می باید.
تریــن  گــران  از   رونالــدو  یکــی 
فوتبالیســت های جهان اســت که 
حقوق کالنی مــی گیرد ولی بخش 
عمده درآمدهای خود را از تبلیغات و 
همکاری با شرکت های بزرگ تجاری 

کسب می کند.
نــام رونالــدو در حالی به فهرســت 
میلیاردرهای جهان اضافه می شود که 
تیم فوتبال یوونتوس به دلیل شیوع 

ویروس کرونا و تعطیلی مســابقات 
فوتبال، از دســتمزد تمامی بازیکنان 
خود کاسته اســت ولی این موضوع، 
تأثیر چندانی بــر وضعیت مالی این 

ستاره پرتغالی نگذاشته است.

رونالدو که به »ســی آر 7« شــهرت 
دارد، فقط در ســال گذشــته ۱۰۰ 
میلیــون دالر درآمد داشــت و پس 
از پایــان فصــل 2۰۱۹-2۰2۰ که 
مسابقات زیادی هم از آن باقی نمانده 
است، مجموع درآمدش از یک  میلیارد 

دالر فراتر خواهد رفت.
تنها  بازیکن فوتبالی که سال گذشته 
از رونالدو بیشــتر پول ساخت، لیونل 
مسی ستاره آرژانتینی تیم بارسلونای 
اسپانیا بود ولی رونالدوی ۳5 ساله که 
سابقه دوران ورزشی حرفه او طوالنی 
تر است، در مجموع درآمد بیشتری از 

مسی داشته است.
به گزارش سایت »بیزینس اینسایدر« 
راجر فدرر قهرمان سوئیســی تنیس 
جهان، دیگر ورزشــکاری اســت که 
امسال وارد باشگاه میلیاردرهای جهان 

می شود.

کریستیانو رونالدو نخستین فوتبالیست میلیاردر جهان
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این که جمهوری اسالمی حتی به آثار 
تولیدشده در تلویزیونی که ریاستش 
را رهبر تعیین می کند و هر برنامه ای 
پیش از ساخت و پخش از ده ها فیلتر 
نظارتی باید عبور کند نیز شک دارد، 
شگفت انگیز است. برای هر فرد آگاهی 
که می داند برای ساخت یک سریال، 
هنرمنــدان از چه موانــع عجیب و 
نظارتی  باید عبور کنند، بحث »نفوذ 
ستون پنجم فرهنگی دشمن« منتفی 
و حتی خنده دار است. پیداست رئیس 
سازمان صدا و سیما با بهانه جویی هایی 
عجیب در پی تنبیه و مواخده )و شاید 
ممنوع الکاری( بعضی از عوامل سریال 
»پایتخت« است. اما چه چیزی باعث 
چنین خشــمی شده  ؟ شــاید نقد و 
تحلیل »پایتخت ۶« بعضی از دالیل 
این واکنش خشــن و غیرمنطقی را 

مشخص کند.

انتقادازدولتوریاکاریحکومت

بــا   »۶ »پایتخــت  اول  قســمت 
دست انداختن »حسن روحانی« آغاز 
می شــود، با همان جمله ی معروف: 
»مــن صبح جمعه فهمیــدم بنزین 
گران شــده است«. نقی معمولی این 
را به مامــور پمپ بنزین می گوید، از 
طرفی نماینده ای که نقی راننده ی او 
شــده، در خواب است، پالنی نمادین 
که از بی خیالی و بی تاثیری نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی خبر می دهد.

در همان ابتدا سریال با تیغی بّران و به 
زبان طنز شروع به انتقادهای سیاسی 
از وضعیت کنونی حاکمان و مسئوالن 
ایران می کند. نقی معمولی از حاج آقا 
مالکی، نماینده ی شهرشان، سواالت 
شرعی عجیبی در مورد احکام کشتن 
جانوران در مناسک حج می کند. این 
سواالت هرچند ظاهرا شوخی به نظر 
می رســد اما به نوعی انتقاد از احکام 
شــرعی و فقهی روحانیون اســت. 
نقی ماننــد مراجع تقلیــد راجع به 
انــواع احتماالت وضعیتی که ممکن 
است پیش آید می اندیشد و چاره ی 
شرعی اش را می پرسد، این کار شبیه 
همان رفتاری اســت کــه روحانیون 
می کنند و گاهی منتج به صدور احکام 
خنده داری مثل: حکم نمازخواندن در 
قطب شــمال و جنوب، کره ی ماه و 
باردارشــدن عمه از برادرزاده هنگام 

زلزله و امثالهم شده است.
از مکالمــات نقی بــا حاجی مالکی 
می توان به ذهنیت مردم از حاکمیت 
پی برد: همراه داشتن چماق، اسپری 
فلفــل، نانچیکو، پنجــه بوکس و… 
هرچند سریال »پایتخت« به ما نشان 
می دهد که نماینده ی مجلس با این 
رفتارهــا و ابزارهای خشــن مخالف 
اســت ، اما در ُکنه فکــر و درک نقی 
معمولی، که به نوعی مردم معمولی 
جامعه را نمایندگی می کند، تصویری 
کــه از حکومت وجــود دارد، نیروی 
خشنی است که به جای گفت وگو از 

»ابزار سرکوب« استفاده می کند.
نقی که بســیار از شــغل جدیدش 
هیجان زده اســت، از حاجی مالکی 
تقاضای اسحله ی کمری و نصب آژیر 
روی ماشین و… می کند. همان کاری 
که دیگر مقامات جمهوری اســالمی 
انجام می دهند. ماشین هاشــان را به 
آژیر و چراغ گــردان مجهز می کنند 
و با تفرعــن از خط ویژه ی اتوبوس  و 
خیابان های یک طرفه عبور می کنند. 
تیپ رفتاری و اشتیاق نقی به داشتن 
اســلحه و دیالوگ هایی که به مالکی 
می گوید، نشان می دهد او می خواهد 
موفق و صاحب قدرت شــود و برای 
رسیدن به این خواسته چاره ای ندارد 
جز این که خود را شبیه افراد حکومتی 
کند. مشــاهدات عینــی و تجربه ی 
شخصی نگارنده نشان می دهد اغلب 

جوانان و نوجوانانــی که به عضویت 
بسیج و نیروهای سرکوبگر درمی آیند 
عالقه ی وافری به اســلحه و دستبند 
و تجهیزات نظامــی دارند و معموال 
مهم ترین و نخســتین انگیزه شــان 
برای عضویت در نیروهای سرکوبگر 
نیز همین موضوع است. این هیجان 
و رفتارهای ناشــی از آن نیز در نقی 
معمولی دیده می شود. هرچند ممکن 
است نویسنده ی سریال به این موضوع 
اصال توجه نکرده باشد اما به هر علت 
چنیــن دیالوگ ها و ســکانس هایی 
نگاشته شده باشد نشان از تاثیر رفتار 
خشــن و نظامی حکومت بر ذهن و 

روان مردم دارد.
نقی معمولی »پایتخــت ۶« نه تنها 
خشونت حکومتی ها بلکه دیگر رفتار 
آنان را نیز تقلید می کند. او با سوزاندن 
پیشانی اش و ایجاد جای ُمهر، کوشیده 
تا مانند دیگر نمایندگان و مسئوالن 
جمهوری اسالمی فردی ظاهر الصالح 
به نظر برسد. رد پای ریاکاری حکومت 
به وضوح در رفتارهای او قابل مشاهده 

است.
در دیالوگ هایی هم که بین رحمت 
و ارســطو رد و بدل می شود، به نوعی 
رفتار سرداران سپاه مورد انتقاد قرار 
می گیرد. ارســطو با کنایه می گوید: 
»یکی از جنگ ســوریه برمی گردد، 
می رود زندان، یکی دیگر برمی گردد، 
می رود مجلــس«. این همان اتفاقی 
است که برای اکثر رزمنده های جنگ 
هشت  ساله ی ایران و عراق افتاد. پس 
از جنگ عده ی کثیری از آن ها )مانند 
ارسطو( به حاشیه رانده شدند و عده ی 
قلیلی )مانند نقی( که توانایی مذاکره 
و گفت وگو داشتند تبدیل به سرداران 
ثروتمندی شــدند که اکنون بخش 
بزرگی از اقتصاد کشــور را در اختیار 

دارند.

با انداختنفقهاوشوخی دســت
خامنهای

از دیگر مواردی که »پایتخت« با آن 
شوخی کرده رفتار فقها و روحانیون 
است. به سکانس تمرین اعمال حج 
و آموزش روحانی کاروان به حاجیان 
نگاه کنید، به آن ماکت کعبه و طواف 
خنده دار مســافران حج توجه کنید. 
روحانی آداب ساده ای را به مسافران 
مکه می آموزد که هر کسی می تواند 

به راحتی با مطالعه ی کتاب مناسک 
حج آن هــا را یاد بگیرد و انجام دهد. 
»پایتخت ۶« )خواسته یا ناخواسته( 
روحانیونی که با تخصصی کردن اعمال 
مذهبی مردم، آنان را وادر به تقلید و 
پرداخت خمس و وجوهات شــرعی 
می کنند را هم بــا دید انتقادی نگاه 

کرده است.
چیزی که باعث می شــود ســریال 
»پایتخــت« از دیگر آثــار تلویزیون 
)مانند کارهای مهران مدیری( متمایز 
شود، همین بازتاب رفتار مردم عادی 
در مواجه شــدن با موقعیت هاســت. 
انتقاد کند یا  »پایتخت« نمی کوشد 
سوپاپ اطمینان باشد، بلکه آن چه در 
جامعه و رفتارهای حکومت و تاثیرات 
آن بر مردم وجــود دارد را به صورتی 
صادقانه بازتاب می دهــد. این بار نیز 
»پایتخت ۶« به شکلی هوشمندانه و 
در ظاهری طنزآمیــز رفتار حاکمان 
جمهوری اسالمی را به تصویر کشیده 

و حتی مورد تمسخر قرار داده است.
اما یکی از مهم ترین رویدادهایی که در 
آخرین »مجموعه ی پایتخت« اتفاق 
افتاده و باید به آن توجه کرد، نام بردن 
از رهبر جمهوری اســالمی اســت. 
ارسطو که با استفاده از »عفو رهبری« 
آزاد شــده، پس از بحــث و جدل با 
نقــی رو به او می گوید: »ببخشــید 
که جناب رهبری با شــما هماهنگ 
نکردنــد« این اولین باری اســت که 
در صدا و ســیما با آقــای خامنه ای 
شوخی می شود. هرچند این شوخی 
بســیار نرم، خنثی و بدون هیچ گونه 
توهین یا کنایه ای است، اما می توان 
این رویــداد را در تاریخ چهل و یک 
ســاله ی تلویزیون جمهوری اسالمی 
نقطه ی عطف مهمی تلقی کرد. پیش 
از این هرگز دیده نشده بود، نویسنده 
و کارگردانــی جرأت کند تحت هیچ 
عنوان و موضوعی به حیطه ی رهبری 

ورود کند.
»پایتخت« بــا همه چیز و همه کس 
شــوخی می کند، با روحانی کاروان 
حج، نماینــدگان مجلس، جناح های 
سیاســی، رهبری و… اتفاق خاصی 
که به نظر می رســد به قول معروف 
»از دســت تلویزیون در رفته است« 
 . میان هنرمندان این سریال افرادی 
مثل محسن تنابنده را می بینیم که 
نه تنها اثری که تولید کرده اند انتقادی 
است بلکه پس از سرنگونی هواپیمای 

اوکراینی توســط موشک سپاه، علنا 
می گوید پــس از »پایتخت« دیگر با 

تلویزیون همکاری نخواهد کرد.

انتقادازعقایدخرافی

»پایتخت ۶« به صورت نرم و مالیمی 
عقایــد خرافی مــردم را هم نمایش 
می دهد و با آن مواجه می شود. مثال در 
سکانسی که نقی از سفر حج برگشته، 
مدعی می شــود پــدرش )پنجعلی( 
را در جای جای کعبه دیده اســت و 
هرچنــد دیگران می دانند ســخنان 
او واقعی نیســت، امــا به ظاهر باور و 
تایید می کنند. همین طور ســکانس 
ریختن آب زمزم در دیگ غذا. سریال 
بدون هیچ اشــاره ی مســتقیمی به 
ما می گویــد: »دیدید فهیمه متوجه 
نشــد این آب چشمه ی زمزم است و 
هیچ تفاوتی میان طعم و شــکل آن 
و دیگر گالن های آب وجود نداشت؟ 
پس بیهوده هر چیــزی را در هاله ی 
قداست فرو نبریم«. یورش مردم برای 
نوشیدن آب زمزم نیز صحنه ی گرفتن 
نذورات در ایام محرم و… را یادآوری 
می کند. »پایتخت« بدون هیچ شعار 
و ادعایــی از چنین رفتارهایی انتقاد 
می کند. آن چه بخش بزرگی از جامعه 
درگیر آن است را با زبانی شیرین به 
ایشان نشان می دهد. بی شک چنین 
رویکردی فرهنگ ســاز خواهد بود و 
توده های مردم را بــه فکر وامی دارد 
کــه اوال چرا در مســائل و اعتقادات 
دینی اغــراق می کنیــم و ثانیا چرا 
مقابل خرافه پرستی و سخنان خالف 
واقــع مقاومت نمی کنیم؟ اگر چنین 
روحیه ای در جامعه بیدار شود، دیری 
نمی پاید که بازار مراجع تقلید و طالب 
و حوزه های علمیه کساد خواهد شد، 

چیزی که حکومت از آن می ترسد.

صمیمیتکاراکترها

در این ســریال خبری از خانواده ی 
ســنتی مــورد تاییــد جمهــوری 
نیست. هرچند خانواده های  اسالمی 
»پایتخت« همگی بر اساس سنت های 
بومی – مذهبی خود زندگی می کنند 
اما رفتارشان با شیوه ای که حاکمیت 
طــی این چهــار دهه تبلیــغ کرده 
اســت، مغایــرت دارد. کاراکترها با 
لحن صمیمانه  ای با یکدیگر صحبت 

می کنند. زن ها و مردهای )نامحرم( 
فیلــم به راحتــی یکدیگــر را با نام 
کوچک خطاب می کننــد. خبری از 
لحن تصنعــی و رفتارهای باورناپذیر 
سریال های دیگر نیست و شخصیت ها 
بیخودی بــه هم »آقــای فالنی« و 
»خانم بهمانــی« نمی گویند. آدم ها 
واقعی اند و بر اساس عقاید، فرهنگ و 
نسبت دوستی و خویشاوندی شان با 
هم حرف می زنند که یکی از قوت های 

سریال است.
عالوه بــر حاشــیه ها و جنجال های 
خبــری، »پایتخــت ۶« این بــار با 
سانســورهای زیادی نیز مواجه شد 
تا آن جا که محسن تنابنده با لحنی 
معترض اعالم کرد این سریالی نبوده 
که آن ها ساخته اند. هرچند تا نسخه ی 
کامــل و سانسورنشــده را نبینیــم 
نمی توانیم راجع به موارد اصالح شده ی 
آن نظــر دهیم، امــا از رویکردی که 
این بار »پایتخت« داشــته می توان تا 
حدودی به علل سانسور آن پی برد. 
مطمئنا عوامل »پایتخت« کوشیده اند 
طبق موازین و قوانین ســازمان صدا 
و ســیما سریال شــان را تولید کنند 
اما حضور چشــم های تیزبین وزارت 
اطالعات و نیروهای اطالعات ســپاه 
را نباید نادیده گرفت. ناظران نامریی 
و ســخت گیری که باالدست ناظران 
رسمی پخش تلویزیون می ایستند و 
بر اســاس »صالح نظام«، »سلیقه«، 
سیاســی«  و  جناحی  »گرایش های 
و… برای جرح و تعدیل و سانسور آثار 

تولیدشده تصمیم می گیرند.

مشکالتفنیوضعفها

هرچنــد »پایتخت ۶« تــا حدودی 
هواداران اش را راضی نگه داشــته، اما 
دچار مشــکالت فنی و ضعف هایی 
هم هست که مهم ترین اش متن آن 
است. فقدان نویسنده ی درگذشته ی 
مجموعه های قبلی، یعنی خشــایار 
الوند، کامال محسوس است. مخاطب 
نمی داند خط اصلی داستان چیست و 
چه چیز را باید پی گیری کند. نویسنده  
)های( جدید موضوع های بسیار خوبی 
را از دســت داده و در واقــع تلــف 
کرده اند. شــاید پرداختن به ماجرای 
سوءاستفاده از موقعیت کاری جدید 
نقی معمولی می توانســت داستانی 
جــذاب ایجاد کند. بروز مشــکالتی 

»پایتخت 6« محصول
 »ستون پنجم فرهنگی دشمن«؟

ششــمینمجموعهازســریال»پایتخت«اینباربا
حاشیههایگوناگونوحتیعجیبیمواجهشدهاست.
ازمهنازافشارتارئیسسازمانصداوسیمابهبرخیاز
صحنههاورویدادهایاینسریالواکنشنشاندادهاند.
مخاطباننیزبعضیمعترضبهرفتاربیادبانهیبهروز
وبهتاشبودهاندوبعضیدیگرمتعجبازدیدهشدن
تختخوابدونفرهدراتاقنقیمعمولیوهمســرش.
اماعجیبترینواکنش،مربوطبهرئیسصداوسیمای
جمهوریاسالمیاست،اوازمعاونخودخواستهدر
موردشباهتهایاینسریالبهبرخیازآثارسینمایی
پیشازانقالب۵۷تحقیقکندتاروشنشودحاصل
»اشــتباه،بیتوجهیووادادگی«استیا»نتیجهی
عملیاتمرموزوفتنهانگیزســتونپنجمفرهنگی

دشمن«.

برای ارسطو و سوءاستفاده ی تبهکاران 
از اتوموبیل نماینــده ی مجلس هم 
نتوانســته چاره ای برای این معضل و 
مشکل اصلی سریال باشد. تماشاگر 
مواجه  مختلفی  خرده داستان های  با 
می شود که بیشتر شبیه به آیتم های 
طنز اســت و بدون پشتوانه ی محکم 
و منطقــی صرفــا بــرای خنداندن 
مخاطب ایجاده شــده . کاراکترها به 
حال خود رها شــده اند و از پتانسیل  
آن ها برای ایجاد و پیش برد داستانی 
جذاب اســتفاده نشــده است. آن ها 
بــدون این که درگیر موضوع و گره ی 
دراماتیک اصلی داســتان بشــوند، 
می آیند و می روند و مخاطب نمی داند 
چه چیزی را دنبال کرده و داستان به 

چه سرانجامی رسیده است.
بی ادبی های بهتاش و برادر کوچکش 
بهــروز نیز قابل تأمل اســت. معلوم 
نیست چرا نویسنده شخصیت آن ها 
را چنیــن هتاک و بی شــرم دیده و 
نگاشته اســت. اگر بهروز تا این حد 
بی شــرم نبود یا اگر بهتــاش الابالی 
و وقیح نبود چه می شــد؟ در جواب 
اعتراض هایی که بــه این دو کاراکتر 
شده و گفته اند برای کودکان بدآموزی 
دارد، ســازندگان »پایتخت« ممکن 
اســت بگویند مخاطب این مجموعه 
که  هرچند  هســتند،  بزرگســاالن 
توجیه قابل قبولــی نخواهد بود. اما 
به جز بی ادبی، شــخصیت های بهروز 
و بهتاش مشــکل بزرگ تری دارند. 
در گفت وگوهای ارســطو و رحمت 
می بینیــم که می گوینــد: »بچه ای 
که پدر باالســرش نباشــد، همین 
می شــود.« منظور نویسنده از خلق 
چنین کاراکترهای بی ادبی چه بوده؟ 
آیا واقعا زنانی که به هر دلیلی همسر 
ندارنــد، نمی توانند فرزندان شــان را 
تربیت کنند؟ یا فرزندانی که پدر دارند 
ممکن نیست بی ادب   شوند؟ این یکی 
از اشکاالت بزرگ متن »پایتخت ۶« 
اســت. نه تنها این دو کاراکتر بانمک 
نیســتند و هیچ کمکی به پیش برد 
داستان نمی کنند بلکه علت بی شرمی 
و وقاحت شان نیز به نوعی زن ستیزانه 

و نادرست است.
یکی دیگر از ضعف های متن سریال، 
پرداختن سرسری و دم دستی به یکی 
از مهم تریــن مشــکالت روز جهان، 
یعنی همه گیری بیماری کووید ۱۹، 
است. هرچند ســازندگان »پایتخت 
۶« به این مهم اشاره کرده  اما در امر 
آموزش ناتوان بوده اند. به سکانس های 
متعــدد مهمانی های شــلوغی که با 
حضور افراد مختلف تشکیل می شود، 
نگاه کنید. گروه های پرجمعیتی که به 
بهانه های مختلف گرد هم می آیند و 
بدون رعایت فاصله ی ایمنی با یکدیگر 
معاشــرت می کنند. این سکانس ها 
نه تنهــا توصیه های ضمنی ســریال 
)مانند ژل ضدعفونی  زدن به دست ها( 
بــرای جلوگیری از ابتــال به ویروس 
کرونــای جدیــد را بی تاثیر می کند 
بلکه به نوعی بدآموزی هم دارد. بهتر 
بود هنرمندان »پایتخت ۶« یا به این 
موضوع ورود نمی کردند یا در صورتی 
که می خواستند به آن بپردازند مردم 
و مخاطبــان را به رعایت بهداشــت 
فردی و جمعی توصیــه می کردند. 
شاید سازندگان »پایتخت ۶« بگویند 
وقتی شروع به ساختن سریال کرده 
بودند، هنوز ویــروس کرونای جدید 
در ایران شیوع پیدا نکرده بود، باشد 
قبول است، به همین علت نمی بایست 
چنین دم دســتی و نادرســت به آن 
می پرداختند، بهتــر بود اصال به این 
ماجرا ورود نمی کردند تا باعث آموزش 

غلط نشوند.
پرداختن بــه فرهنــگ  و زبان های 
نواحی ایران یکی از مسایل )تقریبا( 
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فراموش شده در آثار هنری تصویری 
است که سریال »پایتخت« تا حدودی 
بــه آن پرداخته . نمایش زندگی افراد 
بومی مازندران همان گونه که هست 
نه آن طور که هنرمندان عالقه دارند 
نشان دهند، از نقاط قوت این سریال 
است. دیده شده کارگردان های سینما 
و تلویزیون معموال از لوکیشــن های 
شمال کشــور فقط به خاطر زیبایی 
و سرسبزی شان اســتفاده می کنند 
اما »پایتخت« کوشــیده به زندگی 
واقعی افراد بومی مازندران ورود کند. 
انتخاب موســیقی محلــی مازندران 
یکی از هوشمندانه ترین انتخاب های 
کارگــردان این ســریال اســت، اما 
صدحیــف که این اتفاق خوشــایند 
اشتباه  رفتارهای  گاهی دست خوش 
مثال حضــور خواننده ی  می شــود. 
مشــهور پاپ و… لطمه ای است که 
به یک دستی موســیقی سریال زده 
اســت. ای کاش به جای حضور بهنام 
بانــی، هنرمندان محلــی را در حال 
نواختــن دوتار مازنــدران می دیدیم 
)هرچند نشان دادن ساز در تلویزیون 
ممنوع است اما تا حدودی می شد به 

آن پرداخت(.
اما چیزی که بیــش از همه در این 
ســریال قابل توجه و تامل اســت، 
نقش تلویزیون در زندگی مردم است. 
هنرمنــدان ایران بر خالف آن چه که 
گاهی در فضای مجــازی و… گفته 
می شود اتفاقا باید به اهمیت این رسانه 
بیشــتر توجه کنند. هرچند سازمان 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی، یکی 
از منابع دروغ پراکنی و ترویج خشونت 
است، اما موفقیت سریال »پایتخت« 
در جذب مخاطب و همین طور بازگو 
کردن بعضی از معضالت و مشکالت 
ایران، نشــان دهنده ی این است که 
نباید چنین فرصتی را از دســت داد. 
هنرمندانی که نیت روشنگری دارند تا 
آن جا که می توانند باید از این فرصت 
استفاده کنند و علی رغم سانسورها و 
تمامی مشکالت در جهت روشنگری 
و آگاهی مردم، برنامه   تولید کنند. به 
تصور نگارنده اگر تلویزیون کامال در 
اختیار افراطیون قرار گیرد، کودکان و 
نوجوانانی که برنامه های آن را تماشا 
می کننــد، و هیچ صــدای متفاوتی 
از آن نشــنوند، تدریجا به خشونت و 
افراطی گری مطابــق میل حکومت 

سوق پیدا خواهند کرد.
فرامــوش نکنیــم »پایتخت« روش 
خوبی را برای فرهنگ سازی انتخاب 
کرده: »شوخی کردن«. با همین روش 
می توان تا حدودی از ســد سانسور 
عبور کرد و حرف های تازه ای به مردم 
گفت. بی شــک چنیــن رویکردی با 
خشونت و مخالفت هایی مواجه شده و 
می شود اما در بلندمدت نتیجه بخش 

خواهد بود.
داریوشرسولی)رادیوزمانه(

فیلم »کرونا« از یک کارگردان ایرانی 
مردم و انتخاب های اخالقی شان

به دلیل آنکه تجهیزات دیجیتال نسبتاً ارزان در دسترس قرار دارند، این 
روزها به ندرت بین وقایعی مانند توفنده »ســندی« در ســال 2۰۱2 یا 
ســونامی ژاپنی در سال 2۰۱۱ و فیلم هایی درباره آنها به تأخیر می افتد. 
فیلم »کرونا« به کارگردانی و نویســندگی مصطفی کشوری، کارگردان 
ایرانی مقیم کانادا در زمانی ساخته شد که داستان هنوز روی پرده زندگی 
واقعی در جریان اســت. آغاز آن را در زندگی تجربه کرده ایم، اما از پایان 

آن و اینکه جهان ما بعد از بحران به چه شکل درخواهد آمد بی خبریم.
فیلم ۶۳ دقیقه ای مصطفی کشوری در یک آسانسور و در یک جمع هفت 
نفره اتفاق می افتد. یک نفر از این جمع به بیماری کووید ۱۹ مبتالست. 
کشوری در مصاحبه تلفنی با تیویورک تایمز می گوید: »این فیلم درباره 
ترس اســت و مطالعه در مورد جامعه، مردم و انتخاب های اخالقی شان. 

