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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. «

انتقاد کارشناسان از اعتماد بیش از حد دولت کانادا
 به سازمان بهداشت جهانی

»وضعیت اضطراری دربریتیش کلمبیا تمدید شد«

به گــزارش سی بی ســی، رهبر حزب 
محافظه کار کانادا اعالم کرد نگرانی های 
زیــادی دربــاره عملکــرد ســازمان 
بهداشــت جهانی و پیــروی کانادا از 

دستورالعمل های آن دارد. 
او بــه اطالعیه هــای ایــن ســازمان 
در نخســتین روزهــای همه گیــری 
کروناویــروس در چین پرداخت که در 
آن تصریح شــده بود ایــن ویروس به 
راحتی از انسانی به انسانی دیگر منتقل 
نمی شود. این سازمان همچنین بستن 
مرزها بر روی کشورهایی نظیر چین را 

نیز نادرست اعالم کرده بود.
 آقای شــی یر می گوید: »نگرانی های 
زیادی درباره درســتی اطالعاتی که از 

سوی سازمان بهداشت جهانی منتشر 
می شــود داریم و دولتمــردان کانادا 
باید توضیح دهند که چرا بســیاری از 
تصمیمات شان بر اساس اطالعات این 

سازمان اتخاذ می شود.«
برخی از کارشناســان معتقدند کانادا 
فرصتهای خوبی را بــرای ممانعت از 
گسترش ســریع بیماری در کشور از 
دســت داد و درصورتی که ســریع تر 
برخــی از اقدامات را انجــام می داد ، 
می توانست خیلی ســریع تر از شمار 

مبتالیان بکاهد. 
این در حالی اســت که دکتر ترزا تام 
مدیر بهداشــت عمومی دولت فدرال 
در ژانویه گفته بود احتماال کیس هایی 

از کوویــد ۱۹ در کانادا خواهد بود ولی 
شمار آنها بسیار اندک است . در تمام 
ماه ژانویه و اوایل فوریه پتی هاجو وزیر 
بهداشــت دولت فدرال و سایر مقامات 
دولت فدرال کانادایــی ها را مطمئن 
کردند که شانس ابتال به کووید ۱۹ در 

کانادا اندک است .
دکتر تــام در اواخر ژانویه هنوز معتقد 
بود که »حتی اگر امکان انتقال بیماری 
از شخصی به شخص دیگر وجود داشته 
باشــد ، این موضوع به نــدرت اتفاق 

می افتد.«
این موضوع در گزارشــهای ســازمان 
بهداشــت جهانی ابتدا دیده شد و بعد 
از ســوی برخی از مقامــات دولتی در 

سرتاسر جهان از جمله دکتر تام تکرار 
شــد. ولی خانم تام با وجــود تمامی 
شواهد تا اوایل مارس صبر کرد تا این 

انتقال را تایید کند.
هاجو همچنیــن روز ۱7 فوریه اعالم 
کرد:» تاثیر بلند مدت اجرای بســتن 
مرزها در کنترل بیماری زیاد نخواهد 
بــود و در واقع اصال تاثیــری نخواهد 

داشت«
از سوی دیگر شاید بتوان گفت جاستین 
ترودو نخســت وزیر و برخی از وزرای 
کابینه او بیــش از حد به توصیه های 
سازمان بهداشت جهانی اعتماد کردند 
و بخش مهمی از مشکالت موجود در 

کشور ریشه در این اعتماد دارد. 
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سردبیر و مدیر مسوول: رامین مهجورینشریه اجتماعی فرهنگی
دستیار سردبیر و مدیر اجرایی: فروزان یزدان

وب سایت: امیررضا تمدن دوست
پیوند مونتریال: محمد رحیمیان 5۱۴-۹۹۶-۹۶۹۲

- پیوند در ویرایش نوشته ها با نگهداری دیدگاه نویسنده آزاد است  - نوشته ها و عکس های فرستاده شده بازگردانده نخواهد شد 
- نظریه های چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های پیوند نیست  - پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و نوشتارهای توهین آمیز معذور است 

ـ نقل نوشته ها با درج ماخذ آزاد است   - پیوند جویای دیدگاه های متفاوت و مخالف با نوشته های چاپ شده است
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هر جمعه منتشر می شود

سازمان جهانی بهداشت تا چه اندازه در همه گیری کرونا مقصر است؟
شدیدی  انتقادات  ترامپ  دونالد 
را به سازمان جهانی بهداشت به 
بحران  نادرست  مدیریت  خاطر 
کرونا وارد کرده است. این سازمان 
تا چه اندازه تقصیر دارد؟ اشپیگل 
در مقاله ای به این پرسش  نگاهی 

انداخته است.

ایاالت متحده آمریکا پرداخت کمک 
به ســازمان بهداشت جهانی را اخیرا 
به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم 
از آنجا ناشی شــد که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریــکا، عملکرد این 
ســازمان را به شــدت زیــر ضرب 
انتقــاد قــرار داده و آن را متهــم به 
ناکارآمد در بحران  داشتن مدیریتی 

همه گیری کرونا کرد. 
ترامپ گفت سازمان جهانی بهداشت 
با اعتماد به آمار و اطالعات ارائهشده از 
سوی چین که در صحت آن ها تردید 
وجــود دارد و همچنین توصیه های 
غلط، موجب شیوع بیشتر این بیماری 

در جهان شده است.
آمریــکا در ســال 2۰۱۹ بیــش از 
4۰۰ میلیون دالر از بودجه ســازمان 
بهداشت جهانی را تأمین کرد. مبلغی 
که حدود ۱5 درصد از بودجه ساالنه 

این سازمان را شامل می شد.
ترامپ اعالم کرد دولت او در ماه های 
آینده تحقیقات جامعــی را در مورد 
اشتباهات ســازمان جهانی بهداشت 
در مورد مدیریت بحران کرونا پیش 

خواهد برد. 
سایت »اشــپیگل« با انتشار مقاله ای 
به این پرســش پرداختــه که تا چه 
اندازه اتهامات وارده از سوی ترامپ به 
سازمان جهانی را می توان وارد دانست؛ 
آیا او با این حرکت در اصل به دنبال 
یک مانور هوشمندانه برای سرپوش 
گذاشتن روی اشتباهات دولت خود 
و انحراف افکار عمومی بوده یا اینکه 
واقعا از ســازمان جهانی بهداشــت 
اشتباهاتی فاحش در مدیریت بحران 

سر زده است؟
 زمانی که در ماه ژانویه نخستین مورد 
ابتال به بیماری کووید ۱۹ تشخیص 
داده شد، ترامپ با اعتماد به نفس در 
مقابل دوربین های تلویزیونی گفت که 
شرایط در این کشور »تحت کنترل« 
اســت. او حتی تا یک ماه پیش نیز 
همین جمله را تکــرار می کرد و در 
صفحــه شــخصی اش در توییتر به 
تمجید از تالش های چین برای مهار 
این بیماری پرداخته و به نمایندگی 
از مردم آمریکا از شــی جی پینگ، 

رئیس جمهور چین تشکر کرد.
دیتمار پیپر، نویســنده سنده مقاله 
اشــپیگل بر این باور اســت که هر 
دو گمانــه در رابطه با این پرســش 
می توانند درست باشــند: اینکه هم 
ترامــپ قصد دارد خــودش را از تیر 
انتقاداتی که او را هم نشانه گرفته اند، 
نجات دهد و هم اینکه ســازمانی که 
مهمترین مرجع پرسش های بهداشت 

جهانی است، بی تقصیر نبوده است.

ماجرا از کجا آغاز شد 

تردیدی وجود ندارد که دولت چین 
در هفته های نخســتین همه گیری 
ویروس جدید کرونا در این کشــور 

تالش کرد تا این موضوع را الپوشانی 
کند. البته هنوز مشخص نیست که 
سازمان جهانی بهداشت تا چه اندازه 
با چین در این الپوشــانی همدستی 
کرده است. به نوشته اشپیگل یافتن 
پاسخ این پرسش نیازمند بررسی های 
دقیق تر است، اما روزشمار شرح وقایع 
حاوی نشانه هایی روشنگرانه در مورد 
اظهــارات پرده پوشــانه و تأخیر در 

عملکرد این سازمان است.  
نویسنده مقاله از ۳۱ دسامبر 2۰۱۹ 
آغاز کرده؛ زمانی که اداره بهداشــت 
ووهــان از ابتــالی 27 نفــر به یک 
ویروس جدید در این شهر خبر داد. 
پیش تر چند پزشــک که نسبت به 
شیوع این ویروس ناشناخته هشدار 
داده بودند، دســتگیر و بازخواســت 
شــده بودند. در همان روز تایوان، که 
در سازمان جهانی بهداشت عضویت 
ندارد، تدابیری را برای پیشــگیری از 
شیوع ویروس جدید به اجرا گذاشت.

اول ژانویــه 2۰2۰: ســازمان جهانی 
بهداشــت بیانیه ای را منتشر کرد که 
در آن با تأیید ووهان به عنوان مرکز 
شــیوع بیماری، آمده بــود »تاکنون 
هیچ نشانه روشــنی مبنی بر انتقال 
این ویروس از انسان به انسان وجود 

ندارد.«
ســه روز بعد: هنگ کنــگ وضعیت 

اضطراری اعالم کرد. 
دهم ژانویه: یک تیم ویروس شناسی 
در هنگ کنــگ مــورد ابتالی یک 
خانــواده به ویروس جدیــد کرونا را 
شناسایی کرد که نشانه روشنی مبنی 
بر انتقال این ویروس از انسان به انسان 

بود. 
نویســنده مقاله ســپس به اعالمیه 
سازمان جهانی بهداشت به رغم یافته 
ویروس شناسان در هنگ کنگ اشاره 

می کند.

۱4 ژانویه: ســازمان جهانی بهداشت 
در توییتر نوشــت: »تحقیقات اولیه 
نهادهای بهداشتی چین هیچ مدرک 
روشنی دال بر انتقال ویروس جدید از 
انسان به انسان را نشان نمی دهد.« به 
نوشته اشپیگل چینی ها در آن مقطع 
زمانــی در یک خبرنامه، محتاطانه تر 
در این رابطه اظهارنظر کرده و نوشته 
بودند »نمی توان احتمــال انتقال از 
انسان به انسان را دور از نظر دانست.«

2۰ ژانویه: در این روز ورق برگشــت 
و چین رســما انتقال ویروس جدید 
کرونا از انسان به انسان را تأیید کرد 

و ووهان قرنطینه شد. رئیس سازمان 
جهانی بهداشــت در سفری به چین 
تالش های این کشور را برای کنترل 

همه گیری ستود.
۳۰ ژانویه: ســازمان جهانی بهداشت 
باالخــره اعتــراف کــرد کــه طبق 
اســتانداردهای ایــن ســازمان یک 
وضعیت اضطراری بهداشتی در جهان 

به وجود آمده است.
۳۱ ژانویه: یک نماینده سازمان جهانی 
بهداشــت در پکن در یک کنفرانس 
ویدئویــی بارها بر نظر این ســازمان 
مبنی بر مسدود نکردن مرزها تأکید 
کرد؛ نظری که همراســتا با خواست 
و منافــع پکن بود. یک ســخنگوی 
وزارت خارجــه چین در همان روز از 
کشورهایی که »بر خالف نظر سازمان 
جهانی بهداشــت« مرزهای خود را 

بسته بودند، انتقاد کرد.
7 فوریه: یک چشم پزشــک ســاکن 
ووهان که در همان ابتدا نســبت به 
شــیوع ویروس جدید کرونا هشدار 
داده و توسط نهادهای امنیتی چین 
بازخواست شده بود، جان خود را در 
پی ابتال به کرونا از دست داد. سازمان 
جهانی بهداشت واکنش چندان قابل 
توجهی نشان نداده و یکی از مدیران 
این سازمان تنها به این نکته بسنده 
کرد که »ایــن نکته اهمیت دارد که 
بین سوء تفاهم و اطالعات غلط تفاوت 

قائل شد«

۱۶ تا 24 فوریه: یک تیم 25 نفره از 
سازمان جهانی بهداشت به چین سفر 
کرد و در گــزارش پایانی خود از این 
بازدیــد بــدون ذره ای انتقاد از چین 
نوشت: »عملکرد جسورانه چین روند 
یک اپیدمی مرگبار را که به سرعت در 

حال گسترش بود، تغییر داد«.
۱۱ مارس: سازمان جهانی بهداشت 
دو مــاه و نیم بعد از آنکه برای اولین 
بار توســط چین از بروز این بیماری 
ناشناخته مطلع شده بود، آن را یک 
بیماری »همه گیر جهانی« ]پاندمی[ 

اعالم کرد.
مدیری متفاوت، عملکردی متفاوت 

نکته ای که به نوشــته دیتمار پیپر، 
مدیریت  نحوه  اشپیگل،  مقاله نویس 
بحران کرونا توســط سازمان جهانی 
بهداشت را تردید برانگیز کرده و ایجاد 
پرسش  می کند، مقایسه  عملکرد این 
سازمان در شرایطی نسبتا مشابه در 

سال های گذشته است. 
او می نویسد در ســال 2۰۰2 وقتی 

نخستین موارد ابتال به ویروس سارس 
در چیــن به ثبت رســید، چینی ها 
سکوت پیشه کرده و سازمان جهانی 
بهداشــت را از بروز این ویروس آگاه 
نکردند. اما این ســازمان به نحوی از 
شیوع یک ویروس ناشناخته در چین 
مطلع شــده و مقامات این کشور را 
برای اطالع رسانی و شفاف سازی تحت 

فشار قرار داد. 
در آن زمان ریاســت سازمان جهانی 
بهداشت را خانم گرو هارلم برونالند، 
سیاستمدار نروژی، بر عهده داشت. او 
علنــا از چین انتقاد کرده و گفت اگر 
سازمان جهانی بهداشت زودتر از این 
موضوع مطلع شــده بود، می توانست 
در همان مرحله اولیه شیوع ویروس، 
کمک رســانی خود را آغاز کند. این 
موضوع گیری قاطعانه در مقابل چین، 
رفتاری اســت که نمی توان به رئیس  
فعلی سازمان جهانی بهداشت یعنی 

تدروس ادهانوم نسبت داد..
به نوشــته مقاله نویس اشپیگل برای 
اینکه مشخص شود سازمان جهانی 
بهداشــت تحت مدیریت ادهانوم تا 
چه اندازه در گسترش ویروس جدید 
کرونــا نقش داشــته، باید تحقیقات 
بیشتر و کاملی انجام شود. او با اشاره 
به گفته ترامپ مبنــی بر تحقیقات 
دولت آمریکا در مــورد این موضوع 
می نویسد، مشــخص خواهد شد که 
آیا آنها گزارشی عینی و بی طرفانه ارائه 

خواهند کرد یا خیر.
پیپر در پایان ادامه می دهد اروپایی ها 
امــا در این مجادله ســکوت اختیار 
کرده انــد و به حق کســی را متهم 
نمی کنند، زیرا آنها خودشان بیش از 
آنچه الزم بود منطق رشد پرشتاب را 
که در اپیدمی ها رایج هستند، نادیده 

گرفتند.
نتیجه چنین تأخیری را نیز به اعتقاد 
مقاله نویــس اشــپیگل، می توان در 
فهرست غم انگیز کشورهایی مشاهده 
کرد که بیشــترین شمار مرگ و میر 
را به ازای هر صد هزار نفر داشته اند: 
ده جایگاه نخســت این فهرست به 

کشورهای اروپایی تعلق دارد. 
دیتمار پیپر مقاله خود را اینگونه به 
پایان می برد که حتی کشــورهایی 
نظیر  آمریکا و ایران هم که با مشکالت 
زیادی در مدیریت بحران کرونا روبرو 
بوده انــد، در ایــن فهرســت بعد از 

کشورهای اروپایی قرار دارند.

منبع: دویچه وله

هشدار صندوق بین المللی پول 
نسبت به بروز ناآرامی های اجتماعی

صندوق بین المللی پول نسبت به امکان بروز 
»ناآرامی های اجتماعی و اعتراضات جدید« در جهان 

به دلیل رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا هشدار داد. 
این سازمان از افزایش فقر و بیکاری در کشورهای 

گوناگون جهان ابراز نگرانی کرده است.

صندوق بین المللی پول )IMF( در گزارشی که روز چهارشنبه 27 فروردین 
)۱5 آوریل( منتشر شد در مورد ناآرامی های اجتماعی در پی همه گیری 

ویروس کرونا و بیماری کووید۱۹ هشدار داده است.
به گزارش خبرگزاری فرانســه صندوق بین المللی پول ابراز نگرانی کرده 
است که اگر اقدامات دولت ها برای کاهش بحران اقتصادی ناشی از بیماری 
کووید۱۹ ناکافی باشد، امکان بروز »اعتراضات جدید« در برخی از کشورها 

وجود دارد.
در گزارش صندوق بین المللی پول آمده اســت که اگر کمک های دولتی 
کشورهای بحران زده به طور ناعادالنه به نفع شرکت های بزرگ و نه برای 
عموم مردم تقسیم شود، این امر می تواند باعث بروز ناآرامی های اجتماعی 

جدیدی شود.
صندوق بین المللی پول هشــدار داده اســت که این خطــر به ویژه در 
کشــورهایی که پیش از این نیز با »فســاد گسترده« و »عدم شفافیت« 
در امــور دولتی روبرو بوده اند و اقدامات دولتی و خدمات عمومی ضعیف 

داشته اند بیشتر مشهود خواهد بود.
در این گزارش به ناآرامی های اجتماعی سالهای اخیر که ناشی از نارضایتی 
نسبت به سیاست اقتصادی کشورهای گوناگون است ، به عنوان نمونه در 
اکوادور، شیلی،  هائیتی، ایران و جنبش »جلیقه زردها« در فرانسه اشاره 

شده است.
 بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در حال حاضر نیز تنش هایی 
را در کشورهایی نظیر آفریقای جنوبی ایجاد کرده است. روز سه شنبه در 
کیپ تاون، دومین شهر پر جمعیت آفریقای جنوبی، نیروهای پلیس برای 
ســرکوب اعتراضات ساکنان مناطق فقیرنشین که به دلیل کمبود مواد 
غذایی به خیابان ها آمده بودند از گلوله های پالســتیکی و گاز اشک آور 

استفاده کرد.
دولت های گوناگون در سراســر جهان مبالغ هنگفتــی را برای کاهش 
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی گســترش ویروس اختصــاص داده اند. به 
گــزارش صندوق بین المللی از این مبلغ حدود ۳.۳ تریلیون دالر )معادل 
حدود ۳ تریلیون یورو( برای هزینه های اضافی دولت ها، حدود ۱.۸ تریلیون 
دالر بــرای پرداخت وام و تزریق ســرمایه و مبلغ 2.7 تریلیون دالر برای 

ضمانت های دولتی در نظر گرفته شده است.

پیامدهای منفی بحران کرونا برای امنیت کشورهای عضو ناتو

دبیرکل پیمان آتالنتیک شمالی می گوید در حال حاضر تالش برای مهار 
بحران کرونا در اولویت قرار دارد اما در بلندمدت این پاندمی )همه گیری 
جهانی( می تواند برای امنیت کشورهای عضو ناتو پیامدهای منفی داشته 

باشد. 
به گزارش خبرگزاری آلمان، ینس استولتن برگ هشدار داده که تاثیرات 
ژئوپولتیکی همه گیری جهانی بیماری کووید- ۱۹ ممکن است بسیار قابل 
توجه باشــد. بنابر این گزارش دبیرکل نروژی ناتو این سخنان را شامگاه 
چهارشنبه 27 فروردین )۱5 آوریل( پس از کنفرانس ویدئویی با وزیران 

دفاع کشورهای عضو این پیمان اظهار کرد.
استولتن برگ ابراز نگرانی کرده رکود قریب الوقوع اقتصادی برخی کشورهای 
عضو ناتو را آسیب پذیر کند و آنها را به سمت فروش زیرساخت های حساس 
و مهم سوق دهد. به باور او فروپاشی اقتصاد برخی کشورها که دور از انتظار 
نیست، ممکن است کشــورهایی نظیر چین را ترغیب کند برای خرید 
برخی شرکت های مرتبط با امنیت اعضای ناتو، مانند شرکت های حوزه 

ارتباطات و تامین انرژی وارد میدان شوند.
دبیــرکل پیمان آتالنتیک شــمالی در عین حال می گویــد هنوز برای 
نتیجه گیری نهایی درباره تحوالت آینده خیلی زود است و مسئله مهم تر 

اکنون تقویت انعطاف پذیری جامعه است.
او افــزود این موضوع اهمیت دارد که آمادگی برای مقابله با بیماری های 
همه گیر جهانــی حتما افزایش یابد و صنایع و شــرکت های مهم بهتر 

حفاظت شوند.
بــه گفته دبیرکل ناتو از بحران کرونا درس هــای زیادی می توان گرفت: 
»زیرساخت ها و ارتباطات الکترونیکی مطمئن و دولت هایی که در مواقع 
بحرانی هم کارآیی الزم را داشــته باشند؛ همه اینها برای جامعه مدنی و 

برای آمادگی نظامی ما از اهمیت به سزایی برخوردارند.«
دبیرکل ناتو با تاکید بر این که چالش های امنیتی با شیوع ویروس کرونا 
کمتر نشده اند تاکید کرد این که کشورهای هم پیمان تا کنون مسئوالنه و 

با همبستگی عمل کرده اند قابل تقدیر است.
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a better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker
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Email: 2500202@gmail.com

وام تا 80 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



شماره ۱472 جمعه 2۹ فروردین ۱۳۹۹ 44 Issue 1472 Friday April 17, 2020

دارالـترجـمه  رسـمی
آرش  انــدرودی

عضو رسمى جامعه مترجمان بریتیش کلمبیا
مترجم رسمى دادگسترى ایران

مترجم معتمد دادگاه هاى پناهندگى و اداره مهاجرت و شهروندى کانادا

ترجمه شفاهی در دادگاه های حقوقی و مراجع قضایی، 
ترجمه رسمی گواهینامه رانندگی، سوابق بیمه اتومبیل،  شناسنامه، پاسپورت، 
سند ازدواج و طالق  و کلیه مدارك تحصیلی، پزشکی، حقوقی و بازرگانی و ...