همه ما با هم در این آسانسور حضور داریم.«
ونکــوور معروف به »هالیوود شــمالی«، دروازه کانادا به آســیا و یکی از 
کانون های همه گیری کرونا در این کشور است. هنگام همه گیری کرونا 
در ووهان چین گزارش هایی از آزار و اذیت چینی ها در ونکوور منتشر شد. 
مصطفی کشــوری می گوید سوار یک آسانسور شده بود که چشمش به 
عناوین خبرهای مربوط به آزار و اذیت چینی ها افتاد و ایده ساخت چنین 
فیلمی در ذهن او شکل گرفت: »از این حوادث در تاریخ زیاد روی داده. اما 
هیچکس فکرش را نمی کرد که جامعه سفیدپوست هم به چنین بالیایی 

مبتال شود. ویروس اما تبعیض نمی شناسد.«
این فیلمساز ایرانی - کانادایی در ادامه این مصاحبه می گوید: در زندگی 
روزانه همه با انواع مختلفی از تبعیض روبرو هستند. در فیلم »کرونا« او 
تالش کرده اســت که نمایندگانی از این افراد را زیر یک سقف کوچک 
همــراه با ویروس گرد بیاورد. در این صــورت چه اتفاقی می افتد؟ فیلم 

پاسخی است به این پرسش.
به گفته کشــوری اواخر ژانویه 2۰2۰ در طی دو هفته فیلمنامه »کرونا« 
نوشته شد. فیلمبرداری از صحنه های فیلم هم در ۱۰ روز به پایان رسید: 
»به بازیگران گفتم تصور کنید این آسانســور به کروناویروس آلوده شده 

است.«
بــه این ترتیب با بداهه گویی های بازیگران کل فیلم در زمان واقعی و در 

یک شات اتفاق می افتد.
در ایــن فاصلــه  ویروس کرونــا به یک همه گیری جهانی بدل شــد و 
جشنواره های سینمایی و کل صنعت سینما را تحت تأثیر قرار داد. احتمال 

دارد که این فیلم در اینترنت به نمایش گذاشته شود.
همه 25 نفری که در ساخت این فیلم مشارکت داشتند، در سالمت اند.

انتشار رمان »قرنطینه« پس از ۱۵ سال
ایندیپندنت فارسی- ۱5 سال پیش 
ناشــری یک رمان ویران شــهری را 
با موضوع شــیوع جهانــی بیماری  
مرگباری که دنیــا را درمی نوردد، رد 
کرده بود. حاال که بار دیگر ثابت شد 
واقعیت می تواند از تخیل هم عجیب تر 

باشد، این رمان باالخره چاپ شد.
پیتــر مــی، نویســنده ۶۸ ســاله 
اسکاتلندی که پیش  از این خبرنگار 
و فیلمنامه نویس شبکه بی بی سی بوده 
اســت، رمان »قرنطینه« را در سال 
2۰۰5 نوشت و در آن، لندن را مرکز 
شیوع این بیماری جهان گستر تصویر 
کرد، اما ناشران داستان  او را رد کردند 
و گفتند موضوعش »زیادی غیرواقعی 

و تخیلی  « است.
آقای می به شــبکه سی ان ان گفت: 
»وقتــی کتاب را نوشــتم، محققان 
پیش بینی می کردنــد که آنفلوآنزای 
مرغی بیماری بزرگ بعدی  خواهد بود 

که در جهان شایع می شود.«
»خیلی خیلی ترســناک بود و واقعاً 
احتمال داشت اتفاق بیفتد. خب من 
هم رفتم درباره اش کندوکاو کردم و 
این فکر به ذهنم رسید که چه می شد 
اگر شیوع این بیماری جها ن گستر از 
لندن آغاز می شــد؟ اگر شهری مثل 
قرنطینه شــود، ممکن  لندن کامالً 

است چه اتفاق هایی بیفتد؟«
این رمان درباره کارآگاه پلیسی است 
کــه پرونده قتل کودکی را بررســی 
می کند. استخوان های بچه در محل 
بیمارستانی موقت پیدا شده است، که 
انگار پیش بینی گشایش بیمارستان 
»ان اچ اس نایتینــگل«  اســت کــه 
این هفته در مرکز اکســِل پایتخت 

راه ندازی شد.
این نویســنده به آی نیوز گفت: »آن 
زمان همــه ویراســتاران بریتانیایی 
گمان می کردند که تصویر قرنطینه 
شــدن لندن به علت وجود دشمن 
نامرئــی اچ5ان5 ]آنفلوآنزای مرغی[ 
غیرواقعی است و هرگز نمی تواند رخ 
دهد، حال آن که نتایج تحقیقات من 
نشان می داد که چنان پدیده ای واقعاً 

ممکن است.«
آقای می پس از رد شدن داستانش، 
طرح را به کلی رها کرد و ســرانجام 
فراموش کرد که اصالً چنان داستانی 
نوشــته اســت. تا این کــه یکی از 
طرفدارانــش در توییتر بــا او تماس 
گرفت و به او پیشنهاد داد که مطلبی 
پیرامون عصر ویروس کروونا بنویسد، 
و او را به یاد فایل داســتانش انداخت 
و باعث شــد بــرود آن را از پوشــه  

»دراپ باکس« خود بازیابی کند.
او می گوید: »یــک دقیقه به آن فکر 
کــردم، و بعد یادم آمد کــه قبالً به 
نحوی چنان کاری کــرده ام. آن را با 

ناشرم در میان گذاشتم و ویراستارم 
نزدیــک بود از تعجب ســکته کند. 
یک شــبه کل کتاب را خواند و صبح 
فردای  آن گفت، »درخشان است. باید 

همین اآلن منتشرش کنیم.«
این نویسنده می گوید که از این همه 
شباهتی که میان بحران اخیر و کار 
خودش می بیند، »خیلی جا خورده« 

است.
دلهره آور جدیدی  رمان  »قرنطینه«، 
از پیتــر می، روز پنجشــنبه به بازار 
می آید. داستان این رمان که پیش از 
این منتشرنشده مانده بود، در مقطع 
فرضی یک »قرنطینه سراسری ناشی 
از شیوع جهانی ویروس در لندن« رخ 
می دهد. کودکی کشته شده است و 

توطئه ای هولناک در جریان است. 
او می گوید: »وقتــی پس از مدت ها 
که از نوشتن رمان می گذشت دوباره 

آن را خواندم، از آن همه دقتی که در 
پیش بینی وقایع داشــتم، مو بر تنم 
راست شــد. جزئیات زندگی روزمره، 
شــرایط قرنطینه و ممنوعیت ترک 
خانه ها، همه این هــا را آن قدر دقیق 

نوشته ام که ترسناک است.«
رمان قرنطینه را ســرانجام انتشارات 
کرکس بوکز منتشر کرد و فعالً تنها 
از طریق تارنمای آمازون بریتانیا برای 
کتاب خوان کیندل در دسترس است. 
اما قرار اســت کتاب کاغذی و صوتی 

آن نیز ۳۰ آوریل منتشر شود.  
آقای می ادعا کرده اســت که اولین 
کسی است که بحران اخیر را به رشته 
تحریر درآورده اســت، اما نویســنده 
دیگری به نام ای ام اسمیت این ادعای 
او را رد کرده است، چون شخصاً اقدام 
به انتشار کتاب الکترونیکی مولر کرده 
است. در آن داســتان هم »ویروس 
مرگباری به نوع بشــر حمله می کند 
و روزانه میلیون ها نفر را می کشد.« او 
این کتاب را هفته پیش روی تارنمای 

آمازون قرار داده است.
رمان دیگری به نام »ایستگاه یازده« 
نوشــته امیلی ســنت جان مندل با 
موضوع شیوع آخرالزمانی یک بیماری 
نیز اخیراً در صدر فهرست کتاب های 
»ویران شــهری« آمازون قرار گرفته 
است. اما معروف ترین اثر تخیلی که 
چنین وضعیتی را به تصویر می کشد، 
احتمــاالً هنوز رمان »ایســتادگی« 
نوشته استفن کینگ باشد که در سال 

۱۹7۸ منتشر شد.

حفاری  مخفیانه  وزارت نیرو در 
حریم »نقش رستم« با استفاده از بحران ُکرونا

کیهان لندن- اسماعیل کهنسال دانش آموخته تاریخ در مقطع کارشناسی 
ارشد به ایسنا گفته که آنها متوجه ماشــین آالت حفاری در حریم امن 
محوطه ی تاریخی »نقش رستم« شده اند که حتی تا عمق حدود 2۰۰ متر 
برای ایجاد »چاه آب« زمین را حفر کرده اند. به گفته ی وی، کارگرانی که 
در این محوطه مشغول کارند، مدعی اند که از وزارت نیرو مجوز حفر زمین 
دارند و حدود یک هفته اســت که مشغول حفاری هستند و قرار است تا 

یکی، دو روز آینده نیز به کار خود ادامه دهند.
آنگونه که این فعال میراث فرهنگی اســتان فارس اظهار داشته، با توجه 
به صحبت هایی که پیمانکار و کارگر در حال کار مطرح می کردند به نظر 
می رسد آنها مجوز خود را از وزارت نیرو گرفته اند، اما باز هم طبق شرایط 
برای تایید مجوز باید از میراث فرهنگی استعالم گرفته باشند، ولی هنوز 
مشخص نیست بر چه اساسی این افراد در این محوطه اقدام به حفر زمین 
کرده اند. کامران فالحی باستان شناس و فعال میراث فرهنگی استان فارس 
نیز در این رابطه گفته اســت: »در کمال ناباوری در نزدیک ترین فاصله با 
نقش  رستم که در خوشبینانه ترین حالت 2۰۰ متر با این محوطه فاصله 
دارد، یعنی در نزدیک ترین نقطه به آرامگاه داریوش است، دستگاهی در 

حال حفر زمین است تا آب برای زمین های کشاورزان تامین کند.«
افشــین یزدانی عضو شورای فنی تخت جمشید، حفر چاه های عمیق و 
برداشت آب های زیرزمینی را باتوجه به فرونشست زمین در این منطقه و 
به وجود آمدن شکاف های متعدد در این میراث ملی را »تهدیدی واقعی 

برای آثار چندین هزارساله نقش رستم« دانست.
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2018 & 2019

 104-33546 Holland Ave.,  Abbotsford

$399,000

306-150 E. 15th St., 
North Vancouver

$439,000

 322 E. 5th Street,  North Vancouver

$1,488,000

#2- 250 E Keith Rd.,  
North Vancouver

$1,029,000

612-1500 Ostler Crt., 
North Vancouver

$899,000

953 E. 13th St.,
North Vancouver

$1,229,000

منزل زیبای چهار خوابه با 2 سرویس حمام،
2262 اسکورفیت زیربنا در زمینی به مساحت 7200 اسکورفیت،

در یکی از مناطق بسیار زیبای نورت ونکوور

4640 Highland Boulevard,  North Vancouver

$1,299,000

با بیش از 30 سال تجربه کار در کانادا
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I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

Edgemont Village

778-558-8272

www.majidtalebi.com
mt@majidtalebi.com

آپارتمان یک خوابه با یک سرویس حمام،
622 اسکورفیت، با نقشه بسیار خوب،

 سنگ گرانیت،  استینلس استیل اپالینسس،
کفپوش چوبی، الندری داخل واحد،

بالکن بزرگ،  نزدیک به کلیه امکانات رفاهی و مراکز 
خرید،  ساختمان دارای سالن میهمانی سرپوشیده در 

فضای باز و باربیکیو، و محل بازی کودکان می باشد.

#1501-958 Ridgeway Ave., 
Coquitlam

$498,000

منزل دو طبقه پنج خوابه با 2 سرویس کامل حمام،
 به مساحت 228۹ اسکورفیت،

 در زمینی به مساحت 8000 اسکورفیت، 
بسیار روشن و آفتابگیر، با پنجره های بزرگ، 

سقف جدید، دریکی از مناطق مرکزی کوکیتالم،
 نزدیک به مدارس و پارك 

1921 Orland Drive, 
Coquitlam

$1,190,000
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتررضاحصیری
چگونهدرقرنطینه،دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

خانهامنبسازیم؟

رادیو زمانه- سازمان بهداشت جهانی 
هشــدار داده اســت کــه در دوران 
قرنطینه کووید ۱۹ احتمال افزایش 
است.  بیشتر  خشــونت های خانگی 
تــدروس آدانوم، مدیرکل ســازمان 
بهداشــت جهانی تاکید کــرده که 
زنان به همراه فرزندانشان بیشتر در 
معــرض خشــونت های خانگی قرار 
دارند، زیرا اعضای خانواده در ارتباط 
بســیار نزدیکی با هم قــرار دارند و 
عواملــی مانند اســترس مضاعف و 
فشــار اقتصادی بر میزان خشونت ها 

می افزاید.
چیزی که در دوران قرنطینه خانگی 
بــرای قربانیــان خشــونت خانگی، 
چه زن باشــند و چه مرد مهم است 
کاهش میزان مواجهــه و برخورد با 
است. خشونت های خانگی  آزارگران 
معموال دارای الگوهای مشــخص و 
تعیین شده ای هستند. این به معنای 
آن است که خشــونت ها معموال در 
شرایط مشــخصی تشدید می شوند. 
زمانی کــه قربانی و آزارگر به دالیلی 
مانند قرنطینه مجبور می شــوند زیر 
یک سقف بمانند باید میزان مواجهه 
و برخورد را تا جایی که ممکن است 

کاهش بدهند.

خشونتگرانچگونهقربانیراآزار
میدهند؟

فــرد آزارگر بــرای اعمال ســلطه و 
خشــونت در دوران قرنطینه راه های 
فراوانــی دارد؛ او از این فرصت برای 
جداســازی بیشــتر قربانی استفاده 
می کنــد. در واقــع قرنطینه فرصت 
خوبی برای کنترل و ایجاد محدودیت 
اســت. آزارگر دوران قرنطینه خانگی 
را امکانی برای ایجاد محدودیت های 
بیشــتر بــرای ارتباط بــا دیگران و 
رفت وآمدها می داند و از آن به خوبی 

سوءاستفاده می کند.
برخی از آزارگران مانع از دسترســی 
فرد قربانی به اطالعات می شوند و فرد 

را در بی خبری قرار می دهند.
بــرای  فرصتــی  قرنطینــه  دوران 
سوءاســتفاده و آزار بــه روش هــای 

متفاوت و تازه ای است.
فرد آزارگر به دلیل نزدیکی بیشــتر 
کنترل دیجیتال بیشــتری بر قربانی 
کنتــرل ســاده تر  امــکان  او  دارد. 
تلفن  ها، پیام ها، ایمیل های شخصی و 

شبکه های مجازی قربانی را دارد.
در شرایط قرنطینه و بحران  اقتصادی 
امکان سوءاستفاده مالی از فرد قربانی 
به بهانه بی کاری یا مشکل اقتصادی 
بیشــتر می شــود. فرد آزارگر تالش 
می کنــد از درآمــد و امکانات مالی 
قربانی سوءاســتفاده کند یا او را در 

مضیقه مالی قرار دهد.

برنامهایبرایحفظامنیت

تغییراتی که بر اثر وضعیت فعلی رخ 
داده، خشــونت دیدگان را در معرض 
ناامنی های بیشتری قرار می دهد. در 
این شرایط الزم است افراد در معرض 
خشــونت از یک برنامه ایمنی برای 
حفظ سالمت جسمی و روحی خود 
پیروی کنند. برنامه ایمنی مجموعه ای 
از اقدامات است که می توانید در خانه 

و در مقابل خشونت به کار بگیرید.
فکر کــردن و واکنش نشــان دادن 
در شــرایط اضطراری یــا زمانی که 
فشارها زیاد است، به ویژه در موقعیت 
قرنطینه دشوار است. بنابراین ایجاد 
یک برنامه ایمنی، بسیار کمک کننده 
و مفید اســت. خیلی مهم است که 
برنامه ایمنی را دائما به روز کنید، زیرا 
شرایط می توانند تغییر کنند. آزارگران 
غالباً سعی می کنند بر زندگی دیگران 
قدرت و ســلطه داشــته باشند. یک 
برنامه ایمنی راهی اســت تا قربانی 
قدرت و توان کنتــرل زندگی اش را 

حفظ کند.

شماشرایطرابهترمیدانید

هیچ کس به اندازه شــما نسبت به 
آنچه در زندگی تان در جریان اســت 
آگاه نیســت. بنابراین برنامه ایمنی 
را خودتان باید تهیــه کنید. چیزی 
کــه می تواند شــما را در مقابل فرد 
آزارگر ایمن نگه دارد لزوما برای یک 
قربانی دیگر خشونت موثر نیست. اما 
راهکارهای کلــی ای وجود دارند که 
می توانند با اندکی دخل و تصرف برای 

همه قربانیان خشونت موثر باشند.

یکحامیپیداکنید

خیلی مهم اســت که کســی خارج 
از خانه شــما درکی از مشکالت تان 
داشــته باشــد. این موضوع به شما 
کمک می کند تا  زمانی که در معرض 
خشونت و آسیب قرار گرفتید آسان تر 
به کمک هــا و حمایت های خارجی 

دسترسی پیدا کنید.

خانهراامنترکنید

محیطــی در خانــه، نزدیــک به در 
ورودی و پنجره هــای رو به حیاط در 
نظر بگیرید تا زمانی که جر و بحث و 
درگیری فیزیکی رخ داد بتوانید سریع 
از خانه خارج شــوید. وسایلی را که 
می توانند تبدیل به یک سالح شوند 
از دسترس خارج کنید و محیط خانه 
را به فضایی امن در مقابل خشــونت 

تبدیل کنید.

چگونه»آفتدهانی«رادرمانکنیم؟
درمانآفت

بایــد گفت آفت درمان خاصی نــدارد و مثل تبخال 
باید دوره آن طی شــود تا بهبود یابد. در نتیجه تمام 
درمانهایی که برای آفت ارائه می شوند صرفا با هدف 
کاهش درد و ســوزش طراحی شــده اند. درمانهای 
متعددی در منابع مختلف برای کمتر شــدن درد و 
سوزش آفت ذکر شده که به برخی از موثر ترین آن ها 

اشاره خواهیم کرد.
چرخاندن دهانشویه های ضدعفونی کننده در نواحی 
مبتال به آفت می تواند باعث کاهش درد این زخم شود. 
این قبیل دهانشویه ها با ضدعفونی کردن سطح زخم 
برای مدت قابل توجهی درد آن را ســاکت می کنند. 
تنها اشکال این روش سوزش شدید دهان در هنگام 
چرخاندن مایع در دهان اســت که برخی از بیماران 
قادر به تحمل آن نیستند اما اگر بتوانید ۳۰ ثانیه این 
ســوزش را تحمل کنید آنوقت تا مــدت زیادی درد 

نخواهید داشت.
راه دیگر اســتفاده از شــربت دیفن هیدرامین است 
که بخصوص قبــل از خوردن غــذا می توانید از آن 
استفاده کنید. یک یا دو قاشق غذاخوری شربت دیفن 
هیدارمین را داخل نصف استکان آب ولرم ریخته و آن 
را در دهان بچرخانید. در این صورت کل محیط دهان 
و زخم آفتی بی حس شده و شما می توانید به راحتی 
غذا بخورید. فقط یادتان باشد این محلول را نخورید 

چون بشدت باعث خواب آلودگیتان خواهد شد.
پمادهایی در داروخانه در دســترس شــما است که 
می توانید مقدار اندکی از آن را روی زخم آفتی بمالید. 
این پماد ها حاوی مواد بی حس کننده یا ضد التهاب 

بوده و درد شما را از بین می برند.
اگر به شربت آلومینیوم ام جی اس دقت کرده باشید در 
زیر مایع شفاف باالی شیشه یک مایع غلیظ و سفید 
رنگ وجود دارد که به آن شیر منیزیوم می گویند. شما 
می توانید با خالی کردن مایع باالیی شیشه، مقداری از 
شیر منیزیوم را روی آفت بمالید. این ماده روی زخم 

را پوشانده و درد شما را کاهش می دهد.

اگر به هیچ یک از این مواد دسترسی ندارید کمی یخ 
روی زخم بگذارید.

چهکنیمآفتنزنیم؟

پیشگیری از آفت به دلیل عوامل متعدد ایجادکننده 
آن کار ساده ای نیست. با این حال رعایت برخی نکات 

به شما کمک خواهد کرد تا کمتر دچار آفت شوید.
از خوردن غذاهایی کــه باعث تحریک مخاط دهان 
می شوند و به آن ها آلرژی دارید   پرهیز کنید. غذاهای 

تند و پرادویه خطر ابتال به آفت را افزایش می دهند.
غذا یا نوشیدنی خیلی داغ نخورید چون باعث آزردگی 

مخاط شده و ممکن است باعث ایجاد آفت شود.
موقع غذاخوردن صحبت نکنیــد چون احتمال گاز 
گرفتن مخاط دهان در این حالت بســیار باال است و 

می تواند منجر به آفت شود.
بهداشــت دهان را رعایت کنید. بطور مرتب مسواک 
بزنید و نخ بکشــید تا باکتریهای دهان کاهش یابد. 
در ضمن یادتان باشــد با شدت زیاد مسواک نزنید تا 

مخاط دهان آزرده نشود
سعی کنید استرســهای روحی خود را تا حد امکان 

کاهش دهید
اگــر دچار کمبود آهن یا زینــک یا ویتامین ب-۱2 
هســتید حتما با خوردن مواد غذایی حاوی این مواد 

یا مکمل ها کمبود آن ها را جبران کنید.

ماندندرخانهدرزمانهمهگیریکووید۱۹بهمعنایآناستکهباید
تمامساعتهایروزراباهمسر،شریک،فرزندانیاوالدینبگذرانیم.
دراینمیانباالگرفتندرگیری،جروبحثودرمواردیخشــونت
چندانعجیبنیست.همهافرادتحتفشارهستندواضطرابوتنش
مضاعفیراتحملمیکنندونسبتبهآنچهاتفاقخواهدافتادنگران
هستند.اینمسالهباعثاحساسناراحتی،ناخوشیوتحریکپذیری
همهافرادمیشودامامساله،درموردکسانیکهدرمعرضخشونت
خانگیهستندمتفاوتاست.ماندندرخانهدرچنینشرایطی،برای

یکقربانیخشونتخانگیبهمعنایتجربهخشونتبیشتراست.

امنیتدیجیتال

رفتــار آنالین شــما می تواند یکی از 
بهانه های اصلی درگیری و خشونت 
در خانه باشد. برای آزارگران پیام هایی 
که به دیگران می فرستید و صفحاتی 
که در شــبکه های اجتماعی دنبال 
می کنید بهانه های خوبی برای به راه 
انداختن درگیری و دعوا هســتند. از 
یک کامپیوتر و تلفن هوشــمند امن 
استفاده کنید. دسترسی فرد آزارگر 
را بــه ابزارهای خــود محدود کنید. 
از اپلیکیشــن هایی اســتفاده کنید 
کــه رمزنگاری شــده اند و یا قابلیت 
اســتفاده از رمز عبور را دارند. هر چه 
رفتار آنالین امن تری داشــته باشید 
و هرچقدر دسترســی فرد آزارگر را 
محدودتر کنید، امنیت روحی و جانی 
بیشتری خواهید داشت. یادتان باشد 
که این کار پنهان کاری نیست. بلکه 
این یــک برنامه برای مراقبت از خود 

است.

برنامهایمنیبافرزندان

اگر فرزندانی دارید که قادر به همکاری 
با شما هستند باید برنامه ایمنی خود را 
با آنها در میان بگذارید. شماره تماس 
یک فرد مطمئن را به آنها بدهید تا در 
صورت لزوم با این فرد تماس بگیرند. 
از آنها بخواهید از روش های شما برای 

اجتناب از خشونت استفاده کنند.

یکساکاورژانسیتهیهکنید

همه قربانیان خشــونت خانگی باید 
یک ساک لوازم ضروری تهیه کنند. 
آماده ســازی چنین ســاکی در حال 
حاضر ضروری است. آنچه باید مهیا 
کنید مقداری پــول، لباس و مدارک 
شناســایی اســت تا در صورتی که 
مجبــور به ترک فوری خانه شــدید 

ضروریات در اختیارتان باشد.

استفادهازحمایتهایاجتماعی

برای کسانی  اجتماعی  فاصله گذاری 
که قربانی خشــونت هســتند یک 
معضل اساسی است. روابط اجتماعی 
برای قربانیان خشــونت بسیار مهم 
هســتند زیرا از میزان تنش و فشار 
روحی آنها می کاهد. در این شــرایط 
الزم اســت که روابط اجتماعی خود 
را به شــکل آنالین حفــظ کنید. با 
گروه های مشــاوره، گروه های حامی 
قربانیان خشونت خانگی، دوستان و 
اعضای خانواده در تماس آنالین باشید 
تا  از میزان فشــار و استرس ناشی از 

زیرسقف ماندن با آزارگر بکاهید.
بدون شــک در خانه مانــدن با فرد 
آزارگر به ایــن دلیل که امکان ترک 
خانه وجود ندارد بسیار دشوار است. 
اگــر نمی توانید خانــه را ترک کنید 
ســعی کنید خودتان یــک فضای 
صلح آمیز ایجــاد کنید؛ یعنی تا جد 
بهانه های خشونت را کاهش  ممکن 
دهید. در عین حال ضروری اســت 
مکانی در خانه داشــته باشــید که 
بتوانید در آن به آرامش برســید و در 

آنجا ورزش یا مدیتیشن کنید.

چندتوصیهکلیدیدربارهمسواکزدن

اهمیت مســواک زدن چیزی فراتر از خوشبویی دهان 
اســت. هر بار که از مسواک زدن طفره می روید،  باعث 
رشد باکتری ها و و تشکیل پالک های دندانی می شوید 
که موجب پوسیدگی و بیماری های لثه می شوند. اگر 
وسط روز زبان خود را به دندان های خود روی خط لثه 
بکشید، وجود ماده ای چسبناک یا زبر را روی دندان ها 

حس خواهید کرد. این پالک است.
خوشبختانه مسواک زدن باکتری ها را به هم می ریزد 
و در نتیجه باکتری ها در محل باقی نمی مانند، زیرا اگر 
باقی بمانند، شــروع به حمله به دندان ها می کنند. به 
عــالوه اگر پالک مدت زمان زیادی در محل بماند، به 
جرم تبدیل که ماده سفت و زرد رنگی است، می شود و 
در نتیجه موجب التهاب و خونریزی لثه ها می شود. اگر 
این جرم مدت زیادی روی دندان ها بماند،  ممکن است 

دندان های خود را از دست دهید.
 دقیقا مشخص نیســت پالک ها چه زمانی خطرناک 
می شوند، اما با یک بار مسواک نزدن فرایند پوسیدگی 
دندان آغاز می شــود، به خصوص اگــر این فراموش 

کردن ها تکرار شود.
سرسری مسواک زدن هم به همان اندازه بد است. دو بار 
مسواک زدن در روز و ترجیحا با خمیردندان فلورایدی 

و یک مسواک نرم در روز شوخی نیست. هربار مسواک 
زدن باید حدود 2 دقیقه طول بکشــد و همه سطوح 
دندان شسته شود، نه فقط دندان های جلویی که موقع 
خندیدن دیده می شوند. همچنین کشیدن روزانه نخ 

دندان توصیه می شود 
 مســواکی را انتخاب کنید که بــرس آن لبه های یا 
نوک های تیز یا دندانه دار که به دهان آسیب می زنند، 
نداشته باشد. دسته مســواک به وسیله سازنده تست 
شده باشد تا تحت شرایط استفاده معلوم دوام بیاورد. 
موهای برس مســواک با استفاده معمول نباید بریزد. 
مسواک  های برقی هم باید مجوز ایمنی مصرف را داشته 
باشند. اندازه و شکل برس مسواک باید طوری باشد که 
به راحتی وارد دهان شما شود و امکان دسترس به همه 

مناطق را به شما بدهد.
مسواک تان را هر سه تا چهار ماه یکبار، و حتی زودتر 

اگر برس مسواک ریشه ریشه شده است، عوض کنید.
آدامس،  خوشبوکننده ها و شستشودهنده ها،  نمی توانند 
جایگزین مسواک زدن شــوند. این سه موجب حس 
تازگی در دندان می شوند،  اما به گفته سوهاتا، مسواک 
زدن و کشیدن نخ دندان تنها راه های مؤثر در ازبین بردن 

پالک های دندان هستند.
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تغذیه

موادالزم:

نارگیل )شیرین شده( یک دوم  فنجان
خرده شکالت )سفید( یک دوم فنجان

خرده شکالت )کمی شیرین( یک دوم فنجان
بیکینگ پودر ۱ قاشق چای خوری

شکر دانه ای  دو سوم  فنجان
آرد 2 فنجان

تخم مرغ )سفیده( ۱ عدد
تخم مرغ بزرگ 2 عدد

نمک یک چهارم قاشق چای خوری
عصاره وانیل ۱ قاشق چای خوری

طرزتهیه:

فر را از قبل با دمای ۳5۰ درجه فارنهایت )۱77 درجه ســانتی گراد( داغ 
کنید. کف یک سینی فر را با کاغذ روغنی بپوشانید.

در یک کاسه ی بزرگ، آرد، شکر،بکینگ پودر )یا جوش شیرین(، نمک، 
خرده شکالت کمی شیرین، خرده شکالت سفید و نارگیل را هم بزنید.

در یک کاسه ی کوچکتر، تخم مرغ ها و وانیل و سفیده تخم مرغ را با هم 
بزنید تا خوب ترکیب شوند.

مخلوط تخم مرغ را در مواد خشــک بریزید و هم بزنید تا تقریباً مخلوط 
شــوند. خمیر دارای دانه های درشت خواهد بود و اصالً شکل پیدا نمی 

کند.
خمیر را روی یک تخته ی آرد پاشی شده پهن کنید و با دست های آردی 

ورز دهید تا به شکل یک توپ یکدست در بیاید.
خمیر را داخل سینی فری که آماده کرده اید قرار دهید و آن را فشار دهید 
تا به ضخامت 2.5 سانتی متر در بیاید و گوشه ها را پهن کنید تا خمیر 

شکل مستطیلی پیدا کند.
۳۰ تا ۳5 دقیقه در فر بپزید تا لبه های آن طالیی شود. سپس از فر بیرون 

بیاورید و آن را روی یک تخته قرار دهید.
بیسکاتی را به شکل برش هایی به ضخامت ۱ سانتی متر ببرید. می شود با 
یک چاقوی دندانه دار جای برش ها را مشخص کرد و با یک چاقوی فوق 
العاده تیز آن را برش داد.تکه های بیسکتی را روی یک سینی فر که کف 
آن را با کاغذ روغنی پوشانده اید بچینید. اشکالی ندارد اگر با هم تماش 

داشته باشند.
۱۰ دقیقــه در فر بپزید. همه ی آنها را از آن رو کنید و ۱۰ دقیقه دیگر 
بپزید. بگذارید 5 دقیقه در سینی فر بمانند و خنک شوند بعد روی توری 
خنک کننده بگذارید تا کامالً خنک شوند. بیسکاتی ها وقتی خنک می 

شوند سفت می شوند. 

از آن ها در یک ظرف محفوظ از هوا نگهداری کنید.

شیرینی)بیسکاتی(نارگیلی

بین فلفل های قرمز و سیاه و سفید، 
تفاوت هایــی وجــود دارد و هرکدام 
خــواص گوناگونی دارنــد که بهتر 
است قبل از اســتفاده در وعده های 
غذایی تان، از تفاوت آن ها باخبر شوید.
برخالف اینکه نام هر سه نوع مورد نام 
برده شــده فلفل می باشد، اما خواص 
و کاربردهای آن ها یکســان نیست و 

متفاوت با یکدیگر هستند.
فلفل ســیاه، ســفید و قرمز، همه از 
یک گیاه تهیه می شــوند. رنگ فلفل 
به زمان برداشت و شیوه عمل آوردن 
آن بستگی دارد. دانه های فلفل سیاه 
وقتی چیده می شوند که تقریباً رسیده 
باشند و به واســطه خشک شدن در 
آفتاب، الیه بیرونی شــان سیاه شده 
باشــد. بــا این حال، فلفل ســفید با 
جداسازی الیه بیرونی )قبل یا بعد از 
خشک شدن( و برداشتن دانه درونی 
فلفل به دست می آید. فلفل سفید هم 
مانند فلفل سیاه، از ادویه های محبوب 
و پُرکاربرد در سراســر جهان است و 
جایــگاه خاصی هــم در طب کهن 

داشته است.

فلفلسفید

همان طور که اشــاره شد این گونه از 
فلفــل، زمانی به دســت می آید که 
پوست بیرونی دانه ها بر اثر تابش نور 
خورشید خشک و باز شود. دانه های 
سفید درون این پوست ها، فلفل سفید 

است.
فلفل ســفید، عطر و طعم ماندگاری 
نــدارد و پــس از گذشــت زمان به 
سرعت رایحه آن از بین خواهد رفت. 
به دلیل رنگ ســفید این فلفل، بهتر 
است در غذاهایی از آن استفاده کنید 
که بخواهید رنگ یک دستی داشته 
باشند و دانه های فلفل در آن مشخص 
نباشند؛ مانند تهیه سس سفید و یا 

پوره سیب زمینی.
مهم ترین فواید فلفل سفید عبارتند از:

محققان دانشگاه  مقابلهباسرطان:
براســاس  می گوینــد  دال هــاوزی 
یافته های اخیرشان می گویند که فلفل 
ســفید می تواند در مقابله با سرطان 

کولون به بدن کمک کند.
 

کمکبههاضمه:فلفل سفید به بدن 
کمک می کند تا اسید هیدروکلریک 
ترشــح کند. این اســید برای هضم 
کردن پروتئین ها و ترکیبات غذایی 
دیگر الزم است. به عالوه، فلفل سفید 
حاوی مقدار زیادی فیبر است. فیبر 
موجــود در فلفل ســفید،  حرکات 
حلقــوی روده را تقویــت می کند و 
ترشــح شــیره های معده را افزایش 
می دهد. همیــن رونــد، هاضمه را 
راحت تر می کند، از مشکالتی مانند 
یبوست جلوگیری می کند و از بدن در 
مقابل ابتال به بیماری های خطرناک 
مانند ســرطان کولورکتال محافظت 
می کند. ویژگی دیگر فیبر، این است 
که می تواند کلسترول را از شریان های 
اصلی و عروق خونی دیگر خارج کند.

 
دفاع و انــرژی تولیــد به کمک
آنتیاکسیدانی:فلفــل سفید دارای 
مقدار مناسبی از منگنز است که یکی 

از کوفاکتورهای ضروری برای بعضی 
از آنزیم هــای مهــم و مؤثر در تولید 
انرژی و قوای دفاعی آنتی اکسیدانی 
محســوب می شــود. به عنوان مثال، 
رادیکال هــای آزادی کــه توســط 
میتوکنــدری تولید می شــوند، باید 
توسط همین آنزیم ها خنثی شوند و 
این آنزیم ها برای فعالیت مطلوبشان به 

منگنز نیاز دارند.
 

تقویتبهداشتدهانودندان:یکی 
از ویژگی های فلفل سفید، این است 
که با پوسیدگی دندان مبارزه می کند 
و دندان درد را هم ســریعاً تســکین 

می دهد.
 

تسکینمشکالتپوستی:مطالعات 
علمی نشــان داده اند کــه پیپرین، 
ترکیب موجود در فلفل سفید، برای 
مقابله با ویتیلیگو مؤثر است. بنابراین، 
اگر بــه این بیماری پوســتی مبتال 
هســتید، می توانید درباره استفاده از 
فلفل سفید با پزشک خودتان مشورت 

کنید.
 

کمکبهکاهشوزن:محققان دانشگاه 
سی جونگ در کره جنوبی می گویند 
که پیپرین موجود در فلفل سفید، این 
توانایی را دارد که مانع از شکل گیری 
سلول های چربی جدید شود و از این 

طریق با چاقی مبارزه می کند.
 

مؤثربرایتقویتسالمتاستخوانی:
فلفل سفید حاوی امالح مهمی مانند 
منگنز، مس و منیزیم است که همگی 
استخوان ها  اســتاندارد  تکامل  برای 
و اســتحکام مناســب آن ها ضروری 
محسوب می شوند. مصرف این ادویه 
خصوصاً برای افراد مسن تر و سالمند 
مناسب است، چون استخوان های آنان 
در این دوران در موقعیت تضعیف قرار 

می گیرند.

از  افــرادی کــه  : تقویتاشــتها
کمبود اشــتها و بی میلی به غذا رنج 

فلفلها
رنگهایمتفاوت،
خواصمتفاوت

می برنــد،  می توانند از فلفل ســفید 
به عنوان چاشنی اشــتهاآور استفاده 
کنند. درواقع، فلفل ســفید، اشتها را 
تحریک می کنــد و موجب بهبودی 
در عملکردهای گوارشی نیز می شود. 
اضافه کــردن مقدار کمــی از فلفل 
ســفید به غذای کودکان سخت گیر 
چــاره  می توانــد  مشکل پســند  و 

آشفتگی های مادران باشد.
 

مقابلهباسرماخوردگیوآنفلوانزا:
محققان توصیه می کنند که حتماً در 
زمستان از فلفل سفید استفاده کنید، 
چون این ادویه واقعاً توانایی های زیادی 
در مقابله با آنفلوانزا و سرماخوردگی 
دارد. فلفل سفید، ترشحات مزاحم در 
مسیر تنفسی را پاک سازی می کند که 

واقعاً برای بیماران مهم است.
 

اثرات  ضداســترس: و ضدالتهاب
ضدالتهابی فلفل ســفید، هم نفس 
افــراد را تازه و خوش بو می کند و هم 
تحمل پذیری یا اســتقامت در مقابل 
تنش و استرس را در انسان ها افزایش 
می دهد. این اثرات ضدالتهابی، فلفل 
ســفید را به یکی از ادویه های مهم 
بــرای تقویت سیســتم ایمنی بدن 

تبدیل می کنند.
 

تصفیهکنندهوتقویتکننده:فلفل 
سفید، عناصر و ذرات مضر را از بدن 
دفع می کند و عالوه بر رقیق ســازی 
خون، ایــن توانایی را هــم دارد که 
گــردش خون را تقویت کند. مصرف 
منظم ایــن ادویه، مانــع از ابتال به 
مشــکالت قلبی-عروقی و بعضی از 

سرطان ها می شود.

فلفلسیاه

فراوان ترین نوع از فلفل که در دسترس 
می باشد، فلفل سیاه است. این فلفل به 
طور طبیعی از الیه بیرونی که توسط 
تابش نور خورشــید به رنگ سیاه در 

آمده، به دست می آید.
عطر آن بسیار بیشتر از فلفل سفید 
است. همچنین ترکیب اجزای درون 
آن فواید زیادی برای ســالمتی دارد. 
فلفل ســیاه می تواند در مدت زمان 
طوالنی تری تازه بماند، بدون اینکه از 
خاصیت و عطر و طعم آن کم شــود. 
استفاده از فلفل سیاه به جای سفید 
در وعده های غذایی، به دلیل برتری 
عطر و ماندگاری بیشتر، رایج تر است.

فلفــل پرزهای چشــایی را تحریک 
می کند و پیامی به معده می فرستد 
که باعث ترشح اسید هیدروکلوریک 
و در نتیجه هضم بهتر غذا می شــود. 
اســید هیدروکلوریک بــرای هضم 
پروتئین هــا و دیگر مــواد غذایی در 
اســت. هنگامی که  معده ضــروری 
مقدار اسید هیدروکلوریک بدن کافی 
نباشد، غذا به مدت طوالنی در معده 
باقی می ماند که منجر به سوءهاضمه 
می شود. به عالوه، فلفل تعرق و ادرار را 
افزایش می دهد. فلفل همچنین اثرات 
مفید آنتی اکسیدان و آنتی باکتریال 

مؤثر را در خود نشان داده است. 

فلفلقرمز

هر ۳ نــوع فلفل می تواننــد هم در 
خواص دارویی مفید باشند و هم در 
طعم بخشی به غذاها؛ اما فلفل قرمز 
در بحث آنتی اکســیدان ها و اثرات 
مفیدی کــه بر روی ســالمت دارد، 

بسیار قدرتمندتر از دیگر انواع است.
همچنین فلفل قرمز بسیار تندتر است 

و طبیعت گرم آن نیز بیشتر است.
فلفل قرمــز نیز از میوه هــای کاماًل 
رســیده گیاه فلفل به دست می آید، 
با این تفاوت که فرایند خشک کردن 

دانه ها باید سریع انجام گیرد.

فلفلسبز

محصول نادرتر این گیاه فلفل ســبز 
است. برای تهیه آن دانه های فلفل به 
صورت زرد و نارس برداشت می شوند 
و سپس باید در معرض نمک یا سرکه 
قرار گیرند تا از تخمیر شــدن آن ها 

جلوگیری شود.
از میان آن ها فلفل سفید از همه تندتر 
و فلفل سبز از همه مالیم تر است. اما 
در مقابل فلفل های ســیاه و ســبز 
معطرتر از فلفل سفید می باشند. فلفل 
دانه سبز عطر گیاهی و فلفل دانه قرمز 

طعم شیرین و تند دارد.

*توصیه می گــردد جای خرید پودر 
فلفل، فلفل دانه بخریــد و خودتان 

آن ها را آسیاب کنید.

عسل هنگامی که همراه با آب ولرم و آبلیمو )آبلیموی تازه بدون شکر 
یا نمک( مصرف شــود می تواند به کاهش وزن شما کمک کند. افراد 
بسیاری این نوشیدنی را در آغاز روز به عنوان روشی برای تحریک کاهش 
وزن مصرف می کنند. عسل حاوی 2۶ اسید آمینه و برخی ویتامین ها و 
مواد معدنی ارزشمند است که بسیاری از آنها برای تقویت سوخت و ساز 
بدن مفید هستند. با تنظیم سوخت و ساز بدن، غذا به خوبی گوارش، 
جذب و استفاده می شــود، و چربی به انرژی قابل استفاده تبدیل می 

شود. از این رو، سالمت کلی انسان تقویت می شود.
آبلیمو ترکیبی سرشــار از ویتامین ث اســت که به پاکسازی و بهبود 
عملکرد کبد و تسریع ســوخت و ساز چربی کمک می کند. افزون بر 
این، آبلیمو عملکرد گلوتاتیون را افزایش می دهد که یک آنتی اکسیدان 

کلیدی برای مبارزه با رادیکال های آزاد و تقویت ایمنی بدن است.
به واسطه قدرت کاهش وزن آبلیمو در ترکیب با آثار محرک سوخت و 
ساز عسل، مصرف روزانه این نوشیدنی می تواند نتایج جالب توجه ای را 

به همراه داشته باشد.
عســل جایگزین خوبی برای شکر است. عسل را می توان در نوشیدنی 
های مختلف از جمله چای و آب لیمو استفاده کرد. همراه با مواد غذایی 

دیگر، از عسل می توان در تهیه دسرها نیز استفاده کرد.
برای افراد چاق و دارای اضافه وزن، عسل نه تنها می تواند خطر ابتال به 
اختالالت قلبی عروقی را کاهش دهد، بلکه وزن بدن را نیز افزایش نمی 
دهد. نتایج یک پژوهش نشان داد که مصرف عسل در مقایسه با شکر 

ممکن است به کاهش سطوح کلسترول بدن کمک کند.

اثر مثبت مصرف عسل بر کاهش وزن
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آرایش و زیبایی
داریوش                  604-۹80-5464
مژان                       604-3۱8-55۱7
ویدا )پوست و لیزر(    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-84۱6

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو )بهزاد(              604-35۱-4280
سیامک صالحی       778-۹۹5-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-۱342
604-338-4۱03                   Canucks
شهرام                   778-772-026۹
فرزاد                     604-35۱-۹606
778-8۹6-۱420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            604-240-0۱07
604-7۱0-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-44۱-2226
604-۹۹0-005۹                   Cyber
604-44۱-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   604-۹28-2224
جعفری )ترای سیتی(       604-۹6۱-60۱6
604-857-3070  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-26۱-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دی              604-770-۱433
رویال تراول            604-770-۱750
پرستو تراول            604-۹45-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  604-۹۱3-3486
باله ملی پارس         778-70۹-3432
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   604-464-470۱
محمد )تنبور(           778-8۹۱-۱54۱
علی حق بین )پیانو، ارگ( 604-64۹-۹744
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( 604-۹۹0-۹۹03
نیما قائمی )سنتور، دف(    604-77۱-6565
مهردخت مهیج )سه تار( 604-377-0870
سیمین ایران منش )نقاشی( 778-238-2۱42
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( 778-388-24۹8

اشرف آبادی )تار، سه تار( 604-375-۱272
محمد خرازی )گیتار( 604-55۱-3۹63
جمال صلواتی )آواز(  778-۹۱۹-۱672
انوشیروان )تار و سه تار( 604-760-2۹37
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( 604-365-47۱4

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5۱23

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     604-828-658۹
اتو چک آپ             604-472-۱544
604-۹3۱-4444)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-۹24-۹477
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
علی فراستی           604-83۹-۹۹38

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-470۱

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-۹۹0-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-78۱-۹746
پیروز الکتریک        604-765-332۹
رهام الکتریک         778-38۹-76۱5
وای.جی الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-۹84-77۱5
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-838-35۱3

ترجمه
حسین عندلیب )رسمی(  604-868-۹800
حمید دادیزاده )رسمی( 604-88۹-5854
فریبرز خشا             604-۹22-4600
سعید حدیدی          604-7۱6-7066
ملک جاه                  604-۹25-04۹0
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
میراندا قرشی          604-7۱5-5267
سوسن )ترجمه شفاهی(   604-307-8654
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   604-۹۹0-3000
آرش اندرودی )رسمی( 604-365-6۹52
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      604-338-7364
فراستی )خلیلیان(    604-83۹-۹۹38
باوند زنجانی           604-۹۹0-720۹

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-00۹6
حسن منوچهری        604-7۱۹-4۹25
سعید                           604-346-8۹25

تفریحات

شدو دی جی            604-۹87-۹855
سیامک )شعبده باز(  778-558-7080
یونیورسال دی جی   604-55۱-8883
فریبرز                     604-83۹-0۹0۹
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-۹88-۱070
سلوکی                   778-38۹-76۱5
حافظ                      604-۹84-4445
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
منصور خرسندی      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-76۱-7745
کاشیکاری )مهرداد(   604-۹۹۹-۱562
آریا                         778-882-0۹36

   604-726-7434 Renovation )کیوان(
پویان                     778-322-0845 
کامی                      778-385-705۹

امین                       604-78۱-7778   
خدمات بتون تاج     604-537-4۹43

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-8884
الدن کرامتی            604-۹80-7474
توران ایزدی یار       604-734-2۱۱4

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-70۹-۹۱۹۱

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-85۹-0۹85
مرکز خانواده نورت شور      604-۹88-528۱
سازمان موزائیک      604-254-۹626
نورت شور مالتی کالچرال    604-۹88-2۹3۱
واحد بهداشت نورت شور    604-۹83-6700
  604-5۹0-402۱             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8۹86
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-۱650
بنیاد ایران و کانادا    604-6۹6-۱۱2۱
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشی حمید        604-307-۱22۱
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-00۹۹
فرنس و شومینه      604-562-2530
۹۱۱ فرنس، بویلر   604-۹۹6-2727
778-3۱7-۹566          Advantage
مجید                      604-۹6۱-3840
فرزین                    604-5۱2-3783
604-723-0۱7۱     Satrap فرنس
لوله کشی و گرمایش  604-537-83۱2
لوله کشی )نوید(     604-56۱-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-5۱2-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-۹25-6800
تله ویدئو                 604-۹80-6874
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا )تاروت( فقط خانم ها     604-۹83-۹۱78
پوری فقط خانم ها           604-۹88-2۹۱3
مریم گیسا )تلفنی(   778-۹۹8-۱05۹

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-66۹-6766
پارس                     604-۹88-35۱5
رز مارکت                604-472-004۹
افرا                        604-۹87-7454

کپیالنو مارکت          604-۹7۱-5۹۹۹

قنادی
رکس                      604-۹73-0۱۱۹
گلستان                   604-۹۹0-7767

گل فروشی
گلباران                    604-۹87-۱4۱3

مشاور امالك

مجید طالبی             778-558-8272
فرشته رحیمی         778-8۹3-2275
مهرناز کاووسی      604-77۹-4۱46
علی فراستی           604-83۹-۹۹38

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      604-783-60۹7
آکادین )ناصر وحیدی(  604-۹80-20۱5

حسابداری صبا        604-46۱-۱66۱
بیژن جمشیدی       604-۹۹0-82۹2
حسابداری عزیزی  778-340-7704
604-35۱-477۱  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  778-۹8۹-5280

موکت شویی

شاهین                    604-۹45-753۹
رنگین کمان            604-6۱7-7۱64
ونکوور کلینینگ       604-763-34۱5

نشریات
پیوند ونکوور            604-۹2۱-4726
شهروند بی سی       778-300-44۱4
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بی سی         778-27۹-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-۹600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایی         604-876-۱3۱2
الهام معظمی         604-773-02۹8

بهروز کاهکش        604-88۹-434۹

ورزش

پیکان )فوتبال(        604-3۱8-50۹0
هاکز )فوتبال(          604-۹36-6464
604-۹۹0-82۹2  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

علی باطنی- باکاد    604-۹86-5554
داود قوامی              604-56۹-2080
فرشته رحیمی         778-8۹3-2275
سارا دادخواه           778-237-۱44۱
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایی            604-356-6032
باوند زنجانی           604-۹۹0-720۹

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-۹562
هما یحیوی            604-620-۹5۹8 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیری          604-۹86-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو )وست ونکوور(          604-787-۹3۱4
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت )وست ونکوور(    604-۹22-3435
Durant )کوکیتالم(      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

604-83۹-0244                     )K-12( کپیالنو
مهندس ابریشمی    604-724-45۹2
امتیازی  604-7۱0-۹602 دکتر حسن 
)ریاضی(  778-8۹5-5040 عرفان  مهندس 
)ریاضی، شیمی( 604-۹4۹-020۱ رحمتی  فریده 
استاد خیام              604-۹04-888۱
مهندس فیروزی      604-727-4883
بیولوژی( 778-862-4035 )شیمی،  پریسا فرمند 
604-764-88۱0 فیزیک(     )ریاضی،  ُدر  مهدی 
778-227-877۱ علیرضاعشقی)ریاضی( 
دروس(    604-8۱6-8360 )کلیه   Elite
604-727-5۹60 شیمی(   ( لطفی زاده  مونا 
778-888-2۱23 فیزیک(  )ریاضی،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-8۱7-۹۹33
محمدامین مقدسیان    604-2۱۹-۹744

باربری ، حمل و نقل

آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-۹70-2233
هرکول                   604-3۱8-۱3۹0
پانوراما                  604-200-۱282
هرکول                   778-846-2573
باربری پروژه )آرمین(   778-۹2۹-2725
  604-25۹-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-۹0۹۹

   

شیشه اتومبیل
604-460-04۹0    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          604-5۱8-0078
سعید فاضلی پور     604-5۱2-۱682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعی     778-708-0520

کتایون روحانی        604-۹88-5556
فریبرز خشا             604-۹22-4600
نیلپر هنرور              604-230-۹767
حسین کاموسی       604-۹86-5005
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
فراستی )گواهی امضا(   604-83۹-۹۹38

کامپیوتر
حمید                       604-506-83۱۹
 778-۹۱8-28۱5  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

604-436-۱4۱8  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( 604-7۱5-77۱2
علی فراستی           604-83۹-۹۹38

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
علی فراستی           604-83۹-۹۹38

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-۹562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-80۱2        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-88۹-434۹

نقاشی و تعمیرات 
ساختمان

»با قیمت نازل«
6۰4-۷۷۱-۱۷62

»هدایت« 

شانس اول را  
به هموطنان خود  

بدهید

نــیازمــندیهـا

تافل
انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، 

ایتالیایی و فارسی
6۰4-44۱-۷464
۷۷8-88۱-4۱39

Arman’s Construction Ltd.
بازسازى و تعمیرات ساختمان

حمام و آشپزخانه
نقاشى ساختمان

نصب انواع کفپوش
سرامیک، کاشى، لمینیت

و کلیه امور بازسازى

604-773-6374

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

6۰4-833-2869

BC 443۵۷ دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

وستوودپالتو،کوکیتالم
واحد دوخوابه بزرگ، ۱4۰۰ اسکورفیت،
طبقه همکف، بدون پله، با الندری مجزا،

ماشین ظرفشویی، آماده اجاره
 ماهیانه ۱5۰۰ دالر + یک سوم یوتیلیتی

۱472 ۶۰4-727-7۸74
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وودکرافت،نورتونکوور
یک اتاق مبله در وودکرافت اجاره داده 

می شود. دارای اینترنت و کیبل،
استخر، سونا، جکوزی

۱472 ۶۰4-۶۰۰-5۸۸۶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجاره

اگر جویای کمک، کارگر، 
کارمند و ... هستید؛  

 آیا وسایل خانه برای فروش 
دارید؟   آیا به سفر می روید، 

جویای همسفر هستید؟ 
 چیزی برای فروش، 

جایی برای اجاره، حرفه  و هنری 
برای عرضه دارید؟

آگهی خود را 
در صفحه پر تردد 

نیازمندی های پیوند 
درج کنید. 