تلفن : 604-36۵-69۵2
Email:aandroudi@gmail.com

 Arash Androudi«Certified Translator»
Accredited by Immigration and Refugee Board of Canda

تائید دستگاه تست سریع کووید-۱۹ 
توسط اداره سالمت کانادا

مداد- هفته گذشته در اخبار خواندیم 
که یک شرکت نوآور انتاریویی موفق 
به تولید یک دستگاه قابل حمل تست 
کووید-۱۹ شــده که می تواند جواب 
آزمایــش را طی ۳۰ دقیقــه اعالم 
کند. به گزارش گلوب اند میل، اداره 
ســالمت کانادا روز یکشــنبه مجوز 
اســتفاده از این محصول را نیز صادر 
کرد و از روز دوشــنبه ، ارســال این 
دستگاه به اســتان های مختلف آغاز 

شده است.
کووید-۱۹  تست  کنونی  ستگاه های 
برای اعالم نتیجــه به چند روز زمان 
نیــاز دارند و البته ایــن کار فقط در 
برخی آزمایشگاه ها انجام می شود. اما 
این دستگاه جدید این امکان را فراهم 
می ســازد که هر واحد درمانی بتواند 
بدون نیاز به ارســال نمونه به بیرون، 
خودش به تست کووید-۱۹ بپردازد. 
اســتان کبک ۱۰۰ دســتگاه از این 
محصول را به همراه 2۰۰ هزار کیت 
تشخیصی ویژه آن سفارش داده است. 
انتاریــو، آلبرتا و نیــز دولت فدرال از 
دیگر سفارش دهندگان این محصول 
هســتند. کاهش فشــار موجود بر 
آزمایشگاه های تشخصی و رفع مشکل 
کمبود کیت از مهم ترین مزیت های 
خرید این محصول نوآورانه به شمار 

می روند.

دستگاه های کنونی تست کووید-۱۹ 
برای اعالم نتیجــه به چند روز زمان 
نیــاز دارند و البته ایــن کار فقط در 
برخی آزمایشگاه ها انجام می شود. اما 
این دستگاه جدید این امکان را فراهم 
می ســازد که هر واحد درمانی بتواند 
بدون نیاز به ارســال نمونه به بیرون، 
خودش به تست کووید-۱۹ بپردازد. 
اســتان کبک ۱۰۰ دســتگاه از این 
محصول را به همراه 2۰۰ هزار کیت 
تشخیصی ویژه آن سفارش داده است. 
انتاریو، آلبرتا و نیــز دولت فدرال از 
دیگر سفارش دهندگان این محصول 
هســتند. کاهش فشــار موجود بر 
آزمایشگاه های تشخصی و رفع مشکل 
کمبود کیت از مهم ترین مزیت های 
خرید این محصول نوآورانه به شمار 

می روند.

گزارش جدید بانک مرکزی کانادا:
 دو سناریو

 برای آینده اقتصاد کشور
بانک مرکزی کانادا در گزارشی به بررسی سناریوهای احتمالی بهبود 
اقتصادی کشور پس از پایان همه گیری کروناویروس پرداخته است. در 
این گزارش آمده اگر همه گیری کووید-۱۹ هر چه زودتر پایان نیابد، 
ممکن است اثرات اقتصادی آن تا سال ها و حتی تا ابد، گریبان اقتصاد 

کشور را بگیرد.

مداد- به گزارش گلوب اند میل، بانک 
مرکزی کانادا در اقدامی بی ســابقه، 
اعالم کرد که گزارش سیاست پولی 
ســه ماهه خــود را که قرار بــود روز 
چهارشــنبه، ۱5 آوریل منتشر شود، 
منتشــر نخواهد کرد. بانک مرکزی 
کانادا اعالم کرده که امکان پیش بینی 
آینــده اقتصادی کشــور با اطمینان 
کافی وجــود ندارد و دلیــل آن نیز 
ابهاماتی که همه گیری کروناویروس 

ایجاد کرده است.
ایــن بانــک در مقابل، یک ســری 
سناریوهای احتمالی را درباره سرعت 
بهبــود وضعیت اقتصادی از شــوک 
ناشــی از همه گیــری کوویــد-۱۹ 
عرضه کرده است. تعطیلی گسترده 
کسب وکارها، بیکاری زیاد و نیز کاهش 
قیمت نفت از جمله مواردی است که 
طی این چند ماه، آسیب شدیدی به 
اقتصاد کانادا )و البته بسیاری دیگر از 

کشورهای جهان( وارد کرده است.
بانک مرکزی کانادا در متن منتشره 
کــه آن را »بررســی ســناریوهای 
احتمالی« می خواند به این نکته اشاره 
می کند که تولید ناخالص ملی واقعی 
در سه ماهه دوم )آوریل تا ژوئن( بین 
۱5 تا ۳۰ درصد کمتر از ســه ماهه 
چهارم ســال 2۰۱۹ خواهد بود. این 
در حالی است که محاسبات تخمینی 
صورت گرفته، از افت ۱ تا ۳ درصدی 
این شاخص طی سه  ماهه اول 2۰2۰ 
)نسبت به ســه  ماهه چهارم 2۰۱۹( 
حکایت دارد. این نهاد مالی همچنین 
پیش بینی کرده که نرخ تورم در سه 
ماه دوم به صفر نزدیک می شود که از 
پیش بینی 2 درصدی این بانک در ماه 

فوریه کمتر است.
در این گزارش می خوانیم: »با وجود 
ابهامات زیادی که با آن روبرو هستیم، 
ایــن تخمین هــا از آن حکایت دارد 
که افــت اقتصــادی در کوتاه مدت، 
شــدیدترین افت ثبت شده در تاریخ 
اقتصاد کانادا خواهد بود. با وجود همه 
سیاســت های در پیش گرفته شده، 
اثرات کووید-۱۹ بر عرضه و نیز تقاضا 
در کوتاه مدت، بســیار شدید و البته 
منفی است و کاهش قیمت نفت نیز 

بر وخامت اوضاع می افزاید.«

در بخشــی دیگر از این گزارش آمده 
است: »به خاطر این شوک های شدید 
اقتصــادی و مالی کــه در نوع خود 
بی سابقه است، ابهامات موجود برای 
پیش بینی آینده بســیار زیاد است. 
با وجــود اینکه انتظار می رود اقتصاد 
کانادا و نیز اقتصاد جهانی پس از پایان 
این دوره همه گیری دوباره به حالت 
عادی بازگــردد، زمان این بهبودی و 
نیز سرعت آن تا حد زیادی به نحوه 
خالصــی از این وضعیت و نیز تدابیر 
به کار گرفته شده بستگی دارد. بهبود 
اقتصادی همچنین به رفتار خانوارها 
و نیز کسب وکارها در واکنش به این 

وضعیت بستگی دارد. هیچ کدام از این 
عوامل را نمی توان به شکلی قابل قبول، 

پیش بینی کرد.«

سناریوی خوش بینانه

البته گزارش مذکور به این نکته نیز 
پرداخته شــده که راه های متعددی 
برای بهبود وضعیت اقتصادی وجود 

دارد. بانک مرکزی کانادا می گوید اگر 
تدابیر بهداشتی برای حفاظت از جان 
شهروندان در برابر این ویروس خیلی 
زود در کانادا و نیز ســایر کشورهای 
یابد،  شــریک تجاری کانادا کاهش 
امکان محدود شدن آسیب ساختاری 
به اقتصاد وجود دارد و به این ترتیب، 
امکان بهبود تقریبا سریع اقتصاد هم 
فراهم می شود. در این صورت، شاهد 
افزایش ســریع تقاضــای خارجی و 
خواهیم بود و زنجیره تامین جهانی 
نیــز خیلــی زود جریــان طبیعی 
خــود را باز خواهد یافــت. اطمینان 
مصرف کنندگان و کســب وکارها نیز 
بازگشــته و در نتیجه فرصت خوبی 

برای رشد فراهم می شود.

سناریوی بدبینانه

در ایــن گــزارش آمــده کــه اگر 
تعطیلی های کنونی حداقل در برخی 
از بخش هــای اقتصادی باز هم تداوم 
یابد و قیمت نفت هم پائین باشــد، 
شــاید شــاهد اثرات مخــرب آن بر 
ظرفیت مولد اقتصاد کانادا باشیم که 
البته تبعات هراس انگیزی در زمینه 
بیکاری و نیز از بین رفتن شرکت ها 

دارد.«
در بخشــی از این گــزارش، درباره 
ایــن وضعیت آمده اســت: »در این 
صورت، رشــد اقتصادی در آینده به 
شدت کاهش می یابد و فعالیت های 
اقتصادی بــه مدتی طوالنی کمتر از 
میزان فعالیت ها پیش از همه گیری 
کووید-۱۹ باقی می مانند. این اثرات 
سبب آسیب های ساختاری به اقتصاد 
شــده که شاید تا ســال ها و یا حتی 
برای همیشــه، گریبان اقتصاد کانادا 

را بگیرد.«

تدابیر دولت و بانک مرکزی

بانک مرکزی کانادا، گام های مختلفی 

را در ماه های گذشــته برای حمایت 
از اقتصاد کشــور و نیز ارائه نقدینگی 
و ثبــات برای بازارهــای اعتباری به 
انجام رسانده است. کاهش نرخ بهره 
به میزان 5/۱ درصد و رســاندن آن 
به میزان بی ســابقه 25/۰ درصد هم 
اقدامی بزرگ از ســوی این نهاد بود. 
اجرای برنامه ای برای خرید حداقل 5 
میلیارد دالر اوراق قرضه دولت کانادا 

در بازار هــم اقدامی دیگر بود که در 
تاریخ این بانک بی ســابقه به شــمار 
می رود. همه این تدابیر در راســتای 
کووید-۱۹  همه گیری  اثرات  کاهش 
بر شــاکله اقتصادی کانــادا صورت 

گرفته اند.
در بخشــی دیگر از این گزارش هم 
می خوانیــم: »اقدامات بانک مرکزی 
کانادا با هدف کاهش اخالل در جریان 
اعتبارات برای دسترسی بهتر خانوارها 
و کســب وکارها به اعتبــارات مالی 
برای گذر از این روزها صورت گرفته 
است…این اقدامات برای حمایت از 
اقتصاد و تدابیر مکمل برای نظام مالی 
که توسط دولت های فدرال و استانی 
انجام شده، با هدف جلوگیری از بروز 
نتایج وخیم تر طی دوره همه گیری و 
نیز افزایش سرعت بهبود وضعیت پس 

از پایان این دوران انجام شده است.
در این گزارش به این نکته هم اشاره 
شــده که با کاهش همه گیری و نیز 
کاهش تدابیــر محدود کننده تامین 
محصــوالت و خدمــات، نرخ هــای 
کم بهره و ســایر تدابیــر برای حفظ 
کسب وکارها  و  شهروندان  دسترسی 
به اعتبارات مالی، سبب بهبود تفاضا 
و در نتیجه، تســریع بهبود اقتصادی 

می شود.

دولت فدرال با تامین بودجه استان ها 
جهت پرداخت حقوق مازاد ضروری 

به برخی کارکنان موافقت کرد
ایرانیان کانادا- به گفته نخست وزیر جاستین ترودو، دولت فدرال مایل 
است بودجه الزم برای استان هایی که خواهان پرداخت حقوق مازاد به 
کارمندانی که حضور و فعالیتشان در طول اپیدمی کرونا ویروس ضروری 
به نظر می رسد، را تامین نماید، چرا که این پول اضافی به منزله انگیزه 

مالی جهت ادامه به کار این کارمندان می باشد.
وی اظهار داشــت برخی اســتان ها پیرو الگوی کبک مبنی بر افزایش 
حقوق کارمندان مراکز بهداشتی و مراقبتی طوالنی مدت در پی اجرای 
این الگو برآمده و دولت فدرال اظهار داشته مایل به تامین بودجه استان ها 
جهت اجرای این الگو بوده و در حال رایزنی و انجام امور مربوطه پیرامون 
این موضوع می باشد. در حال حاضر به گفته صندوق مالی بین المللی، 
بنا بر کمک های مالی دولت فدرال طی اپیدمی کووید-۱۹، اقتصاد کانادا 

در سال جاری حدود ۶.2 درصد افت خواهد داشت. 
بنا بر این گزارش صرف هزینه های سنگین دولت در کانادا و سایر مناطق 
جهــت کمک به خانواده ها در پرداخت صورتحســاب و ادامه به کار و 
پیشــگیری از ورشکستگی مشاغل، در صورت ادامه این بیماری، منجر 
به نیاز دولت بــه افزایش بودجه خواهد گردید. با این حال ترودو تاریخ 
مشخصی را برای بازگشت به حالت عادی فعالیت های اقتصادی اعالم 
ننموده و تنها اظهار داشــته این کار به صورت فازی و مرحله ای انجام 

گشته و در حال حاضر دولت وی در حال مذاکره با استان ها می باشد.
بانــک مرکزی کانادا تنها در ماه مارس ســه مرتبه نرخ کلیدي خود را 
کاهش داده که دو مورد آن بدون برنامه بوده و نرخ بهره بانک را از ۱.75 

درصد به ۰.25 درصد رسانده است.
به گزارش سی بی سی، اسکات مو )نخست وزیر استان ساسکاچوان( در 
نامه ای خطاب به جاســتین ترودو از مخالفت نخست وزیران استان های 
مختلف کشور با اجرای قانون فدرال موارد اضطراری به منظور مدیریت 
بحران کووید-۱۹ خبر داد. او اعالم کرد که اســتان ها ترجیح می دهد 

خودشان به مدیریت اوضاع بپردازند.
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 خط تولید نیازهای بهداشتی کانادا
 در چین راه اندازی می شود

دولت فدرال: 
نزدیک به 5 میلیون و 400هزار کانادایی 
کمک های اضطراری دریافت می کنند

نزدیک به 5 میلیون و 4۰۰هزار کانادایی کمک های اضطراری فدرال را دریافت 
می کنند این در حالی اســت که صدها هزار تقاضای جدید برای برخورداری از 

این کمک ها در حال حاضر توسط اتاوا بررسی می شود.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، این آمار جدید که روز دوشنبه منتشر شد 
گستردگی بحران اقتصادی ناشی از کووید۱۹ در کشور را بیشتر نمایان می سازد.

بر اساس اطالعاتی که روز دوشنبه منتشر شد 5میلیون و ۳۸۰هزار نفر تا کنون 
در برنامه هزینه های اضطراری کانادا PCU پذیرفته شــده اند. این رقم شامل 
حدود دو میلیون نفری اســت که شرایط الزم برای برخورداری از برنامه بیمه 
اشتغال را داشته اند. در برنامه بیمه اشتغال که ثبت نام آن هفته گذشته شروع 

شد هر ماه دو هزار دالر به واجدین شرایط پرداخت می شود.
در هفته اول نزدیک به ۳ میلیون و 5۰۰ هزار نفر در این برنامه پذیرش شدند.

طبق آمار و ارقامی که دفتر کارال کالترو وزیر کار کانادا منتشر کرد از آغاز بحران 
کووید۱۹ که منجر به تعلیق کلیه فعالیت های اقتصادی غیرضروری شد، دولت 
فدرال حدود ۶ میلیون تقاضای کمک های مالی در همه برنامه های حمایتی ارائه 

شده توسط اتاوا دریافت کرده است.
عالوه بر این ممکن اســت دولت فدرال برای پــر کردن خالءها و کمبودهای 
موجود در برنامه های حمایتی و همچنین بهبود تدابیر مساعدتی خود، اعتبارات 
بیشتری اختصاص دهد. برخی منابع اعالم کرده اند دولت فدرال قصد دارد در 
این راستا کمک هزینه های اضطراری PCU خود را گسترش دهد تا کارگران 

بیشتری بتوانند از امتیازات آن بهره مند شوند.

اولین ماموریت
 سازمان پزشکان بدون مرز در کانادا

ســازمان بشردوستانه پزشکان بدون مرز با گروهی از فعاالن بخش بهداشت و 
درمان که در زمینه کمک به بی خانمان های شــهر تورنتو تالش می کنند، وارد 
همکاری شده است تا برای بی خانمان هایی که در این شهر به کووید۱۹ مبتال 

شده اند، یک مرکز نقاهت 4۰۰تخت خوابه ایجاد کند.
 Inner City به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، پزشــکان و پرستاران شبکه
Health Associates در حال حاضر در تقریبا پنجاه مرکز بی خانمان ها خدمات 
و مراقبت های درمانی اولیه ارائه می کنند. ســازمان بشردوستانه پزشکان بدون 
مرز نیز در کنار این شبکه به ارائه خدمات تخصصی درمانی و تداکارتی مشغول 

شده است.
شــبکه Inner City Health Associates با انتشار بیانیه ای اعالم کرد شیوع 
کووید۱۹ وضعیت سالمت و شرایط زندگی هشت هزار نفر بی خانمان را وخیم 
تر کرده است. بیم آن می رود که بحران کروناویروس آثار ویرانگر گسترده ای بر 

سالمت و زندگی این افراد بگذارد.
ژوزف بلیوو مدیر سازمان پزشکان بدون مرز اعالم کرد این سازمان معموال در 
کشــورهایی که از نظام بهداشتی مناسبی برخوردار هستند، فعالیت نمی کند 
اما گســتردگی بحران کووید۱۹ و پیامدهای آن بر گروه های آسیب پذیر مثل 
بی خانمان ها حتی در کشوری مثل کانادا نیز شرایط اضطراری و نیازهای فوری 

به وجود آورده است.
طرح کمک به بی خانمان های تورنتو از حمایت دولت استانی، آژانس بهداشت 
عمومی، بیمارســتان ها و دیگر آژانس هایی که در زمینه کمک به بی خانمان ها 

فعالیت می کنند، برخوردار است.

انتقاد کارشناسان از فرصت های از دست رفته 
و اعتماد بیش از حد دولت کانادا به سازمان بهداشت جهانی

ایرونیا- برخی از کارشناسان معتقدند 
کانادا فرصتهای خوبی را برای ممانعت 
از گســترش سریع بیماری در کشور 
از دســت داد و درصورتی که سریع 
تر برخــی از اقدامات را انجام می داد 
، می توانست خیلی سریع تر از شمار 
مبتالیان بکاهد. ریان چادهوری جراح 
گوش و حلق و بینی در بیمارســتان 
رویال الکساندرا در ادمونتون می گوید 
:» دولــت حاال بایــد اقدامات زیادی 
برای کنترل این بیماری انجام دهد . 
اقتصاد ما کامال متوقف شده و شمار 
کانادایی های بیکار به حدنصاب تازه 
ای رسیده . زندگی مردم برای همیشه 
تغییر کرد.به نظرم زمان زیادی تلف 
شد تا دولت درک کند موضوع چقدر 
اهمیت دارد و مشکل چقدر می تواند 
گسترش پیدا کند. در مقابل دولتهایی 
چون نیوزلند ، تایوان ، سنگاپور و کره 
جنوبی خیلی زود با مشاهده شواهدی 
که ما هم به آنها دسترسی داشتیم، 
تصمیم گیری کردنــد .آنها مرزها را 
به ســرعت کنترل کردند ، ظرفیت 
تست را به ســرعت افزایش دادند و 
قرنطینه ها از همان ابتدا اجباری بود. 
کشــوری مثل تایوان حتی از همان 
ابتدا به فکر تولید وسایل پزشکی مورد 

نیازش افتاد. «
این در حالی اســت که دکتر ترزا تام 
مدیر بهداشت عمومی دولت فدرال در 
ژانویه گفته بود احتماال کیس هایی از 
کوویــد ۱۹ در کانادا خواهد بود ولی 
شمار آنها بسیار اندک است . در تمام 
ماه ژانویه و اوایل فوریه پتی هاجو وزیر 
بهداشت دولت فدرال و سایر مقامات 
دولت فــدرال کانادایی ها را مطمئن 
کردند که شــانس ابتال به کووید ۱۹ 

در کانادا اندک است .
با وجود اخبار گســترش بیماری در 
چیــن و ایران ، تمرکــز اولیه دولت 
تخلیه کانادایی هایش مقیم ووهان و 
همچنین مسافران کشتی های کروز 
بود در شــرایطی که ورود پرشــمار 
مســافران از مراکز اصلی بیماری در 
آن زمــان – ایران و چین – به کانادا 
تداوم داشــت و با اینکــه قرنطینه 
مسافران ضروری به نظر می رسید ، 
اصال سخت گیری در مبادی ورودی 
هوایی وجود نداشت چون دولت کانادا 
با توصیه ســازمان بهداشت جهانی 
مبنی بر عدم بستن مرزها و ممنوعیت 
مسافرت از برخی کشورها موافق بود. 
هاجو در این رابطه در ۱7 فوریه گفت 
:» تاثیر بلند مدت اجرای بستن مرزها 
در کنترل بیماری زیاد نخواهد بود و 
در واقع اصال تاثیری نخواهد داشت !!«

در مقابل برخی از تحقیقات حکایت از 
تاثیر این ممنوعیت ها در کند کردن 
روند گسترش بیماری برای چند روز 
تا چند هفته داشــت . با وجود اینکه 
سخت گیری در مرزها و یا ممنوعیت 
مسافرت از برخی کشورها می توانست 
گسترش ویروس را به تاخیر بیاندازد 
، عــدم انجــام ایــن کار را می توان 
بزرگترین اشتباه دولت دانست و شاید 
یک ماه بعد که دولت فدرال مرزها را 
به روی تمامی افراد غیرمقیم بســت 
و مســافرتهای غیرضروری به آمریکا 
ممنوع شد ، دیگر خیلی دیر شده بود.