۶۰4-۹2۱-472۶

همخانه

به یک همخانه در شهر کوکیتالم 
نیازمندم.

۱472 ۶۰4-۳۶۸-7۹۹5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همخانه در نورت ونکوور
آپارتمان همکف بزرگ، نزدیک به 

مراکز خرید و ایستگاه اتوبوس
آماده اجاره می باشد.

۱472 ۶۰4-7۰۰-۹۸۸۳
----------------------------

روزنامه پیوند را  آنالین بخوانید!
www.paivand.com

این مکان  برای آگهی شما

 رزرو شده است!

باماتماسبگیرید
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶
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فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)500-7361

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا

تـدریـس خصـوصــــی
شیمی، ریاضی

توسط: فریده رحمتی
با 20 سال تجربه آموزشی در کانادا

604-۹4۹-020۱
604-700-56۱5

شرکت  ساختمانی
Home Floor Decor

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

 انواع کفپوش (چوب، لمینیت، موکت، کاشی،...)
ساخت و نصب کابینت

درای وال

License, Warranty, Insurance and WCB

مسکونی کردن زیرزمین
 لوله کشی و برق

604.781.7778 (امین)
www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

نقاشی ساختمان
انواع پرده

این مکان  برای آگهی شما

 رزرو شده است!

باماتماسبگیرید
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

که  “حمایت”  روزنامه ی   139۵ بهمن   9 تاریخ  در 
روزنامه رسمی قوه ی قضاییه ی جمهوری اسالمی است، 
زندان های  غیابی  احکام  خود،  آگهی های  بخش  در 
بلند و کوتاه  مدتی را علیه برخی از منتقدان و مخالفان 
جمهوری اسالمی و هنرمندان منتشر کرد. بر اساس این 
آگهی ها خانم گوگوش )فائقه آتشین(، نیک آهنگ 
آرمین  مرضیه  روزنامه نگار(،  و  )کارتونیست  کوثر 
از  آرمین  محسن  دختر  و  وبالگ نویس  و  )نویسنده 
سعید  اسالمی(،  انقالب  مجاهدین  سازمان  اعضای 
اینانلو  تارا  کریمیان )مدیر تلویزیون ماهواره ای ِجم(، 
انواری  امین  حقیقت،  آرمان  هنرمند(،  و  )عکاس 
رستمی، فاطمه طبری قاضی، فرهاد نیکویی و سهراب 
امجدی به زندان )از 1۶ تا یک سال، اکثراً باالی چهار 
سال( محکوم شده اند. اتهام آنها فعالیت تبلیغی علیه نظام، 
توهین به خمینی و خامنه ای، توهین به مقدسات، و اقدام 

علیه امنیت کشور بوده است.
 در این نوشته بحث من در باب چرایی و ماهیت این 
احکام نیست بلکه می خواهم از زاویه ای دیگر یعنی عدم 
انعکاس آن در رسانه های فارسی زبان خارج کشور )به 

جز یک وب سایت( بدین موضوع بپردازم.
       تا زمانی که این نوشته را می نویسم بعد از حدود یک 
ماه، وب سایت “تقاطع” )که مخاطب کمتری در مقایسه 
با رسانه های بزرگ تر دارد( برخی از این احکام را منتشر 
کرده است و وب سایت ها و رادیوها و تلویزیون های 
فارسی  زبان مثل صدای امریکا، رادیو فردا، بی بی سی 
فارسی، رادیو زمانه، دویچه وله، و رادیو فرانسه - که 
همه از منابع عمومی برای کار خود استفاده می کنند 
گروه های  و  افراد  برای  شدن  »صدا  آنها  مأموریت  و 
بی صدا«، جریان آزاد اطالعات، و »شکستن سد سانسور« 

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

 عدم انتشار این خبر سه علت می تواند داشته باشد:
 1( در اولویت خبری نبودن سرکوب ها در جمهوری 
بی بی سی  )مثل  رسانه ها  این  از  برخی  که  اسالمی 
بوده اند.  متهم  بدان  همیشه  امریکا(  صدای  یا  فارسی 
منتقدان این دو رسانه از عدم تنوع مهمان ها )علی رغم 
چپ گرایان  نوشته های  و  دیدگاه ها  همیشگی  انتشار 
رهبر جمهوری  دوستداران  و  مذهبی  اصالح طلبان  و 
برنامه ها داشته  اسالمی که آن هم می تواند جایی در 
اخبار  رفتن  به حاشیه  و  برقرار شود(  توازن  اگر  باشد 
منظر جمهوری  از  ساختارشکن  افراد  و  گزارش ها  و 

اسالمی شکایت می کنند.
 البته بی بی سی فارسی در سیاست های محدود سازی 
خود هوشمندانه تر از صدای امریکا عمل می کند و بدون 
درست کردن فهرست سیاه و با دعوت بسیار محدود 
از افراد ناهمرنگ تالش می کند با درست کردن ظاهر، 

مبانی اسالمگرایی و جریان چپ را که امروز مؤتلف 
اسالمگرایی است کمتر مورد انتقاد قرار دهد. این را هم 
اضافه کنم که سخن من در مورد برخی از کارکنان این 
رسانه ها که با عشق و عالقه کار می کنند نیست؛ در مورد 

تصمیم گیران و سیاست گذاران است.
 توجه کنید که نویسنده ی این مطلب همیشه قدردان 
مالیات دهندگان غربی برای تاسیس و تداوم این رسانه ها 
محدود کننده ی  مرزهای  داشته  تالش  و  است  بوده 
آنها را علی رغم برخی اتهامات بشکند در حالی که به 

نحوه ی سازماندهی و کار آنها نیز انتقاد دارد.
 2( عدم انجام وظایف حرفه ای و ماموریت این رسانه ها 
که در بسیاری از موارد در کار این رسانه ها به چشم می 
خورد. این که نویسنده ی این مطلب قبال و اکنون با برخی 
از آنها به صورت آزاد همکاری داشته و چند سالی است 
از برخی از آنها رسما )رادیو زمانه، صدای امریکا( و از 
برخی از آنها به طور غیر رسمی منع یا محدود شده 
)بی بی سی فارسی( مانع از بیان این انتقادات نمی شود. 
به این رسانه ها  ایران  برخی از روزنامه  نگارانی که از 
کار  )که  براندازی  رهیافت  میان  توانند  نمی  می آیند 
روزنامه نگار نیست( و رهیافت انتقادی و جستجوگرانه 
و  بدیل  رسانه های  در  باالخص  روزنامه نگار  کار  که 
سدشکن سانسور است تمایز ایجاد کنند و بدین علت 

ماموریت خود را فراموش می کنند.
3( همراهی با البی جمهوری اسالمی که البته مانع از 
انعکاس اخبار سرکوب و مخاطرات امنیتی اسالم گرایی 
ریاست  دوم  دوران  در  می شود.  اسالمی  و جمهوری 
سازی  خشنود  دولت،  این  سیاست  اوباما  جمهوری 
جمهوری اسالمی و به دست آوردن دل ولی فقیه بود 
و به همین علت فردی در سردبیری صدای امریکا قرار 
گرفت که سال ها زیر دست احمد جنتی در سازمان 
تبلیغات اسالمی کار می کرد و حتی بعد از خروج از 
ایران برای یک بار انتقادی از آن سازمان و سیاست هایش 

به عمل نیاورد.
شواهد کافی برای حضور افراد نزدیک به البی جمهوری 
پرداخت  مثل  دارد؛  امریکا وجود  اسالمی در صدای 
حق الزحمه یادداشت  نویسی به خانم باربارا اسلوین که از 
نزدیکان البی جمهوری اسالمی است و اخراج چندین 
تن از همکاران این رسانه که نگرش انتقادی به رفتار این 
موسسه در انعکاس اخبار و گزارش ها داشته اند. مدیران 
صدای امریکا به قرارداد و همکاری بسیاری از افراد به 
علت کمبود بودجه یا محدودیت پرداخت به مهمانان 
پایان داده اند و می گویند اصوال بودجه ای برای پرداخت 
به تحلیلگران برای نوشتن مطلب ندارند؛ اما برخی از 
نزدیکان البی جمهوری اسالمی از این جهات مستثنا 

بوده و هستند.
 

شغل و شهروندی به اضافه   انجام ماموریت ممکن است 
برای  محیط هایی  به  تدریج  به  فارسی زبان  رسانه های 

کسب شغل و شهروندی تبدیل شده اند که در اصل 
آن مشکلی نیست و باید قدر آن را برای روزنامه  نگاران 
ایرانی دانست اگر که ماموریت ها فراموش نشود و واقعا 
صدای  در  ویژه  )به  خویشاوندان  نه  و  روزنامه نگاران 
امریکا( استخدام شوند. این موضوع وجه دوم را تقویت 
می کند. از این جمله  است: استخدام روزنامه  نگارانی که 
اسالمی  هنوز در چارچوب محدویت های جمهوری 
عادت  نظام  آن  محدودیت های  )به  می کنند  عمل 
کرده اند( یا بدان نظام دل بسته اند )به صفحات توییتر 
یا فیسبوک آنها رجوع کنید(؛ انتشار اخباری که حتی 
می کنند  منتشر  روز  هر  داخلی  زرد  های  سایت   وب  
نتیجه  و  داخلی  سلبریتی های  موز،  کمبود  اخبار  مثل 
اخبار  به  یا تقدم بخشیدن  دیدارهای ورزشی داخلی؛ 
مقامات در برابر اخبار رویدادها. همه ی افراد حق دارند 
در کشورهای غربی از آزادی بیان خود استفاده کنند اما 
شهروندان غربی نیز حق دارند منابع خود را در اختیار 
کسانی که به نظام سرکوب و تروریسم دلبستگی دارند 

نگذارند.
از  بسیاری  در  پس زمینه  دادن  یا  انتقادی  نگرش   
گزارش های این رسانه ها غائب است. باال بردن میزان 
انعکاس  برای  خوبی  توجیه  روزانه  ویزیت  و  کلیک 
اخبار وب سایت های زرد از جیب مالیات دهنگان غربی 

نیست.
 

دیگر  موضوع  خویشاوندی-   و  محفلی  روابط 
این  کادر  استخدام  در  و خویشاوندی  محفلی  روابط 
رسانه ها است. بسیاری از خبرنگاران این رسانه ها هنوز 
ضد  و  اسراییلی  ضد  امپریالیستی،  ضد  کوله  بارهای 
سرمایه داری خود را یدک می کشند و از منابع غربی 
برای پیشبرد دیدگاه  های مارکسیستی و چپ خود بهره 
می برند. “رادیو زمانه” نمونه  ی خوبی است از این جهت. 
امریکایی  اسراییلی و ضد  این وب سایت موضع ضد 
دارد و حتی حاضر نیست دیدگاه مقابل را منتشر سازد. 
بی بی سی فارسی از منظر عدم نگرش انتقادی به هاشمی 
رفسنجانی و جناحی که میانه رو می داند مثال زدنی است.

 
اسالمی  تبلیغاتی جمهوری  تولیدات دستگاه  رله  
داخلی  اخبار  رله ی  رسانه ها  این  مشکل  بزرگ ترین 
بدون هیج تحلیل یا افزوده ای است. اتفاقاً عدم انتشار 
وب سایت ها  در  غیابی  حبس  احکام  به  مربوط  خبر 
در  آن  انتشار  عدم  هم زمان  و  داخلی  های  روزنامه   و 
رسانه های فارسی زبان خارج کشور نشان می دهد که 
آنها بیشتر به رله کردن اخبار داخلی می پردازند بدون 
و  سیاست ها  داخلی  خبرگزاری های  اینکه  به  توجه 

از آنها رسانه های  پیروی  فیلترهای مشخصی دارند و 
فارسی زبان را از ماموریت اصلی خود دور کرده است. 
در بسیاری از موارد این رسانه ها تا وقتی از چند منبع 
داخلی خبری را نگیرند منتشر نمی کنند؛ گویی تکرار 
یک خبر در وب سایت های زنجیره ای تحت حکومت 

سپاه و نهادهای امنیتی وثوق ایجاد می کند.
یکی از اقداماتی که می تواند در اتاق خبر رسانه های 
فارسی زبان خارج از کشور تحولی اندک ایجاد کند 
)غیر از بازآموزی خبرنگاران در باب افسانه های چپ ها 
ممنوع کردن  امپریالیسم(  و  استعمار  و  دربارهء غرب 
آنها از رله ی اخبار تبلیغاتی و مقاماتی وب سایت ها و 
روزنامه های داخلی است. استفاده از آنها برای آگاهی 
از آنچه در فضای تبلیغاتی جمهوری اسالمی می گذرد 
ابزار تنبلی و آسودگی در باب  مشکلی ندارد اگر به 

اطمینان منبع و “کات و پیست” تبدیل نشوند.
 تا زمانی که این نوشته را می نویسم حدود ۴ هزار شماره 
از روزنامه ی »حمایت« که احکام قوه ی قضاییه را منتشر 
می کنند منتشر شده است. یکی از کارهای رسانه های 
پیدا  و  نسخه  این چهار هزار  بررسی  از کشور  خارج 
کردن مواردی از این قبیل است که البته زحمت بسیار 
بیشتری نسبت به رله ی اخبار دستگاه تبلیغاتی جمهوری 
اسالمی دارد. اگر کوتاهی رسانه های فارسی زبان در حد 
غفلت از مورد فوق بود می شد از آن گذشت اما یک 
الگو در اداره ی این رسانه ها و روال کار آنها وجود دارد 
که مانع از دیدن این گونه اخبار و گزارش آنها می شود.

 رسانه  بدیل -  ندیدن این گونه اخبار از سوی کارکنان 
بخش خبری رسانه های فارسی زبان قابل پذیرش نیست 
چون ماموریت آنها دیدن این گونه اخبار و گزارش آنها 

است. 
از کارکنان  بسیاری  اینکه  این غفلت، در  از  فراتر  اما 
این رسانه ها هنوز به جمهوری اسالمی یا مبانی فکری 
و نظری این نظام وفادارند و خواهان تداوم آن هستند 
هیچ شکی نیست. نوع مطالبی که آنها می گذارند یا 

نمی گذارند موید این موضوع است. 
می خواهند  کشور  خارج  فارسی زبان  رسانه های  اگر 
رسانه ی بدیل یا آلترناتیو باشند یا یک جای خالی را 
پر کنند هم در سیاست خبری، هم در منابع، هم در 
مبانی و اصول گزارشگری  استخدام، و هم در  نحوه  
باید متفاوت با دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسالمی 
عمل کنند و در واقع »از بی ادبان ادب بیاموزند«؛ چون 
در ایران امروز رسانه  به معنای عرفی اش وجود ندارد. هر 
آنچه وجود دارد دستگاه تبلیغاتی است که برای جلب 
مخاطب یا آتش تهیه، از اخبار مهندسی شده هم در میان 

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

این  که  است  دهه  دو  نهایت  در  و    - اصالح  غیبت 
رسانه ها مدام مورد انتقاد روزنامه نگاران، دانشگاهیان، 
و مخاطبان خود )در اظهارنظرها و رسانه های اجتماعی( 
قرار می گیرند اما حتی یک بار شنیده نشده آنها تالشی 
برای اصالح وضعیت خود انجام دهند: برای کارکنان 
های  سیاست   در  بگذارند؛  بازآموزی  دوره های  خود 
 شان به طور شفاف تجدیدنظر کنند؛ سفارش تحقیق های 
انتقادی در مورد کارشان بدهند و آنها را منتشر سازند؛ و 
کارکنانی را که بر اساس روابط محفلی و خویشاوندی 

استخدام شده اند کنار بگذارند.

مجید محمدی

دارالـترجمه   ایـرانیـان
Iranian Translation Centre

* ترجمه ریز نمرات،  شناسنامه، پاسپورت
* ترجمه سند ازدواج و طالق، اسناد ملکی، پر کردن نامه های اداری حقوقی و شخصی

* تدریس کتاب سیتیزن شیپ و تابعیت کانادا

حمید دادیزاده 
مترجم دادگاه های پناهندگی و دیگر ارگان های دولتی

مترجم مورد پذیرش ICBC، ترجمه گواهینامه و نامه های بیمه ایران

Tel: (604) 889-5854   Email: hdadizadeh@yahoo.com
1239 Coleman Street, North Vancouver

»مالقات با تعیین وقت قبلی«

یاریبهبزرگساالنازکارافتاده
نورثشوروونکووربزرگ
درتهیهوتحویلارزاق

)پرداختهزینهارزاقبهعهدهخودبزرگساالنمیباشد(
»فقطدوساعتدرهفته«

بنیاد داوطلب و غیر انتفاعی
Immortal Canadian Disaster Outreach  

»برای تهیه وتحویل ارزاق به بزرگساالن ازکارافتاده  در نورث 
شورو ونکوور بزرگ «

 )پرداخت هزینه ارزاق با خود بزرگساالن میباشد( 
نیاز مبرم به راننده با سالمت کامل و وسیله نقلیه را داراست.
خواهشمند است با ایمیل ویا تلفن مندرج  دراین اطالعیه 

مهم تماس بگیرید.
 درصورت نداشتن وسیله نقلیه متذکر شوید  

در چه زمینه ای می توانید داوطلبانه ما را یاری نمایید.
به داوطلبان از جانب وزیر تقدیرنامه و گواهینامه اعطا 

خواهدگردید.

با سپاس خدمت گزار همگی - حسین میرهاشمی

Sid Mirhashemy
sidmengubc@gmail.com   (604)764 2743

Important Community 
Press release

 to help disable seniors

Immortal Canadian Disaster Outreach 
 (I CAN DO) A volunteer 
non- profit organization

Looking for healthy volunteer drivers 
with vehicle (only two hours per week)

 in the North Shore Shore & Greate 
vancouver to deliver supplies to disable 
seniors who can not function. (The costs 
of supplies will be paid by the Seniors)  

If you don't have a vehicle please 
contact the given email / phone 

& let us know in what area you can volunteer.
The volunteer will receive

 certificate /medal from the Minister.

کرونا با روان ما چه می کند؟

ثانی،  عبداللهــی  حســین  دکتــر 
روانپزشــک و روان درمانگر ســاکن 
کانادا به پرسشهای رادیوزمانه دراین 
باره پاسخ میدهد. او و همکارانش در 
کانادا در حال حاضر کمپین کمک به 

درمانگران کرونا را اداره میکنند.

مردمدربیشــترکشورهایجهان
کرونا بحران بــا مواجهه امروزدر
اضطرابزیــادیراتجربهمیکنند.
شــماچهمیزانازایناضطرابرا

طبیعیمیدانید؟
اضطــراب یکی از هیجانــات منفی 
اســت اما هیجانات، چه مثبت و چه 
منفــی در نهایت مــا را از بحران ها 
حفــظ می کنند. فقط زمانی که حد 
این هیجانات به ویژه هیجانات منفی 
بیشتر شود ما دچار مشکل و احتماال 
دچار بیماری می شویم. اضطراب یکی 
از این هیجانات منفی است که وقتی 
به میزان مناسب در ما وجود داشته 
باشد به ما هشدار می دهد و ما را در 
برابر حوادث ناشــناخته ای که اتفاق 
می افتند یا قرار اســت در آینده رخ 
بدهند محافظت می کند؛ به این شکل 
که کمــک می کند ما از ظرفیت های 
روانی مان برای نشــان دادن واکنش 
مناســب اســتفاده کنیم. اگر ما در 
برابر یــک حادثه جدیــد، اضطراب 
الزم را نداشــته باشیم، نمی توانیم به 
آن حادثه پاسخ مناسبی بدهیم. اگر 
میزان اضطراب زیاد هم باشد ما دچار 
پانیک خواهیم شد و تمرکزمان را از 
دست خواهیم داد. بنابراین اضطراب 
فانکشنال یا کمک کننده، اضطرابی 

است که به اندازه باشد.

چطورمیشوداضطرابطبیعیوبه
اندازهداشت؟

سیستم هیجانی ما به صورت خودکار 
و واکنشی عمل می کند. یعنی فرآیند 
آن در بخشی از مغز ما  اتفاق می افتد. 
بنابراین ما هیچ نقشی در شکل گیری 
میــزان هیجان نداریــم. بلکه میزان 
هیجــان و از جمله اضطراب که یک 
هیجان منفی است به تجربه های قبلی 
ما و میزان باثباتی روان ما بســتگی 
دارد. اگر ما روان باثباتی داشته باشیم 
و تجربه های قبلی ما خیلی تجربه های 
ناراحــت کننده ای نباشــند واکنش 
هیجانــی ما یعنی اضطراب نســبتا 
طبیعی خواهد بود و به نسبت اتفاق 
جدیدی که رخ می دهد واکنش نشان 

خواهیم داد.

اضطراب و ترس بشری جامعه آیا
شدیدیرادرمواجههباکروناتجربه
میکند؟آیاافرادمیتواننداضطراب
راکنترل ازشــرایطفعلی ناشی
کنند؟واکنشطبیعیبهبحرانیکه
جهانماامروزباآندستوپنجه

نرممیکندچهمیتواندباشد؟

دراینشرایط،قرنطینهچهاثراتیبر
سیستمروانانسانمیتواندداشته

باشد؟
اثرات مخرب! البتــه در کوتاه مدت 
شــاید اثرش کمتر باشد. قسمتی از 
تعادل روانی مــا از طریق اطالعات و 
احساساتی که از انسان های اطرافمان 
می گیریم ایجاد می شود. حتی وقتی 
یک نفــر را در آسانســور می بینیم 
و بیــن مــا و او نگاهــی رد و بدل 
می شود این به تعادل روانی ما کمک 
می کند؛ ارتباطات نزدیک تر که دیگر 
جای خود دارنــد. بنابراین قرنطینه 
شــدن در دراز مدت می تواند اثرات 
روانی زیادی داشــته باشد از جمله 
افسردگی به ویژه در افرادی که زمینه 
بیماری افسردگی و پانیک دارند این 
بیماری ها می توانند تشــدید شوند. 
اما باید دید چــه می توانیم بکنیم؟ 
یا باید بگذاریم ویــروس انتقال پیدا 
کند یا احتمال اثرات روانی قرنطینه 
و برخی سخت گیری ها بیشتر شود. 
چون شــیوع ویروس با خطر مرگ 
و میر همراه اســت و بسیار جدی تر 
سخت گیری  اعمال  بنابراین  اســت 
و قرنطینه در اولویت ســازمان های 
بهداشــتی و دولت ها قرار می گیرد. 
اما اگر از من بپرســید می گویم که 
خوب اســت بتوانیم مردم را آموزش 
بدهیم بــه رعایت فاصله اجتماعی و 
حتی بازار و سیستم های کار را مجاب 
کنیم که با فاصله قابل قبول افراد از 
هم به فعالیت ادامه دهند و مثال افراد 
در آشــپزخانه های مشترک محیط 
کاری غــذا نخورند و مــوارد دیگری 
که باید رعایت شود. اما چون جوامع 
به این روش ها عــادت ندارند اعمال 
سخت گیری و قرنطینه برای دولت ها 
راحت تر است تا آموزش مردم. حتی 
به نظر می رســد نمی توانیم آموزش 
فاصله اجتماعی را به صورت یک الگو 
برای همه جوامــع اجرا کنیم. قطعا 
آموزش مردم در جوامع دمکراتیک تر 
راحت تر اســت چون مردم به دولت 
اعتماد دارند و قابل تربیت تر هستند 
یعنی می تواننــد رفتارهای جدید را 
یاد بگیرند و اجرا کنند. اما در جوامع 
غیردمکراتیــک مردم این قابلیت که 
یک رفتار جدید را یاد بگیرند، کمتر 

دارند.
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فروردین:اگــر شــما به خاطــر اینکــه وارد مرحله جدیدی شــده اید و 
توانایی هایتان دگرگون شده است کمی احساس یأس می کنید، نگرانی به 
دلتان راه ندهید. به جای اینکه دوران گذشته را بازسازی کنید، به لحظه حال 
توجه کنید. اما تا وقتی که خودتان کامالً آمادگی ندارید لزومی ندارد که 

احساسات خود را با دیگران در میان بگذارید.

اردیبهشت: ممکن اســت در ذهن تان شــما یک پرنــده آزاد باشید، اما 
کارهای روتین و روزمره فرصت کمی در اختیار شما قرار میدهد تا مجالی 
برای خیال بافی داشــته باشید. شــما راحت می توانید راه حل رهایی از این 
موقعیت دشوار و پیچیده را بیابید. ممکن است کمی پیچیده باشد؛ به هر حال، 

اولین قدم همیشه دشوار است. 

خرداد : شما در عین حال که کامالً اهداف خود را شناخته اید، روز به روز 
بیشتر رشــد کرده و تواناتر می شوید. شما کارهای زیادی برای انجام دادن 
دارید، ولی به خاطر اینکه وقت زیادی دارید، دوست دارید کارهای بیشتری 
انجام دهید. خوشــبختانه شما برای متعادل کردن زندگیتان آمادگی کامل 

دارید. همین برای لذت بردن شما از زندگی کفایت می کند. 

تیر: شــما یک بار دیگر با تناقض و تضادهای بین ایده های خوب خود و 
آنچه پیرامونتان می گذرد روبه رو شده اید. شما وقتی که می بینید قادر نیستید 
با کار سخت به سادگی هر مشکلی را حل کنید به خودتان شک می کنید. 
اما خوب نیســت که با تجزیه و تحلیل کردن عملکرد خود وقت را تلف 

کنید. فقط از جایتان بلند شوید و هرچه در توانتان است انجام دهید. 

مرداد : اگر چه ممکن اســت احســاس کنید به واقعیت چســبیده اید،  اما 
رویاهایتان ممکن است رشد کنند و به طور موقت بر شما غلبه کنند. شما باید 
راهی برای غلبه بر ترس تان از پیش رفتن و جلو رفتن در مسیری جدید پیدا 
کنید. نگران نباشید؛ حتی در دریای خیاالت تان غرق شدید مطمئن باشید به 

زودی به ساحل نجات دست خواهید یافت.

شهریور : شما در حالیکه می دانید چگونه به جایی برسید که متفاوت باشید، 
ممکن است طرز فکری محکم در مورد ایده آل های آینده نداشته باشید. اگر 
به چیزهایی که می خواهید اطمینان کامل دارید بدین معنی نیست که آنها 
با داشــتن برنامه عملی و کاربردی تضاد ندارند. اما نباید زیاد وارد جزئیات 

بشوید. منتظر روزهای بعدی باشید.

مهر :  شــما حس می کنید که در لبه یک پرتگاه ایستاده اید، جایی که به 
اندازه جهانی ناشناخته و بزرگ وسعت دارد. شما آماده اید که درون پرتگاه 
بپرید، پرواز کرده و یا با چتر نجات پایین بروید؛ اما صدایی از درونتان فریاد 
می زند: نه! به صدایی که از درون خودتان برمی آید توجه کنید قبل از اینکه 

آینده خود را تباه کنید به پشت سر خود و زمان گذشته نگاهی بیندازید.

آبان : ادراک و احساس شما ممکن است اکنون بسیار دقیق باشد، اما این به 
معنی این نیست که شما می توانید بر پایه نتیجه گیری های خود عمل کنید، 
مشکل اینجاست که شما می توانید عیب و ایرادها را ببینید،  هم در خودتان و 
هم در دیگران. یک سیاست زیرکانه می تواند ادامه گر یک مشاهده باشد،  

اما قبل از اینکه هر نوع تصمیمی بگیرید چند روزی صبر کنید .

آذر : شــما هم اکنون با دیدگاهی بی طرفانه راجع به دوســتی هایتان فکر 
می کنید و بنابراین به راحتی می توانید با نگاهی متفاوت به همه چیز بنگرید. 
ارتباط و تعاملهایتان با دیگران ممکن است منشا اصلی ناراحتی هایتان باشد، 
اما نباید اجازه دهید که این ناراحتی شــما را به شــک و بدبینی بکشــاند. 

چیزهایی را که آموخته اید را با آنچه از قبل می دانستید ترکیب کنید.

دی : اگر شما اکنون وظایف خود را به خوبی انجام ندهید، شاید دیگران 
بیایند و این کار را برایتان بکنند. جالب اینجاست که اگر آنها شما را سرزنش 
کنند، شما هم به آنها ایراد می گیرید که چرا در زندگی شما دخالت می کنند. 
با وجود این شما مجبورید سخت کار کنید تا زندگی تان را تغییر دهید و 

مسوولیت های خود را انجام دهید.

بهمن : ممکن است فکر کنید که دوباره به مسیر درست خود بازگشته اید 
مخصوصا اگر با موفقیت مشکلی را که بوجود آمده بود حل کرده اید. اما 
متاسفانه ممکن است هنوز این مشکل کامال حل نشده باشد حتی اگر همه 
چیز درست و خوب به نظر می رسد. شما مجبور به تکرار گذشته نیستید. با 

این حال هنوز جزییاتی مانده که باید مشخص شوند.

اســفند : به نظر می رســد اگر ابرهای تیره از آســمان زندگی شما کنار 
بروند و آســمان تان صاف شــود، شما بتوانید دید روشــنی از اتفاقاتی که 
در آینده برایتان می افتد داشــته باشید. شما تا حدی قادر به دیدن چیزهایی 
که می خواهید هستید و می دانید که چگونه باید به آنهادست یابید. باکمی 

پشتکار   قادر خواهید بود که رویاهای همیشگی خود را معنی ببخشید .

فال هفته

جدول سودوکو

آسان

متوسط

سخت

میــدان راه آهــن شــاید به نظــر خیلی ها 
قدیمــی و ناامن بیایــد اما قــدم زدن در 
پاســاژ دریانــی بــا آن کافــه  و رســتوران و 
میهمانسراها حسی شبیه نگاه کردن به 
یک عکــس قدیمی دارد. بــا این تفاوت 
مســافران  و  شــلوغی  آن  از  دیگــر  کــه 
ســاک بدســتی که از شهرســتان به اینجا 
می آمدنــد تــا در میهمانســراها جاگیــر 
شــوند خبری نیست. روزگاری که به قول 

آقای کلوانی میهمانسرادار قدیمی: »اگر 
اینجــا انــدازه یــک موزاییک جا داشــتی 
می توانســتی روزی 200 تومــان کاســبی 

کنی.«
خورشــید باالی میدان راه آهن ایســتاده 
و بــاد پرچم هــای کوچــک ســبز و قرمــز 
و آبــی کــه سراســر میــدان بــه ریســه ها 
آویزان اســت را تکان می دهد. تاکســی و 
شخصی ها بسرعت پر و خالی می شوند. 
مســافران بــا عجلــه خــود را بــه ورودی 
راه آهن می رســانند تا از قطار جا نمانند. 
در غذاخوری هــای ضلــع شــرقی میدان 
چنــد نفــری مشــغول خــوردن چایــی و 
کشــیدن قلیان هســتند. فونــت قدیمی 
همــان  هنــوز  شیشــه ای  درهــای  روی 
اســت کــه بــوده و انــگار کســی حوصلــه 
مدرن کردن ســردر یا داخــل مغازه ها را 
ندارد. تــوی خیابان بیگی مردان به نظر 
بی دلیل روی ســکویی پشــت بــه میدان 

ردیــف نشســته اند. پیرمــردی از داخــل 
کیســه قدیمــی کــه جلــوی پایش اســت 
شــلواری جیــن را بیــرون می کشــد نــگاه 
می کند. پســری جوان با صورتی که انگار 
اســتخوان هایش تــا چنــد لحظــه دیگــر 
بیــرون می زند از موتورســواری بســته ای 
می گیــرد و در چشــم بهــم زدنــی غیب 
می شــود. ابتدای خیابان بیگی هم چند 
نفر مشــغول فروش انگشترهای مردانه 
هســتند. کاســبان بی مغــازه میــدان کــه 

شاهدان عینی سال های رفته هستند.
دســتانی  و  بزرگتــر  ســایز  چنــد  کتــی 

رنگارنــگ از عقیــق و فیــروزه کــه زیر نور 
می درخشــند. 50 ســاله بنظر می رسد و 
می گوید 27 سال است اینجا می ایستد و 
همه آدم های این دوروبر را می شناســد. 
اتاقی کرایــه کرده و شــبی 17 هزارتومان 
پولــش را می دهــد. به قــول خودش چه 
فرقی می کند کجــا زندگی می کند و چی 
می خــورد. او راســت یا دروغ خــودش را 
بدون خانواده و تنها معرفی می کند و از 
کارهایی که در این سال ها داشته می گوید 
همین طور که حرف می زنیم صدای آواز 
کوچه بازاری از پشــت ســرمان خیابان را 
پــر می کنــد. مردی بــا لبــاس چهارخانه 
قرمــز و آبــی و شــکمی ورم کــرده از راه 
می رســد. ضبط کوچکی را حائل شــکم 
کــرده و وقتــی بــا انگشــتر فــروش حرف 
می زند جای خالی دندان هایش نشان از 
گذشــته اش می دهد. مرد انگشتری او را 
یکی از قدیمی هــای این اطراف معرفی 

می کنــد. همین طــور کــه ســعی می کند 
دســتش  از  را  انگشــتری  نکنــد  نگاهــم 
»70تومــان  می گویــد:  و  درمــی آورد 
می خری؟« دختربچــه ای فال فروش از 
پشــت ســر دائم تکرار می کند: »عمو به 

من پول می دهی؟«
در رســتوران خالی مردی تقریباً 60ساله 
از آش  پــر  بــزرگ  قابلمه هــای  پشــت 
نشســته. نخستین نشــانه کســادی بازار. 
او کــه ســال ها در ایــن راســته کار کــرده 
می شــنود  دور  از  کــی  »هــر  می گویــد: 
پــارو  پــول  و  اســت  راه آهــن  می گویــد 

می کنیم اینجا حالت توریســتی داشــت 
ولی دیگر از توریســت ها خبری نیســت. 
سال های گذشــته عرب های خوزستان و 
عراقی هــا می آمــدن ولی حــاال هیچی.« 
از او دلیل کســادی بازار را می پرســم و او 
می گوید: »قبل ترها مســافرهای داخلی 
می آمــدن اینجــا بلیــت تهیــه می کردن 
تــا  بماننــد  روز  چنــد  بودنــد  مجبــور  و 
ســوار قطــار شــوند. این مــدت معطلی 
از رســتوران  و  را می رفتنــد میهمانســرا 
استفاده می کردند. وقتی میهانسراها باز 
باشــد بقیه هم رزق و روزیشــان می آید. 
ولی االن همه از اینترنت بلیت می خرند 

و در سطح شهر پخش شده اند.«
مغــازه دار میانســال دیگــری هــم از راه 
می رســد. مغــازه اش 50 ســال قدمــت 
دارد و خــودش بعد از فوت پدرش اداره 
مغــازه را بــه دســت گرفتــه، او می گوید: 
»آن موقــع بوفــه راه آهــن روزی 8 کیلــو 

کالباس از من می خرید با کلی نان و چند 
کیلو خیارشــور اما حاال...« از او می پرسم 
آن موقع هم اینجا کارتن خواب و معتاد 
داشــت؟ می خندد و بــا طنز مخصوص 
خودش می گویــد: »کارتن خواب ها جزو 
جهیزیه راه آهن هســتند. قبــًا هم بوده 
بعــداً هــم هســت چــون اینجــا خاکش 
خــراب اســت. ســی ســال پیــش اینجــا 
بهتریــن نقطه تهران بــود. من از بچگی 
اینجــا بــودم همیشــه همیــن وضعیت 
بــود. دزد و قاچاقچــی و معتاد بود هیچ 
فرقی نکرده. شاید باورت نشود ولی من 
بعضی ها رو می شناســم که از زمان شاه 
معتاد بودند هنوز هم هســتند. آن زمان 
12 ســالم بــود و االن پیــر شــدم ولی آنها 

حتی قیافه شان هم عوض نشده.«
میهمانســراهایی که چرخ مولد اقتصاد 
میــدان راه آهن بودنــد و مردم برای یک 
اتاقــش سرودســت می شکســتند حــاال 
تبدیــل به فضایــی قدیمی شــده و انگار 
کسی به فکرشان نیست جز صاحبانشان 
کــه هــر روز بــا افســوس بــه گذشــته فکر 
می کنند. دیوارهای میهمانسرای منصور 
با ســرامیک های ســفید و براقی نوسازی 
شــده وشــبیه میهمانســرایی 80 ســاله 
نیست. محمد زاده توی اتاقک مدیریت 
بــاالی پله ها نشســته. مــردی میانســال 
و خــوش رو کــه می گویــد میهمانســرا را 
از پــدرش بــه ارث بــرده و خــودش هــم 
از ســال 63 اینجــا مشــغول اســت. او از 
تــوی  مســافران  کــه  می گویــد  روزگاری 
راهروها می خوابیدند. حتی روی پشــت 
بــام هم 50 تــا تخت می گذاشــتند. حاال 

قدغن شده.
بــرای  کســی  دیگــر  »االن  می گویــد:  او 
گشــت و گــذار نمی آید. بیشــتر درگیر کار 
اداری هســتند یــا دادگاهــی دارنــد، یا در 
بیمارســتان مریض دارنــد و می خواهند 
جــای ارزان بگیرنــد. ســابق مــردم توی 
مجبــور  یــا  می خوابیدنــد  قطــار  صــف 
بودند چند روز بمانند تا قطاری گیرشان 
بیایــد.« او به لیســت نرخ پشــت شیشــه 
میز اشــاره می کند که از سال 94 تغییری 
نکرده. حتی مجبورند زیر قیمت بدهند 
تا از میهمانسراهای دیگر عقب نیفتند. 
او یکــی از دالیــل کــم شــدن مســافر را 
آدم هایی می داند کــه حتی نمی گذارند 
مســافر از ایســتگاه راه آهن بیرون بیاید و 
از همانجــا آنها را به خانه های شــخصی 

خود می برند.
و  میهمانســرا  از  پــر  دریانــی  پاســاژ 
غذاخــوری اســت. مثــل یــک مجموعه 
از  پــر  قدیمــی.  امــا  کامــل  زنجیــره ای 
رســتوران هایی که ماکارونی و سوســیس 
در  و  شیشــه ای  محوطــه  تــو  را  بنــدری 
معــرض دید قرار داده اند. جلوی مغازه 
دیگر ســیب زمینی و تخم مــرغ آب پز را 
توی ســبد جلــوی مغــازه گذاشــته اند تا 
خنک شود. قلیان سراهایی با دکوراسیون 
داخلی گل های درشت با رنگ سبز و زرد 
فســفری براق و پیچک هــای مصنوعی. 
طبقات باال هم ردیف به ردیف اتاق های 
میهمانسراهاســت. فکــر می کنم چقدر 
راحــت می شــود از همین پاســاژ با کمی 
رنــگ و لعــاب و مرتــب کــردن مغازه ها 
توریســت جذب کــرد. اگر همین راســته 
قدیمــی در کشــورهای همســایه مــا بود 
را  تبلیغــش  چقــدر  بــود؟  چطــور  االن 

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1 - زهرابــه- فیلمــی بــا ژانــر کمدی و اجتماعی ســاخته ســعید 

سهیلی
2-  رشته کوه ایرانی- تبعیدگاه ناپلئون

3-  سفید آذری- پرسش- یواش – بزرگ قبیله
4-  سخت آسیب دیده- صید- بعد از می در موسیقی می آید

5-  جد اعای حضرت رسول اکرم)ص(- گردآمده- نامی پسرانه با ریشه فارسی
6-  فرزندان- الزام و اثبات- آزمون ها

7-  ابزار باغبانی- مشهور- روشندل
8-  صدمه- ساحل- درودگر- ادات تشبیه

9-  بیماری مرگامرگی ستور- پیله- معتمدان
10- تخته بزرگ- از بناهای تاریخی این شهر می توان به پلی اشاره کرد که متروکه شده 

و از دوره صفویه است- فراموشی
11-  آرنج- ظلم و ستم- دیلم

12-  یک رده ژاپنی جهت معرفی خودروهای ســایز کوچک- برتر و باالتر از دیگران- 
جنب و جوش

13-  گرد دهان از جانب بیرون- حواله و چک- 28 گرم- ضمیر سوم شخص مفرد
14-  ایده آل- جمع مشهور

15-  از نقــاط دیدنی و جالب توجه 
استان خراسان شــمالی- رشته ای 

در اسکی

 عمودي:
1-  از آثار مشهور پل ورلن- شیرینی 

سنتی ایرانی و سوغات کرمانشاه
از  تابلویــی  شــاهان-  شــاه    -2

ویلیام ترنر
3-  پژمردگــی و افســردگی- عابــد 
مسیحی- پارچه پر سوراخ!- یار پت!

منقــار  ســروصدا-  مــرض    -4
مرغان- یک لحظه- دفعه

5-  ترکیــب یــد بــا عنصــر دیگــر- 
دوباره کاری- جستنی کارآگاه

6-  نیــروگاه شــمال- آش محلــی 
قم- آفریده شدگان

7-  محلــه مرفــه نشــین تهــران- 
جراید و مطبوعات

در  شــهری  گاه-  مخفــف    -8
اســتان مرکــزی- یکــی از ابزارهای 

رایانه ای- ابر پایین آمده
9-  استوار دوم- برادر

10-  ســرعت بخشــیدن- کوشــش 
کننده- کمک هزینه بانکی

بــه  انحــراف  11-  میــوه بهشــتی- 
راست- بی کس

12-  طاووسی اسپانیولی- برجستگی 
جوهــر  فرانســه-  رود  گیــوه-  تــه 

کیمیاگری
13-  پادشــاه- لباس رسمی اروپا- 

ضمیر جمع- گفتاواز
14-  پرنده ای از راسته کبوتر دریایی 

سانان- ایستاده و منتصب
15- شالی کوب- مهاجم لس آنجلس 

گلکسی

   افقي:
1-  شیرینی الستیکی- کامل و بدون نقص در نوع خود

2-  ظرفیت شیمیایی- سازمانی برای بهداشت
3-  بند تنبان- شب اول زمستان- برهان ها، حجت ها- گندم

4-  مجال، فرصت- کارهای عام المنفعه- شماره رمز
5-  خبرگزاری رسمی ایتالیا- جمع ودیعه- جیره غذای روزانه

6-  بی پایه- انتقال بیماری- در بردارنده
7-  باطن- گونه و رده- ساختمان

8-  یک تخته از عقلش کم است- بالنگ- تنگه استراتژیک- ماه برفی
9-  از اصوات تعجب- زبان کوچک- شمارک
10-  الهه نوریونان- علم آموختن- دیوار گلی

11-  نوعی زردآلو- آپارتمان کوچک- از طریق، به دست
12-  جگر سفید- روستایی زیبا و باستانی حومه تالش- رود طوالنی اروپا

13-  رمق آخر- اشتباه لفظی یا رفتاری- تکان خودمانی- کلمه اخطار و تنبیه
14-  تراکم، فراوانی- ایالتی در امریکا

15-  روســتایی سرســبز و خرم و زیبا در شــرقی ترین منطقه شهرســتان بافق- 
قهوه ای روشن

 عمودي:
1 - بیماری خاموش- سره

2-  اقبــال و بخــت- مخفــی 
کردن اصل مطلب با زرنگی 

و حیله
3-  ســمت- رهایی- همراه 

پلو- چاره
4-  جنگل مناطق سردسیر- 
کاه فرنگــی- جنــس شــلوار 

سنگ شور شده- منفک
5-  بیکارگــی و تنبلــی- تیــم 

بلژیکی- خوار کننده
وســیله  نــازک-  دیبــای    -6
پهــن کــردن خمیــر- درجه 

ارتشی
کشــتی-  صاحــب    -7

سحرآمیز
نا امیــد- قهــوه  8-  ســیلی- 

خانه- خمیده
اســمره- شــرکت  9-  کشــور 
تجهیزات رایانه ای امریکایی

10-  خلق و آفریدن- تاکسی 
در اختیار!- بی حس

11-  فرصت دادن- وسایل و 
ادوات جنگ- سرگیجه

12-  گروهــی از افــراد- بــاران 
مــواد  از  یکــی  طــا-  ریــزه- 
ســواری  دوچرخــه  رســمی 

پیست
13-  حرف گزینش- نویسنده- 

گردآوری شده- گشاده
14-  مرید- الگو، مقتدا

15-  خرده سنگ- مجموعه ای 
منشــأ  کــه  زیانبــار  حــوادث  از 

انسانی ندارند
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محمد معصومیان
روزنامه نگار

ë  میهمانسراهايی که چرخ مولد اقتصاد میدان راه آهن بودند
و مردم برای يک اتاقش سرودســت می شکستند حاال تبديل 
به فضايی قديمی شــده و انگار کســی به فکرشــان نیست جز 
صاحبانشان که هر روز با افسوس به گذشته فکر می کنند. ديوارهای میهمانسرای منصور 

با سرامیک های سفید و براقی نوسازی شده وشبیه میهمانسرايی 80 ساله نیست.

ë  االن ديگر کســی برای گشــت و گــذار نمی آيد. بیشــتر درگیر کار اداری هســتند يا
دادگاهــی دارند، يا در بیمارســتان مريض دارند و می خواهند جــای ارزان بگیرند. 
سابق مردم توی صف قطار می خوابیدند يا مجبور بودند چند روز بمانند تا قطاری 

گیرشان بیايد.

ë  قبل ترها مسافرهای داخلی می آمدن اينجا بلیت تهیه می کردن و مجبور بودند
چند روز بمانند تا سوار قطار شــوند. اين مدت معطلی را می رفتند میهمانسرا و از 
رســتوران استفاده می کردند. وقتی میهانسراها باز باشــد بقیه هم رزق و روزيشان 

می آيد. ولی االن همه از اينترنت بلیت می خرند و در سطح شهر پخش شده اند.

نیم نگاه

می کردند؟ ابری از رؤیاها و مقایسه ها.
وارد یکی از میهمانسراها می شوم و هنوز 
ســر حرف را بــاز نکــرده صدایی خســته 
از اتــاق پشــتی می گویــد بیا اینجــا. آقای 
کلوانی با ســبیلی ســیاه و کت وشــلواری 
و  نشســته  قدیمــی  مبــل  روی  برازنــده 
ســرش تــوی گوشــی اســت. بی حــال و 
همان طــور  و  می رســد  بنظــر  حوصلــه 
کــه ســرش تــوی گوشــی اســت از تاریــخ 
می گویــد:  ســاله اش   80 میهمانســرای 
»20 سال است که کاسبی خوابیده. اینجا 
مال پدرم بود و من هم 45 ســال اســت 

کــه اینجا هســتم. 40 تــا اتاق هــم داریم 
کــه پــر از خالی اســت.« کلوانــی پایش را 
دور ســرامیکی می کشــد و می گوید: »آن 
موقع که کاروکاســبی اینجا رونق داشــت 
همــه آرزو داشــتن اندازه این ســرامیک 
اینجــا جا داشــتن تا شــبی 200 تومان در 
بیاورنــد. االن قطارهــا را یکســره کردنــد 
و اتوبوس هــای داخــل شــهری را از ایــن 
کله به اون کله کردند. راه آهن بن بســت 

شده.«
انــگار حــرف زدن از گذشــته ناراحتــش 
می کنــد بــا صدایــی کــه انــگار از تــه چاه 
بیــرون می آیــد می گویــد: »اینجــا طــرح 
شــهرداری اســت و نمی شــود کاری کرد. 
تعریض کوچــه و خیابــان دارد. چاره ای 
نیســت. بعــد از ســی ســال دیگــر کاری 
از دســت مــا برنمی آیــد. آن موقــع کــه 
اینجــا می ارزید می شــد با پولــش برویم 
حسن آباد 4 دهنه مغازه بخریم که االن 
هر کــدام 12میلیارد پولش اســت. اینجا 
بایــد خرجــی 20 نفــر را در بیــاورد ولــی 
االن کًا 4نفــر هســتیم.« چشــمش را به 
درمی دوزد و با صدایی غمگین می گوید: 
»اینجا قبل ماه رمضان باید هیاهو باشد 
و هر کی که از در می آمد تو می گفتیم جا 

نداریم.«
میهمانسرای بنفشــه نو در پاساژ دریانی 

هم از کســادی بــازار ناراحت اســت ولی 
این مســأله را بــه اقتصاد مــردم مرتبط 
می دانــد. مــرد جوانــی کــه پشــت دخل 
نشسته با شــور و حرارت تعریف می کند 
کــه دولــت قبــل قرار بــوده بــه آنهــا وام 
بدهــد امــا: »بعــد از 6 ماه رفتــن دیدیم 
همه وام ها به هتل ها رسید و به ما گفتند 
40میلیــون وام می دهیــم با کلی شــرط 
و شــروط. ما هم گفتیــم نمی خواهیم.« 
بــه تلفــن قدیمــی روی دیوار هتــل نگاه 
می کنم به چوب هــای زردی که به دیوار 
و ســقف زده شــده و پرچــم کشــورهای 

مختلف دنیا روی لبه پنجره.
ضلــع غربــی میــدان هــم هنــوز چنــد 
مغــازه هســتند که رنــگ و بوی گذشــته 
حســن  حــاج  کرده اند.کبابــی  حفــظ  را 
یکــی از آنهاســت. پیرمردی که از پشــت 
دخل بیــرون آمــده می گویــد اینجا مال 
پدرش بــوده از روز افتتاح راه آهن تهران 
بــاز شــده: »اول قهــوه خانــه بــوده بعــد 
هــم  آش فروشــی و بســتنی فروشــی و 
بعــد از انقاب رســتوران شــده. اما حاال 
دیگــر مشــتری نیســت. همــه دوســت 
دارند در رســتوران های شــیک و امروزی 

غــذا بخورنــد.« در چند قدمی رســتوران 
میهمانســرای قدیمی »آریا« است. پسر 
جوان پشــت دخل می گوید میهمانســرا 
90سال قدمت دارد و وقتی داخل حیاط 
می شوم هنوز90 سال پیش است. با این 
تفاوت که حوض از وسط حیاط برداشته 
شده و درختان از ته بریده شدند و رویش 
چند موزاییک با رنگی متفاوت کار شده. 
مــردی قد بلند با موهای مجعد در اتاق 
همکف حیــاط را می بندد و لخ لخ کنان 
سکوت را بهم می زند تا به توالت برسد. 

روزگاری اینجا چه سروصدایی بود.
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نگاهی به زوایای لیزر موی زائد
ë  مدتی است که به فکر مراجعه به کلینیکی برای رفع

موهای زائد هستم می خواستم بپرسم آیا با لیزر کاماًل 
برطرف می شوند و اینکه لیزر در چند جلسه الزم است 
که انجام شـــود؟ ســـؤال دیگرم این اســـت که ممکن 
است این کار عوارضی هم داشته باشد چون شنیده ام 

برخی با لیزر دچار زخم های عمیقی شده اند.
اســـتفاده از لیزر با هدف از بین بردن موی زائد سبب کاهش قابل توجه مو 
در منطقه مورد نظر می شـــود زیرا با تابش نور لیـــزر با قدرت باال، رنگدانه های 
مـــو نور را جذب کرده و موها درون پیاز از بیـــن می روند. این عمل معموالً 4 تا 
6 جلسه تکرار می شود و فاصله هر بار مراجعه حدود یک ماه تا یک ماه و نیم 
اســـت معموالً بعد از 6 جلســـه تراکم موها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا 
می کند مگر اینکه دچار مشـــکالت هورمونی باشید و رشد موهای زائد به دلیل 
اختالالت هورمونی باشد، در این حالت حتماً باید ابتدا مشکل برطرف شود و 

بعد دوباره لیزر انجام دهید.
در مـــورد عوارض لیزر هم باید بگویم کـــه انجام لیزر بعد از آفتاب گرفتن 
ممکن اســـت پوست را بســـوزاند یا لک ایجاد کند، همچنین  اگر شخصی که 
لیزر انجام می دهد مهارت کافی نداشـــته باشـــد ممکن اســـت دچار زخم یا 
ســـوختگی و تاول شوید، چنانچه دچار بیماری پوســـتی هستید یا زگیل دارید 
حتماً با پزشک خود مشورت کنید چون احتمال اینکه بوسیله دستگاه بیماری 
منتقل شـــود زیاد اســـت. در نهایت بعـــد از انجام لیزرحتماً بـــه توصیه های 

پزشک توجه کنید تا دچار عارضه ای نشوید.