جیسون کنی نخست وزیر آلبرتا هم با 

اشاره به این مسئله گفت: »دکتر تام 
به ما می گفت نیازی به بستن مرزها 
بروی شهروندان کشورهای با میزان 
ابتالی باال نیست و در ماه ژانویه تکرار 
می کرد که شواهدی برای انتقال این 

بیماری از انسان به انسان نیست. «
جالب است که حتی قبل از این اقدام 
هم مسافران ورودی به کانادا به شکل 
دلبخواهی ۱4 روزه می رفتند و هیچ 
اجباری برای این کار وجود نداشت و 
تا روز 25 مارس طول کشید که قانون 
قرنطینه الزم االجرا شده و متخلفین 

مجازات شوند.
از سوی دیگر دکتر تام در اواخر ژانویه 

هنوز معتقد بود که “حتی اگر امکان 
انتقال بیماری از شخصی به شخص 
دیگر وجود داشته باشد ، این موضوع 

به ندرت اتفاق می افتد.” 
این موضوع در گزارشــهای سازمان 
بهداشت جهانی ابتدا دیده شد و بعد 
از ســوی برخی از مقامات دولتی در 
سرتاسر جهان از جمله دکتر تام تکرار 
شــد. ولی خانم تام بــا وجود تمامی 
شواهد تا اوایل مارس صبر کرد تا این 
انتقــال را تایید کند! همین اتفاق در 
مورد زدن ماســک هم رخ داد و او تا 
اواخر مارس اعتقــادی به موثر بودن 

ماسک نداشت !!
بنابراین شــاید بتوان گفت جاستین 
ترودو نخست وزیر و برخی از وزرای 
کابینه او بیش از حد به توصیه های 
سازمان بهداشت جهانی اعتماد کردند 
و بخش مهمی از مشکالت موجود در 
کشور ریشه در این اعتماد دارد. آنها 
برای الاقل دو ماه هر بیانیه ای را که 
از سوی سازمان بهداشت جهانی صادر 
می شد را بدون کم و کسر تکرار می 

کردند.
به باور کارشناسان هر کسی که مسائل 
سیاسی را دنبال می کند می داند این 
سازمان تصممیاتش را تنها بر اساس 
مسائل پزشکی و بهداشتی اتخاذ نمی 
کند. د رهفته های اخیر این سازمان 
متهم شــده که بیش از حد از چین 
جانبداری می کند و همین مســئله 
تصمیمات این سازمان را تحت تاثیر 
قرار داده است . پس از انتقادات شدید 
دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا ، 
او روز سه شنبه اعالم کرد کمک مالی 
کشورش به این ســازمان را تا زمان 
اتمام بررسی عملکرد آن قطع کرده 

iroonia.ca. است

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، دولت کانادا به کمک مشاوران خود، 
دیپلمات های کانادایی مستقر در چین، دو شرکت حمل و نقل هوایی و با 
استفاده از یک انبار متعلق به فرانسه در شانگهای، به سرعت یک سامانه 
معتبر تهیه و تجهیزات پزشــکی در چین ایجاد کرده اســت تا بتواند با 
اطمینان خاطر وسایل و تجهیزات پزشکی محافظتی را که در مبارزه با 

کووید۱۹ نیاز دارد، خریداری کند.
قیمت های فزاینده تجهیزات بهداشتی به علت رقابت های بعضا ناسالم میان 
کشورها که محموله های خریداری شده توسط یکدیگر را در فرودگاه های 
چین از چنگ هــم در می آورند و برخی مشــکالت تدارکاتی دیگر در 
روند تامین این تجهیزات موجب شــد کانــادا به فکر ایجاد یک زنجیره 
تامین مطمئن در چین بیافتد. برخی داستان ها که البته به تایید منابع 
رسمی نرسیده اند حاکی از آن هستند که برخی کشورها هواپیماهای پر 
از جعبه های دالر را به چین می فرستادند تا با قیمت های باالتری محموله 
تجهیزات بهداشتی را که دیگر کشورها خریداری کرده و انبار کرده بودند 

در فرودگاه ها یا کارخانه های چین از چنگ آنها درآورند.
بدون تردید با تدبیری که دولت ترودو به کار بســته است مشکل تامین 
تجهیزات بهداشتی مورد نیاز کانادا به سرعت برطرف نخواهد شد با این 

حال انتظار می رود که به تدریج آثار مثبت این ابتکار نمایان گردد.
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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

با تغییر هفتگی»عادت خرید« مشتریان،
کدام اجناس درهفته های اخیر

 از قفسه ها محو شدند؟

ایرونیا- در هفته هــای اخیر عادات 
خرید مردم در فروشــگاه های بزرگ 
هفته به هفته در حال تغییر اســت 
و ویروس کرونا در شــکل دادن این 
قضیه بیشــترین نقش را دارد. داگ 
مــک میالن مدیر عامــل وال مارت 
می گوید:با توجه به اینکه اکثر مردم 
خانه هستند و فرصت زیادی برای فکر 
کردن و تصمیم گیری دارند ، تمرکز 
آنها برای خرید به شکل جمعی هفته 
به هفته تغییر مــی کند.حاال زمانی 
است که خیلی ها به فکر اصالح موی 
سر و یا تغییر رنگ آن افتاده اند. رنگ 
مو و ماشین اصالح چند روزی است 
که محبوب همه شده و خرید آن به 
شکل باورنکردنی افزایش یافته است .

درخواســت برای خریــد رنگ مو و 
ماشــین اصالح موی ســر اولین و 
آخرین سوژه خرید همگانی نخواهد 
بود و شــاید فرصت خوبی باشد که 
روند چند هفته اخیر را بررسی کنیم:

هفته اول : مــواد ضدعفونی کننده ، 
صابون و مواد غذایی

اولیــن مــوج خرید همگانــی برای 
مقابله با ویروس و در عین حال سیر 
ماندن شکمها در صورت بروز کمبود 
موادغذایی سبب شد تا مواد ضدعفونی 
کننده و مواد غذایی از جمله گوشت 
و برنج و ماکارونی از قفســه ها محو 
شــوند. در این دوران فــروش مایع 
ضدعفونی کننده دست 47۰ درصد 
در آمریکای شــمالی افزایش یافت و 
فروش مــواد ضدعفونی کننده منزل 

هم ۳۸5 درصد بیشتر شد.
هفته دوم : دستمال توالت و دستمال 

کاغذی
هیچکس نمی توانســت این میزان 
عالقه بــرای انبار کردن دســتمال 
کاغــذی را توجیه کند ولی این موج 
تازه جهانی بود و همه خانوارها تالش 
می کردند تا چند برابر مصرف عادی 
ماهیانه شــان خرید کنند. البته این 
موج تنها شامل “دستمال”توالت نبود 
بلکه انواع “دســتمال” از جمله برای 
آشپزخانه و صورت را هم شامل شد 
و حتی امکان یافتن دستمال کاغذی 
جیبی هم در فروشگاه ها میسر نبود.
هفته سوم: آرد و خمیر مایه نانوایی

البته این اقالم از هفته اول محبوبیت 
اندکی داشتند ولی در هفته سوم به 
اوج آ» رسدیند و در این مدت فروش 
آنهــا به ترتیــب ۶47 درصد و 457 
درصد نسبت به ســال قبل افزایش 
داشــت. فروش گوشت های فرآوری 
شده هم ۶22 درصد بیشتر شد تا در 
کنــار آرد و خمیر مایه اجناس نایاب 

بعدی فروشگاه ها باشند.
هفته چهارم : رنگ مو و ماشین اصالح 

موی سر و گیره
با طوالنی شــدن مدت خانه نشینی 
و بلند شــدن و نامرتب شــدن موها 
، ناگهان مردم به رنگ مو و ماشــین 
اصــالح مو و گیره مــو هجوم بردند. 
میزان خرید محصوالت مختلف برای 
رنگ کردن مو بین 2۳ تا ۱۶۶ درصد 
افزایش یافته و با توجه به بسته بودن 
آرایشگاه ها ، آقایان با خرید ماشین 
اصالح به فکر استفاده از کمک سایر 
افراد خانواده و یا دوستان برای مرتب 

کردن موی سرشان افتاده اند.

پلیس برای اطمینان از اجرای قرنطینه
 به منازل کانادایی ها سر می زند

ایرونیا- پس از گزارشهای متعدد درباره نقض قانون قرنطینه از سوی افراد 
بیمار در شهرهای مختلف کانادا ، از آر.سی.ام.پی خواسته شده تا با مراجعه 
به منازل افراد اطمینان حاصل کنند که آنها واقعا برای ۱4 روز در قرنطینه 
هستند . برخالف گذشــته حاال پلیس امکان بازداشت شخص را دارد در 
حالیکه پیش از این فرد احضار شــده و یا از او خواسته می شد در دادگاه 

حاضر شود.
در صورتی که آر.سی.ام.پی شخص را بازداشت کند ، فرد خاطی به پرداخت 
تا 75۰ هزار دالر جریمه نقدی و زندان تا شــش ماه محکوم خواهد شد. 
دکتر ترزا تام از مقامات ارشــد بهداشت دولت فدرال در این زمینه گفت 
:»این حکم جدید به مامورین قدرت بیشــتری می دهد تا در این مرحله 
از بحران با جدیت بیشــتری عمل کنند. ما انتظار داریم که همه از قانون 
قرنطینه تبعیت کنند . ما با مردم تماس می گیریم و در اکثر موارد آنها در 
جای درست قرار دارند .قانون قرنطینه مجازاتهای جدی دارد و باید مطمئن 
شــویم وقتی که هشدار ها داده شده ، آموزش ها داده شده ، اگر یک فرد 

هنوز از قانون قرنطینه تبعیت نمیکند ، باید منتظر چه برخوردی باشد. «
از سوی دیگر نخست وزیر جاســتین ترودو هفته گذشته به کانادایی ها 
یادآوری کرد تا زمانی که واکسنی برای کووید ۱۹ تهیه شود ، تدابیر فعلی 
بــرای همه گیری ویروس کرونا بین ۱2 تا ۱۸ ماه پابرجا خواهد بود. ولی 
اگر مردم رعایت کنند و در خانه بمانند ، شاید در برخی موارد تغییراتی در 

تابستان ایجاد شود. 

بانک های اصلی کانادا اقساط وام مسکن را به تاخیر می اندازند 
ولی روی سود وام، مجددا سود می گیرند!

ایرونیا- آماندا مرل شغلش را پیش از 
همه گیری ویروس کرونا در ماه ژانویه 
از دست داده بود و زمانی که ویروس 
همه گیر شد و بازار کار تقریبا تعطیل 
شد ، از اینکه بانک به او و همسرش 
این شانس را داد که پرداخت اقساط 
وام مســکن را به تاخیــر بیاندازند ، 

خیلی خوشحال شد.
اما این خوشحالی دوام زیادی نداشت 
و خیلی زود به خشــم و نگرانی بدل 
شــد چرا که او تازه از شــرایط این 
پیشنهاد بانک مطلع شد. آماندا مطلع 
شد که بانک ســی آی بی سی برای 
شش ماه اقســاط وام مسکن او را به 
تاخیر انداخته ولی سود هر ماه که به 
تاخیر افتاده محاسبه شده و به مبلغ 
کل اضافه می شود یا به عبارت دیگر 
آماندا بروی سودی که هر ماه بابت وام 
مســکن دریافتی محاسبه می شود ، 

باید سود جدید پرداخت کند.
به ایــن ترتیب برای خانواده او تاخیر 
چهارماهــه در پرداخت اقســاط وام 
مسکن به معنای اضافه شده 74۰۰ 
دالر به اصل مبلغ وام شان خواهد بود 
و البته این مبلغ سود پرداختی را هم 
در طول مدت بازپرداخت وام بیشتر 

خواهد شد.
آماندا درباره شــرایط تــازه اش می 
گوید:» به نظرم کل قضیه شــوعاف 
است . آنها طوری وانمود می کنند که 
با به تعویق انداختن اقســاط قهرمان 

هستند و به ما کمک می کنند ولی 
در واقع به شکلی جدید به بدهی ما 
در تمام کشــور اضافه می کنند. به 
نظرم آنها حریص هستند. ما باید در 
این شــرایط همه به هم کمک کنیم 
تا این دوران سپری شود ولی بانکها به 
نظرم در خالف جهت عمل می کنند.
این تنها بانک سی آی بی سی نیست 
که برای به تعویق انداختن پرداخت 
وام مســکن این شــرایط را در نظر 
گرفته بلکه تمامی شش بانک اصلی 
کانادا برنامه های مشابهی را برای به 

تعویق انداختن وام اجرا می کنند.
خانوارهای کانادایی ۱.۶ تریلیون دالر 
بدهکار هســتند که ۶5 درصد از این 
مبلغ را بدهی بابت وام مسکن تشکیل 
مــی دهد. بــه گفته نهــاد بانکهای 
کانادایــی ، ۶۰۰ هزار نفر خواهان به 
افتادن پرداخت اقســاط وام  تعویق 

مسکن شان شده اند.
با این شرایط برخی از دولت خواهان 
نظارت بیشــتر بر عملکرد نهادهای 
مالی کانادایــی در دوران همه گیری 
ویروس و بیکاری گسترده شده اند. به 
باور آنها بانکها نه تنها باید از دریافت 
سود اقساط وام صرف نظر کنند ، بلکه 
باید تمهیداتــی را برای عدم دریافت 

اقساط وام در نظر بگیرند!
آماندا یکی از این افراد است و می گوید 
:» به نظرم باید نوعی برنامه چشــم 
پوشی از دریافت اقساط وام مسکن برا 
ی سه ماه وجود داشته باشد چون ما 
با برنامه فعلی تنها بدهکارتر می شویم 
و بانکها نه تنها یک دالر هم از دست 
نداده اند بلکه درآمد بیشــتری بابت 

اعطای وام داشته اند.
شــش بانک بزرگ کانادایی در سال 
گذشته روی هم رفته 4۶ میلیون دالر 
درآمد داشته اند و این برای دهمین 
ســال پیاپی بود که درآمد آنها روند 

افزایشی داشت.

با توجه به آمار منتشــره از ســوی 
 Canada Mortgage and
Housing Corporation  هر خانوار 
صاحبخانه کانادایی به طور متوسط 
ماهیانه ۱۳2۶ دالر قسط وام مسکن 
می دهد و هر ماه چیزی حدود 77۸ 
میلیــون دالر در جیــب خانواده ها 
خواهد ماند ولی مشخص نیست این 
خانوارها بابت حفظ این مبلغ چقدر 
باید سود بیشــتر به بانکها پرداخت 

کنند!!
در هفته های اخیــر دولت فدرال و 
بانک مرکزی کانــادا اعالم کرده اند 
حداقل ۱5۰ میلیارد دالر به بانکهای 
کانادایی و موسســات مالی دســت 

اندرکار وام مســکن پرداخت کنند تا 
مطمئن باشند که آنها مبلغ مورد نیاز 

برای اعطای وام را در اختیار دارند.
در همین حال کارشناسان بازار مالی 
کانادا بــه خانوارها توصیه می کنند 
گزینــه تعویق پرداخت اقســاط وام 
مسکن را به عنوان آخرین گزینه در 
نظر بگیرند. چون بســته به مبلغ وام 
مســکن ، در صورتی کــه فرد قصد 
داشته باشــد از این فرصت استفاده 
کند ، زمان بازپرداخــت وام خود را 
شــش ماه تا یک سال بیشتر خواهد 
کرد. آنها پیشنهاد می کنند خانوارها 
از خرج های اضافی خود بزنند و سعی 

کنند اقساط وام را بپردازند.

 رئیس ارشد بهداشت عمومی کانادا: 
نیمی از تلفات کووید-۱۹در کانادا
 با خانه های سالمندان مرتبط است

دکتر ترزا تَم، رئیس ارشد بهداشت عمومی کانادا روز دوشنبه گفت: حدود 
نیمــی از 7۳5 مورد مرگهای کووید-۱۹ کانادا با خانه های ســالمندان 

مرتبط است.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، بر همین اساس دولت فدرال این مراکز را 
بر انجام دستورالعمل های ملی کنترل کووید-۱۹ در بین ساکنان آسیب 

پذیر خود ترغیب کرده است.
ترزا تَم، رئیس ارشــد بهداشــت عمومی کانادا با بیان اینکه این نرخ در 
استانهای مختلف متفاوت است افزود: ما باید از سالمندان مان محافظت 

کنیم بنابراین در خانه می مانیم تا جان آنها را نجات دهیم.
دب شــولتر، وزیر سالمندان نیز که در این جلسه حضور داشت گفت: با 
توجه به شیوع گســترده این بیماری همه گیر در خانه های سالمندان 
ساکنان آنها را در معرض خطر زیادی قرار داده و باید نکات بهداشتی بطور 
جدی در این مراکز رعایت شوند. وی افزود: ساکنان خانه های سالمندان 
بدلیــل زندگی در فضای مشــترک، ارائه و دریافت خدمات بهداشــتی 
مشــترک، قرار گرفتن در معرض بازدید افراد غیر ســاکن و انتقال افراد 

از سایر مراکز مشابه در برابر عفونت آسیب پذیرتر از بقیه افراد هستند.
بر همین اساس مقامات بهداشتی فدرال دستورالعمل های جدید کنترل 
عفونت و راهنمای مراقبت در مراکز نگهداری سالمندان را در سراسر کشور 

منتشر کرده است.
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Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

پیش از خرید ملک از وضعیت فنی آن مطلع شوید
بازرسی فنی سیستم ھای ساختمان و

ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی

Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

مھندس مھدی صانعی

ASTTBC  PI0534 
CPBC  Licence#  76927 www.abchibc.com 

Architect M.Arch

778-708-0520

لطفا جھت کسب و اطالع از قیمت ھا بھ وب سایت ذیل مراجعھ فرمایید

. 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

بر اساس اطالعات تلفن های همراه 
کانادایی ها کمتر از هر زمان دیگری از منطقه سکونت شان 

خارج می شوند
ایرونیا- گزارشی که از سوی شرکت 
استفاده  با   Environics Analytics
از اطالعات موقعیت 2۳ میلیون تلفن 
همراه در سرتاســر کانادا تهیه شده ، 
نشــان می دهد کانادایی ها کمتر از 
هر زمان دیگری از محل سکونتشان 
خارج می شوند . در حال حاضر از هر 
شش کانادایی ، یک نفر در آخر هفته 
از محله ای که در آن ســکونت دارد 
خارج می شود در حالیکه دو ماه قبل 
، از هر سه نفر کانادایی یک نفر اقدام 

به این کار می کرد.
اطالعــات مذکور بین ماه های فوریه 
تا هفته اول آوریل جمع آوری شــده 
و افــرادی خارج از محل محســوب 
می شــوند که برای مدت ۳۰ دقیقه 
بیش از یکصد متر از کدپستی محل 
ســکونت شان خارج شــده اند. این 
یافته به خوبی نشان می دهد کشور 
با اســتراتژی ماندن در خانه و حفظ 
ســالمتی انطباق پیدا کرده و رعایت 
این قضیه هم تاثیــر مثبتی بر آمار 

مبتالیان داشته است .
در کبک ، نرخ خروج از محله از ۳۰.۹ 
درصــد در ماه فوریه بــه تنها ۱۳.۸ 
درصد در اوایل آوریل رســیده است. 
در پرنس ادواردز ایــن آمار از کبک 
هم کمتر است و تنها ۱۱.۳ درصد از 
مردم از منطقه کدپستی شان خارج 

پس از بحران ویروس کرونا 
آیا قیمت ها در بازار مسکن کانادا پایین خواهد آمد؟

بــا وجود هوای گرم بهــاری در اکثر 
نقاط کانادا ، بازار مسکن اصال روزهای 
گرمی را ســپری نمی کند و با وجود 
آمار امیدوار کننده مــاه فوریه ، ماه 
مارس شروع خیلی خوبی داشت ولی 
در هفته آخر با کاهش شدید معامالت 

روبرو بود.
آمار ونکوور بزرگ در ماه مارس نشان 
می دهد شــمار معامالت نسبت به 
مارس سال گذشته 4۶ درصد افزایش 
داشت. ولی ده روز آخر ماه نسبت به 
ده روز نخست مارس ، فروش تقریبا 
نصف شده بود. در تورنتو هم شرایط 
بــه همین صورت بــود و در حالیکه 
فروش مسکن در دو هفته اول مارس 
نسبت به سال قبل 4۹ درصد بیشتر 
شده بود ، در دو هفته آخر ۱۶ درصد 
نســبت به زمان مشابه سال گذشته 

کاهش داشت .
حاال در مــاه آوریل همه پیش بینی 
یک ســقوط آزاد برای بازار مســکن 
کانــادا دارند و به نظر کارشناســان 
میزان معامالت به شــکلی تاریخی 

اندک خواهد بود.
دیوید هاچیسون از مشاورین امالک 
فعال تورنتــو درباره روزهای پیش رو 
بازار مســکن می گوید :»من تابحال 
بازار مسکن تورنتو را تا این حد راکد 
و آرام ندیده بــودم . حتی زمانی که 
دولت استانی مالیات خریدار خارجی 
را در ســال 2۰۱7 تصویب کرد هم 
بازار این قدر ســوت و کور نشده بود. 
ما هنوز نمی دانیــم در ادامه چه بر 
سرقیمتها خواهد آمد ولی خیلی ها 
فکر می کنند اگر قرار اســت قیمتها 
در آینده نزدیک پایین بیاید ، چرا باید 

این روزها خرید کرد؟
در روز ســوم آوریل بانک آر بی سی 
پیش بینی کرد امســال فروشها 2۰ 
درصد و سال آینده ۳۰ درصد کاهش 
خواهد داشت و الاقل در کوتاه مدت 
قیمت مسکن کاهش خواهد یافت. از 
سوی دیگر میلیونها نفر که کار خود 
را از دست داده اند ، برای گذران امور 
روزمره به کمک های دولتی چشــم 
دوخته اند و با تردیــد کامل به بازار 
مســکن در ماه های آینده نگاه می 

کنند.
 بنا بــه این گزارش در ماه های آینده 
با گسترش بیکاری ، تعداد زیادی از 
فروشندگان ناچار هستند برای فروش 
ملک شان در قیمتها تجدید نظر کرده 
و بهای کمتری را برای ملک شان در 

نظر بگیرند.
اما مشــکالت ناشــی از همه گیری 
ویروس کرونا تنهــا به معامالت آتی 
مسکن منتهی نمی شود بلکه افرادی 

که در دو ماه ژانویه و فوریه دست به 
معامله زده اند ، حاال با فضایی کامال 
متفاوت مواجه هستند. در این دو ماه 

حدود ۶5 هزار معامله صورت گرفته 
که برخی از آنهــا به گفته کن پازدر 
وکیل امالک در ونکوور به مشــکل 

برخورده است.برای مثال در معامالت 
نهایی شــده ، برخــی از مالکین که 
مســتاجر دارند کرایــه ای بابت ماه 
آوریل دریافــت نکرده اند و از طرفی 
هم نمــی توانند مســتاجر را بیرون 
بیاندازنــد. از آنجایی که طبق قانون 
باید تکلیف این قضیه قبل از حضور 
مالک جدید در ســاختمان مشخص 
شــود ، معامله ای از این دست دچار 

مشکل حقوقی شده است .
در آلبرتــا هم مشــکالت اقتصادی 
مضاعف شــده و عالوه بــر بیکاری 
ناشــی از همه گیری ویروس کرونا ، 
قیمت پایین نفت بار دیگر صدها نفر 
دربخش انرژی را بیکار کرده است . در 
این وضعیت خیلی ها در این استان 
هم صبر را به هر چیز دیگری ترجیح 
می دهند و کلگری هم جزو مناطقی 
به حساب می آید که احتمال کاهش 
قابل توجه قیمتها در ماه های آینده 

iroonia.ca .در آن می رود

شده اند.
به گفته دکتر ایزاک بوگوچ از دانشگاه 
تورنتو ، این نرخ هم با توجه به اینکه 
مردم باید بــرای خرید و یا ورزش از 
خانه خارج شوند ، کامال عادی به نظر 
می رســد. در مقابل آمار در بریتیش 
کلمبیا از متوسط کشوری باالتر است 
و ۱۹.۳ درصد از مردم در روزهای آخر 
هفته از منطقه کدپستی شان خارج 
شده اند ولی با این وجود بهترین آمار 
را از نظر افزایش مبتالیان به ویروس 

کرونا دارند.
در این میان میزان درآمد و نوع شغل 
افراد شاخصه اصلی هرم سنی افرادی 
که از محل ســکونت شان خارج می 
شــوند را تشــکیل می دهد. در نگاه 
اول به نظر می رســد افراد جوان تر 
تمایل کمتری به رعایت این مسئله 
دارنــد ولی بایــد در نظر گرفت عده 
زیــادی از افــراد کم درآمــد که در 

هستند  مشــغول  شغلهای ضروری 
برای رســیدن به محــل کار باید از 
وســایل نقلیه عمومی استفاده کنند 
و اگر در محل کارشان حاضر نشوند 
، شــاید کار را برای همیشه از دست 
بدهند. در مقابل افرادی که در مناطق 
گران قیمت شهرها زندگی می کنند ، 
تمایل کمتری به خروج از محله شان 
دارند. در تورنتو برای مثال در مناطقی 
که خانوارهایی جزو ده درصد پردرآمد 
جامعــه زندگی می کردنــد، میزان 
خروج از محلــه در آخر هفته ۱۳.۹ 
درصد بــود . در مقابل این آمار برای 
خانوارهایی که درآمد سالیانه شان در 
ده درصد انتهایی قرار می گیرد، این 

میزان به ۱5.۸ درصد می رسد.
به همین ترتیب در کلگری ۱۶.۹ افراد 
ثروتمند از محله شان خارج شدند در 
حالیکه این آمار برای افراد در مناطق 
فقیر نشین به ۱۹.۱ درصد می رسید.