پوسیدگی دندان را به تأخیر بیندازیم

مراقبـــت از دندان هـــا موضوع مهمی اســـت که باید از ســـنین کودکی جدی 
گرفته شـــود. اما از آنجایی که بســـیاری از کودکان در مســـواک زدن و رعایت 
بهداشـــت دهان و دندان بی دقت هستند در ســـنین پایین به پوسیدگی های 

عمیق دندان دچار می شوند.
دکتر فاخته فرشچی، جراح و دندانپزشک به »ایران« می گوید: میکروب ها 
و باکتری های پوسیدگی زا با تولید اسید، بافت سخت دندان را از بین برده و 
به پوســـیدگی دندان منجر می شوند. از آنجایی که این باکتری ها برای شروع 
فعالیت و تولید اسید نیازمند مواد قندی هستند برای پیشگیری از پوسیدگی 
دندان های فرزندانمان باید مصرف مواد قندی مانند انواع دسر و شکالت ها 

را به حداقل برسانیم.
مسواک زدن بعد از صرف وعده های غذایی و استفاده از نخ دندان نیز از 

اسیدی شدن محیط دندان پیشگیری می کند.
دکتـــر فرشـــچی در خاتمـــه تأکید می کند: اســـتفاده از دهانشـــویه های 
فلورایـــد یـــا وارنیـــش فلورایـــد در مطـــب و فیشورسیلنت)شـــیارپوش( 
دندان های دائمی نیز در تقویت مینای دندان و کند شدن روند پوسیدگی 

بسیار مؤثر است.

مبتالیان به دیابت چقدر ورزش کنند؟ نوشیدن آب همراه غذا ممنوع!
نوشیدن آب در هنگام غذا خوردن یکی از مهم ترین دالیل 
نفخ کردن است. دکتر میترا علی نژاد خرم با بیان این مطلب 
به »ایران« می گوید: بدن برای داشتن عملکردی طبیعی 
نیازمند آب کافی اســـت. به عبارت ســـاده تر رســـاندن آب کافی به بدن سرعت 
ســـوخت و ساز را افزایش داده و به تأمین انرژی کافی برای انجام فعالیت های 

روزانه کمک می کند. اما نحوه و زمان نوشیدن آب بسیار مهم است.
این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن می افزاید: نوشیدن آب یا مایعات 
دیگر همراه غذا، شیره های گوارشـــی را رقیق کرده، باعث اختالل در عملیات 

هضم غذا، طوالنی شدن مدت زمان هضم و تولید گاز معده خواهد شد.
از ســـوی دیگر تأخیـــر در روند هضم غذا و تخلیه نشـــدن بموقع معده باعث 

می شود فرد احساس سنگینی معده و تهوع داشته باشد.
وی درخاتمـــه تأکیـــد می کند: هرگونه اختالل در عملیات هضـــم غذا فرد را با 

عالئم سوءهاضمه، ریفالکس و نفخ مواجه خواهد کرد.

افـــراد مبتال بـــه دیابت هـــم مانند ســـایرین می توانند 
فعالیت هـــای ورزشـــی را در برنامـــه روزانه خـــود قرار 
دهند اما آگاهی از طول زمان و شدت ورزشی که انجام 
می دهنـــد می تواند در پیشـــگیری از نوســـان میزان قندخـــون تأثیر زیادی 

داشته باشد.
محققـــان معتقدند که انجـــام منظم فعالیت های ورزشـــی در طول هفته 
نقـــش مهمی در کاهش قندخون دارد. به گزارش فیت شـــیپ اگر مبتال به 
دیابت هســـتید و تازه تصمیم گرفته اید ورزش کنید، در ابتدا بهتر اســـت از 
روزی 10 دقیقه شروع کنید، هر زمانی که راحت هستید ورزش کنید، بتدریج 
می توانید زمان ورزش کردن را 2 تا 4 دقیقه افزایش دهید تا وقتی که به 20 
تا 60 دقیقه برســـد. ســـعی کنید حداقل 3 روز در هفتـــه ورزش را در برنامه 
هفتگـــی خود جای دهید. افرادی که قصد کم کردن وزن خود را دارند بهتر 
اســـت 5 روز در هفته فعالیت ورزشـــی داشـــته باشـــند. بهترین زمان برای 

ورزشـــی  فعالیت  انجام 
یک تـــا دو ســـاعت بعد 
اســـت  خـــوردن  غـــذا  از 
زیـــرا می توانیـــد میـــزان 
غـــذا  از  بعـــد  قندخـــون 
کنیـــد،  اندازه گیـــری  را 
مبتالیان بـــه دیابت نوع 
اول در صورت اســـتفاده 
از انســـولین بهتر است از 

ورزش کردن در زمانی که میزان انسولین به حداکثر می رسد خودداری کنند 
در نتیجه ســـاعات روز به غیر از عصر برای این دســـته مناسب است، افراد 
مبتال به دیابت نوع دوم هم در همه ســـاعات روز مشـــکلی ندارند فقط در 

ساعات اولیه روز با شدت بسیار پایینی باید ورزش کنند. 
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سشوارکشیدن 
مداوم

 برس زدن 
بیش از حد

رنگ و دکلره 
مکرر

فرکردن دائمی

باسبکزندگیسالمحافظهخودرابیمهکنید

ورزش برای همه افراد جامعه و در هر ســـنی امری واجب و ضروری اســـت اما در میان افراد جامعه معلوالن از ســـهم کمتری در این خصوص 
برخوردار هســـتند، شـــاید مهم ترین دلیل آن هم نبود امکانات و فضای مناسب جهت فعالیت ورزشی باشد. این امر در شهرها و روستاها بیشتر 
از ســـایر مناطق احســـاس می شود. از آنجایی که در هیچ حالتی نباید این مهم را فراموش کرد، برای آن دسته از افرادی که مشکل حرکتی ندارند 
به عنوان مثال نابینا یا کم بینا هســـتند، پیاده روی یا کوهنوردی های ســـبک پیشـــنهاد می شـــود، این ورزش درعین ســـبک و کم خطر بودن در افزایش سالمت جسمی و 

روحی افراد تأثیر بسزایی دارد.
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مو و زیبایی
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الـــو دکـــتر

ضـــربان
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س
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در زندگی پرمشـــغله امروزی طبیعی 
اســـت که گاهی فراموشـــکار شـــویم یا 
برای فـــرار از حواس پرتـــی گاهی آالرم 
گوشـــی هایمان را فعال کنیـــم. اما اگر 
تعـــداد ایـــن حواس پرتی ها زیاد شـــود 
یا وابســـتگی مان به عالمـــت زدن روی 
دســـت یا تنظیم آالرم گوشـــی برای به 
یاد آوردن مسائل مختلف غیرطبیعی 
باشـــد باید به فکر بررســـی دقیق دلیل 

این مشکل باشیم.
هنگامـــی کـــه ســـخن از حواس پرتـــی 
یـــا اختـــالل حافظه بـــه میـــان می آید 
ناخـــودآگاه به یاد آلزایمـــر می افتیم و 
ترس وجودمان را فرا می گیرد اما نباید 
ترسید چراکه همیشه فراموشکاری های 
مزمن نشـــانه ابتال به آلزایمر نیستند. 
دالیل مختلف که گاهی قابل پیشگیری 
و اصـــالح هســـتند حافظه مـــا را تحت 
تأثیـــر قـــرار می دهند. برای آشـــنایی با 
دالیل اختالل حافظه با رئیس بیســـت 
و پنجمین کنگره بین المللی نورولوژی 
و الکتروفیزیولـــوژی بالینی به گفت و گو 

نشسته ایم که می خوانید.
 دکتـــر ناهید بالدی مقـــدم، متخصص 
مغز و اعصـــاب به »ایـــران« می گوید: 
عوامل مختلفی بر قدرت حافظه افراد 

اثر می گذارد.
شیوه زندگی یکی از مهم ترین مسائلی 
اســـت که قدرت حافظه شـــما را تحت 
تأثیر قرار می دهد. اصالح سبک زندگی 
و روی آوردن بـــه رژیـــم غذایی ســـالم، 
اســـتفاده از غذاهـــای کم نمـــک و کم 
چربی، مصـــرف غذاهای تـــازه و میوه 
و ســـبزیجات در کنار پرهیـــز از خوردن 
فســـت فودها می تواند یکـــی از راه های 
خداحافظـــی با حـــواس پرتی باشـــد. 
حقیقت این اســـت که چاقـــی و اضافه 
وزن در کنار فقر حرکتی در زندگی های 
نشســـته و کم تحرک امـــروزی در بروز 
و شـــدت یافتـــن بیماری هـــای اختالل 

حافظه نقشی پررنگ دارد.
کنگـــره  پنجمیـــن  و  بیســـت  رئیـــس 
بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی 

بالینی با تأکید بـــر اینکه برخی عوامل 
قابـــل اصالح هســـتند، می افزایـــد: در 
بحث ســـبک زندگـــی ســـالم موضوع 
کنترل فشـــار خون و پرهیز از دخانیات 
بخصوص سیگار و قلیان که متأسفانه 
در سال های اخیر در میان جوانان رواج 
بیشـــتری پیدا کرده اســـت نیـــز مطرح 

است.
ë سیگار دشمن حافظه

تحقیقـــات متخصصـــان نشـــان داده 
ســـیر پیشـــرفت برخـــی بیماری هـــای 
 اختـــالل حافظه مانند بیمـــاری  ام اس  

در میان آن دســـته 
این  به  از مبتالیان 
بیماری که ســـیگار 
می کشـــند بیش از 
سایر بیماران است 
و قطع اســـتعمال 
این  در  دخانیـــات 

بیماران به کاهش ســـیر بیماری منجر 
می شـــود. این موضـــوع در مبتالیان به 

آلزایمر نیز مشاهده می شود.
دکتـــر بـــالدی مقـــدم در توضیـــح این 
موضوع می گوید: عامـــل اصلی ایجاد 
بیمـــاری آلزایمـــر یـــا  ام اس کـــه جـــزو 
بیماری هـــای اختالل حافظه هســـتند 
به طور دقیق شناخته نشـــده است. اما 
ثابت شـــده در افرادی که شیوه زندگی 
درســـت و ســـالمی در پیش می گیرند، 
عوارض این بیماری ها به مراتب کمتر 
است. برای مثال به جای اینکه عوارض 
بیمـــاری طی مـــدت 2 یا 5 ســـال بروز 
کند در مدت زمانـــی طوالنی تر نمایان 
خواهد شد یا اینکه بیمار عالئم حادی 
را تجربـــه نمی کنـــد و می تواند با وجود 
ابتال به بیماری، زندگی عادی و طبیعی 
داشـــته باشـــد و تنها در انجـــام برخی 

کارهای دقیق تر دچار مشکل می شود.
ë  مصرف خودســـرانه داروی خواب آور

ممنوع!
اگر نگران سالمت حافظه خود هستید و 
نمی خواهید به حواس پرتی دچار شوید 
نباید خودســـرانه از داروهای خواب آور 
یا آرامبخش اســـتفاده کنید. متأسفانه 
ایـــن روزهـــا بســـیاری از افـــراد جامعه 
بـــرای کاهش اســـترس و تنش ناشـــی 
از فعالیت های روزمـــره به قرص های 

آرامبخش پناه می برند و این قرص ها 
را برای مدتی طوالنی استفاده می کنند.

عضـــو هیـــأت مدیـــره دانشـــگاه علوم 
پزشـــکی شـــهید بهشـــتی خاطرنشان 
می کند: مصرف بیـــش از حد داروهای 

مســـکن و خـــواب آور که تحـــت عنوان 
داروهـــای ضـــد اضطـــراب در جامعه 
بخـــش  روی  می شـــوند  شـــناخته 
مربـــوط بـــه بازیابـــی اطالعـــات تأثیر 
گذاشـــته و عملکرد حافظـــه را مختل 

می کند. معموالً پزشـــک ایـــن داروها 
را کـــه از خانـــواده داروهـــای لورازپـــام، 
کلردیازپوکســـاید، دیازپام و.... هســـتند 
با توجـــه به نـــوع بیماری بـــرای مدت 
زمانی محدود تجویز می کند تا بیمار از 

عوارض آن در امان باشد.
به گفته این متخصص مغز و اعصاب، 
افسردگی یکی از مهم ترین فاکتور های 
خطر بروز بیماری های اختالل حافظه و 
در رأس آنها آلزایمر است. وقتی فردی 
دچار افســـردگی می شـــود به ســـختی 
می تواند روی مســـائل مختلف تمرکز 
کند، به همین دلیل یادآوری آن مسائل 

هم برایش غیرممکن خواهد شد.
ë استرس و اضطراب خود را کنترل کنید

روزهایـــی که تنش و اضطراب بیشـــتری 
داریم انگار که فراموشـــکارتر می شـــویم 
و مشـــکل حواس پرتی هم به اضطراب 
ما افزوده می شـــود. دکتر بـــالدی مقدم 
معتقـــد اســـت، اســـترس و اضطـــراب 
براحتـــی روند بـــه یادســـپاری اطالعات 
را مختـــل می کنـــد و مانـــع تمرکـــز روی 
مسائل می شود، از این رو در روزهایی که 
مضطرب تر هســـتید فراموشـــکارتر هم 

خواهید شد.
وی در خاتمـــه توصیه می کند: ســـعی 
کنید با ورزش های هوازی و مدیتیشـــن 
استرس خود را مدیریت کنید تا بتوانید 

از حافظه خود بیشترین بهره را ببرید.
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نگاهی به زوایای لیزر موی زائد
ë  مدتی است که به فکر مراجعه به کلینیکی برای رفع

موهای زائد هستم می خواستم بپرسم آیا با لیزر کاماًل 
برطرف می شوند و اینکه لیزر در چند جلسه الزم است 
که انجام شـــود؟ ســـؤال دیگرم این اســـت که ممکن 
است این کار عوارضی هم داشته باشد چون شنیده ام 

برخی با لیزر دچار زخم های عمیقی شده اند.
اســـتفاده از لیزر با هدف از بین بردن موی زائد سبب کاهش قابل توجه مو 
در منطقه مورد نظر می شـــود زیرا با تابش نور لیـــزر با قدرت باال، رنگدانه های 
مـــو نور را جذب کرده و موها درون پیاز از بیـــن می روند. این عمل معموالً 4 تا 
6 جلسه تکرار می شود و فاصله هر بار مراجعه حدود یک ماه تا یک ماه و نیم 
اســـت معموالً بعد از 6 جلســـه تراکم موها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا 
می کند مگر اینکه دچار مشـــکالت هورمونی باشید و رشد موهای زائد به دلیل 
اختالالت هورمونی باشد، در این حالت حتماً باید ابتدا مشکل برطرف شود و 

بعد دوباره لیزر انجام دهید.
در مـــورد عوارض لیزر هم باید بگویم کـــه انجام لیزر بعد از آفتاب گرفتن 
ممکن اســـت پوست را بســـوزاند یا لک ایجاد کند، همچنین  اگر شخصی که 
لیزر انجام می دهد مهارت کافی نداشـــته باشـــد ممکن اســـت دچار زخم یا 
ســـوختگی و تاول شوید، چنانچه دچار بیماری پوســـتی هستید یا زگیل دارید 
حتماً با پزشک خود مشورت کنید چون احتمال اینکه بوسیله دستگاه بیماری 
منتقل شـــود زیاد اســـت. در نهایت بعـــد از انجام لیزرحتماً بـــه توصیه های 

پزشک توجه کنید تا دچار عارضه ای نشوید.

پوسیدگی دندان را به تأخیر بیندازیم

مراقبـــت از دندان هـــا موضوع مهمی اســـت که باید از ســـنین کودکی جدی 
گرفته شـــود. اما از آنجایی که بســـیاری از کودکان در مســـواک زدن و رعایت 
بهداشـــت دهان و دندان بی دقت هستند در ســـنین پایین به پوسیدگی های 

عمیق دندان دچار می شوند.
دکتر فاخته فرشچی، جراح و دندانپزشک به »ایران« می گوید: میکروب ها 
و باکتری های پوسیدگی زا با تولید اسید، بافت سخت دندان را از بین برده و 
به پوســـیدگی دندان منجر می شوند. از آنجایی که این باکتری ها برای شروع 
فعالیت و تولید اسید نیازمند مواد قندی هستند برای پیشگیری از پوسیدگی 
دندان های فرزندانمان باید مصرف مواد قندی مانند انواع دسر و شکالت ها 

را به حداقل برسانیم.
مسواک زدن بعد از صرف وعده های غذایی و استفاده از نخ دندان نیز از 

اسیدی شدن محیط دندان پیشگیری می کند.
دکتـــر فرشـــچی در خاتمـــه تأکید می کند: اســـتفاده از دهانشـــویه های 
فلورایـــد یـــا وارنیـــش فلورایـــد در مطـــب و فیشورسیلنت)شـــیارپوش( 
دندان های دائمی نیز در تقویت مینای دندان و کند شدن روند پوسیدگی 

بسیار مؤثر است.

مبتالیان به دیابت چقدر ورزش کنند؟ نوشیدن آب همراه غذا ممنوع!
نوشیدن آب در هنگام غذا خوردن یکی از مهم ترین دالیل 
نفخ کردن است. دکتر میترا علی نژاد خرم با بیان این مطلب 
به »ایران« می گوید: بدن برای داشتن عملکردی طبیعی 
نیازمند آب کافی اســـت. به عبارت ســـاده تر رســـاندن آب کافی به بدن سرعت 
ســـوخت و ساز را افزایش داده و به تأمین انرژی کافی برای انجام فعالیت های 

روزانه کمک می کند. اما نحوه و زمان نوشیدن آب بسیار مهم است.
این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن می افزاید: نوشیدن آب یا مایعات 
دیگر همراه غذا، شیره های گوارشـــی را رقیق کرده، باعث اختالل در عملیات 

هضم غذا، طوالنی شدن مدت زمان هضم و تولید گاز معده خواهد شد.
از ســـوی دیگر تأخیـــر در روند هضم غذا و تخلیه نشـــدن بموقع معده باعث 

می شود فرد احساس سنگینی معده و تهوع داشته باشد.
وی درخاتمـــه تأکیـــد می کند: هرگونه اختالل در عملیات هضـــم غذا فرد را با 

عالئم سوءهاضمه، ریفالکس و نفخ مواجه خواهد کرد.

افـــراد مبتال بـــه دیابت هـــم مانند ســـایرین می توانند 
فعالیت هـــای ورزشـــی را در برنامـــه روزانه خـــود قرار 
دهند اما آگاهی از طول زمان و شدت ورزشی که انجام 
می دهنـــد می تواند در پیشـــگیری از نوســـان میزان قندخـــون تأثیر زیادی 

داشته باشد.
محققـــان معتقدند که انجـــام منظم فعالیت های ورزشـــی در طول هفته 
نقـــش مهمی در کاهش قندخون دارد. به گزارش فیت شـــیپ اگر مبتال به 
دیابت هســـتید و تازه تصمیم گرفته اید ورزش کنید، در ابتدا بهتر اســـت از 
روزی 10 دقیقه شروع کنید، هر زمانی که راحت هستید ورزش کنید، بتدریج 
می توانید زمان ورزش کردن را 2 تا 4 دقیقه افزایش دهید تا وقتی که به 20 
تا 60 دقیقه برســـد. ســـعی کنید حداقل 3 روز در هفتـــه ورزش را در برنامه 
هفتگـــی خود جای دهید. افرادی که قصد کم کردن وزن خود را دارند بهتر 
اســـت 5 روز در هفته فعالیت ورزشـــی داشـــته باشـــند. بهترین زمان برای 

ورزشـــی  فعالیت  انجام 
یک تـــا دو ســـاعت بعد 
اســـت  خـــوردن  غـــذا  از 
زیـــرا می توانیـــد میـــزان 
غـــذا  از  بعـــد  قندخـــون 
کنیـــد،  اندازه گیـــری  را 
مبتالیان بـــه دیابت نوع 
اول در صورت اســـتفاده 
از انســـولین بهتر است از 

ورزش کردن در زمانی که میزان انسولین به حداکثر می رسد خودداری کنند 
در نتیجه ســـاعات روز به غیر از عصر برای این دســـته مناسب است، افراد 
مبتال به دیابت نوع دوم هم در همه ســـاعات روز مشـــکلی ندارند فقط در 

ساعات اولیه روز با شدت بسیار پایینی باید ورزش کنند. 
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سوء تغذیه بروز موخوره
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باسبکزندگیسالمحافظهخودرابیمهکنید

ورزش برای همه افراد جامعه و در هر ســـنی امری واجب و ضروری اســـت اما در میان افراد جامعه معلوالن از ســـهم کمتری در این خصوص 
برخوردار هســـتند، شـــاید مهم ترین دلیل آن هم نبود امکانات و فضای مناسب جهت فعالیت ورزشی باشد. این امر در شهرها و روستاها بیشتر 
از ســـایر مناطق احســـاس می شود. از آنجایی که در هیچ حالتی نباید این مهم را فراموش کرد، برای آن دسته از افرادی که مشکل حرکتی ندارند 
به عنوان مثال نابینا یا کم بینا هســـتند، پیاده روی یا کوهنوردی های ســـبک پیشـــنهاد می شـــود، این ورزش درعین ســـبک و کم خطر بودن در افزایش سالمت جسمی و 

روحی افراد تأثیر بسزایی دارد.
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در زندگی پرمشـــغله امروزی طبیعی 
اســـت که گاهی فراموشـــکار شـــویم یا 
برای فـــرار از حواس پرتـــی گاهی آالرم 
گوشـــی هایمان را فعال کنیـــم. اما اگر 
تعـــداد ایـــن حواس پرتی ها زیاد شـــود 
یا وابســـتگی مان به عالمـــت زدن روی 
دســـت یا تنظیم آالرم گوشـــی برای به 
یاد آوردن مسائل مختلف غیرطبیعی 
باشـــد باید به فکر بررســـی دقیق دلیل 

این مشکل باشیم.
هنگامـــی کـــه ســـخن از حواس پرتـــی 
یـــا اختـــالل حافظه بـــه میـــان می آید 
ناخـــودآگاه به یاد آلزایمـــر می افتیم و 
ترس وجودمان را فرا می گیرد اما نباید 
ترسید چراکه همیشه فراموشکاری های 
مزمن نشـــانه ابتال به آلزایمر نیستند. 
دالیل مختلف که گاهی قابل پیشگیری 
و اصـــالح هســـتند حافظه مـــا را تحت 
تأثیـــر قـــرار می دهند. برای آشـــنایی با 
دالیل اختالل حافظه با رئیس بیســـت 
و پنجمین کنگره بین المللی نورولوژی 
و الکتروفیزیولـــوژی بالینی به گفت و گو 

نشسته ایم که می خوانید.
 دکتـــر ناهید بالدی مقـــدم، متخصص 
مغز و اعصـــاب به »ایـــران« می گوید: 
عوامل مختلفی بر قدرت حافظه افراد 

اثر می گذارد.
شیوه زندگی یکی از مهم ترین مسائلی 
اســـت که قدرت حافظه شـــما را تحت 
تأثیر قرار می دهد. اصالح سبک زندگی 
و روی آوردن بـــه رژیـــم غذایی ســـالم، 
اســـتفاده از غذاهـــای کم نمـــک و کم 
چربی، مصـــرف غذاهای تـــازه و میوه 
و ســـبزیجات در کنار پرهیـــز از خوردن 
فســـت فودها می تواند یکـــی از راه های 
خداحافظـــی با حـــواس پرتی باشـــد. 
حقیقت این اســـت که چاقـــی و اضافه 
وزن در کنار فقر حرکتی در زندگی های 
نشســـته و کم تحرک امـــروزی در بروز 
و شـــدت یافتـــن بیماری هـــای اختالل 

حافظه نقشی پررنگ دارد.
کنگـــره  پنجمیـــن  و  بیســـت  رئیـــس 
بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی 

بالینی با تأکید بـــر اینکه برخی عوامل 
قابـــل اصالح هســـتند، می افزایـــد: در 
بحث ســـبک زندگـــی ســـالم موضوع 
کنترل فشـــار خون و پرهیز از دخانیات 
بخصوص سیگار و قلیان که متأسفانه 
در سال های اخیر در میان جوانان رواج 
بیشـــتری پیدا کرده اســـت نیـــز مطرح 

است.
ë سیگار دشمن حافظه

تحقیقـــات متخصصـــان نشـــان داده 
ســـیر پیشـــرفت برخـــی بیماری هـــای 
 اختـــالل حافظه مانند بیمـــاری  ام اس  

در میان آن دســـته 
این  به  از مبتالیان 
بیماری که ســـیگار 
می کشـــند بیش از 
سایر بیماران است 
و قطع اســـتعمال 
این  در  دخانیـــات 

بیماران به کاهش ســـیر بیماری منجر 
می شـــود. این موضـــوع در مبتالیان به 

آلزایمر نیز مشاهده می شود.
دکتـــر بـــالدی مقـــدم در توضیـــح این 
موضوع می گوید: عامـــل اصلی ایجاد 
بیمـــاری آلزایمـــر یـــا  ام اس کـــه جـــزو 
بیماری هـــای اختالل حافظه هســـتند 
به طور دقیق شناخته نشـــده است. اما 
ثابت شـــده در افرادی که شیوه زندگی 
درســـت و ســـالمی در پیش می گیرند، 
عوارض این بیماری ها به مراتب کمتر 
است. برای مثال به جای اینکه عوارض 
بیمـــاری طی مـــدت 2 یا 5 ســـال بروز 
کند در مدت زمانـــی طوالنی تر نمایان 
خواهد شد یا اینکه بیمار عالئم حادی 
را تجربـــه نمی کنـــد و می تواند با وجود 
ابتال به بیماری، زندگی عادی و طبیعی 
داشـــته باشـــد و تنها در انجـــام برخی 

کارهای دقیق تر دچار مشکل می شود.
ë  مصرف خودســـرانه داروی خواب آور

ممنوع!
اگر نگران سالمت حافظه خود هستید و 
نمی خواهید به حواس پرتی دچار شوید 
نباید خودســـرانه از داروهای خواب آور 
یا آرامبخش اســـتفاده کنید. متأسفانه 
ایـــن روزهـــا بســـیاری از افـــراد جامعه 
بـــرای کاهش اســـترس و تنش ناشـــی 
از فعالیت های روزمـــره به قرص های 

آرامبخش پناه می برند و این قرص ها 
را برای مدتی طوالنی استفاده می کنند.

عضـــو هیـــأت مدیـــره دانشـــگاه علوم 
پزشـــکی شـــهید بهشـــتی خاطرنشان 
می کند: مصرف بیـــش از حد داروهای 

مســـکن و خـــواب آور که تحـــت عنوان 
داروهـــای ضـــد اضطـــراب در جامعه 
بخـــش  روی  می شـــوند  شـــناخته 
مربـــوط بـــه بازیابـــی اطالعـــات تأثیر 
گذاشـــته و عملکرد حافظـــه را مختل 

می کند. معموالً پزشـــک ایـــن داروها 
را کـــه از خانـــواده داروهـــای لورازپـــام، 
کلردیازپوکســـاید، دیازپام و.... هســـتند 
با توجـــه به نـــوع بیماری بـــرای مدت 
زمانی محدود تجویز می کند تا بیمار از 

عوارض آن در امان باشد.
به گفته این متخصص مغز و اعصاب، 
افسردگی یکی از مهم ترین فاکتور های 
خطر بروز بیماری های اختالل حافظه و 
در رأس آنها آلزایمر است. وقتی فردی 
دچار افســـردگی می شـــود به ســـختی 
می تواند روی مســـائل مختلف تمرکز 
کند، به همین دلیل یادآوری آن مسائل 

هم برایش غیرممکن خواهد شد.
ë استرس و اضطراب خود را کنترل کنید

روزهایـــی که تنش و اضطراب بیشـــتری 
داریم انگار که فراموشـــکارتر می شـــویم 
و مشـــکل حواس پرتی هم به اضطراب 
ما افزوده می شـــود. دکتر بـــالدی مقدم 
معتقـــد اســـت، اســـترس و اضطـــراب 
براحتـــی روند بـــه یادســـپاری اطالعات 
را مختـــل می کنـــد و مانـــع تمرکـــز روی 
مسائل می شود، از این رو در روزهایی که 
مضطرب تر هســـتید فراموشـــکارتر هم 

خواهید شد.
وی در خاتمـــه توصیه می کند: ســـعی 
کنید با ورزش های هوازی و مدیتیشـــن 
استرس خود را مدیریت کنید تا بتوانید 

از حافظه خود بیشترین بهره را ببرید.
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نگاهی به زوایای لیزر موی زائد
ë  مدتی است که به فکر مراجعه به کلینیکی برای رفع

موهای زائد هستم می خواستم بپرسم آیا با لیزر کاماًل 
برطرف می شوند و اینکه لیزر در چند جلسه الزم است 
که انجام شـــود؟ ســـؤال دیگرم این اســـت که ممکن 
است این کار عوارضی هم داشته باشد چون شنیده ام 

برخی با لیزر دچار زخم های عمیقی شده اند.
اســـتفاده از لیزر با هدف از بین بردن موی زائد سبب کاهش قابل توجه مو 
در منطقه مورد نظر می شـــود زیرا با تابش نور لیـــزر با قدرت باال، رنگدانه های 
مـــو نور را جذب کرده و موها درون پیاز از بیـــن می روند. این عمل معموالً 4 تا 
6 جلسه تکرار می شود و فاصله هر بار مراجعه حدود یک ماه تا یک ماه و نیم 
اســـت معموالً بعد از 6 جلســـه تراکم موها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا 
می کند مگر اینکه دچار مشـــکالت هورمونی باشید و رشد موهای زائد به دلیل 
اختالالت هورمونی باشد، در این حالت حتماً باید ابتدا مشکل برطرف شود و 

بعد دوباره لیزر انجام دهید.
در مـــورد عوارض لیزر هم باید بگویم کـــه انجام لیزر بعد از آفتاب گرفتن 
ممکن اســـت پوست را بســـوزاند یا لک ایجاد کند، همچنین  اگر شخصی که 
لیزر انجام می دهد مهارت کافی نداشـــته باشـــد ممکن اســـت دچار زخم یا 
ســـوختگی و تاول شوید، چنانچه دچار بیماری پوســـتی هستید یا زگیل دارید 
حتماً با پزشک خود مشورت کنید چون احتمال اینکه بوسیله دستگاه بیماری 
منتقل شـــود زیاد اســـت. در نهایت بعـــد از انجام لیزرحتماً بـــه توصیه های 

پزشک توجه کنید تا دچار عارضه ای نشوید.

پوسیدگی دندان را به تأخیر بیندازیم

مراقبـــت از دندان هـــا موضوع مهمی اســـت که باید از ســـنین کودکی جدی 
گرفته شـــود. اما از آنجایی که بســـیاری از کودکان در مســـواک زدن و رعایت 
بهداشـــت دهان و دندان بی دقت هستند در ســـنین پایین به پوسیدگی های 

عمیق دندان دچار می شوند.
دکتر فاخته فرشچی، جراح و دندانپزشک به »ایران« می گوید: میکروب ها 
و باکتری های پوسیدگی زا با تولید اسید، بافت سخت دندان را از بین برده و 
به پوســـیدگی دندان منجر می شوند. از آنجایی که این باکتری ها برای شروع 
فعالیت و تولید اسید نیازمند مواد قندی هستند برای پیشگیری از پوسیدگی 
دندان های فرزندانمان باید مصرف مواد قندی مانند انواع دسر و شکالت ها 

را به حداقل برسانیم.
مسواک زدن بعد از صرف وعده های غذایی و استفاده از نخ دندان نیز از 

اسیدی شدن محیط دندان پیشگیری می کند.
دکتـــر فرشـــچی در خاتمـــه تأکید می کند: اســـتفاده از دهانشـــویه های 
فلورایـــد یـــا وارنیـــش فلورایـــد در مطـــب و فیشورسیلنت)شـــیارپوش( 
دندان های دائمی نیز در تقویت مینای دندان و کند شدن روند پوسیدگی 

بسیار مؤثر است.

مبتالیان به دیابت چقدر ورزش کنند؟ نوشیدن آب همراه غذا ممنوع!
نوشیدن آب در هنگام غذا خوردن یکی از مهم ترین دالیل 
نفخ کردن است. دکتر میترا علی نژاد خرم با بیان این مطلب 
به »ایران« می گوید: بدن برای داشتن عملکردی طبیعی 
نیازمند آب کافی اســـت. به عبارت ســـاده تر رســـاندن آب کافی به بدن سرعت 
ســـوخت و ساز را افزایش داده و به تأمین انرژی کافی برای انجام فعالیت های 

روزانه کمک می کند. اما نحوه و زمان نوشیدن آب بسیار مهم است.
این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن می افزاید: نوشیدن آب یا مایعات 
دیگر همراه غذا، شیره های گوارشـــی را رقیق کرده، باعث اختالل در عملیات 

هضم غذا، طوالنی شدن مدت زمان هضم و تولید گاز معده خواهد شد.
از ســـوی دیگر تأخیـــر در روند هضم غذا و تخلیه نشـــدن بموقع معده باعث 

می شود فرد احساس سنگینی معده و تهوع داشته باشد.
وی درخاتمـــه تأکیـــد می کند: هرگونه اختالل در عملیات هضـــم غذا فرد را با 

عالئم سوءهاضمه، ریفالکس و نفخ مواجه خواهد کرد.

افـــراد مبتال بـــه دیابت هـــم مانند ســـایرین می توانند 
فعالیت هـــای ورزشـــی را در برنامـــه روزانه خـــود قرار 
دهند اما آگاهی از طول زمان و شدت ورزشی که انجام 
می دهنـــد می تواند در پیشـــگیری از نوســـان میزان قندخـــون تأثیر زیادی 

داشته باشد.
محققـــان معتقدند که انجـــام منظم فعالیت های ورزشـــی در طول هفته 
نقـــش مهمی در کاهش قندخون دارد. به گزارش فیت شـــیپ اگر مبتال به 
دیابت هســـتید و تازه تصمیم گرفته اید ورزش کنید، در ابتدا بهتر اســـت از 
روزی 10 دقیقه شروع کنید، هر زمانی که راحت هستید ورزش کنید، بتدریج 
می توانید زمان ورزش کردن را 2 تا 4 دقیقه افزایش دهید تا وقتی که به 20 
تا 60 دقیقه برســـد. ســـعی کنید حداقل 3 روز در هفتـــه ورزش را در برنامه 
هفتگـــی خود جای دهید. افرادی که قصد کم کردن وزن خود را دارند بهتر 
اســـت 5 روز در هفته فعالیت ورزشـــی داشـــته باشـــند. بهترین زمان برای 

ورزشـــی  فعالیت  انجام 
یک تـــا دو ســـاعت بعد 
اســـت  خـــوردن  غـــذا  از 
زیـــرا می توانیـــد میـــزان 
غـــذا  از  بعـــد  قندخـــون 
کنیـــد،  اندازه گیـــری  را 
مبتالیان بـــه دیابت نوع 
اول در صورت اســـتفاده 
از انســـولین بهتر است از 

ورزش کردن در زمانی که میزان انسولین به حداکثر می رسد خودداری کنند 
در نتیجه ســـاعات روز به غیر از عصر برای این دســـته مناسب است، افراد 
مبتال به دیابت نوع دوم هم در همه ســـاعات روز مشـــکلی ندارند فقط در 

ساعات اولیه روز با شدت بسیار پایینی باید ورزش کنند. 
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 5 دلیل
سوء تغذیه بروز موخوره

سشوارکشیدن 
مداوم

 برس زدن 
بیش از حد

رنگ و دکلره 
مکرر

فرکردن دائمی

باسبکزندگیسالمحافظهخودرابیمهکنید

ورزش برای همه افراد جامعه و در هر ســـنی امری واجب و ضروری اســـت اما در میان افراد جامعه معلوالن از ســـهم کمتری در این خصوص 
برخوردار هســـتند، شـــاید مهم ترین دلیل آن هم نبود امکانات و فضای مناسب جهت فعالیت ورزشی باشد. این امر در شهرها و روستاها بیشتر 
از ســـایر مناطق احســـاس می شود. از آنجایی که در هیچ حالتی نباید این مهم را فراموش کرد، برای آن دسته از افرادی که مشکل حرکتی ندارند 
به عنوان مثال نابینا یا کم بینا هســـتند، پیاده روی یا کوهنوردی های ســـبک پیشـــنهاد می شـــود، این ورزش درعین ســـبک و کم خطر بودن در افزایش سالمت جسمی و 

روحی افراد تأثیر بسزایی دارد.
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در زندگی پرمشـــغله امروزی طبیعی 
اســـت که گاهی فراموشـــکار شـــویم یا 
برای فـــرار از حواس پرتـــی گاهی آالرم 
گوشـــی هایمان را فعال کنیـــم. اما اگر 
تعـــداد ایـــن حواس پرتی ها زیاد شـــود 
یا وابســـتگی مان به عالمـــت زدن روی 
دســـت یا تنظیم آالرم گوشـــی برای به 
یاد آوردن مسائل مختلف غیرطبیعی 
باشـــد باید به فکر بررســـی دقیق دلیل 

این مشکل باشیم.
هنگامـــی کـــه ســـخن از حواس پرتـــی 
یـــا اختـــالل حافظه بـــه میـــان می آید 
ناخـــودآگاه به یاد آلزایمـــر می افتیم و 
ترس وجودمان را فرا می گیرد اما نباید 
ترسید چراکه همیشه فراموشکاری های 
مزمن نشـــانه ابتال به آلزایمر نیستند. 
دالیل مختلف که گاهی قابل پیشگیری 
و اصـــالح هســـتند حافظه مـــا را تحت 
تأثیـــر قـــرار می دهند. برای آشـــنایی با 
دالیل اختالل حافظه با رئیس بیســـت 
و پنجمین کنگره بین المللی نورولوژی 
و الکتروفیزیولـــوژی بالینی به گفت و گو 

نشسته ایم که می خوانید.
 دکتـــر ناهید بالدی مقـــدم، متخصص 
مغز و اعصـــاب به »ایـــران« می گوید: 
عوامل مختلفی بر قدرت حافظه افراد 

اثر می گذارد.
شیوه زندگی یکی از مهم ترین مسائلی 
اســـت که قدرت حافظه شـــما را تحت 
تأثیر قرار می دهد. اصالح سبک زندگی 
و روی آوردن بـــه رژیـــم غذایی ســـالم، 
اســـتفاده از غذاهـــای کم نمـــک و کم 
چربی، مصـــرف غذاهای تـــازه و میوه 
و ســـبزیجات در کنار پرهیـــز از خوردن 
فســـت فودها می تواند یکـــی از راه های 
خداحافظـــی با حـــواس پرتی باشـــد. 
حقیقت این اســـت که چاقـــی و اضافه 
وزن در کنار فقر حرکتی در زندگی های 
نشســـته و کم تحرک امـــروزی در بروز 
و شـــدت یافتـــن بیماری هـــای اختالل 

حافظه نقشی پررنگ دارد.
کنگـــره  پنجمیـــن  و  بیســـت  رئیـــس 
بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی 

بالینی با تأکید بـــر اینکه برخی عوامل 
قابـــل اصالح هســـتند، می افزایـــد: در 
بحث ســـبک زندگـــی ســـالم موضوع 
کنترل فشـــار خون و پرهیز از دخانیات 
بخصوص سیگار و قلیان که متأسفانه 
در سال های اخیر در میان جوانان رواج 
بیشـــتری پیدا کرده اســـت نیـــز مطرح 

است.
ë سیگار دشمن حافظه

تحقیقـــات متخصصـــان نشـــان داده 
ســـیر پیشـــرفت برخـــی بیماری هـــای 
 اختـــالل حافظه مانند بیمـــاری  ام اس  

در میان آن دســـته 
این  به  از مبتالیان 
بیماری که ســـیگار 
می کشـــند بیش از 
سایر بیماران است 
و قطع اســـتعمال 
این  در  دخانیـــات 

بیماران به کاهش ســـیر بیماری منجر 
می شـــود. این موضـــوع در مبتالیان به 

آلزایمر نیز مشاهده می شود.
دکتـــر بـــالدی مقـــدم در توضیـــح این 
موضوع می گوید: عامـــل اصلی ایجاد 
بیمـــاری آلزایمـــر یـــا  ام اس کـــه جـــزو 
بیماری هـــای اختالل حافظه هســـتند 
به طور دقیق شناخته نشـــده است. اما 
ثابت شـــده در افرادی که شیوه زندگی 
درســـت و ســـالمی در پیش می گیرند، 
عوارض این بیماری ها به مراتب کمتر 
است. برای مثال به جای اینکه عوارض 
بیمـــاری طی مـــدت 2 یا 5 ســـال بروز 
کند در مدت زمانـــی طوالنی تر نمایان 
خواهد شد یا اینکه بیمار عالئم حادی 
را تجربـــه نمی کنـــد و می تواند با وجود 
ابتال به بیماری، زندگی عادی و طبیعی 
داشـــته باشـــد و تنها در انجـــام برخی 

کارهای دقیق تر دچار مشکل می شود.
ë  مصرف خودســـرانه داروی خواب آور

ممنوع!
اگر نگران سالمت حافظه خود هستید و 
نمی خواهید به حواس پرتی دچار شوید 
نباید خودســـرانه از داروهای خواب آور 
یا آرامبخش اســـتفاده کنید. متأسفانه 
ایـــن روزهـــا بســـیاری از افـــراد جامعه 
بـــرای کاهش اســـترس و تنش ناشـــی 
از فعالیت های روزمـــره به قرص های 

آرامبخش پناه می برند و این قرص ها 
را برای مدتی طوالنی استفاده می کنند.

عضـــو هیـــأت مدیـــره دانشـــگاه علوم 
پزشـــکی شـــهید بهشـــتی خاطرنشان 
می کند: مصرف بیـــش از حد داروهای 

مســـکن و خـــواب آور که تحـــت عنوان 
داروهـــای ضـــد اضطـــراب در جامعه 
بخـــش  روی  می شـــوند  شـــناخته 
مربـــوط بـــه بازیابـــی اطالعـــات تأثیر 
گذاشـــته و عملکرد حافظـــه را مختل 

می کند. معموالً پزشـــک ایـــن داروها 
را کـــه از خانـــواده داروهـــای لورازپـــام، 
کلردیازپوکســـاید، دیازپام و.... هســـتند 
با توجـــه به نـــوع بیماری بـــرای مدت 
زمانی محدود تجویز می کند تا بیمار از 

عوارض آن در امان باشد.
به گفته این متخصص مغز و اعصاب، 
افسردگی یکی از مهم ترین فاکتور های 
خطر بروز بیماری های اختالل حافظه و 
در رأس آنها آلزایمر است. وقتی فردی 
دچار افســـردگی می شـــود به ســـختی 
می تواند روی مســـائل مختلف تمرکز 
کند، به همین دلیل یادآوری آن مسائل 

هم برایش غیرممکن خواهد شد.
ë استرس و اضطراب خود را کنترل کنید

روزهایـــی که تنش و اضطراب بیشـــتری 
داریم انگار که فراموشـــکارتر می شـــویم 
و مشـــکل حواس پرتی هم به اضطراب 
ما افزوده می شـــود. دکتر بـــالدی مقدم 
معتقـــد اســـت، اســـترس و اضطـــراب 
براحتـــی روند بـــه یادســـپاری اطالعات 
را مختـــل می کنـــد و مانـــع تمرکـــز روی 
مسائل می شود، از این رو در روزهایی که 
مضطرب تر هســـتید فراموشـــکارتر هم 

خواهید شد.
وی در خاتمـــه توصیه می کند: ســـعی 
کنید با ورزش های هوازی و مدیتیشـــن 
استرس خود را مدیریت کنید تا بتوانید 

از حافظه خود بیشترین بهره را ببرید.
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مذاكرات ايران و كنسرسيوم بتعويق افتاد
مذاكرات شركت ملي نفت ايران با نمايندگان 
شركتهاي عضو كنسرسيوم بين المللي نفت ايران كه 
از تاريخ 26 فروردين ماه سال جاري در تهران آغاز 
شده بود، پايان يافت.در جريان اين مذاكرات كليه 
امور مربوط به روابط بلندمدت شركت ملي نفت 
ايران با اعضاي كنسرسيوم مورد بررسي قرار گرفت. 
اين مذاكرات مجدداً در تاريخي كه بتوافق طرفين 

خواهد رسيد دنبال ميشود.
مالقات »تاچر« با هوشنگ انصاري

خانم »مارگارت تاچر« رهبر حزب محافظه كار 
انگلستان كه براي يك ديدار چند روزه به تهران آمده 
اس���ت بعدازظهر ديروز با آقاي هوشنگ انصاري 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت ملي نفت 
ايران مالقات و گفتگو كرد. اين ديدار در ساختمان 

مركزي شركت ملي نفت ايران انجام گرفت. 
در اين مالقات س���فير انگلس���تان در دربار 
شاهنشاهي وزير مختار سفارت انگليس و دو نفر از 

نمايندگان پارلمان انگلستان نيز حضور داشتند.
رهبر حزب كمونيست افغانستان زمام امور

 را بدست گرفت
راولپندي � يونايتدپرس � راديو كابل � شوروي 
رژيم تازه افغانس���تان را كه تنها 4 روز از عمر آن 
ميگذرد برسميت شناخت.سفير شوروي در كابل به 
مالقات »محمد تارمكي« كه برياست رئيس شوراي 
جمهوري دمكراتيك انقالبي برگزيده شده است 
رفت و پيام مربوط به شناسائي رژيم افغانستان توسط 
شوروي را تسليم وي كرد.راديو كابل گفت اعضاي 
دولت آينده افغانس���تان كه رياست آنرا نورمحمد 
تاره كي به عهده دارد از س���وي اين شورا برگزيده 

ميشوند و در برابر آن مسئوليت دارند.
خريد خانه و تلفن در تهران

 بايد براي شهرستاني ها ممنوع شود
شركت مخابرات ايران بايد بجاي خودداري 
از نقل و انتقال تلفن ها كه در مالكيت افراد اس���ت 
راههاي عملي تر ديگري را براي جلوگيري از ايجاد 
بازار سياه تلفن جستجو كند.يك راه اين است كه 
شركت مخابرات از صدور امتياز براي شهرستانيها و 
مهاجرت كنندگان به تهران خودداري ورزد. اصوالً 
دولت بايد قانوني را بتصويب برساند تا براساس آن، 
كساني كه از شهرستانها به پايتخت مهاجرت كرده اند 
حق خريد خانه و تلفن و امثال آنرا نداشته باشند تا اين 

همه درگيري هم بوجود نيايد.
تقسيمات اداري جديد

 تهران و استان مركزي اعالم شد
تقسيمات جديد اداري تهران و استان مركزي 
اعالم شد. براساس اين تقسيمات، قزوين از استان 

مركزي جدا و جزو استان زنجان شده است.
تقسيمات جديد تهران و استان مركزي بشرح 

زير است: 
* تهران ش���امل بخش���هاي رودبار قصران، 
لواسانات، ري و فشاپويه است. مراكز اين بخشها نيز 
عبارت است از فشم، گلندوك، كهريزك و حسن 
آباد.نقاط شهري شهرستان تهران نيز عبارت است 
از: تهران، فشم، اوشان، ميگون، فرحناز و قاسم  آباد 
شاهي، شهرستان كرج نيز در تقسيمات جديد جزو 

تهران محسوب شده است.
در طرح جديد تقس���يمات كشوري، استان 

مركزي نيز دستخوش تغيير و تحول شده است.
جزئيات كشف بمب در سركنسولگري ايران 

در برلن غربي
امروز جزئيات كشف يك كيف محتوي يك 
بمب ده كيلوئي در ساختمان سركنسولگري ايران در 

برلين غربي منتشر شد.
همزمان با انتشار اين جزئيات اعالم شد پليس 
برلن غربي تا مدت���ي نامعلوم و تا حصول اطمينان 
باينكه خطري در بين نيس���ت از اين س���اختمان 

محافظت خواهد كرد.
بموجب گزارش هاي رسيده يك ربع از نيمه 
شب، پليس و سرايدار ساختمان سركنسولگري ايران 
در برلين غربي به سركنسول اطالع ميدهند كه چمدان 

مشكوكي در ساختمان مزبور ديده شده است.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 11 ارديبهشت ماه 1357 
)برابر با 23 جمادي االول 1398، اول ماه مه 1978( نقل شده است.
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آنكه مرا آرزوس���ت دير ميس���ر شود
وينچه مرا در سرست عمر در اين سر شود

تا تو نيايی به فضل رفتن ما باطلس���ت
ور به مثل پای سعی در طلبت سر شود

برق جمالی بجست خرمن خلقی بسوخت
زان همه آتش نگفت دود دلی برش���ود

ای نظ���ر آفت���اب هيچ زي���ان داردت
گ���ر در و ديوار ما از تو منور ش���ود

گر نگهی دوس���ت وار بر طرف ما كنی
حقه همان كيمياست وين مس ما زر شود

ه���وش خردمند را عش���ق به تاراج برد
من نش���نيدم كه باز صيد كبوتر ش���ود

گ���ر تو چنين خوبروی بار دگر بگذری
س���نت پرهي���زگار دين قلندر ش���ود

هر كه به گل دربماند تا بنگيرند دس���ت
هر چه كند جهد بيش پای فروتر ش���ود

چون متصور شود در دل ما نقش دوست
همچو بتش بشكنيم هر چه مصور شود

پرتو خورش���يد عشق بر همه افتد وليك
سنگ به يك نوع نيست تا همه گوهر شود

هر كه به گوش قبول دفتر سعدی شنيد
دفتر وعظش به گوش همچو دف تر شود
سعدی

امروز در تاريخ چهل سال پيش...

 سرایه

آذين  بندی خیابا ن ها در آستانه نیمه شعبان/ عکس از: شايان محرابی

شهادت استادمرتضي مطهري
ساعت ده و 40 دقيقه بعد از ظهر 11 ارديبهشت 
1358  استاد مرتضي مطهري ، استاد فلسفه و الهيات، 
پژوهشگر و رئيس جلسات شوراي انقالب پس از 
خروج از خانه دكتر سحابي در خيابان فخرآباد )تهران( 
از فاصله نزديك از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت 
و چند دقيقه بعد در بيمارستان »طرفه« واقع در همان 

نزديكي به شهادت رسيد.
ساعتي بعد فردي ناشناس تلفني به روزنامه هاي 
تهران خبر داد كه استاد مطهري توسط گروه فرقان ترور 

شده است.
قتل ناصرالدين شاه قاجار

يكم ماه می 1896 روزي اس���ت كه ناصرالدين 
شاه از طايفه مغول تبار قاجار در حرم شاه عبدالعظيم 
در شهر ري به دس���ت ميرزا رضا كرماني كشته شد. 
ناصرالدين شاه 16 جوالی 1831 به دنيا آمده و هنگام 

مرگ 65 ساله بود و 48 سال سلطنت كرد.
 ميرزارضا تپانچه را در زير عريضه خود )نامه خود 
� ورق كاغذ( پنهان كرده بود.ميرزا رضا كرماني يكم ماه 
مي 1896 دستگير و يازدهم آگوست همان سال به دار 

آويخته شد .
يکم ماه مي، روز جهاني كارگر

يكم ماه مي، روزجهاني كارگران است. ده ها سال 
است كه به اين مناس���بت در اين روز، در كشورهاي 
مختلف )به استثناي اياالت متحده، كانادا و چند كشور 

كوچك( مراسم ويژه برگزار مي شود. 
اياالت متحده و كانادا نخستين دوشنبه هر سپتامبر 
)شهريور ماه( را به عنوان »روزكارگر« برگزار مي كنند

زادروز اينترنت
سي ام آوريل 1993 را زادروزWWW )شبكه 
شبكه ها � اينترنت( و آغاز بهره برداري از بزرگترين 
پديده ارتباط عمومي و غير انحصاري نوشته اند كه در 

زندگاني يكايك مردم ايجاد تحول كرده است. 
اين وس���يله عام المنفعه، كه از آن پس در حال 
تكامل است بشر را درجريان همه امور قرارداده و كارها 
را بر آن آسان ساخته است. با اين ابزار، ديگر »محرمانه 

بودن و درخفا كارها را انجام دادن و ...« معنا ندارد.