احتمال استفاده کانادا از داده های
تلفن همراه برای کنترل کووید-۱۹

مداد- کانادا هنوز همانند بســیاری 
دیگر از کشــورهای دنیــا، در آنچه 
»موج اول همه گیــری کووید-۱۹« 
نامیده می شــود به ســر می برد. هر 
قدر فاصله گیری اجتماعی در این بازه 
زمانی بیشتر باشــد، شمار مبتالیان 
و احتمــال بروز همه گیــری دوباره 
نیز کاهــش می یابد. با ایــن وجود، 
مقامات سالمت کشور می گویند در 
حال بررســی یک سری پیشنهادات 
برای مدیریــت بهتر موج های بعدی 

کروناویروس هستند.
گوگل و اپل اعالم کرده اند که طرحی 
بــرای کمک به دولت هــا برای مهار 
بهتــر کروناویروس دارند. بر اســاس 
این طــرح، دولت ها و ســازمان های 
مرتبط با سالمت می توانند به پایش 
بهتر افراد در معرض ابتال بپردازند. در 
این طرح که بر اساس فناوری بلوتوث 
کار می کند، ابتدا کاربر، موافقت خود 
برای استفاده از آن را اعالم می کند و 
پس از آن، در صورتی که در مسیری 
حرکت کند که قبــال فردی آلوده از 
آنجا رد شــده باشد، هشــداری به او 
داده می شــود. حفظ حریم شخصی 
و محرمانگــی از جملــه مهم ترین 

مزیت های این طرح است.
البته استفاده از داده های تلفن همراه 
برای کمــک به مهــار کروناویروس 
پیش از این نیز در برخی کشــورها 
تجربه شده اســت. اسرائیل از جمله 
کشورهایی اســت که در استفاده از 
این فناوری پیشرو شــد. این کشور 
مدتی پیش قانونی را تصویب کرد که 
به دولت حق بهره گیری از داده های 
مربــوط به موقعیت مکانــی افراد را 
برای مدیریــت کروناویروس می داد. 
به محــض اینکه تســت کووید-۱۹ 
یــک شــهروند مثبت اعالم شــود، 
دولت می تواند با بررســی داده های 
موقعیت مکانی او )که توسط اپراتور 
سیم کارت ثبت می شود( به شناسایی 
افراد دیگری که در فاصله اندکی از او 
قرار داشتند می پردازد. سازمان امنیت 
داخلی اســرائیل می گوید طی یک 
هفته موفق به شناسایی سریع 5۰۰ 

فرد آلوده صرفا از همین راه شد.
بــه گزارش ســی ان ان، روســیه نیز 
ظاهرا از فناوری تشخیص چهره برای 
شناسایی افرادی که از قرنطینه خارج 
می شــوند اســتفاده می کند. پلیس 
با اتصال داده های  مســکو می گوید 
شــخصی افراد در قرنطینه به شبکه 
دوربین های امنیتی شــهر، می تواند 
افــرادی که به صورت غیــر مجاز از 
قرنطینه خارج می شوند را به سرعت 

شناسایی کند.

اما این روش ها به خاطر نگرانی های 
مربــوط به نقض حریــم خصوصی، 
بــا اعتراضات زیادی روبرو شــده اند. 
مقامات سالمت کانادا می گویند حفظ 
برایشان  شهروندان  خصوصی  حریم 
اهمیت زیادی دارد. با این وجود، این 
احتمال هم وجــود دارد که وخامت 
اوضاع، شرایط را برای چنین تصمیمی 

مهیا سازد.
تماس تلفنــی با تمام کســانی که 
فــرد مبتال به کوویــد-۱۹ با آنها در 
ارتباط بوده و بررســی وضعیت آنها، 
یکی از اقداماتی اســت که استان ها 
در چند هفته اخیر به انجام رســانده 
و می رســانند. بسیاری از استان ها به 
خاطــر کمبود نیروی انســانی برای 
انجام این تماس ها به سراغ پرستاران 
بازنشسته و نیز دانشجویان پزشکی 
رفته انــد. امــا ظاهرا دولــت فدرال، 
برنامه ای هم برای رفع این مشــکل 
دارد. اســتفاده از همه کارکنان حائز 
شــرایط دولتی که موقعیت شغلی 
حساســی ندارند، گام اولی است که 
دولت فدرال بــرای رفع این کمبود 

نیروی انسانی در نظر گرفته است.
از  اســتفاده  پیشــنهادی،  گام دوم 
نیروهای داوطلب از طریق هماهنگی 
با دانشــگاه های پزشکی و نیز برخی 
رشــته های دیگر در سراســر کشور 
است تا به این ترتیب، افراد عالقمند 

شناسایی و به کار گرفته شوند.
دکتر ترزا تم )مسئول ارشد سالمت 
عمومی کانادا( می گویــد که دولت 
در حــال کار بــر روی یک مجموعه 
»نیروی ذخیره« اســت تا در صورت 
بروز همه گیری جدید در هر استانی، 

به آن منطقه اعزام شوند.
به نظر می رســد کروناویروس سبب 
شده بازنگری در نظام سالمت، تجهیز 
مراکز درمانی و الگوهای نوین تامین 
نیروی انســانی و پایش شــهروندان 
به شــدت مــورد توجــه دولت های 
فدرال و اســتانی قرار گیــرد. حال 
سئوال اینجاســت که آیا پس از رفع 
همه گیری کووید-۱۹، شاهد تقویت 
نظام سالمت در کشور خواهیم بود یا 
اینکه این تدابیر صرفا برای این روزها 

کاربرد دارد؟
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گفتگوی اختصاصی مداد با مریم منصف، وزیر زنان، برابری جنسیتی و توسعه اقتصادی مناطق روستایی 
»این روزها هدف دولت رساندن کمک به نیازمندترین ها در سریع ترین زمان ممکن است«

مریم منصــف، وزیر زنان در کابینه 
دولت لیبرال و یک کانادایی-افغان 
است که در ســال ۱۹۸۴ در شهر 
مشــهد به دنیا آمــده. برنامه های 
دولت کانــادا در بحران همه گیری 
کروناویــروس و تفــاوت نیازهای 
اعضای یک کامیونیتی مهاجر مثل 
کامیونیتی ایرانیان و افغان های کانادا، 
باعث شــد تا درخواست ما را برای 
پاســخگویی به چند پرسش قبول 

کند. 
برنامه های کمک  درباره  گفتگو  این 
بحران  در جریان  کانادا  دولت  مالی 
همکاری  با  کوویــد۱۹،  همه گیری 
و مهربانی نشــریه پیوند مونترال، 

امکان پذیر شده است.

باور کنید یا نه، همه گیری کووید۱۹ 
فقط حدود یک ماه است که کانادا را 
به بحران کشیده. بحرانی که چرخ های 
عظیم اقتصادی کشور را متوقف کرد 
و میلیون ها نفر را خانه نشــین نمود. 
بحرانی کــه می گویند مســبوق به 
ســابقه نبوده و تأثیراتی عمیق تر از 
جنگ جهانی دوم بر کشــور به جای 
گذاشته است. بحرانی که دولت کانادا 
را در وضعیت بغرنج و ناآزموده ای قرار 

داده است.
اما با این حساب و در یک ماه گذشته، 
دولــت فدرال کانادا بــه دلیلی برای 
غرور مردم تبدیل شده  است. عملکرد 
بهینه، منعطــف و مردم محور دولت 
جاستین ترودو به عنوان نخست وزیر 
و رهبر حزب لیبرال، باعث شده این 
دولت که همین چنــد ماه پیش به 
زحمت توانسته بود اقلیت مجلس را 
به دســت آورد حاال و طبق آخرین 
نظرســنجی رأی اعتماد 7۶ درصد 
مردم را داشته باشد. نظرسنجی مجله 
»مداد« نیز حاکی است دولت فدرال 
طبق نظر بیــش از ۸۰ درصد ایرانی 
و افغان تبارهای مونترال، »خوب« یا 

حتی »عالی« عمل کرده است.
امــا نیازها و گرفتاری هــای اعضای 
کامیونیتی های مهاجر در وانفسای یک 
بحران ملی، نظیر همه گیری کووید۱۹ 
با بقیه همشهریان شــان تفاوت هایی 
دارد و توجه ویژه ای را طلب می کند. 
به همین دلیل به دنبال فرصتی بودیم 
تا پرســش های کامیونیتی را با یک 
مقام مسئول در میان بگذاریم که به 
لطف محمد رحیمیان، سردبیر نشریه 
»پیوند مونترال« امکان گفتگو با خانم 
مریم منصف، نماینده مجلس عوام از 
منطقه پتربوروگ و وزیر زنان، برابری 
جنسیتی و توسعه ی اقتصادی مناطق 

روستایی فراهم آمد.
مریم منصــف، نماینده حزب لیبرال 
و یــک کانادایی-افغان اســت که در 
ســال ۱۹۸4 در شهر مشهد به دنیا 
آمده است. والدینش در زمان جنگ 
با شوروی سابق به ایران پناه آوردند 
و زمانیکه او چهار سال بیشتر نداشت، 
پدرش هنگام عبور از مرز جان خود را 
از دست داد. هشت سال بعد، مادرش 
با تحمل مشــقات فراوان با خانواده 
کوچکشان به کانادا مهاجرت کرد تا 
مریم کوچک، اینجا رشد کند، درس 
بخواند و امروز وزیر دولت کانادا شود.

مریم منصف به سختی اما با لهجه ای 
شیرین »دری« گپ می زند که زبان 
رسمی بخشی از مردم افغانستان است. 
البالی جمالتش هرجا که بحث جدی 
می شود به انگلیسی سوئیچ می کند و 
یک جاهایی هم از من می خواهد در 
یافتن کلمات مناسب فارسی کمکش 
کنم. در ابتدای صحبت مان با اشاره به 
اینکه می داند مدتی از نوروز گذشته 

اما باز هم ســال نــو را به خواننده ها 
تبریک گفت و تأکید کرد که تالش 
خواهد نمود تا پارسی گپ بزند. من 
برای طرح ســواالتم فقط ده دقیقه 
وقت داشــتم اما او سخاوتمندانه نیم 
ساعتی با من گفتگو کرد. این گفتگو 

را مطالعه فرمایید:

این روزها کشور در شرایط بحرانی 
است و دولت در اوضاعی غیرمعمولی 
ما و خوانندگان  به  فعالیت می کند. 
تصویری از آنچه در دولت می گذرد 
بدهید. این روزها کارها چگونه پیش 

می رود؟
همان جــوری که همــه می فهمند، 
این پیشــامد ناگهانی است  و لحظه 
به لحظه معلومات جدید و متفاوتی 
به ما می رســد که روی تصمیمات و 
برنامه هایی که در نظر گرفته شــده، 
تأثیر می گذارد. اما دوستان و عزیزان 
بدانند دولتی که انتخــاب کرده اند، 
دولت دلسوز و مهربانی است و عاقالنه 
دارد کارهای کشور را پیش می برد. به 
خصوص نخســت وزیر ما که می داند 
کانادایی ها و خیلی ها در سراسر دنیا 
به رهبری او چشم دوخته اند تا مردم 
کانادا را سالمت و سربلند از این شرایط 
بیرون آورد. دولت می خواهد مطمئن 
شود که کسی در این شرایط سخت 
به حال خود رها نمی شود و به عنوان 
دولت کانادا هر کاری که در توانمان 
باشــد را انجام می دهیم تا درد و رنج 
مردم را کاهش دهیم و کانادایی ها را 
سالم و سالمت حفظ کنیم. همزمان 
و دیگر سو ما داریم تالش می کنیم تا 
اقتصاد کشور را از میان این ماجرای 
همه گیری کووید با قدرت گذر دهیم. 
نخست وزیر و همه دیگر اعضای کابینه 
در حال تالش دائمی و هماهنگی با 
رؤسای دولت های استانی و قلمروهای 
کانــادا و رهبران دیگر کشــورهای 
دنیاست و همچنین در تماس دائم با 
مردم برای شنیدن تجربه ها و نیازهای 
اعضای کامیونیتی های کشور هستند 
تا ضمن کاهــش درد و رنج مردم، تا 
جاییکه می توانند جان مردم را نجات 

دهند.

کمک های مالی دولت کانادا شرایط 
را بــرای خیلی ها آســان کرد اما 
شامل بعضی ها از جمله دانشجویان 
بین المللی و تازه مهاجرانی که هنوز 
بر ســر کاری جــدی نرفته بودند، 
نمی شود. آیا تغییری در برنامه های 

کمک مالی اعالم خواهد شد؟

همان طور کــه گفتــم، تصمیمات 
دولت بر اســاس معلومات جدیدی 
کــه به مــا می رســد، دائــم عوض 
می شــود. االن فقط یک ماه شده که 
مــا دچار کووید-۱۹ شــدیم و ما در 
دولت همانطور که جلــو می رویم و 
تصمیم می گیریم، یاد هم می گیریم. 
نخست وزیر مشخصاً تأکید کردند که 
هدف اصلی دولت رساندن کمک مالی 
در سریع ترین زمان ممکن به دست 
کســانی است که بیش از همه به آن 
نیاز دارند و خودشان گفته اند که در 
این برنامه CERB حتما شکاف هایی 
خواهد بود و عده ای را شامل نخواهد 
شــد. ما به دنبال شناسایی آن عده 
هســتیم تا نیازهای آنهــا را برآورده 
کنیم. طرح »کار تابستانی« به منظور 
کمک به جوانانی طراحی شــده که 
به دنبال شــغل هســتند و روز قبل 
از آن کمک اضافه برای ســالمندان 
اعالم شــده بود. مــن می خواهم به 
خواننده های شما اطمینان دهم که 
دولت شما دوستدار شماست و همه 
کوشــش ما در 24 ساعت در هر روز 
این است که مطمئن شویم مشکالتی 

که از مردم می شنویم، حل شوند.

شــرایط موجود به همه نشان داد 
که چقدر پرستاران و پزشکان تازه 
اما  مهاجر می توانند کمــک کنند 
بازار  به  ورود  بــرای  مهاجران  این 
کار حرفه ای خود با مشــکل مواجه 
هســتند. آیا بعد از تمام شدن این 
روزها، راه برای آنها هموارتر خواهد 

شد؟
نقش کســانیکه پرســتارند، پزشک 
هســتند، پلیس، نظافتچی، آشــپز، 
راننده و کســانیکه همگی ما در این 
روزها بیشتر از همیشه به کمک آنها 
محتاجیم، بیشــتر از قبل مشخص 
شــده است. هرچند تصمیم در مورد 
چگونگی ورود پزشکان و پرستاران به 
بازار کار، بیشتر یک تصمیم استانی 
است اما من مایلم بگویم که اتفاقاتی 
مثــل کوویــد-۱۹ هــم خوبی های 
سیستم را به ما نشان می دهد و هم 
کمبودهای آن را برجســته می کند. 
هدف اول ما در زمان وقوع یک بحران 
شبیه این، کمک به مردم و خانواده ها 
تا جای ممکن است. در فاز دوم هدف 
کمک به بنگاه های تجاری و کسب و 
کارهاست و در فاز آخر وقتی بحران 
تمام شد که به زودی می شود، هدف 
این است که چگونه جامعه را دوباره 

مریم منصف: خوب است که مردم در اثر این ماجرا بفهمند چقدر نقش دولت می تواند در گذر از چنین 
بحران هایی مهم باشد و چقدر رأی       دادن شما می تواند سرنوشت کشور را عوض کند. دولت اگر منطقی 

و دلسوز باشد، هم برای ما کانادایی ها خوب است و هم برای همه مردم دنیا.

بســازیم و آن نقص ها و کمبودهایی 
که در طول مســیر مشاهده کردیم 
را جبــران کنیم و نقاط قوت را حتی 
بیشتر تقویت کنیم. من می دانم که 
ایــن صحبت ها از همین حاال هم در 
سراسر کشور شــروع شده و در حال 

انجام است.

این روزها همه توصیه می کنند که در 
خانه بمانید. اما ماندن طوالنی مدت 
در خانه خلق ها را تنگ، تحمل ها را 
کم می کند و خشونت افزایش پیدا 
قربانیان  اینکه  برای  دولت  می کند. 
خشــونت البالی مشــکالت این 
چاره ای  چه  نشوند،  فراموش  روزها 

اندیشیده است؟
شکی نیســت که این مریضی جدی 
اســت و جان خیلی هــا را گرفته و 
خیلی ها هم شفا یافتند. برای همین 

است که دولت توصیه کرده مردم در 
خانه بمانند. اما شما راست می گویید. 
همه خانه ها امن نیســتند. در همان 
روزی که نخســت وزیر خودش را )به 
دلیل ابتالی همسرش به کووید۱۹( 
در خانــه ایزوله کرد، من و پرســنل 
دفترم گزارش هایی از خانه های امن 
در سراســر کشور دریافت کردیم که 
به ما می گفتند در چنین وقت هایی 
آمار خشونت خانگی مخصوصا علیه 
افزایــش می یابد.  زنان و کــودکان 
این شد که بالفاصله بودجه شلترها 
)خانه های امــن( را افزایش دادیم تا 
اگر کسی قربانی خشونت شده بفهمد 
که تنها نیســت و دولــت در کنار او 
ایستاده است. ما می دانیم آنهایی که 
قبال آسیب پذیر بودند، حاال بیشتر در 
معرض آسیب قرار دارند. ما همچنین 
می دانیم که بچه های کانادایی فراوانی 
بودند که فقط روزی یک تا دو وعده 
غذای مقوی در مدرســه می خوردند 
که حــاال با تعطیلی مــدارس به آن 
غذا دسترسی ندارند. بچه های زیادی 
بودند کــه معلم ها پناهگاه و بزرگ تر 
آنها بودنــد و مکتب جای امنی برای 
آنها بود. وقتی من این این موضوع را 
با نخســت وزیر مطرح کردم او حتی 
لحظه ای هم درنگ نکرد و بالفاصله 
حرف مــن را تأیید کرد و دســتور 
رسیدگی داد و ما فردای آن روز 2۰۰ 
میلیون دالر بودجه اضافه داشــتیم 
برای کمک به این افراد و این تازه اول 

کار ما است.

تا اینجا، من دائم ســوال کردم که 
دولت برای مــردم چه کار می کند. 
حاال می خواهم بپرسم ما، مخصوصا 
کامیونیتی افغان و ایرانی چه کمکی 
می توانیم بکنیم تــا از این بحران 

بیرون بیاییم؟
تشکر از این سوال شما …..  بگذارید 
فکر کنــم……. خب، اول بدانید که 

ما در دولت داریــم دو برابر قبل کار 
می کنیم تا این دوران زودتر و راحت تر 
تمام شــود. آنهایی کــه در اثر این 
مریضی فوت کردند را خدا بیامرزد و 
من به خانواده و دوستانشان تسلیت 
می گویم و خدا صبر بدهد. آنهایی که 
بیمار شده اند و در شفاخانه یا قرنطینه 
به خانه خود هستند بدانند که تنها 
نیســتند و ما در دولت و سیســتم 
سالمت داریم شبانه روز کار می کنیم 
تا اوضاع بهتر شــود. امــا در جواب 
سوال شــما، مهم اســت که روحیه 
خــود را قوی نگه داریــد. یک بدی 
این مریضی تنها شــدن آدم ها و به 
خصوص مسن ترها و آنهایی است که 
توجه بیشتری الزم دارند. می توانید 
با تلفــن یا فیس تایم یا هر وســیله 
دیگری از آنها خبرگیری کنید. نکته 
دیگر اینکه تا آنجاییکه امکان دارد در 
خانه خود بمانید تا هرچه زودتر از این 
مریضی نجات پیدا کنیم. اگر مریض 
شدید، از خانه بیرون نیایید. به تلفن ها 
زنگ بزنید و کمک بخواهید یا بروید 
به www.canada.ca و اگر ســالم 
هســتید و بیرون می روید، فاصله را 
رعایت کنید. اگر مشکلی را تشخیص 
دادید یا به نماینده مجلس در محل 
خودتان یا دفتر نخســت وزیر اطالع 
دهید. هرچقدر معلومات بیشــتری 
برای ما بیاید، برنامه های ما بر اساس 
آنها عوض می شود و دقیق تر می شود. 
این را هم بفهمید که این دوران سخن 
طی می شود و خوب است که شما از 
این ماجرا بفهمید چقدر نقش دولت 
می تواند در گذر از چنین بحران هایی 
مهم باشــد و چقدر رأی       دادن شما 
می تواند سرنوشت کشــور را عوض 
کند. دولت اگر منطقی و دلسوز باشد، 
هم برای ما کانادایی ها خوب است و 

هم برای همه مردم دنیا.

تغییرات برنامه مشاغل تابستانی کانادا برای کمک به جوانان

ایرانیان کاندا- دولــت کانادا اقدامی 
بی نظیر برای حمایــت از کارگران، 
کســب و کارها، و تمامی مردم کانادا 
طی پاندمی کوویــد-۱۹ انجام داده 
است. در حال حاضر، جوانان با چالش 
جدی یافتن کار روبرو شده اند. برای 
ساخت بنیان های یک جامعه قوی، 
نیازمند نیروی کار قوی می باشیم که 
شــامل موقعیت های شغلی مناسب 
برای جوانان می باشد. به همین دلیل 
است که دولت به کارفرمایان کمک 
می کند تا با واقعیت کویید-۱۹ کنار 
بیاینــد، و از جوانانی که به دنبال کار 

هستند حمایت می کند.
روز شــنبه نخســت وزیر، جاستین 
ترودو، اعالم کرد یک تغییر موقت در 
ایجاد  برنامه مشاغل تابستانی کانادا 
شده است که به کارفرمایان کمک می 
کند کارکنان تابستانی استخدام کنند 
و بدیــن ترتیــب 7۰.۰۰۰ موقعیت 
شــغلی برای جوانان بین ۱5 تا ۳۰ 

سال ایجاد می شود.
تغییرات موقت برنامه مشاغل تابستانی 

کانادا شامل موارد زیر می باشد:
- افزایش یارانه دســتمزد، به طوری 
که بخش های خصوصــی و دولتی 
می توانند تا ۱۰۰٪ حداقل دستمزد 
استانی یا منطقه ای برای هر کارگر را 

دریافت کنند
- تمدید تاریخ استخدام تا 2۸ فوریه 

2۰2۱

- اجــازه دادن بــه کارفرمایان برای 
ســازگار کردن پروژه ها و فعالیت ها 
برای حمایت از سرویس های ضروری

اجازه به کارفرمایان برای اســتخدام 
نیروهای پاره وقت

این تغییرات به جوانان کمک می کند 
با بازار کار در ارتباط باشند، برای آینده 
خود پول ذخیره کنند، و شــغلی در 
یک محیط سالم، جامع و امن بیابند.

اقدامات دولت بــرای جوانان در این 
بحران شــامل ۶ ماه اجــازه  دیرکرد 
بدون بهره برای وام های دانشجویی، 
و 75٪ یارانه دســتمزد برای کسب و 
کارها در راستای کمک به کارفرمایان 
برای نگاه داشتن کارکنان می باشد. 
گرچه این اقدامات قدم های بســیار 
مهمی هســتند، اما هنــوز کارهای 
زیادی برای انجــام دادن باقی مانده 
اســت. دولت کانادا در تالش اســت 
راه هــای جدیدی بــرای حمایت از 

تمامی مردم کانادا بیابد.
فراخوان مشاغل تابستانی 2۸ فوریه 

2۰2۰ به پایان رســیده است. اما با 
توجــه به بحران پیــش آمده، دولت 
در تالش اســت تا سازمان هایی که 
سرویس های ضروری جامعه را ارائه 
می دهند و مــی توانند برای جوانان 
کارآفرین باشند اما برای برنامه مشاغل 
تابستانی کانادا درخواست نداده اند را 

شناسایی کنند.
دولت کانادا بودجه ای 2۶۳ میلیون 
دالری را به برنامه مشــاغل تابستانی 
کانادا اختصاص داده است. این بودجه 
7۰.۰۰۰ موقعیت شغلی برای جوانان 

بین ۱5 تا ۳۰ سال ایجاد می کند. 
مشاغل تابســتانی از ۱۱ می 2۰2۰ 
آغاز شده و تا 2۸ فوریه 2۰2۱ ادامه 

دارند.
در سال های گذشته، یارانه دستمزد 
بــرای کارفرمایان بخش خصوصی و 
دولتی 5۰٪ حداقل دستمزد استانی یا 
منطقه ای بود. افزایش یارانه دستمزد 
در این بخش ها امسال برای اولین بار 

اتفاق افتاده است.
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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 
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مشکالت روانی، 
موج بعدی همه گیری پساکرونا

به گزارش سی بی ســی، یک  مداد- 
متخصــص اپیدمیولــو ژی می گوید 
انزوای اجتماعی افراد به مدت چندین 
ماه که بــه خاطــر محدودیت های 
کووید-۱۹ ایجاد شــده، می تواند به 
بروز یک سری مشکالت برای سالمت 

روان آنها بیانجامد.
ساندرو گلیا )مدیر دانشکده سالمت 
عمومی دانشــگاه بوستون( می گوید 
انــزوای موجود در کنــار تردیدها و 
ابهاماتــی که درباره طــول این دوره 
همه گیری و نیز اثراتی که کروناویروس 
بر آینــده افراد به همراه دارد، موجب 

افزایش اضطراب می شود.
او می گوید: »ما انســان ها موجوداتی 
اجتماعی هستیم و به تعامل جسمی و 
اجتماعی با دیگران نیاز داریم.« خانم 
گلیا چند سال پیش به بررسی اثرات 
قرنطینه افراد بــه خاطر همه گیری 
سارس در تورنتو پرداخت. او می گوید 
ایــن دوره انزوای افراد ســبب ایجاد 
طیف گسترده ای از اختالالت روانی 
نظیر اضطراب و افسردگی در آنها شد 
و همچنین پیامدهای ناگوارتری نظیر 
مصرف زیاد الکل و داروهای مختلف و 
حتی اختالل استرس پس از سانحه 
)PTSD( را برای آنها به همراه داشت.

دکتــر گلیــا می گوید: »بــه خوبی 

می دانیم کــه آمارهــای مربوط به 
چنین مشکالت و اختالالتی پس از 
بحران های مختلف افزایش می یابد و 
اکنون که همه گیری کووید-۱۹ یک 
بحران جهانی شده، انتظار داریم که 
این مشکالت گریبان همه کشورهای 

جهان را بگیرد.«
دکتر گلیــا می گوید افــرادی که از 
سابقه مشــکالت روانی برخوردارند، 
بیشــتر در معرض مخاطرات ناشی 
از انــزوای این روزها قرار دارند. با این 
وجود، مشــکالت ایجاد شده فقط به 
خاطر انزوا نیست و عوامل استرس زای 
دیگری نظیر از دســت دادن شغل و 
نیز مراقبــت  از بچه های کوچکی که 
در معرض مشــکالت ناشــی از این 
وضعیت قرار دارند می تواند بر تعداد 
افراد در خطر آسیب از مشکالت روانی 

بیافزاید.
بــه همین دلیل، آموزش درســت و 
دادن اطالعات مورد نیاز به افراد درباره 
ریسک مشکالت روانی پیش رو، کامال 

ضروری است.
از آنجا که مشکالت مختلف روانی و 
ذهنی، موج بعدی همه گیری پس از 
گذار از کروناویروس است، مردم باید 
درک بهتری از این مســائل داشــته 

باشند.

به نظر می رسد انزوای مردم به خاطر محدودیت های این روزهای کرونایی 
به بروز موج گسترده ای از مشکالت روانی در آینده ای نزدیک بیانجامد.

تعویق پرداخت کارت های اعتباری و تاثیر آن بر »نمره اعتباری«
پرداخت  تعویــق  میــرور-  پــرژن 
کارت های اعتبــاری بانکی به دلیل 
مشــکالت بوجود آمده بر اثر شیوع 
ویــروس کرونا و بیکار شــدن اغلب 
مردم، باعث شــده اســت تــا دولت 
فدرال کانادا از بانک های این کشــور 

درخواست کمک کند.
آقای جاســتین ترودو نخست وزیر 
کانادا در یک کنفرانس خبری در روز 
سه شنبه اعالم کرد: » ما به گفتگوهای 
خود با بانک های کانادایی برای تمرکز 
بیشــتر بر روی کمک به مردم ادامه 
می دهیم. مطلع هستیم که بانک ها در 
مسیر درســت گام برمی دارند. اما هر 
روز شاهد آن هستیم که این بحران 

برای همه ایجاد چالش می کند.«
آقای ترودو همچنین اضافه کرد که 
دولت فــدرال در حال پیدا کردن راه  
حل های دیگری برای مــردم کانادا 
اســت که در روزهای آینده به اطالع 

عموم خواهد رسید.
هفتــه گذشــته پنج بانــک بزرگ 
کانادایــی اعالم کردند در پاســخ به 
تأثیرات اقتصادی بیماری کووید–۱۹ 
بر روی مشــتریان خود، نرخ بهره را 
برای عده ای از مشتریان لغو خواهند 
کــرد. این حرکت پــس از آن اعالم 
شد که بانک ها اعالم کردند مشتریان 
می توانند حداقل میزان پرداختی خود 
را با توجه به اینکه مشتری کدامیک از 
این بانک ها هستند برای دو الی شش 
ماه بــه تعویق بیاندازند. اما به تعویق 
انداختن پرداخــت بدهی کارت های 
اعتباری به معنی بخشیده شدن آن 
نیست. تمام بانک ها به غیر از نشنال 
بانک، نرخ بهره تعهدی یا به عبارتی 
نرخ بهره به تعویق انداختن پرداخت 
بدهی را از مشــتریان خود دریافت 

خواهند کرد.
هدف اصلی ایــن اقدامات کمک به 
مردم کانادا در شرایط اقتصادی فعلی 
است که بر اثر شیوع گسترده ویروس 

کرونا پدید آمده اســت، اما پرسشی 
که برای مردم باقی مانده این اســت 
کــه آیا این کار بر روی رتبه اعتباری 
یا کردیت اسکور تأثیر منفی خواهد 

داشت؟
ِکلی کیین، یکــی از مدافعان حقوق 
مشتریان و مربی آموزش مسایل مالی 
شــخصی در کانادا می گوید: » پاسخ 
کوتاه این است که خیر، تأثیر منفی 

ندارد«.
 امــا او اضافه می کند که شــما باید 
مســئله به تعویق انداختن پرداخت 
بدهــی را با موؤسســه مالی خود در 
میان بگذارید کــه این امر مربوط به 
موکول کردن پرداخت به زمان دیگر 
می باشد نه به دلیل کوتاهی کردن در 

پرداخت بدهی خود.
بر اســاس گفته های خانم کیین به 
دلیل اینکه موؤسسات اعتباری مانند 
ترنس یونیون و اِکیَفکس نمی توانند 
تمام این ترتیبات به تعویق انداختن 
پرداخت بدهی را در سیســتم های 
خود به بهترین شکل نگهداری کنند، 
مشتریان باید اطمینان حاصل کنند 
که اگــر نمی توانند مدرک نوشــته 
شــده ای در این مــورد از بانک خود 

دریافت کنند، دســت کم از طریق 
ایمیل با بانک خود تماس بگیرند تا 
ترتیبات اتخاذ شــده برای به تعویق 
انداختن پرداخت بدهــی بعداً قابل 
استناد باشد و از بروز مشکالت بعدی 
برای مشتریان جلوگیری به عمل آید.

در حــال حاضر به تعویــق انداختن 
پرداخت بدهــی کارت های اعتباری 
لطمه ای به رتبه اعتباری افراد نمی زند 
اما عــدم پرداخت بدهی حتماً لطمه 

خواهد زد.
اسکات تریو یکی دیکر از کارشناسان 
مالــی می گوید که داشــتن مدرک 
مســتند از بانک ها بــرای به تعویق 
انداختن بدهــی کارت های اعتباری 
نه تنها یــک راه مفید بــرای اثبات 
توافق با بانک اســت، بلکه شما را در 
برابر اشــتباهات معمول در سیستم 
گزارش دهــی اعتباری بانک ها ایمن 
نگــه می دارد. بــه گفتــه وی: » ما 
همیشه شــاهد بروز اشتباه از طرف 
بانک ها و موؤسســات مالی اعتباری 
در سیستم های گزارش دهی داخلی 
آنها هستیم. در شرایط معمولی اشتباه 
اتفاق می افتد، هم اکنون که سیستم 
آنها تحت تأثیر مشکالت پیش آمده 

ویروس کووید-۱۹ قرار گرفته، میزان 
اشــتباهات به مراتب بیشتر خواهد 
شد. اگر شما مدرک مستند در دست 
دارید خوش به حالتان، اگر نه، آنها به 

شما کمکی نخواهند کرد.«
بانک  شــامل:  کانادایی  بانک هــای 
مونترال، سی آی بی سی، آر بی سی 
)رویال بانک(، اسکوشــیا بانک و تی 
دی، همگی در وب ســایت  های خود 
بخشــی را آماده کرده اند تا مشتریان 
بتوانند درخواست به تعویق انداختن 
پرداخت بدهــی خــود را از طریق 
آنالین با بانک خود در میان بگذارند. 
البته تأکید شده است که اگر مهلت 
پرداخت بدهی شــما تا 4۸ ســاعت 
آینده اســت، حتماً از طریق تلفن با 
بانک تماس بگیرید تا درخواست شما 

سریعتر مورد بررسی قرار بگیرد.
الزم به ذکر اســت که تمام بانک ها 
و موؤسســات مالی اعتبــاری اعالم 
کرده انــد کــه همه مشــتریان آنها 
نمی توانند پرداخت بدهی خود را به 
تعویق بیاندازند و تمام درخواست ها 
به صورت جداگانــه و مورد به مورد 

بررسی خواهند شد.
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هزینه درخواست اقامت دایم کانادا افزایش خواهد یافت
پرژن میرور- هزینه درخواست اقامت 
دایم کانــادا برای افــراد خارجی از 
ساعت ۹ صبح روز ۳۰ آوریل 2۰2۰ 
به وقت شــرق کانادا افزایش خواهد 
یافــت. درخواســت های اقامت دایم 
کانادا که پیش از زمان اعالم شــده 
توســط وزارت مهاجرت، شهروندی 
و پناهندگــی کانادا دریافت شــده 
باشــد، با توجه به نرخ فعلی بررسی 
خواهند شــد و افزایش هزینه جدید 
تأثیری بر روند آنها نخواهد گذاشت. 
اما تقاضانامه هایــی که از زمان اعالم 
شده و بعد از آن دریافت شود و هزینه 
صحیح برای آن پرداخت نشده باشد 
برای تکمیل و پرداخت مبلغ صحیح 

به متقاضی برگشت داده خواهد شد.
اقامت  هزینه بررسی درخواست های 

دایــم در گروه اقتصادی به طور کلی 
با افزایشی به میزان 5۰ درصد روبرو 

شده اند که از قرار زیر است:
هزینــه متقاضی اصلــی اقامت دایم 
در گروه تجــاری اقتصادی ) خویش 
فرمایی، شــرکت های نوپا، ســرمایه 
گذاری کبــک، کارآفریــن کبک و 
خویش فرمایی کبک( از ۱۰5۰ دالر 

به ۱575 دالر افزایش می یابد.
هزینه متقاضی اصلی اقامت دایم در 
گروه اقتصادی غیر تجــاری از 55۰ 
دالر بــه ۸25 دالر افزایــش خواهد 
یافت. این افزایش قیمت شامل افراد 
متقاضی اصلی و خانواده آنها در برنامه 

ویزایی پرستاران نخواهد شد.
هزینه درخواســت اقامت دایم برای 
همسران و شــریک های زندگی در 

تمام رده هــای اقتصادی از 55۰ دالر 
به ۸25 دالر افزایش پیدا خواهد کرد.

هزینه ویزای اقامت دایم برای فرزندان 
متقاضیان در تمام رده های اقتصادی 
از ۱5۰ دالر بــه 225 دالر خواهــد 

رسید.
هزینه حق اقامــت دایم از 4۹۰ دالر 
به 5۰۰ دالر افزایش پیدا خواهد کرد.

این افزایــش هزینه ها برای مدت دو 
سال اجرا خواهد شد و در سال 2۰22 
مورد بررســی مجدد قــرار خواهند 

گرفت.
و  شــهروندی  مهاجــرت،  وزارت 
پناهندگی کانادا گفته است که هزینه 
اقامت دایــم کانادا از ســال 2۰۰2 

افزایش پیدا نکرده بود.

تمدید ویزای کانادا بدون خروج از مرز
پرژن میرور- تمدید ویزاهای موقت 
کانادا مانند ویزای دانشجویی، دیدار 
و کاری کــه پیش از ایــن با عبور از 
مرز کانادا و آمریکا انجام می شد و در 
 )Flagpoling( اصطالح به این عمل
گفته می شود، به دلیل اقدامات دولت 
کانادا در جهت جلوگیری از گسترش 
ویروس کرونا، از این پس امکان پذیر 

نخواهد بود.
عمــل Flagpoling به روندی گفته 
می شود که در طی آن افراد خارجی 
که با ویزاهای موقت در کانادا هستند، 
به مرز کانادا و آمریکا رفته، چند قدم 
از مرز کانادا عبور کرده و وارد محوطه 
مرزی بین دو کشور می شوند و سپس 
به سمت مرز کانادا برگشته و از مامور 
مرزی کانادا درخواست ورود مجدد به 
خاک کانادا را می نمایند. البته در این 
روش این قبیل افراد فقط در محوطه 
بین مرزی دو کشــور کانادا و آمریکا 
وارد می شوند اما به سمت مرز آمریکا 
نرفته و با ماموران مرزی آمریکا روبرو 

نمی شوند.
تا پیش از شــیوع ویــروس کرونا در 
جهان و البته کانادا و مشکالت ایجاد 
شده بر اثر گســترش این ویروس و 
محدودیت عبــور و مرور برای مردم، 

حمایت از مهاجرت همسر در بحران کرونا
پرژن میرور- حمایــت از تقاضانامه  
ویزای اقامت دایم کانادا برای همسر 
در زمانی کــه بحران ویروس کرونا و 
همه گیــری آن همچنان ادامه دارد، 
امکان پذیر اســت و دولت فدرال نیز 
همچنان این نــوع از تقاضانامه ها را 

دریافت می کند.
دولت کانــادا اعالم کرده اســت که 
به رغم مشــکالت پیش آمده بر اثر 
گســترش ویروس کرونــا و کاهش 
نیروی انسانی مورد نیاز، همچنان این 
گروه از درخواســت ها را می پذیرد و 
آنها را بررسی می کند. این خبر خوبی 
برای متقاضیان داخل و خارج از کانادا 
اســت که تاکنون فرصتی برای ارایه 
درخواســت خود به مقامات کانادایی 

نداشته اند.
بر اســاس اعــالم دولت کانــادا، از 
متقاضیــان درخواســت اقامت دایم 
کانــادا از طریــق ازدواج و یا زندگی 
مشترک درخواســت شده تا مدارک 
خود را برای بررسی به این اداره ارایه 
دهند. این دســته از افراد می توانند 
در صورت عدم دسترســی به بعضی 
از مــدارک مورد نیاز خــود به علت 

مشکالت پیش آمده تحت تأثیر همه 
گیری ویروس کرونا، ابتدا درخواست 
خود را ارایه داده و موارد نقص مدارک 
خود را در طول مهلت ۹۰ روزه تهیه 

کرده و به اداره مهاجرت ارایه دهند.
اگر درخواست متقاضی ظرف مدت 
۶۰ روز تکمیل نشود، ماموران وزارت 
پناهندگی  و  شــهروندی  مهاجرت، 

کانادا یک فرصــت ۹۰ روزه دیگر را 
برای تکمیل مــدارک به متقاضیان 

می دهند.
به عنوان یک قانــون کلی، دریافت 
کمک های دولتــی و اجتماعی کانادا 
توســط فــرد اسپانســر در اینگونه 
درخواست ها باعث این می شود که فرد 
اسپانسر شرایط حمایت از همسر و یا 

شریک زندگی خود را از دست بدهد. 
هدف این قانون منع استفاده از مزایای 
مهاجرتی برای افرادی بوده است که از 
منابع دولتی استفاده می کنند و تنها 
منبع درآمد آنها دریافت کمک  مالی 

از دولت است.
اگر افرادی به تازگی و تحت تأثیر همه 
گیری ویروس کرونا بیکار شــده اند 
و درخواســت دریافت مزایای بیمه 
بیکاری و کمک های دولتی کرده اند، 
نباید نگران باشند چون دریافت این 
مزایا در وضعیت فعلی باعث عملکرد 
قانون فوق نخواهد شد و اسپانسری 
این افراد برای درخواست اقامت دایم 
کانادا برای همسر یا شریک زندگی را 

تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
در تاریــخ ۱۸ مــارس 2۰2۰ دولت 
کانادا اعالم کرد که ورود افراد خارجی 
بــه کانــادا در جهــت جلوگیری از 
گسترش ویروس کرونا و همه گیری 
آن را ممنوع می کند. این ممنوعیت 
مسافرتی تا تاریخ ۳۰ ژوئن 2۰2۰ به 

قوت خود باقی است.
اما افراد درجه یک خانواده شهروندان 
و افراد دارای اقامت دایم کانادا از این 
ممنوعیت مسافرتی مستثنی هستند. 
همسر و شریک زندگی در گروه افراد 
درجه یک خانواده قرار می گیرند و این 
افراد همچنــان می توانند در صورت 
دریافت ویزای اقامتی خود از خارج از 

کانادا به این کشور وارد شوند.
این افراد هنگام سوار شدن به هواپیما 
به مقصد کانادا باید مدارک مســتند 
اقامتی فرد اسپانسر در کانادا و مدارک 
هویتی و نشان دهنده رابطه خانوادگی 
خود را به شرکت هواپیمایی که با آن 
قصد سفر به کانادا را دارند ارایه دهند.
مدارکی که می توانــد به این منظور 
ارایه شود شامل: سند ازدواج یا مدرک 
مســتند بر زندگی مشترک طرفین، 
پاسپورت کانادایی یا کارت اقامت دایم 
کانادا، شناسنامه و یا مدارک دیگری 
که نشــان دهنده رابطــه خانوادگی 
درجه یک باشــد است اما محدود به 

این چند مورد نیست. 
الزم به ذکر است که اگر فردی تحت 
این قانون برای ســفر به کانادا مورد 
استثنا قرار گرفته باید در نظر داشته 
باشــد که همچنان توســط مقامات 
خطوط هواپیمایی مورد آزمایش ابتال 
به ویروس کرونا قرار خواهد گرفت و 
فقط در صورتی اجازه سوار شدن به 
هواپیما به وی داده خواهد شــد که 
هیچ عالمتــی از بروز این بیماری در 

او وجود نداشته باشد.
برای دریافت اطالعات بیشتر درباره 
این موضوع می توانید به وب ســایت 
و  شــهروندی  مهاجــرت،  وزارت 
پناهندگی کانادا مراجعه کرده و یا با 

وکالی رسمی کانادا تماس بگیرید.

اغلــب افرادی که با اینگونه ویزاها در 
کانــادا اقامت داشــتند، از این روش 
اســتفاده می کردند. البته این روشی 
قانونی بوده که از طرف مقامات اداره 
مهاجرت کانادا تاکنون مورد قبول قرار 
می گرفته است، هر چند که در بعضی 
موارد نیز باعث بروز مشکالت زیادی 

برای این گروه از افراد می شده است.
در این روش هنگامی که فرد متقاضی 
بازگشــت به کانادا به جلوی ماموران 
مرزی کانادا می رسید نگران نحوه ارایه 
درخواست و یا اینکه به صورت آنالین 
یا کاغذی درخواســت خــود را ارایه 
بدهد نبود. آنها با در دســت داشتن 

مدارک مورد نیاز درخواســت خود را 
به ماموری که در مرز ایستاده بود ارایه 
می دادند و روند بررســی درخواست 
ویــزا در همان مکان و در حضور فرد 

متقاضی انجام می گرفت.
با ایجــاد محدودیت های جدید، این 
گــروه از افرادی که با ویزاهای موقت 
در کانادا هستند و نیاز به تمدید ویزای 
خــود را دارند می توانند با مراجعه به 
وب سایت وزارت مهاجرت، شهروندی 
و پناهندگی کانادا درخواســت خود 
را به ایــن اداره ارایه دهند و تا زمان 
دریافت نتیجه درخواســت خود به 

صورت قانونی در کانادا اقامت کنند.

دانشجویان بین المللی در کانادا
 می توانند با آموزش آنالین نیز مجوز کار 

پس از فارغ الحصیلی را دریافت کنند

ایرانیان کانادا- از این به بعد آموزش 
آنالین برای دانشجویان بین المللی که 
طی هفته های آتی برنامه درسی خود 
در کانادا را آغــاز می کنند، دریافت 
»مجوز کار پــس از فارغ الحصیلی« 

)PGWP( را به تعویق نمی اندازد.
PGWP به دانشــجویان بین المللی 
اجــازه می دهد تا ۳ ســال در کانادا 
کار کننــد. این راهی برای کســب 
تجربه در بازار کار است، که در برنامه 
های مهاجرتی طبقه اقتصادی ارزش 
بســیاری دارد و منجر به اقامت دائم 

خواهد شد.
تحقیقات دولت کانادا نشان می دهد 
اکثر افرادی کــه اقامت دائم کانادا را 
گرفته اند، خیلــی زود وارد بازار کار 
شده اند. همچنین بسیاری از برنامه 
های مهاجرتی کانــادا، بیش از ٪۸۰ 
برنامه مهاجرتــی طبقه اقتصادی به 
کســانی پاداش می دهند که امتیاز 
اضافه دارند، یا بــه طور خاص برای 
دانشــجوی بین المللی شدن آماده 

شده اند.
در شــرایط عادی، دانشجویان بین 
المللی بایــد حداقل ۸ ماه متوالی به 
صورت تمام وقــت درس بخوانند و 
پس از آن اجازه کار دریافت می کنند. 
شرکت در کالس ها به صورت آنالین 
 PGWP فرد را واجد شرایط دریافت

نمی کند.
ایــن تغییر موقت نیز یکــی دیگر از 

اقدامات دولت کانــادا برای منعطف 
ساختن سیاســت های مهاجرتی و 
دوری از مختل شــدن طرح ها برای 
مهاجــران طی پاندمــی کویید-۱۹ 

می باشد.
از آنجایی که بســیاری از کورس ها، 
در جهت پیشگیری از شیوع بیشتر 
کرونا ویروس، به صورت آنالین ارائه 
می شوند، وزارت مهاجرت، پناهندگی 
و شــهروندی کانــادا )IRCC( بــه 
دانشجویان اجازه می دهد با شرکت 
در ایــن دوره هــای آنالین نیز واجد 

دریافت PGWP شوند.
این همچنین شــامل آن دســته از 
دانشــجویانی که قرار بود ترم خود را 
از ماه می یا ژوئن آغاز کنند، اما اکنون 
به دلیل ممنوعیت سفر نمی توانند به 

کانادا بروند، نیز می شود.
دانشــجویانی که مجوز تحصیل آنان 
پس از ۱۸ مارس تصویب شده است، 
از قانون ممنوعیت ســفر، که تا ۳۰ 

ژوئن پابرجاست، مستثنی نیستند.
این تغییر موقت، سیار مورد استقبال 
قــرار گرفته اســت. دسترســی به 
PGWP قدم بسیار مهمی برای ورود 
به بازار کار و در نتیجه دریافت اقامت 

دائم می باشد.
در ســال 2۰۱۸، نزدیک به ۹۰.۰۰۰ 
نفر از افرادی که دعوتنامه اکسپرس 
اینتــری دریافــت کردنــد، ســابقا 

دانشجوی بین المللی بوده اند.

فردی که بر روی دکمه های آسانسور
 یک مجموعه ساختمانی در ونکوور

 آب دهان ریخته بود عذرخواهی کرد

ایرانیان کانادا- ســاکنین یک کاندو 
در ونکــوور از زمانی که فیلم مردی 
در حال تف کــردن روی دکمه های 
آسانسور را مشــاهده کردند، بسیار 
وحشت کرده اند. البته این فرد بعدها 
به صورت عمومی معــذرت خواهی 
کرد، اما ظاهرا این برای برخی از دیگر 

ساکنین این مجتمع کافی نیست.
ماری هو، یکی از ســاکنین که برای 
اولین بــار روز جمعه، ۱۰ آوریل، این 
ویدئــو را در توئیتر خــود به نمایش 
گذاشــت، در گفتگو بــا خبرنگاران 
گفت نگران امنیت خود، خانواده اش، 
و کلیه ساکنین ساختمان می باشد. 
او گفــت خودش از ایــن اتفاق فیلم 
نگرفته و شاهد آن نبوده است، بلکه 
ویدئو را از یکی از دوســتانش گرفته 
و معتقد اســت این فیلــم مربوط به 
آسانسور کاندو محل زندگی وی واقع 
در دهکده المپیک و در روز شنبه، 4 

آوریل اتفاق افتاده است.
این ویدئو طی دو روز، ۱۱۳.۰۰۰ بار 

دیده شد، و روز ۱2 آوریل مرد داخل 
ویدئو قدم پیش گذاشت و به صورت 

عمومی از همه معذرت خواهی کرد.
این فرد، که نامش اعالم نشده است، 
در نامه ای اعالم کرد آن روز به دلیل 
مشاجره ای که با مدیریت ساختمان 
داشــته عصبانی بوده، ولی اکنون به 
خاطر این عمل »وحشــت« کرده و 

»صمیمانه عذرخواهی« می کند. 
وی همچنین نوشت هیچگونه عالئم 
ابتــال به کرونــا ویروس یــا هرگونه 
مریضی دیگری را ندارد، و از دیگران 

به اندازه کافی فاصله میگیرد.
ماری هو،  مــی گوید اینکه این مرد 
اشتباه خود را قبول کرده است بسیار 
مهم است، اما همچنان بهانه ای برای 
انجام اینکار نیست. ماری هو،  با پلیس 
تماس گرفته و این موضوع را به آنان 
گفته اســت، اما پلیس با بیان اینکه 
انداختــن آب دهان جرم محســوب 
نمی شــود از هرگونه اقدامی سر باز 

زده است.
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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.
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»مالقات با تعیین وقت قبلی«

لوگو: سقف پذیرش مهاجران در کبک کاهش می یابد
فرانســوا لوگو وزیر اول استان کبک 
روز سه شنبه ۱4 آوریل در کنفرانس 
مطبوعاتی خود اعالم کرد: »با توجه 
به افزایش میزان بیکاری در استان به 
علت پیامدهای شیوع کووید۱۹ که 
طی ماه های آینده شاهد آن خواهیم 
بود، بازبینی سقف پذیرش مهاجران 
مسئله ای اســت که دولت کبک مد 
نظر قرار خواهد داد. هنوز در این باره 
تصمیم گیری نکرده ایم اما این چیزی 
است که به آن فکر خواهیم کرد. من 
فکر می کنم همه مســائل مربوط به 
مهاجرت را باید مــورد بازبینی قرار 
دهیم و شمار پذیرش مهاجران یکی 

از آن ها است.«
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
در ماه مارس نرخ بیکاری در اســتان 
کبک ۸ممیز ۱درصد افزایش یافت در 
حالی که این رقم در ماه فوریه 4ممیز 

5درصد بود.
افزایــش نرخ بیــکاری در اســتان 
کبک تحت تاثیر بحران کووید۱۹ و 
پیامدهای آن بر اقتصاد منطقه کامال 

قابل پیش بینی بود.
در ماه های اخیر دولت فرانســوا لوگو 
به سمت افزایش شــمار مهاجران و 
به ویژه مهاجــران اقتصادی حرکت 

می کرد.
با توجه به خالی بودن ده ها هزار شغل، 
نیاز به نیــروی کار و به ویژه نیروی 
انســانی متخصص در بازار کار کبک 
ملموس بود. محافل اقتصادی استان 
نیز از دولت خواسته بودند اهداف خود 
را در زمینه پذیرش مهاجران به شدت 
افزایش دهد. این محافل رقم ۶۰هزار 
مهاجر در ســال را به دولت پیشنهاد 

کرده بودند.
فرانسوا لوگو در کارزار انتخاباتی خود 
ابتدا قــول داده بود ســقف پذیرش 
مهاجــران در اســتان را 2۰ درصد 
کاهش دهد. اما بهار گذشــته دولت 
کبــک در این باره تجدید نظر کرد و 
قول داد اهداف خود را در این زمینه 
با اهدافی که دولت فیلیپ کوییار برای 
خود ترسیم کرده بود، منطبق کند و 
تا سال 2۰22 بین 4۹ هزار و 5۰۰ تا 
52 هزار و 5۰۰ مهاجر جدید پذیرش 

نماید.

محافل اقتصادی و تجاری با فرانسوا 
لوگو موافق هستند

محافل اقتصــادی در ماه های اخیر 
غالب اوقات با دیدگاه های فرانسوا لوگو 
در زمینه مهاجرت مخالف بوده اند اما 
اکنون اعالم کرده اند که احتماالتی را 
که لوگو در این زمینه مدنظر قرار داده 

است، درک می کنند.

ایو-تومــاس دوروال رئیس شــورای 
مقاطعــه کاری کبــک می گویــد: 
»اهدافــی که دولت مد نظر قرار داده 
بود، تحت تاثیر شــرایطی که بحران 
کووید۱۹ به وجود آورده اســت، به 

طور کامل دگرگون شده اند.«
وی افزود در شــرایط آشفته و مبهم 
کنونی که مشــاغل زیادی نیز از بین 
رفته است، اولویت دولت این است که 
همه آن هایی را که کارشان را از دست 

داده اند، دوباره وارد بازار کار کند.
اما ورونیک پرولکس رئیس شــورای 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان کبک 
می گوید: »الزم اســت کــه در میان 
مدت جانــب احتیاط را حفظ کنیم. 
قبل از شکل گیری بحران کووید۱۹ 
اســتان با کمبود شــدید نیروی کار 
مواجه بود. همه اتفاقات و تحوالت آتی 
به این بستگی خواهد داشت که چه 
زمانی چــرخ اقتصاد دوباره روی ریل 
خود قرار می گیرد. شاید با از سرگیری 
فعالیت های اقتصادی تقاضای نیروی 

کار نیز دوباره باال برود.«
میشــل لوبالن رئیس اتاق بازرگانی 
کالنشــهر مونترال نیز معتقد است 
که بــا توجه به شــرایط جمعیتی و 
افراد زیادی که طــی ماه های آینده 
بازنشسته خواهند شد، کبک با نیاز 
ســاختاری نیروی کار مواجه خواهد 
شد. دولت کبک طرح ها و پروژه های 
زیربنایی عظیم خود را کنار نگذاشته 
اســت و قصد دارد پویایــی و رونق 
بخش هــای کلیدی اقتصــاد خود از 
جمله تولیدات کارخانه ای و صنعت 

هوش مصنوعی را حفظ کند.
لوبالن خاطر نشــان کرد به رغم این 
که می توان کاهش مهاجرت به کبک 
را در ماه هــای آتــی از همین حاال 
مهاجران  پذیــرش  کرد،  پیش بینی 
جدید همچنان یک راهکار اجتناب 
ناپذیر برای پرکردن خالءهای موجود 
در بازار کار اســتان کبک و برآورده 
کردن نیاز شــرکت های اســتان به 

نیروی کار خواهد بود.
ایو-توماس دوروال نیز با تایید دیدگاه 
لوبالن می گوید: »اشــتباه است اگر 
بخواهیــم از همین حاال اهداف خود 
را در زمینه پذیــرش مهاجران برای 
سال های آینده تعیین کنیم چرا که 
نیازهایی را که ســال آینده در بازار 
کار با آن مواجه خواهیم شــد مطلقا 
نمی دانیم، ضمن این که نباید فراموش 
کنیم که شمار زیادی از کارگران طی 

ماه های آنیده بازنشسته خواهند شد و 
مشــاغل زیادی خالی خواهد شد که 
باید پر شوند. بنابراین نباید خود را به 

آمار و ارقام محدود کنیم.«
ایو-تومــاس دوروال همچنین تاکید 
کرد: »دولت فدرال و دولت کبک باید 
برای حفظ کارگران خارجی موقت در 
بازار کار راه حل مناسبی پیدا کنند. 
بهتر است که برای حفظ این کارگران، 

مجوزهای کار آن ها تمدید شود.«

با افزایش شمار بیکاران در کانادا، 
مستاجرین کمپینی برای عدم پرداخت اجاره تدارک دیده اند

ایرونیا- صاحبخانــه ها در کانادا باید 
خود را بــرای عدم پرداخــت اجاره 
از ســوی بخــش قابــل توجهی از 
مســتاجرین آماده کنند مگر اینکه 
دولتهای اســتانی اقداماتــی را برای 

پرداخت سوبسید بردارند .
محدودیتهای اقتصادی ناشی از همه 
گیر شدن ویروس کرونا رستوران داران 
و بسیاری دیگر از صاحبان بیزینس را 
دچار مشکالت شــدید مالی کرده و 
مسئله تامین هزینه های زندگی حاال 
برای مســتاجر و صاحبخانه به یک 
اندازه دشــوار شده است . در تورنتو ، 
صفحه فیس بوک “اجاره خانه تان را 
پیش خودتان نگه دارید” بیش از پنج 
هــزار عضو پیدا کرده واز نامه تنظیم 
شده آماده در این صفحه برای ارسال 
به بیش از یکصد هزار صاحبخانه در 

تورنتو استفاده شده .
در ایــن نامــه مســتاجرین تصریح 
کرده اند که امکان پرداخت اجاره خانه 
را در مــاه می ندارنــد. بنا به آخرین 
سرشماری در سال 2۰۱۶ حدود ۳2 
درصد خانوارها مســتاجر هستند و 
البته بسیاری از بیزینس ها هم محل 
کارشــان را اجاره می کنند. به گفته 

بنیامین تال از بانک سی آی بی سی 
، نزدیک به ۳۰ درصد از متساجرین 
اجاره خود را در ماه آوریل نتوانستند 

پرداخت کنند.
نهاد ویژه رســتوران داران کانادا هم 
تخمین می زند نزدیک به ۱۰ درصد 
کل رستورانها در سرتاسر کشور برای 
همیشه تعطیل شده اند و ۱۸ درصد 
دیگــر هم در صورت تداوم شــرایط 

فعلی 45 روز با تعطیلی فاصله دارند.
به گفته دانیل لفبور از مسئولین این 
نهاد ، در ماه آوریل برخی از مالکین 
مغازه ها به مذاکره بــرای تاخیر در 
پرداخت اجاره آن ماه تمایل داشتند 
ولی شاید در ماه می چنین تصمیمی 
نداشته باشــندو اگر این وضع پنج ، 
شــش ماه طول بکشد شاید اصال به 
فکر بیرون کردن مستاجر درمانده شان 

بیافتند.
دولت فــدرال بــرای بیزینس های 
کوچک وام 4۰ هزار دالری بدون بهره 
در نظر گرفته ولی برای مساله اجاره 
محل کار هنوز تصمیمی نگرفته است 
. در سه استان آلبرتا ، بریتیش کلمبیا 
و انتاریو امکان بیرون کردن مستاجر 
نیست .سامی پیکولو اما دوست دارد 
تــا پایان این بحــران اصال صحبتی 
از پرداخت اجاره نشــود. او که چند 
کافی شاپ در داون تاون ونکوور دارد 
می گوید گرفتــن وام دولت فدرال و 
پرداخــت آن برای اجاره راه حل ایده 
آلی نیســت چون او را بیشتر درگیر 
بدهی می کند و در این شرایط باید 
اصال موضــوع پرداخت اجاره منتفی 

شود.
برخی از شرکتها ازجمله ریکو کن و 
چویس پراپرتیز حاضر شده اند برای 
۶۰ روز دریافت اجاره از مســتاجرین 
را بــه تعویق بیاندازنــد. ولی برخی 
کارشناسان می گویند حتی اقداماتی 
از این دســت هم چاره ساز نیست و 
فقط زمان ورشکستگی بیزینس ها را 
به تاخیر می اندازد آن هم در حالی که 

اکثر آنها اصال درآمدی ندارند.
iroonia.ca

اختصاص 50 میلیون دالر برای
 خود قرنطینگی کارگران موقت خارجی

ایرانیــان کانادا- کانادا در حال تهیه بودجه اســت تا کارفرمایانی که نیروهای 
خارجی اســتخدام کرده اند بتوانند با شرایط جدید وضع شده به علت ویروس 
کرونا خودشــان را وفق دهند. این 5۰ میلیون دالر قرار اســت به کارفرمایان 
کمک کند که قوانین جدید بهداشتی را رعایت کنند تا کارگران خارجی را طی 

قرنطینه دو هفته ای امن نگه دارند.
کارفرمایان و کارگران خارجی موقت هر دو وظیفه دارند که از انتشار کووید-۱۹ 
جلوگیری کنند. دارندگان مجوز کار، به علت نقش مهمشــان در صنعت غذا، 

همچنان اجازه دارند که به کانادا بیایند.
مانند تمامی مسافران دیگر به کانادا، کارگران خارجی نیز بعد از رسیدن به کانادا 
باید ۱4 روز خودشان را قرنطینه کنند. هر مسافر دیگری نیز که به کانادا می آید، 
اما نمی تواند برنامه ای مشخص برای قرنطینه اش توضیح دهد، باید دو هفته را 
در یک هتل بگذراند. از کارفرمایان انتظار می رود تا حمل و نقل و محل اسکان، 

به عالوه دسترسی به غذا و مواد اولیه بهداشتی را برای کارگران فراهم کنند.
دولت به ازای هر نیــروی کار خارجی تا ۱5۰۰ دالر به کارفرمایان خواهد داد 
تا اطمینان حاصل شود که استانداردهای بهداشت عمومی رعایت میشوند. این 
مبلغ مشروط بر این اســت که کارفرمایان پروتکل ۱4 روزه و یا دیگر الزامات 
پزشکی را حتما رعایت کنند. تا زمانی که وضعیت قرنطینه برجا باشد این برنامه 
ادامه خواهد داشــت. کارگران و کارفرمایانی که قوانین را رعایت نکنند ممکن 

است به به پرداخت جریمه، و یا حتی زندان محکوم شوند.
قبــل از پاندمی نیز بخش غذا با چالش کمبود نیروی کار مواجه بوده اســت. 
هرسال، ۶۰.۰۰۰ نیروی کار خارجی برای بخش کشاورزی وارد کشور میشوند، 
با این حال باز هم ۱5.۰۰۰ شــغل خالی می ماند. مزارع سبزیجات و میوه، به 
عالوه بخش های ماهی، غذای دریایی، و پردازش گوشت متکی بر نیروهای کار 
خارجی هستند. نیروهای کار خارجی که برای فعالیت در بخش کشاورزی وارد 
کانادا میشوند، ۶۰ درصد نیروهای کار خارجی موقت کانادا را تشکیل میدهند.



شماره ۱472 جمعه 2۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱212 Issue 1472 Friday April 17, 2020

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

kinman Mulholland

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

www.kinmanmulholland.com
دفتر حقوقی »کی ام« ــ مشاوره اولیه رایگان

Kinman Mulholland

Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805   Fax: 604-526-8056

www.kinmanmulholland.com دفتر حقوقی »کی ام«
فرشاد حسین خانی )مشاور و مترجم(

Farshad H. Khani (Manager)
Cell: 604-727-4555

Farshadx@hotmail.com

دفتر حقوقی KM از وکالی سابق بامکارتل گولد، با پشتوانه 22 سال خدمت به جامعه 
ایرانی و برخورداری از وکالی خبره، باالترین رقم را در ازای خسارت شما خواهد گرفت

تصادفات )ICBC(: بعداز هر تصادف و قبل از مراجعه به ICBC مشورت با ما به نفع شماست. 
امور جنائی: قتل، دزدى، رانندگى در حال مستى و مواد مخدر، درگیرى و زد و خورد

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

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

www.kinmanmulholland.com
دفتر حقوقی »کی ام« ــ مشاوره اولیه رایگان

Kinman Mulholland

مشاوره اولیه رایگان

اعالم آمادگی پزشکان مهاجر 
برای کمک به درمان بیماران 

کرونایی در کانادا
ساالنه صدها پزشک و پرستار ایرانی به امید ساخت آینده ای بهتر راه مهاجرت 
به کانادا را انتخاب می کنند. اما این پزشکان و پرستاران وقتی به این کشور 
می رسند هفت خوان رستمی در مقابل خود مشاهده می کنند که سختی گذر 

از آن، خیلی ها را از رسیدن به آن آینده رویایی مایوس می کند.
این روزها که کشــور درگیر یک بحران تمام عیار برای مبارزه با ویروســی 
موذی است، این پزشکان و پرستاران مهاجر با اندوه به خستگی و درماندگی 
همکاران کانادایــی خود نگاه می کنند و مایلند در این نبرد تاریخی، هم رزم 
دیگر رفقای خود باشند اما بروکراسی پیچیده سیستم سالمت کانادا، مانع 

ورود آنها به این صحنه می شود.

همه گیری  گســترش  بــا  مــداد- 
کووید-۱۹، فشــار به نظام سالمت 
استان ها بیشتر شــده است. در این 
میان، مدتی اســت درخواست هایی 
بــرای اســتفاده از فارغ التحصیالن 
پزشــکی خارج از کانادا مطرح شده 
اســت. بســیاری از این پزشکان که 
مقیم کانادا هستند و اجازه کار ندارند، 
می خواهند با مشارکت در مبارزه ملی 
علیه کروناویروس، نقش داشته باشند.
هزاران پزشک مهاجر در کشور حضور 
دارند که شغل های غیرمرتبطی نظیر 

رانندگی تاکسی، کار در سوپرمارکت 
و یا مشــاغلی دیگر دارند. تنها دلیل 
این مســاله هم نداشتن مجوز انجام 

کارهای پزشکی در کاناداست.
برخی از این پزشکان چند روزی است 
یک کمپین آنالین  راه اندازی کرده اند 
که در آن، به بیمارســتان های کانادا 
پیشــنهاد می کنند از توان تخصصی 
آنها برای کمک به بیماران اســتفاده 

شود.
در بخشــی از این درخواســت آمده 
است: »با توجه به شرایط غیرمنتظره 

فعلی…پیشگام شده ایم تا به صورت 
داوطلبانه و بــدون انتظار مادی، وارد 
میدان شویم تا بتوانیم بخشی از باری 
که این روزها روی دوش کادر درمانی 

کانادا سنگینی می کند را برداریم.«
دکتــر علی مهدی یکی از کســانی  
اســت که این کمپیــن را راه اندازی 
کرده اســت. او متولد عراق اســت و 
مدرک پزشــکی خــود را از اوکراین 
دریافت کرده و هنوز موفق به دریافت 
مجوز طبابت در کانادا نشده است. او 
می گوید: »می توانید تصور کنید که 
وقتی به عنوان یک پزشک نمی توانید 
در این اوضاع کاری انجام دهید، چه 

حس بدی دارد.«

درخواستی که در این کمپین مطرح 
شده تاکنون موفق شده امضای ۹۰۰ 
پزشــک فارغ التحصیل خــارج و نیز 
بیش از ۱7 هزار شهروند را به همراه 

داشته باشد.
پنج نفر از اعضای خانواده علی مهدی، 
پزشک هســتند. خودش به شوخی 
می گویــد »انگار کــه در خانه، یک 
بیمارستان کوچک داریم!« او و یکی از 
برادرانش پزشک عمومی هستند. یکی 
متخصص کودکان، یکی دندانپزشک 
و پدرشــان نیز متخصص رادیولوژی 
اســت. با این وجود، هیچکدام موفق 
بــه دریافت مجوز طبابــت در کانادا 

نشده اند.
روی  پیــش  چالــش  مهم تریــن 
فارغ التحصیــالن پزشــکی از خارج، 
یافتــن مکانی برای شــروع اســت. 
موقعیت هــای رزیدنســی در مراکز 
درمانی کانادا بســیار محــدود بوده 
و رقابــت زیادی برای دســتیابی به 
آنها وجود دارد. بســیاری از پزشکان 
فارغ التحصیل خارج از کانادا، هزاران 
دالر برای پشت سر گذاشتن دوره های 
آموزشی و آزمون های مربوطه خرج 
می کنند، ولی بــاز هم نمی توانند به 

یک موقعیت رزیدنسی دست یابند.
دکتر علی مهدی می گوید که آزمون 
مجوز طبابت دو سال زمان می برد و 
حداقــل ۱۰ هزار دالر هزینه دارد. به 
همین دلیل، بسیاری از این افراد برای 
تامین هزینه های زندگی خود، ناچار 
به انجام شغل های نامرتبط هستند. 
اما حتی پس از به دســت آوردن این 
مجــوز نیز همچنان با مشــکل پیدا 
نکردن موقعیت رزیدنسی خالی روبرو 

می شوند.
البته به نظر می رسد نشانه های دال بر 
استقبال استان ها از این افراد به چشم 
می خورد. برای نمونه، استان بریتیش 
کلمبیا اوایل همین ماه اعالم کرد که 
به فکر بازنگری در قوانین مربوط به 
فارغ التحصیالن پزشکی خارجی است 
تا آن دســته از این افراد که دوره دو 
ساله آموزشــی و نیز اولین بخش از 
آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارند، 
بتوانند راحت تر جذب نظام سالمت 

استان شوند.
از  دســته  آن  نیــز  انتاریــو  در 
در  پزشکی  رشــته  فارغ التحصیالن 
خارج که آزمون را با موفقیت پشــت 
سر بگذارند می توانند مجوز یک دوره 

۳۰ روزه طبابــت تحت نظارت را در 
انجام  کوویــد-۱۹  همه گیری  زمان 
دهند تــا کمکی به مراکــز درمانی 

باشند.
دکتر علی مهدی می گوید اقدام استان 
انتاریو می تواند گام اولیه خوبی در این 
زمینه باشــد. اما یکی از پیش نیازها 
در این طرح این اســت که نامه ای از 
یک بیمارســتان آورده و نظر مساعد 
یک پزشــک را به عنوان ناظر جلب 
کنیم که همیــن امــر، کار را برای 
این پزشکان مهاجر دشوار می سازد، 
زیرا کمتر پزشــک و بیمارستانی به 

درخواست های آنها پاسخ می دهد.
او می گوید با توجــه به اینکه برخی 
از پزشکان مهاجر کانادایی از تجربه 
خوبی در مبارزه با ســارس، مرس و 
ابوال در کشورهای خود برخوردارند، 
اســتفاده از نیــروی تخصصی آنها 
می توانــد برای نظام ســالمت کانادا 

بسیار سودمند باشد.
او می گوید: »هر چه باشــد، همه ما 
کانادایی هستیم. می خواهیم آنچه هر 
کانادایی می خواهد انجام دهد را انجام 
دهیم کــه آن هم، خدمت به جامعه 

است.«
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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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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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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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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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تبدیل هواپیماهای مسافربری ایرکانادا 
به هواپیمای باربری

مداد- به گزارش ســی تی وی، ایر کانادا اعــالم کرد که فرآیند تبدیل چند 
هواپیمای مسافربری خود به هواپیمای باربری را آغاز کرده است. هدف از این 
کار، تامین بخشی از نیاز کشور برای انتقال بار )به ویژه تجهیزات بهداشتی و 

درمانی( عنوان شده است.
ایر کانادا می گوید ساختار داخلی ســه فروند بوئینگ 777-۳۰۰ ای آر که 
بزرگ ترین هواپیمای ناوگان این شــرکت هستند را تغییر می دهد. در این 
تغییر که توسط یک شرکت تعمیرونگهداری در منطقه میرابل کبک روی 
می دهد، 422 صندلی مســافر هر هواپیما برداشته شده و فضایی برای قرار 
دادن بار فراهم می شود. ایر کانادا اعالم کرده که این اقدام سبب دو برابر شدن 
ظرفیت حمل بار هر هواپیما شده و به این ترتیب با هر کدام می توان حدود 

۹۰ تن )معادل ۹ میلیون ماسک( را جابه جا کرد.
گفتنی است به خاطر محدودیت های سفر ناشی از همه گیری کروناویروس، 
تعداد پروازهای بین المللی و نیز داخلی ایر کانادا به طور قابل توجهی کاهش 

یافته است.

کاسه صبر کانادا از اقدامات ترامپ، لبریز می شود
برنامه ترامپ برای استقرار نیروهای 
نظامی در مرز بــا کانادا و نیز ایجاد 
تجهیزات  صادرات  برای  محدودیت 
درمانی به همسایه شمالی )هر چند 
که پس از مدتی لغو شد( موجب بر 
هــم  زدن روابط صلح آمیز و آرام دو 

کشور همسایه شده است.

مــرز بین کانادا و ایــاالت متحده به 
عنوان طوالنی ترین مرز بدون نیروی 
نظامــی در دنیا، همیشــه به عنوان 
مــرزی صلح آمیز زبانزد بوده اســت. 
بــا این وجود، اقدامــات اخیر ترامپ 
موجب دلخوری دولت جاستین ترودو 
شده است و تهدیدی برای روابط بین 
دو کشــور بزرگ آمریکای شمالی به 

شمار می رود.
نشریه معتبر فارین پالیسی در مقاله ای 
به قلم اســتفنی فیون )روزنامه نگار 
مونترالی( به تشــریح وضعیت روابط 
دو کشــور و تهدیداتــی که ترامپ و 
تصمیمات عجیبش بر ثبات این روابط 
دارد می پردازد. خانم فیون بر این باور 
است که واکنش های کانادا شاید دیگر 
همانند گذشته در مسیر تنش زدایی 
نبوده و اتاوا ممکن است برای حفظ 
منابع کانادا، دست به اقداماتی جدی 

بزند.
نکته: این مقاله  روز 4 آوریل 2۰2۰( 
منتشر شده و آمارهای مربوط در آن 
درباره همه گیری کروناویروس نیز به 

همان روز تعلق دارد.
از زمانــی که دونالد ترامپ، ســکان 
هدایــت ایاالت متحده را به دســت 
گرفته، رویکــرد کانــادا در برخورد 
با همســایه جنوبی خود بیشــتر بر 
دیپلماســی آرام و مدیریت بحران ها 
تاکیــد داشــته اســت. امــا بحران 
کووید-۱۹ سبب تغییر بنیادی ترین 
پیش فرض هــای اتاوا شــده اســت. 
ایاالت متحده با بیــش از 57۰ هزار 
مورد قطعی ابتــال به ویروس کرونا و 
نیز 2۳ هزار قربانی، اکنون یشــترین 
آمار جهانی را به خود اختصاص داده 
است. در مقابل، کانادا بیش از 25 هزار 
مبتال و نیــز 75۰ قربانی را به خاطر 
کووید-۱۹ داشته و به خاطر مدیریت 
خوب اوضاع، مورد تحســین مجامع 
بین المللی قرار گرفته است. امروز )۱4 
آوریل( تعداد سرانه مبتالیان قطعی 
)تعداد مبتالیان به جمعیت( در کانادا 

یک سوم ایاالت متحده بود.
بــا ادامه مدیریت نه چندان درســت 
اوضــاع در ایــاالت متحده توســط 
ترامپ و جلوگیری از ارسال تجهیزات 
پزشــکی به کانادا و ســایر کشورها، 
اتــاوا به این نتیجه رســیده که این 
وضع دیگر قابل تحمل نیست. صبر 
و تحمل کانادا از این وضعیت شــاید 

دیگر چندان دوام نیاورد. در این میان، 
دو اقدام ایاالت متحده به طور خاص، 
موجب آزردگی کانادا شــد. در اواخر 
ماه مارس، یادداشــتی که به دست 
نشــریه نیشن رسید نشــان می داد 
کــه اداره گمرک و حفاظت مرزهای 
ایاالت متحده درخواست هزار نیروی 
نظامی برای محافظت از مرز با کانادا 
را داده اســت. با وجود اینکه استقرار 
نیروهای نظامی در این مرز بیشتر از 
اینکه به نفع ایاالت متحده باشد، به 
نفع کاناداست )زیرا بیشتر عبورهای 
غیررسمی از ایاالت متحده به کانادا 
صورت می گیرد(، اتــاوا این اقدام را 
حرکتی نامناســب ارزیابــی کرد. با 
ادامه گفتگوها درباره استقرار نیروهای 
نظامی در مرز ایاالت متحده با کانادا، 
جاســتین ترودو )نخست وزیر کانادا( 
مخالفت خود را با این اقدام اعالم کرد. 
با وجود اینکه در نهایت حرف کانادا 
پیش رفت و همسایه جنوبی دست از 
این اقدام برداشت، اما معلوم نیست آیا 
این اقدام موقتی است یا اینکه هرگز 
شاهد نظامی شدن این مرز نخواهیم 
بود. چند روز بعد بود که دونالد ترامپ 
بر اساس قانون تولیدات نظامی خود به 
شرکت تری ام )3M( دستور داد دیگر 
به صادرات ماسک های ان۹5 خود به 
کانادا ادامه ندهد. البته دولت ایاالت 
متحده پس از چند روز این تصمیم را 
لغو کرد. با این وجود، چنین اقداماتی 
به تدریج زمینه ساز تغییر الگوی روابط 

این دو کشور می شود.
بروس هیمن )ســفیر ســابق ایاالت 
متحــده در کانادا( به نشــریه فارین 
پالیســی می گوید: »روابــط ایاالت 
متحده با کانــادا می تواند این بحران 
را پشت سر بگذارد. اما باالخره بهبود 
زخمی که ایجاد شده، نیازمند زمان 
اســت و دولت  بعدی ایاالت متحده 
باید به شــدت تالش کنــد تا روابط 
آسیب دیده را ترمیم کرده و اعتماد را 

به این روابط بازگرداند.«
کانــادا از آغــاز بحــران کووید-۱۹، 
توجهی خاص به روابط خود با ایاالت 
متحده داشته است. وقتی کانادا از روز 
۱۶ مارس، مرزهــای خود را بر روی 
دنیا بست، یک استثنای مهم را تعیین 
کــرد که آن هم ایاالت متحده بود. با 
وجود اینکه وضعیت همه گیری در هر 
دو کشــور در آن زمان بسیار محدود 
و اندک بود، سرعت رشد همه گیری 
در ایاالت متحده با شــیب بیشتری 
پیش می رفت که دلیلش نیز واکنش 
نه چندان ســریع دولت و عدم انجام 
آزمایش های کافی از شهروندان بود. 
اگر دلیل دولت جاستین ترودو برای 

ممنوعیت سفر همه مسافران خارجی 
به کانادا، حفاظت از کشــور در برابر 
ویروس بود، اجازه دادن به شهروندان 
آمریکایی برای ورود به کشورش، در 
تضاد با این هدف بود. کریستیا فریلند 
)معاون نخســت وزیر کانــادا( در آن 
زمان از همتای آمریکایی خود )مایک 
پومپئو( خواست که ایاالت متحده نیز 
رویکردی مشابه را در قبال شهروندان 
کانادایی در پیش گیرد. اما این اقدام 
صادقانه ترودو، با پاسخ عجیب ترامپ 

روبرو شد!
دونالــد ترامپ روز بعــد در توئیتی 
نوشــت: »بر اســاس توافق متقابل، 
مرزهای شــمالی با کانادا را بر روی 
رفت وآمدهای غیر ضروری می بندیم. 
تجــارت بین دو کشــور تحت تاثیر 
این مساله قرار نمی گیرد. جزئیات به 
زودی اعالم می شــود.« مرز بر روی 
رفت وآمدهــای غیر ضروری بســته 
شــد. با این وجود، حمل کاال بین دو 
کشــور که ارزش آن هــر روز حدود 
2 میلیارد دالر اســت همچنان ادامه 
یافت. جالب اســت بدانید پس از ۱۱ 
سپتامبر 2۰۰۱، مرز دو کشور هرگز 

بسته نشده بود.
ترودو با اجــازه دادن به ترامپ برای 
بستن دوطرفه مرز )که البته بر روی 
رفت وآمدهای ضــروری و نیز حمل 
کاال باز اســت( این امــکان را برای 
ترامپ فراهم کرد تــا کنترل اوضاع 
در این بخش را در دســت گیرد و به 
این ترتیــب، کانادا را از یک درگیری 
ایاالت  رئیس جمهور  با  ژئوپولیتیکی 
متحده و هر نوع تالفی جویی احتمالی 
اقتصادی )که می توانست پیامدهای 
ناگواری برای کانادا داشــته باشــد( 

حفظ کرد.
بسته شــدن کامل مرزها، پیامدهای 
ناگواری برای هر دو کشــور به همراه 
دارد. برای نمونه، صنعت خودروسازی 
دو کشــور ایجاب می کنــد که این 
محصوالت طی دوره تولید، بارها بین 
دو کشــور جابه جا شود. بسته شدن 
کامل مرزها برای هر دو کشور بسیار 
خسارت بار است و به همین دلیل، هر 
دو کشور سعی می کنند تا حد امکان 

جلوی این مساله را بگیرند.
بروس هیمن )ســفیر ســابق ایاالت 
متحده در کانــادا( می گوید رویکرد 
کانادا سبب می شود ترامپ یک سری 
مالحظات را در نظر بگیرد و بیشتر به 
اهمیت روابط بین دو کشور و اقداماتی 
که به ضرر کشور خودش است توجه 

کند.
حفظ روابــط خوب با ایاالت متحده، 
به یکی از چالش ها در سال های اخیر 

برای دولت کانادا تبدیل شــده است. 
دولت جاســتین ترودو یــک »اتاق 
جنگ« را راه اندازی کرده که به طور 
خاص به بررسی راهکارهای مدیریت 
اقدامات غیرمعمول ترامپ اختصاص 
دارد. البته کانادا هرگز در برابر چنین 
اقداماتی از سوی رئیس جمهور کنونی 
آمریکا ایمن نیست. در سال 2۰۱۸، 
ترامــپ با اعمــال تعرفه های جدید 
بــر روی آلومینیوم و فــوالد وارداتی 
از کانــادا، تــرودو را غافلگیر کرد که 
البته پس از یک بازه یک ســاله، این 
تعرفه ها حذف شــد. با وجود اینکه 
هر دو رئیس جمهور ســعی کرده اند 
ارتباطات شان با یکدیگر را به خوبی 
حفظ کنند، برخوردهای این دو چهره 
در برخی نشست های بین المللی )نظیر 
ویدئوی منتشر شده از ترودو که نشان 
می داد به تمسخر ترامپ می پردازد( 
سبب تنش های لفظی میان آنها هم 
شده است. تاکنون، بیشتر این تنش ها 

با پیشگامی ترودو از بین رفته است.
اما همه گیری کروناویروس، این روند 
را بر هم زده اســت. تــرودو این بار 
واکنشــی متفــاوت را در قبال اقدام 
ترامپ برای اعزام نیروهای نظامی به 
مرز دو کشور نشان داد. واکنش ترودو 
از دیدگاه برخی کارشناسان و فعاالن 
سیاسی، نوعی تهدید ایاالت متحده به 
شمار می رفت. البته این تهدید رنگ و 
بویی کانادایی داشت، یعنی مودبانه و 
با لحنی غیرتهاجمی بود. ترودو بارها و 
بارها به همسایه جنوبی خود »روابط 
ســودمند دوطرفه« بین دو کشور را 
یادآور شد و از آن مهم تر،  اهمیت ورود 
هزاران نفر از کادر درمانی کانادا برای 
کار در بیمارستان های ایاالت متحده 

را یادآوری کرد.
با وجود خشمی که اتاوا از رویکردهای 
اخیر ایاالت متحده دارد، حفظ روابط 
با ایاالت متحده نیز برایش مهم است. 
حدود 75 درصد از صــادرات کانادا 
به ایــاالت متحده صورت گیرد و ۱۹ 
درصد از صادرات ایاالت متحده نیز به 

مقصد کاناداست.
با وجود اینکه هنوز سیاست »اولویت 
با کانادا« )نســخه کانادایی سیاست 
اولویت دهی به محصوالت آمریکایی 
کــه ترامپ در پیــش گرفته( وجود 
ندارد، کانادا اقداماتی که برای حفظ 
منافعش الزم است را انجام خواهد داد 
یا به قول خانم فریلند )معاون ترودو(: 
»اتاوا هر کاری که برای حفظ منافع 
ملی الزم است را به انجام می رساند!«

سپهر صادقی )نشریه مداد(

یاری به بزرگ ساالن از کار افتاده  نورث شور و ونکوور بزرگ 
درتهیه و تحویل ارزاق

 )پرداخت هزینه ارزاق به عهده خود بزرگ ساالن میباشد( 
»فقط دو ساعت در هفته«

Immortal Canadian Disaster Outreach   بنیاد داوطلب و غیر انتفاعی
برای تهیه وتحویل ارزاق به بزرگساالن ازکارافتاده  در نورث شورو ونکوور بزرگ

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

شرایط عادی زودتر از »دو یا سه سال« 
به فرودگاه های کانادا بازنخواهد گشت

فعالیت فرودگاه های سرتاســر کانادا 
به علت شــیوع ویــروس کووید۱۹ 
به شــدت کاهش یافته است. دکتر 
مهران ابراهیمی مدیر گروه مطالعات 
مدیریت صنعت هوانوردی مدرســه 
علــوم مدیریــت دانشــگاه کبــک 
مونترال UQÀM معتقد اســت که 
بقــای فرودگاه های کانادا بســته به 
حمایت های دولت است چرا که چند 
ســال طول خواهد کشید تا وضعیت 
عادی پیش از بحــران به فرودگاه ها 

بازگردد.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانادا، در فرودگاه پیرسون تورنتو که 
کانادا محسوب  فرودگاه  پرترددترین 
می شــود در شــرایط عادی هر روز 
تقریبا ۱۳۰۰هواپیما بلند می شود یا 
به زمین می نشیند. اما این پروازها در 
حال حاضر به تنها ۳5۰مورد رسیده 
اســت که یک چهارم شرایط عادی 

است.
ماری-کلــود دزانگژه مشــاور روابط 
عمومی فرودگاه های مونترال می گوید 
تردد در فــرودگاه پییر-الیوت ترودو 
مونترال نیز به شــدت کاهش یافته 
اســت. به گفته وی در شرایط عادی 

حدود 5۰۰پــرواز در ایــن فرودگاه 
ثبت می شود در حالی که روز جمعه 
۱۰آوریل تنها ۸۰پرواز در این فرودگاه 
صورت گرفت که کاهش ۸4درصدی 

را نشان می دهد.
فرودگاه کلگری نیز با کاهش تقریبا 
۹۹ درصدی شمار مســافران روبرو 
شده است. پیش بینی می شود شمار 
مسافران این فرودگاه در سال 2۰2۰ 
نسبت به سال گذشته به نصف کاهش 
یابد و میزان درآمدهای آن نیز امسال 
بــا کاهش 4۰ تــا 5۰درصدی روبرو 

شود.
ابراهیمــی می گوید:  دکتر مهــران 
»باید بدانیــم که در عرصه تدارکاتی 
و عملیاتــی، فرودگاه هــا از جملــه 
پیچیده ترین موجودیت هایی هستند 
که در بحران فعلی بیشترین زیان های 
مالــی را متحمل خواهند شــد این 
در حالــی اســت که هیــچ دولتی 
حاضر نیســت ببیند کــه مهم ترین 
فرودگاه هایش در مسیر ورشکستگی 
قرار گیرند. پیش بینی می شــود که 
بازگشت بخش هوانوردی به شرایط 
عادی دو سال و نیم تا سه سال زمان 

خواهد برد.«
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40 سال تجربه عکاسی و فیلمبرداری از بیش از صدها کنسرت و جشن عروسی

عکس های پرتره، پاسپورت، سیتی زن شیپ با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت

حمید زرگرزاده

رکود اقتصاد کانادا 
در نیم قرن اخیر بی سابقه خواهد بود

بــه گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، تازه ترین اطالعات مربوط به تولید 
ناخالص داخلی کانادا که روز چهارشــنبه آژانس آمار کانادا منتشــر کرد، 
رکود اقتصاد کشور به حدی شدید خواهد بود که در نیم قرن اخیر سابقه 
نداشته است. ارزیابی سریع و اولیه آژانس آمار کانادا حاکی از آن است که 
تولید ناخالص داخلی کشور در ماه مارس نزدیک به ۹درصد کاهش یافته 
است. این بیشترین کاهش ماهانه تولید ناخالص داخلی کانادا از سال ۱۹۶۱ 

محسوب می شود. 
ارزیابی آژانس آمار کانادا نشــان می دهد که میزان تولید ناخالص داخلی 
کشور در سه ماهه ابتدایی سال 2۰2۰ حدود 2ممیز ۶دهم درصد کاهش 
خواهد یافت. میزان تولید ناخالص داخلی که مبتنی بر ارزش تجاری کلی 
همه کاالها و خدمات تولید شــده در یک دوره زمانی مشخص است، یک 

معیار کلیدی برای سنجش فعالیت اقتصادی هر کشور به شمار می رود. 
اگر شرایط عادی بود، آژانس آمار کانادا این اطالعات را اواخر ماه مه منتشر 
می کرد، چرا که برای این کار هر سال ابتدا کلیه داده های واقعی ماه مارس 
2۰2۰ را با اطالعات مارس سال 2۰۱۹ مقایسه می کند؛ اما امسال با توجه 
به شرایط استثنایی که اقتصاد کانادا به علت بحران کروناویروس با آن مواجه 

شده است، گزارش خود را زودتر منتشر کرده است.

آیا در دوران رکود اقتصادی پیش رو،
مسکن هنوز بهترین گزینه سرمایه گذاری در کانادا است ؟

ایرونیا- سرمایه گذاری بروی مسکن و 
به ویژه در شهرهای بزرگ این کشور 
زمانی این قــدر مطمئن به نظر می 
رســید که رییس یکی از بزرگترین 
شرکتهای مدیریت سرمایه در جهان 
در سال 2۰۱5 گفت خرید آپارتمان 
در ونکوور بهتر از سرمایه گذاری در 

بازار طال است .
اما به نظر می رسد شرایط اقتصادی 
پس از کرونــا بتواند این بــاور را به 
چالش بکشد. درحالی که خانه نشینی 
، بیکاری و ابهام در بازار کاری تقریبا 
تمام دنیا را از اســترالیا تا آمریکا در 
بر گرفتــه ، موقعیت کانادا با ســایر 
کشورهای صنعتی دنیا تفاوت چندانی 
نمی کند. با تضعیف بازار نفت و پایین 
رفتن قیمتها ، اقتصاد کانادا که امید 
به اوج گرفتن بهای نفت داشت ، کم 
و بیش با رونق بازار مسکن فعات است 
و حاال که صنعت مسکن هم فلج شده 
، باید نگران روزهای آینده باشد. از هر 
ســه فرد فعال در این صنعت ، یک 
نفر درخواست کمک مالی اضطراری 
داشته است . از سوی دیگر خانوارهای 
کانادایی هم جزو بدهکارترین ها در 
دنیا محسوب می شوند و شاید نتوانند 
در ایــن طوفان اقتصــادی مقاومت 
کافی داشته باشند. داگالس هویس 
از مشاورین مالی درانتاریو می گوید 
:» به نظرم این هشــدار جدی برای 
مواجهه با واقعیت های اقتصادی وبد. 
ما بــرای مدتها در دوره ای بودیم که 
اهمیتی نمی دادیم درآمدمان با ملکی 
که خریداری کرده ایم چقدر متناسب 
است و به زمان طوالنی بازپرداخت وام 
دل خوش کرده بودیم ولی حاال واقعا 

میزان درآمد ما اهمیت پیدا کرده .«
باید قبول کرد کانادا در سالهای اخیر 
چاره ای بجز گسترش بازار مسکن و 
تبلیغ بــرای خرید ملک و در پی آن 
هجوم سرمایه و باال رفتن قیمتها در 

برخی شهرها نداشته است . مسکن 
مهمترین بخش اقتصاد کاناداست و 
۱5 درصد تولید اقتصادی کشــور را 
به تنهایی تشکیل می دهد در حالیکه 
سهم نفت تنها ۹ درصد بوده . اگر بازار 
مســکن لطمه ای بخورد و بدبینانه 
سقوط کند ، بازگشت آن بسیار دشوار 
خواهد بود. کانادایی ها دو دهه است 
که به خرج کردن بی حساب و کناب 
در ایــن بازار عادت کــرده اند و این 
مسئله با کاهش مداوم نرخ بهره همراه 
بوده است . مسکن یک ماشین تولید 
ثروت برای برخی از فعالین اقتصادی 
بوده و با باالتر رفتن قیمتها ، گرفتن 
وام از بانک بیشتر شده و قیمتها هم 

دوباره افزایش یافته اند.
اما ایــن چرخه حاال متوقف شــده 
. شــهرداری ونکــوور از همین حاال 
اعالم کرده احتمال دارد ورشکســت 
شود چون 45 درصد گفته اند امکان 
پرداخت کامل اقساط وام مسکن خود 
را ندارند و 25 درصد هم نمی توانند 
نیمی از مالیات ملک خود را امســال 

پرداخت کنند.
این شــرایط کامال متضاد با ســال 
2۰۱۶ اســت که افراد خوش شانس 
دارای خانه مستقل در این شهر بدون 
اینکــه از خانه خــود را ترک کنند ، 
روزی ۱۶۰۰ دالر به قیمت خانه شان 

اضافه شــد. در آن سال ارزش امالک 
شهر 47 میلیارد دالر بیشتر شد که 
دو برابر میزان درآمد همه شهروندان 

شاغل ونکوور بود!!
ایــن روند برخی را تشــویق کرد که 
وام مجدد روی امالک خود گرفته و 
پــول ها را صرف تعطیالت دور دنیا ، 
بازسازی منزل و یا خرید امالک جدید 
برای کرایه دادن کنند. امروز با اینکه 
هر خانوار کانادایی نسبت به یک دالر 
درآمدش ۱.7۶ دالر بدهکار است ، در 
ونکوور این نسبت به رقم وحشتناک 
2.4 دالر می رســد که تنها با کشور 
ایســلند قبل از رکود اقتصادی سال 

2۰۰۸ برابری می کند.
بــا این شــرایط اگر تنهــا 2 درصد 
صاحبــان امالک شــهر تصمیم به 
فروش بگیرند ، میزان لیستینگ ملک 
به اندازه ای خواهد بود که شوک سال 

۱۹۹۰ را تکرار می کند.
مشــکل بزرگ دیگر Airbnb است . 
در کانــادا نزدیک به ۱7۰ هزار واحد 
فعال در بیزینــس اجاره کوتاه مدت 
فعال بودند و با از بین رفتن تقریبی 
تمام بازار این وب سایت در شهرهای 
مختلف ، بایــد منتظر حضور برخی 
از این واحدها در لیســتینگ فروش 
بود چون در نبود توریســت و مسافر 
، درآمدی برای صاحبان این واحدها 

متصور نیست.
در نهایت اینکه همیشــه از ســوی 
فعاالن بازار مسکن دو عامل مهاجرت 
بین المللی و رونق اقتصادی و افزایش 
تعداد شــاغالن به عنوان مهمترین 
محرکه های بازار مسکن نام برده شده 
اند . اما با همه گیر شدن ویروس کرونا 
۶ میلیون کانادایی به دریافت کمک 
هزینه اضطراری نیاز پیدا کرده اند و 
بانکها ناچار به تعویق پرداخت قسط 
وام ۶۰۰ هزار نفر شــده اند. با بسته 
شــدن مرزها و نبــود پروازهای بین 
المللی هم ورود مهاجرین طبق برنامه 

اعالم شده موضوعیتی ندارد.
ولی سوال بزرگ اینجاست : واقعا چند 
درصد از وام گیرندگان بازار مسکن در 
اقتصاد پــس از دوران کرونا توانایی 
راخواهند  شــان  اقساط  بازپرداخت 

iroonia.ca داشت ؟

با تداوم خبرهای امیدوارکننده،
دولت بریتیش کلمبیا برای بازگشایی مدارس 

و مراکز اقتصادی تدارک می بیند
ایرونیا- جان هورگان نخســت وزیر 
بریتیش کلمبیا در کنفرانس خبری 
دیشــب اعالم کرد موفقیت اســتان 
در محــدود کردن میزان همه گیری 
ویروس کرونا طرح ها برای بازگشایی 
مــدارس و بیزینس هــا و همچنین 
انجام برخی از عمل های جراحی در 

بیمارستانها شتاب بخشیده است .
به گفته آقای هورگان هنوز چند هفته 
تا نهایی شــدن تصمیمها زمان باقی 
است ولی زمانی که استارت کار زده 
شود ، در آینده ای نه چندان دور در 
موقعیت خوبی خواهیــم بود. دولت 
استانی بســته 5 میلیارد دالری در 
اواخر ماه مارس برای کمک به شروع 
مجدد اقتصاد استان در نظر گرفته و 
نخست وزیر در حال مذاکره مستمر 

با کارگروه ریکاوری اقتصادی است .
تنها در ماه مــارس نزدیک به ۱۳2 

هزار شــغل از دســت رفته و میزان 
بیکاری در اســتان هم رو به افزایش 
اســت . در روز جمعه اســتان مدل 
بــرآورد آماری کوویــد ۱۹ را به روز 
خواهد کرد و انتظار مــی رود آقای 
هورگان خبرهای خوبی برای بریتش 
کلمبیایی ها داشته باشد . با توجه به 
اینکه استانهای شرقی کشور شرایط 
خوبی ندارند ، آقای هورگان گفت :» 
ما برنامه زمان بندی خودمان را داریم 
و از ابتدا آن را رعایت کردیم و احتماال 
زودتر به انتهای این برنامه می رسیم و 
علم و آمار هم در این راه به ما کمک 

می کند.
با این حال دکتر بانی هنری هشــدار 
داد برداشتن برخی از موانع اجتماعی 
به معنای عادی شدن زندگی همچون 
گذشــته نیســت. :» برای ما زندگی 
عادی تا مدتی معنای متفاوت خواهد 
داشت و ما تا زمانی که مصونیت الزم 
را در جامعه نداشــته باشیم از انجام 
برخی از کارها معذور خواهیم بود. . «

دولت بریتش کلمبیا روز چهارشنبه 
وضعیت اضطراری را در استان تمدید 
کرد و این شــامل بسته بودن تمامی 
مدارس و دانشــگاه ها می شــود. با 
اینحال آقای هــورگان وعده داد در 
صورتی که سیگنالهای مثبتی از سوی 
دکتر هنری و مقامات بهداشتی استان 
برسد ، امکان بازگشایی مدارس وجود 

iroonia.ca .خواهد داشت
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نامشخص بودن میزان کاهش تولید نفت کانادا

مداد- به  گزارش سی بی سی، وزیر منابع طبیعی فدرال اعالم کرد میزان کاهش 
تولید نفت کانادا که در اجالس اپک پالس وعده داده شده، مشخص نشده است.

پس از مخالفت روسیه با درخواست کاهش تولید نفت، قیمت این محصول طی 
چند هفته گذشته در بازارهای جهانی به شدت افت کرد. همین امر سبب شد 
روسیه و عربستان به عنوان دو تولیدکننده بزرگ نفت، به همراه سایر کشورهای 
عضو اوپک برای کاهش تولید این ماده به توافق برســند. بر اســاس این توافق 
تاریخی، قرار است تا ۱۰ درصد از حجم تولید نفت کاسته شود. ایاالت متحده 
نیز در اقدامی کم سابقه با این حرکت همراهی کرده است. اما وزیر منابع طبیعی 
فدرال می گوید کانادا به عنوان یکی از اعضای اوپک پالس هیچ میزانی را برای 
کاهش مشخص نکرده و صرفا وعده کاهش تولید را داده است. او همچنین از در 

راه بودن بسته های حمایتی دولت برای صنایع نفت و گاز کشور خبر داد.

اندرو شی یر: توصیه های
 سازمان بهداشت جهانی نادرست است

مداد- به گزارش سی بی سی، رهبر حزب محافظه کار کانادا اعالم کرد نگرانی های 
زیادی درباره عملکرد سازمان بهداشت جهانی و پیروی کانادا از دستورالعل های 
آن دارد. او بــه اطالعیه هــای این ســازمان در نخســتین روزهای همه گیری 
کروناویروس در چین پرداخت که در آن تصریح شده بود این ویروس به راحتی 
از انسانی به انسانی دیگر منتقل نمی شود. این سازمان همچنین بستن مرزها بر 
روی کشورهایی نظیر چین را نیز نادرست اعالم کرده بود. آقای شی یر می گوید: 
»نگرانی های زیادی درباره درستی اطالعاتی که از سوی سازمان بهداشت جهانی 
منتشــر می شود داریم و دولتمردان کانادا باید توضیح دهند که چرا بسیاری از 

تصمیمات شان بر اساس اطالعات این سازمان اتخاذ می شود.«
گفتنی است سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده بود که ماسک های غیرپزشکی 
هیچ ســودی در جلوگیری از انتقال کووید-۱۹ ندارنــد. با این وجود، مقامات 
بهداشتی کانادا هفته پیش اعالم کردند حتی ماسک های معمولی نیز می توانند 

در حفاظت از سالمت افراد سودمند باشند.

آیا آمریکای شمالی با کمبود گوشت روبرو می شود؟
پرژن میرور- کمبود گوشــت و مواد 
غذایی از نگرانی های مردم سراســر 
جهــان پس از همه گیــری ویروس 

کرونا بوده است.
به گزارش خبرگــزاری رویترز، یکی 
از بازرسان گوشــت در ایالت آالباما 
در آمریکا دریافته اســت که در یکی 
از کارخانه های فرآوری گوشــت مرغ 
در این ایالت، کارگران برای حفاظت 
خود در برابر ویروس کرونا باید روزانه 
مبلغ ۱۰ سنت برای خرید ماسک به 

کارفرمای خود بپردازند.
در ایالت کلرادو نیز پس از مرگ یکی 
از کارکنان کارخانه فرآوری گوشــت 
JBS USA، نزدیک به یک ســوم از 
کارگران این کارخانه مجبور شدند در 
دو هفته گذشته در خانه بمانند و به 

سر کار نروند.
در اســتان کبک کانادا نیز کارخانه 
 ،Olymel فرآوری گوشت خوک به نام
پس از اینکه مشخص شد تعداد 5۰ 
تن از کارگــران آن مبتال به ویروس 
کرونا شده اند، فعالیت خود را متوقف 
کرد و تعطیل شــد. این کارخانه به 
همراه ده هــا کارخانه دیگــر تولید 
محصوالت گوشتی در سراسر آمریکا 
و کانادا در طول دو هفته گذشــته به 
دلیل مشکالت بوجود آمده در زنجیره 

توزیع و شــیوع بیماری کووید–۱۹ 
در بین کارگران خود یا میزان تولید 
خود را کاهش داده  و یا به طور موقت 
کارخانه های خود را تعطیل کرده اند. 
این در حالی است که میزان تقاضا در 
فروشگاه های مواد غذایی در این مدت 

بیشتر شده است.
خبرگزاری رویترز با بیش از ده ها تن 
از کارگران، تحلیلگران صنعت گوشت 
و مدیران اتحادیه های این صنعت در 
آمریکا و کانادا مصاحبه کرده و همگی 
اذعان داشــته اند که به دلیل کمبود 

تجهیزات حفاظت شخصی و شیوه کار 
در این کارخانه  ها که کارگران بایستی 
برای انجام شغل خود در فاصله نزدیک 
با دیگر کارگران قرار بگیرند، خطر ابتال 
به ویروس کرونا افزایش می یابد و در 
نتیجه باعث کاهش بازدهی در تولید 

این کارخانه ها می شود.
کارخانه هایــی که موارد ایمنی مانند 
ضد عفونی محیط و تجهیزات و ایجاد 
فاصله بین کارگران خــود را رعایت 
کرده اند اظهار داشتند که این اقدامات 
سرعت تولید محصوالت گوشتی را به 

شدت پایین آورده است.
بزرگترین تولید کننده گوشت خوک 
 Smithfield کمپانــی  جهــان،  در 
Foods در آمریــکا کــه بین 4 تا 5 
درصد تولید گوشت خوک در آمریکا 
را در دست دارد، روز یکشنبه گذشته 
اعالم کرد به دلیل اینکه تعداد زیادی 
از کارگران ایــن کارخانه به ویروس 
کرونا مبتال شــده اند، این کارخانه تا 

اطالع بعدی تعطیل می شود.
تعطیلی بخش های مهــم اقتصادی 
در سراسر جهان به دلیل جلوگیری 
از گسترش ویروس کرونا باعث شده 
است تا کارگران بخش های کشاورزی، 
پخش و توزیع و فرآوری محصوالت 
غذایی دست از کار بکشند و در نتیجه 
تولید و توزیع محصوالت غذایی دچار 

وقفه شود.
کشور های آمریکا و کانادا از بزرگترین 
تولیــد کنندگان و صــادر کنندگان 
گوشــت گوســاله و خوک در جهان 
هســتند. تعطیلی و افزایش غیبت 
در میان کارگران کارخانه های تولید 
و فــرآوری محصوالت گوشــتی در 
آمریکای شمالی باعث کاهش قیمت 
دام نیز شــده اســت. دامداران نیز با 

تعطیلی کشتارگاه ها مواجه هستند.
کریســتین مک کرکــن، تحلیلگر 
پروتئین حیوانی می گوید که تقاضای 
گوشت در بازار آمریکا و کانادا در ماه 
گذشته به دلیل تعطیلی رستوران ها 
حــدود ۳۰ درصد کاهش داشــته، 
در حالی که تقاضای گوشــت چرخ 
کرده در فروشگاه های خرده فروشی 
افزایش داشته است. میزان موجودی 
گوشــت  های یخ زده در سردخانه ها 
به اندازه کافی اســت، اما این میزان 
به دلیل اینکه موانع خرید گوشــت 
از آمریکا توســط چین برداشته شده 
است، امکان دارد که به شدت کاهش 

یابد.
کیم کوردووا رییس اتحادیه کارگران 
غذایی و تجــاری محلی که کارگران 
ایــن صنعــت را نمایندگی می کند، 
گفته اســت که ایــن اتحادیه مطلع 
شده تا روز جمعه گذشته دست کم 
5۰ مــورد ابتال به ویروس کرونا و دو 
مورد مرگ بر اثر ابتال به این ویروس 
در میان کارگران کارخانه ِجی بی اِس 

وجود داشته است.
مارک پرونی، رییس اتحادیه بین المللی 
کارگران غذایــی و تجاری به رویترز 
گفته است که کارگران کارخانه های 
تولید و فرآوری گوشتی هر روز بیش 
از روز گذشته نگران سالمتی خود و 
همینطور  تولید محصول هستند. وی 
اضافه کرده است: » اگر به فکر زنجیره 
تولید و توزیع مواد غذایی نباشــیم، 
مردم دچار ترس و وحشــت خواهند 

شد.«

عده ای از مردم کانادا برای خرید دونات حاضرند
 چندین ساعت در صف منتظر بمانند!

پرژن میرور- در حالی که در سراسر 
استان انتاریو دستور اضطراری برای 
ماندن در خانه صادر شده است، اما به 
نظر می رسد که عده ای از مردم برای 
بیرون آمدن از خانه دست به هر کاری 

می زنند.
برندن وینســنت مشاور وام در رویال 
بانک کانادا یکی از همین افراد است 
که برای خرید دونات در صف طوالنی 
یکی از فروشگاه های دونات در منطقه 
 Krispy Kremes می سی ساگا به نام
چندین ساعت منتظر بوده است. او به 
نشریه هافینگتون پست کانادا گفته 
اســت: » من یک دونات باز هستم. 
در طول چند هفته گذشته با ماشین 
از اینجا رد می شدم و تمام پارکینگ 
پر از اتومبیل بود. کل پارکینگ صف 

درست شده بود.«
برندن وینسنت گفت: » تمام روز این 
صف وجود دارد. هر روز همین وضع 
اســت. بعضی ها از راه های دور مثل 

ویندزور و اتاوا به اینجا می آیند.«
بر اســاس گزارش هافینگتون پست 
کانــادا، ماموران امنیتی مســتقر در 
محوطه پارکینگ این فروشــگاه در 
نظم هزاران مشــتری این فروشگاه 
که هر روز برای خرید دونات به اینجا 

می آیند کمک می کنند.
برندن وینســنت توضیح داده است 

که هفته گذشــته روز یکشنبه عید 
پاک، برای خرید پنج بسته دونات از 
این فروشگاه سه ساعت در اتومبیل 
خود در صف منتظر بوده است. برای 
برندن انتظار در صف اصالً مهم نیست 
بخصوص اگر قرار باشد در این اوضاعی 
که برای جلوگیری از گسترش ویروس 
کرونا همه باید در خانه بمانند، از خانه 
بیرون بیاید. برندن وینسنت به شوخی 
گفته است: » به نظر می رسد که دنیا 
به آخر رسیده پس همه می خواهند 
کمی از زندگی خود لذت ببرند. ما هم 
در صف منتظر میمانیم تا چند عدد 

دونات بخریم.«
فروشــگاه کریســپی ِکِرمز همانند 
بســیاری دیگر از فروشگاه های دیگر 
پس از صدور دستور اضطراری برای 
مانــدن در خانه به منظور جلوگیری 
از گســترش ویروس کرونا در استان 
انتاریو، ساعات کاری خود را کاهش 
داده و فقط از طریق سوار بر اتومبیل 
می توان از آن خرید کرد و هیچکس 
اجازه ورود به داخل این فروشــگاه را 

ندارد.
در صفحه توییتر شبکه خبری گلوبال 
نیوز در بریتیش کلمبیا نیز پســتی 
منتشر شده اســت که صف طوالنی 
اتومبیل هــا بــرای خریــد دونات از 
فروشگاه دلتا بی سی را نشان می دهد.

حاال این ســوال پیش می آید که آیا 
خرید پیراشکی ) دونات( با هر طعم 
و مزه ای در این اوضــاع و احوال که 
ویروس کرونا در همه جا فراگیر شده 
و جان چند صد هزار نفر از انســان ها 
در سراسر جهان را گرفته است، ارزش 
چندین ساعت انتظار در صف را دارد؟

سربازان بیشتری برای کمک به 
شرایط بحرانی عازم کبک می شوند

نیروهای مسلح کانادا به شمال کبک 
میروند! دولــت فدرال برای کمک به 
کنترل بیماری همــه گیر کووید۱۹ 
در کبک سربازان بیشــتری را اعزام 
خواهد کرد. به گزارش رسانه هدهد 
کانادا، ترودو در نشســت خبری روز 
چهارشنبه خود از اســتقرار یکی از 
بخشــهای جانبی نیروهای مســلح 
کانادا موســوم به رنجرهای کانادایی 
 – Côte-Nord در منطقه مسکونی
کبک واقع در شــمال شرقی کبک و 

مرز نیوفاندلند و البرادو خبر داد.
ترودو افــزود: دولت کبک در دومین 
درخواست کمک خود از ما خواستار 
 Côte-Nord اعزام نیرو و کمــک به
شده اســت و من تایید می کنم که 
بــزودی رنجرهــای کانادایــی برای 
پشتیبانی در آنجا حضور پیدا خواهند 

کرد.
رنجرهــای کانادایــی شــاخه ای از 
نیروهای مســلح کانادا هستند که از 
مهارت های باالیی در زمینه فعالیت 

در موقعیت های دشــوار برخوردارند. 
گفتنــی اســت ۳۰ مــارس بود که 
هارجیت ســاجان وزیر دفاع کشور 
اعالم کرد 24 هــزار نیروی عادی و 
ذخیره کانــادا، آماده اعزام به مناطق 
مختلف کشــور برای کمک رسانی و 
تحویل منابع و سایر اقدامات مربوطه 

آهستند.
این برای دومین بار اســت که کبک 
از سوم آوریل تاکنون از دولت فدرال 
برای اعــزام نیروهای مســلح کانادا 
به شــمال کبک درخواســت کمک 

می کند.
پیش از این نیروهای مســلح کانادا 
برای کمک به جمــع آوری منابع و 
فاصله گذاری اجتماعی عازم نوناویک، 
سومین شهر معروف در شمال کبک 

شدند.
تــرودو در آن زمان گفت این نیروها 
زیرســاخت های  ایجاد  بــه  موظف 
پزشکی و نصب چادرهای امدادی را 

برعهده خواهند داشت.
ژنرال جاناتان ونس، رئیس ستاد دفاع 
کشور نیز در دوم آوریل در گفتگو با 
سی تی وی نیوز اعالم کرد نیروهای 
مسلح کانادا در صورت اعزام به استانها 
برای اطمینان از ســالم بودن اعضای 
خود در برابر دشمن نامرئی اقدامات 

فوق العاده ای را در نظر دارد.
این اقدامات شــامل قــرار دادن آنها 
در خانه  و اطمینان از ســالمت آنها 
برای شــرکت در عملیات ها و جذب 
سربازان ذخیره در بخش دائم برای در 