قاب امروز
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مذاكرات ايران و كنسرسيوم بتعويق افتاد
مذاكرات شركت ملي نفت ايران با نمايندگان 
شركتهاي عضو كنسرسيوم بين المللي نفت ايران كه 
از تاريخ 26 فروردين ماه سال جاري در تهران آغاز 
شده بود، پايان يافت.در جريان اين مذاكرات كليه 
امور مربوط به روابط بلندمدت شركت ملي نفت 
ايران با اعضاي كنسرسيوم مورد بررسي قرار گرفت. 
اين مذاكرات مجدداً در تاريخي كه بتوافق طرفين 

خواهد رسيد دنبال ميشود.
مالقات »تاچر« با هوشنگ انصاري

خانم »مارگارت تاچر« رهبر حزب محافظه كار 
انگلستان كه براي يك ديدار چند روزه به تهران آمده 
اس���ت بعدازظهر ديروز با آقاي هوشنگ انصاري 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت ملي نفت 
ايران مالقات و گفتگو كرد. اين ديدار در ساختمان 

مركزي شركت ملي نفت ايران انجام گرفت. 
در اين مالقات س���فير انگلس���تان در دربار 
شاهنشاهي وزير مختار سفارت انگليس و دو نفر از 

نمايندگان پارلمان انگلستان نيز حضور داشتند.
رهبر حزب كمونيست افغانستان زمام امور

 را بدست گرفت
راولپندي � يونايتدپرس � راديو كابل � شوروي 
رژيم تازه افغانس���تان را كه تنها 4 روز از عمر آن 
ميگذرد برسميت شناخت.سفير شوروي در كابل به 
مالقات »محمد تارمكي« كه برياست رئيس شوراي 
جمهوري دمكراتيك انقالبي برگزيده شده است 
رفت و پيام مربوط به شناسائي رژيم افغانستان توسط 
شوروي را تسليم وي كرد.راديو كابل گفت اعضاي 
دولت آينده افغانس���تان كه رياست آنرا نورمحمد 
تاره كي به عهده دارد از س���وي اين شورا برگزيده 

ميشوند و در برابر آن مسئوليت دارند.
خريد خانه و تلفن در تهران

 بايد براي شهرستاني ها ممنوع شود
شركت مخابرات ايران بايد بجاي خودداري 
از نقل و انتقال تلفن ها كه در مالكيت افراد اس���ت 
راههاي عملي تر ديگري را براي جلوگيري از ايجاد 
بازار سياه تلفن جستجو كند.يك راه اين است كه 
شركت مخابرات از صدور امتياز براي شهرستانيها و 
مهاجرت كنندگان به تهران خودداري ورزد. اصوالً 
دولت بايد قانوني را بتصويب برساند تا براساس آن، 
كساني كه از شهرستانها به پايتخت مهاجرت كرده اند 
حق خريد خانه و تلفن و امثال آنرا نداشته باشند تا اين 

همه درگيري هم بوجود نيايد.
تقسيمات اداري جديد

 تهران و استان مركزي اعالم شد
تقسيمات جديد اداري تهران و استان مركزي 
اعالم شد. براساس اين تقسيمات، قزوين از استان 

مركزي جدا و جزو استان زنجان شده است.
تقسيمات جديد تهران و استان مركزي بشرح 

زير است: 
* تهران ش���امل بخش���هاي رودبار قصران، 
لواسانات، ري و فشاپويه است. مراكز اين بخشها نيز 
عبارت است از فشم، گلندوك، كهريزك و حسن 
آباد.نقاط شهري شهرستان تهران نيز عبارت است 
از: تهران، فشم، اوشان، ميگون، فرحناز و قاسم  آباد 
شاهي، شهرستان كرج نيز در تقسيمات جديد جزو 

تهران محسوب شده است.
در طرح جديد تقس���يمات كشوري، استان 

مركزي نيز دستخوش تغيير و تحول شده است.
جزئيات كشف بمب در سركنسولگري ايران 

در برلن غربي
امروز جزئيات كشف يك كيف محتوي يك 
بمب ده كيلوئي در ساختمان سركنسولگري ايران در 

برلين غربي منتشر شد.
همزمان با انتشار اين جزئيات اعالم شد پليس 
برلن غربي تا مدت���ي نامعلوم و تا حصول اطمينان 
باينكه خطري در بين نيس���ت از اين س���اختمان 

محافظت خواهد كرد.
بموجب گزارش هاي رسيده يك ربع از نيمه 
شب، پليس و سرايدار ساختمان سركنسولگري ايران 
در برلين غربي به سركنسول اطالع ميدهند كه چمدان 

مشكوكي در ساختمان مزبور ديده شده است.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 11 ارديبهشت ماه 1357 
)برابر با 23 جمادي االول 1398، اول ماه مه 1978( نقل شده است.
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آنكه مرا آرزوس���ت دير ميس���ر شود
وينچه مرا در سرست عمر در اين سر شود

تا تو نيايی به فضل رفتن ما باطلس���ت
ور به مثل پای سعی در طلبت سر شود

برق جمالی بجست خرمن خلقی بسوخت
زان همه آتش نگفت دود دلی برش���ود

ای نظ���ر آفت���اب هيچ زي���ان داردت
گ���ر در و ديوار ما از تو منور ش���ود

گر نگهی دوس���ت وار بر طرف ما كنی
حقه همان كيمياست وين مس ما زر شود

ه���وش خردمند را عش���ق به تاراج برد
من نش���نيدم كه باز صيد كبوتر ش���ود

گ���ر تو چنين خوبروی بار دگر بگذری
س���نت پرهي���زگار دين قلندر ش���ود

هر كه به گل دربماند تا بنگيرند دس���ت
هر چه كند جهد بيش پای فروتر ش���ود

چون متصور شود در دل ما نقش دوست
همچو بتش بشكنيم هر چه مصور شود

پرتو خورش���يد عشق بر همه افتد وليك
سنگ به يك نوع نيست تا همه گوهر شود

هر كه به گوش قبول دفتر سعدی شنيد
دفتر وعظش به گوش همچو دف تر شود
سعدی

امروز در تاريخ چهل سال پيش...

 سرایه

آذين  بندی خیابا ن ها در آستانه نیمه شعبان/ عکس از: شايان محرابی

شهادت استادمرتضي مطهري
ساعت ده و 40 دقيقه بعد از ظهر 11 ارديبهشت 
1358  استاد مرتضي مطهري ، استاد فلسفه و الهيات، 
پژوهشگر و رئيس جلسات شوراي انقالب پس از 
خروج از خانه دكتر سحابي در خيابان فخرآباد )تهران( 
از فاصله نزديك از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت 
و چند دقيقه بعد در بيمارستان »طرفه« واقع در همان 

نزديكي به شهادت رسيد.
ساعتي بعد فردي ناشناس تلفني به روزنامه هاي 
تهران خبر داد كه استاد مطهري توسط گروه فرقان ترور 

شده است.
قتل ناصرالدين شاه قاجار

يكم ماه می 1896 روزي اس���ت كه ناصرالدين 
شاه از طايفه مغول تبار قاجار در حرم شاه عبدالعظيم 
در شهر ري به دس���ت ميرزا رضا كرماني كشته شد. 
ناصرالدين شاه 16 جوالی 1831 به دنيا آمده و هنگام 

مرگ 65 ساله بود و 48 سال سلطنت كرد.
 ميرزارضا تپانچه را در زير عريضه خود )نامه خود 
� ورق كاغذ( پنهان كرده بود.ميرزا رضا كرماني يكم ماه 
مي 1896 دستگير و يازدهم آگوست همان سال به دار 

آويخته شد .
يکم ماه مي، روز جهاني كارگر

يكم ماه مي، روزجهاني كارگران است. ده ها سال 
است كه به اين مناس���بت در اين روز، در كشورهاي 
مختلف )به استثناي اياالت متحده، كانادا و چند كشور 

كوچك( مراسم ويژه برگزار مي شود. 
اياالت متحده و كانادا نخستين دوشنبه هر سپتامبر 
)شهريور ماه( را به عنوان »روزكارگر« برگزار مي كنند

زادروز اينترنت
سي ام آوريل 1993 را زادروزWWW )شبكه 
شبكه ها � اينترنت( و آغاز بهره برداري از بزرگترين 
پديده ارتباط عمومي و غير انحصاري نوشته اند كه در 

زندگاني يكايك مردم ايجاد تحول كرده است. 
اين وس���يله عام المنفعه، كه از آن پس در حال 
تكامل است بشر را درجريان همه امور قرارداده و كارها 
را بر آن آسان ساخته است. با اين ابزار، ديگر »محرمانه 

بودن و درخفا كارها را انجام دادن و ...« معنا ندارد.

قاب امروز
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فروردین: این روزها برایتان سخت است که تمرکز داشته باشید، به خاطر اینکه 
خیلی چیزها توجه شما را به خود جلب کرده اند و کنجکاوی شما سخت تحریک 
شده است. هنوز هم بهتراست که به آموختن چیزهای جدید عالقه نشان دهید 
به جای اینکه همواره در یک مکان ثابت بمانید و کارهای ثابتی بکنید که شما 

را ارضا می کند. 

اردیبهشت: اکنون زمان آن است که اوضاع را بررسی کنید که ببینید تا کنون 
چه کارهایی کرده اید و برای ورود به مرحله بعدی آماده بشوید. ثبات بخشیدن 
به کارها و روش هایتان موجب می شود که بتوانید سطوح باالتری از خالقیت و 
نوآوری را ایجاد کنید. نیازی به گذاشتن انرژی بیشتر در کار نیست؛ بلکه باید 

بوسیله هوش خود لیاقت خود را  نشان دهید.

خرداد : بیشتر وقتها نگاه کردن به جلو راحت تر از تجزیه و تحلیل کردن گذشته 
است، برای اینکه شما بیشتر تمایل دارید چیزهای جدید را تجربه کنید. اما هم 
اکنون شما به خاطر اینکه از زمان حال فرارکنید روی آینده تمرکز کرده اید. زمان 
کافــی برای کار و فعالیت های جدید خود اختصاص بدهید و قبل از اینکه دیر 

بشود کارهایی که الزم است را انجام دهید.

تیر: این روزها احســاس می کنید که کمی  نیاز به آرامش در دنیای شــخصی 
و خصوصی خــود دارید پس زندگی اجتماعی را برای مدتی رها می کنید تا با 
خودتان تنها باشید. فراموش نکنید شما قبل از اینکه بخواهید دوباره کاری انجام 
دهیــد و به اجتماع بازگردید کمی هم نیاز به آرامش و تقویت روح و روان خود 

دارید.

مرداد : شما تا حدی قادر به دیدن چیزهایی که می خواهید هستید و می دانید 
که چگونه باید به آنهادست یابید، همچنین این توانایی را دارید که برای رسیدن 
به آنها از هر راهی که می خواهید بروید. این امر به شما اجازه می دهد تا بتوانید 
برای خودتان اهداف بزرگی در نظر بگیرید و با کمی پشتکار قادر خواهید بود که 

رویاهای همیشگی خود را معنی ببخشید .

شــهریور : از فعالیت ها و یا کارهایی که انجام می دهید دلزده شــده اید، به 
دنبال یک نو گرایی در کارهایتان هستید تا بتوانید لحظات هیجان انگیزتری را 
برای خود رقم بزنید. اگر فقط به خاطر این که از فعالیت هایتان خسته شده اید 
می خواهید کارهای جدیدی را آغاز کنید توصیه می شود که کمی صبر کنید، 

زیرا اگر کاری را با عجله آغاز کنید پایان خوبی نخواهد داشت.

مهر :  این روزها برای شما سخت است که نظم و ترتیب همیشگی تان را حفظ 
کنید، برای اینکه تغییرات غیر منتظره ای در برنامه های شــما به وقوع پیوسته 
است که کارکردن بر اساس برنامه های اصلی تان را غیرممکن ساخته است. اما به 
جای اینکه سعی کنید روی موضوعاتی که نمی توانید تغییرشان دهید کار کنید، 

یک روش جدید برگزینید. 

آبان : با اینکه نسبت به زندگی خوش بین هستید، اما می توانید احساس کنید 
که اتفاقاتی دارد می افتد که نگرانی و اضطراب برای شما ایجاد می کنند. انرژی 
تان را صرف این نکنید که با تالش و کوشش بسیار بخواهید روال زندگی را به 
همان شیوه قدیمی برگردانید. به جای جنگیدن با تغییر و دگرگونی، با آغوش 

باز به استقبال شان بروید.

آذر : اگرچه شما از موقعیتی که در آن قرار دارید خشنود و راضی نیستید، با این 
وجود آماده اید که برای لحظاتی دست از جنگ و ستیز بردارید و همه چیز را 
آسان بگیرید. متاسفانه، ممکن است شرایط با شما همراهی نکنند، به این ترتیب 
شما نیاز خواهید داشت که به فکر حل مشکالت و مسائل غیر قابل انتظار باشید. 

دی : شما خیلی نگران آینده هستید و به خاطر همین نمی توانید خیلی خوب در 
لحظه حال تمرکز داشته باشید. درواقع خاطراتی که شما از گذشته در ذهنتان 
دارید خیلی بیشتر از مشکالتی است که در آینده قرار است اتفاق بیفتد.  االن 
فرصتی فراهم آمده که یاد بگیرید به جای فکر کردن به احساسات الینحل به 

بودن در زمان حال اعتماد کنید.

بهمن :ممکن است در ذهن تان شما یک پرنده آزاد باشید، اما کارهای روتین و 
روزمره فرصت کمی در اختیار شما قرار میدهد تا مجالی برای خیال بافی داشته 
باشــید. شما راحت می توانید راه حل رهایی از این موقعیت دشوار و پیچیده را 
بیابید. ممکن اســت کمی پیچیده باشد؛ به هر حال، اولین قدم همیشه دشوار 

است. 

اسفند : شما برای انجام دادن وظایفتان چند راه در پیش رو دارید و این راهها 
اختیارات زیادی را به شــما می دهند. اگر یک راه وجود داشته باشد برای شما 
ساده تر است، اما تا موقعی شــما واقعاً کارتان را شروع نکرده اید توضیح دادن 
اینکه چه مراحلی باید طی شود، کار سختی است. الزم است خودتان را با شرایط 

موجود تطبیق بدهید.
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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اي
ــكل هفت و هشت در خیاطيـ  نیروها  ــي به ش 6. برش

ـ پرآب
7. كاتالیزورـ  خجلتـ  شیون

ــرآبـ  حرف  ــزرگ و پ ــوه اي ب ــانـ  می 8. درون ده
انتخاب

ــردي یك جسمـ   9. گیرنده امواجـ  اندازه گرمي وس
راه غیراصلي و كوتاه

10. سیصد كیلوگرمـ  پرستارـ  ماري افسانه اي
11. گماشتگانـ  حجمي هندسيـ  سوداي ناله

12. ضمیر انگلیسيـ  كوهي در آذربایجانـ  كشوري 
در غرب آفریقاـ  عدد خراب كردني

حرف )  ی  ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدولها زير نظر: د اود  بازخو

ــفر شدنـ  از مشتقات  ــش عدد بازاريـ  آماده س 13. ش
نفتي

14. اذیتـ  گوشت كبابيـ  شمارك
ــیفتگيـ  غده تنظیم كننده فعالیت سایر غدد  15. خودش

بدن

حل جدولهای شماره3778

45 اطالعات هفتگی        شماره  3789
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اسامی برندگان جدول 3778
  1ـ  سعید صالحیـ  تهران
2ـ علی بیگدلیـ  تهران

3ـ نوید خوزستانیـ  اصفهان BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــیاره اورانوسـ   ــن و داخلي ترین قمر س 1. كوچكتری

عناصر چهارگانه
ــته یا تصاویر  ــتگاهي براي ثبت نوش 2. فرماندهـ  دس

رایانه ايـ  روادید سفر
ــبـ  گلهاي برجسته كه با رشته هاي طال یا نقره  3. ش

روي پارچه مي دوزندـ  آتش
ــكدهـ  خاك  ــاره  به دورـ  جنس الماسـ  آتش 4. اش

سفالگري
ــتـ  عابد  ــي به دنبال آن اس ــداـ  معدنچ ــرف ن 5. ح

مسیحي
6. از مراكز استانهاـ  زیركـ  شهري در هندوستان

7. آرزومنديـ  دشت و صحراـ  نوعي نمایش
ــوس رایانهـ   ــري براي م ــام دیگ ــدـ  ن 8. آب منجم

كافي
9. هدیهـ  جمع رايـ  مخفي، پوشیده

ــر  ــرارش دال ب ــنـ  تك ــتان نائی ــع شهرس 10. از تواب
خودستایي و الف زدن استـ  به انتها رساننده

ــوم سال میالديـ  از حروف نداـ  پول كشور  11. ماه س
آفتاب تابان

12. چاشني ساالد و غذا ـ  رواـ  پلیسـ  شامه نواز
ــانـ  نغمه پردازـ   ــد پرندگان و آبزی ــیله صی 13. وس

كوه سیمرغ
ــونـ  گاري دوچرخـ  جزیره اي در  ــوظ، مص 14. محف

جنوب كشور
15. پایتخت كنیاـ  شهري در جنوب 

عمودي:

1. تب نوبهـ  كار شگفت و بزرگ
2. سوگندـ  النه حیواناتـ  دانه اي روغني

3. جاده قطارـ  به كار گماشتنـ  تیر انداختن
ــرفـ  جنس  ــرزدارـ  پرح ــوه پ ــطحـ  می ــد س 4. واح

مذكر
ــابقه  ــهـ  نوعي موتور مس 5. زبانه آتشـ  واحد شیش

اي
ــكل هفت و هشت در خیاطيـ  نیروها  ــي به ش 6. برش

ـ پرآب
7. كاتالیزورـ  خجلتـ  شیون

ــرآبـ  حرف  ــزرگ و پ ــوه اي ب ــانـ  می 8. درون ده
انتخاب

ــردي یك جسمـ   9. گیرنده امواجـ  اندازه گرمي وس
راه غیراصلي و كوتاه

10. سیصد كیلوگرمـ  پرستارـ  ماري افسانه اي
11. گماشتگانـ  حجمي هندسيـ  سوداي ناله

12. ضمیر انگلیسيـ  كوهي در آذربایجانـ  كشوري 
در غرب آفریقاـ  عدد خراب كردني

حرف )  ی  ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدولها زير نظر: د اود  بازخو

ــفر شدنـ  از مشتقات  ــش عدد بازاريـ  آماده س 13. ش
نفتي

14. اذیتـ  گوشت كبابيـ  شمارك
ــیفتگيـ  غده تنظیم كننده فعالیت سایر غدد  15. خودش

بدن

حل جدولهای شماره3778

45 اطالعات هفتگی        شماره  3789
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اسامی برندگان جدول 3778
  1ـ  سعید صالحیـ  تهران
2ـ علی بیگدلیـ  تهران

3ـ نوید خوزستانیـ  اصفهان BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــیاره اورانوسـ   ــن و داخلي ترین قمر س 1. كوچكتری

عناصر چهارگانه
ــته یا تصاویر  ــتگاهي براي ثبت نوش 2. فرماندهـ  دس

رایانه ايـ  روادید سفر
ــبـ  گلهاي برجسته كه با رشته هاي طال یا نقره  3. ش

روي پارچه مي دوزندـ  آتش
ــكدهـ  خاك  ــاره  به دورـ  جنس الماسـ  آتش 4. اش

سفالگري
ــتـ  عابد  ــي به دنبال آن اس ــداـ  معدنچ ــرف ن 5. ح

مسیحي
6. از مراكز استانهاـ  زیركـ  شهري در هندوستان

7. آرزومنديـ  دشت و صحراـ  نوعي نمایش
ــوس رایانهـ   ــري براي م ــام دیگ ــدـ  ن 8. آب منجم

كافي
9. هدیهـ  جمع رايـ  مخفي، پوشیده

ــر  ــرارش دال ب ــنـ  تك ــتان نائی ــع شهرس 10. از تواب
خودستایي و الف زدن استـ  به انتها رساننده

ــوم سال میالديـ  از حروف نداـ  پول كشور  11. ماه س
آفتاب تابان

12. چاشني ساالد و غذا ـ  رواـ  پلیسـ  شامه نواز
ــانـ  نغمه پردازـ   ــد پرندگان و آبزی ــیله صی 13. وس

كوه سیمرغ
ــونـ  گاري دوچرخـ  جزیره اي در  ــوظ، مص 14. محف

جنوب كشور
15. پایتخت كنیاـ  شهري در جنوب 

عمودي:

1. تب نوبهـ  كار شگفت و بزرگ
2. سوگندـ  النه حیواناتـ  دانه اي روغني

3. جاده قطارـ  به كار گماشتنـ  تیر انداختن
ــرفـ  جنس  ــرزدارـ  پرح ــوه پ ــطحـ  می ــد س 4. واح

مذكر
ــابقه  ــهـ  نوعي موتور مس 5. زبانه آتشـ  واحد شیش

اي
ــكل هفت و هشت در خیاطيـ  نیروها  ــي به ش 6. برش

ـ پرآب
7. كاتالیزورـ  خجلتـ  شیون

ــرآبـ  حرف  ــزرگ و پ ــوه اي ب ــانـ  می 8. درون ده
انتخاب

ــردي یك جسمـ   9. گیرنده امواجـ  اندازه گرمي وس
راه غیراصلي و كوتاه

10. سیصد كیلوگرمـ  پرستارـ  ماري افسانه اي
11. گماشتگانـ  حجمي هندسيـ  سوداي ناله

12. ضمیر انگلیسيـ  كوهي در آذربایجانـ  كشوري 
در غرب آفریقاـ  عدد خراب كردني

حرف )  ی  ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدولها زير نظر: د اود  بازخو

ــفر شدنـ  از مشتقات  ــش عدد بازاريـ  آماده س 13. ش
نفتي

14. اذیتـ  گوشت كبابيـ  شمارك
ــیفتگيـ  غده تنظیم كننده فعالیت سایر غدد  15. خودش

بدن

حل جدولهای شماره3778
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اسامی برندگان جدول 3778
  1ـ  سعید صالحیـ  تهران
2ـ علی بیگدلیـ  تهران

3ـ نوید خوزستانیـ  اصفهان BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــیاره اورانوسـ   ــن و داخلي ترین قمر س 1. كوچكتری

عناصر چهارگانه
ــته یا تصاویر  ــتگاهي براي ثبت نوش 2. فرماندهـ  دس

رایانه ايـ  روادید سفر
ــبـ  گلهاي برجسته كه با رشته هاي طال یا نقره  3. ش

روي پارچه مي دوزندـ  آتش
ــكدهـ  خاك  ــاره  به دورـ  جنس الماسـ  آتش 4. اش

سفالگري
ــتـ  عابد  ــي به دنبال آن اس ــداـ  معدنچ ــرف ن 5. ح

مسیحي
6. از مراكز استانهاـ  زیركـ  شهري در هندوستان

7. آرزومنديـ  دشت و صحراـ  نوعي نمایش
ــوس رایانهـ   ــري براي م ــام دیگ ــدـ  ن 8. آب منجم

كافي
9. هدیهـ  جمع رايـ  مخفي، پوشیده

ــر  ــرارش دال ب ــنـ  تك ــتان نائی ــع شهرس 10. از تواب
خودستایي و الف زدن استـ  به انتها رساننده

ــوم سال میالديـ  از حروف نداـ  پول كشور  11. ماه س
آفتاب تابان

12. چاشني ساالد و غذا ـ  رواـ  پلیسـ  شامه نواز
ــانـ  نغمه پردازـ   ــد پرندگان و آبزی ــیله صی 13. وس

كوه سیمرغ
ــونـ  گاري دوچرخـ  جزیره اي در  ــوظ، مص 14. محف

جنوب كشور
15. پایتخت كنیاـ  شهري در جنوب 

عمودي:

1. تب نوبهـ  كار شگفت و بزرگ
2. سوگندـ  النه حیواناتـ  دانه اي روغني

3. جاده قطارـ  به كار گماشتنـ  تیر انداختن
ــرفـ  جنس  ــرزدارـ  پرح ــوه پ ــطحـ  می ــد س 4. واح

مذكر
ــابقه  ــهـ  نوعي موتور مس 5. زبانه آتشـ  واحد شیش

اي
ــكل هفت و هشت در خیاطيـ  نیروها  ــي به ش 6. برش

ـ پرآب
7. كاتالیزورـ  خجلتـ  شیون

ــرآبـ  حرف  ــزرگ و پ ــوه اي ب ــانـ  می 8. درون ده
انتخاب

ــردي یك جسمـ   9. گیرنده امواجـ  اندازه گرمي وس
راه غیراصلي و كوتاه

10. سیصد كیلوگرمـ  پرستارـ  ماري افسانه اي
11. گماشتگانـ  حجمي هندسيـ  سوداي ناله

12. ضمیر انگلیسيـ  كوهي در آذربایجانـ  كشوري 
در غرب آفریقاـ  عدد خراب كردني

حرف )  ی  ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدولها زير نظر: د اود  بازخو

ــفر شدنـ  از مشتقات  ــش عدد بازاريـ  آماده س 13. ش
نفتي

14. اذیتـ  گوشت كبابيـ  شمارك
ــیفتگيـ  غده تنظیم كننده فعالیت سایر غدد  15. خودش

بدن

حل جدولهای شماره3778

45 اطالعات هفتگی        شماره  3789

جدول متقاطع
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1471

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقی  هما یحیوی

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوی خانوادگی )طالق(
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشی

»به صورت شبانه روزی«

بسته بندی وسایل به صورت تخصصی
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 »افشین«

خدمات مربوط به فضای سبز
و محوطه سازی

طراحی، اجرا، نگهداری فضای سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنی، اصالح خاك، 

پیاده رو سازی، محوطه سازی

منازل مسکونی، مراکز تجاری و اداری

با 20 سال سابقه

604-842-2326 »رامین«

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمی :  کلیه مدارك حقوقی، سجلی، تحصیلی، پزشکی، 
مالی، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگی، گواهی 

عدم خالفی، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمی وزارت 
دادگستری و دادگاه های بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتاری پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهای بانکی، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهی امضاء، برابری با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

مشاوره  رایگان برای تعیین بهای اجاره ملک شما
بازاریابی و تبلیغات امالك شما برای اجاره

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

)RTA( تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com
برای لیست امالك موجود برای اجاره به وب سایت مراجعه کنید

اینمکانبرایآگهیشمارزروشدهاست

ARE YOU READING THIS?

برایکسباطالعاتبیشترباماتماسبگیرید.

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

از مجموعه 
 کارهای خط نقاشی

 رامین مهجوری
 دیدن کنید

www.raminmahjouri.com

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery


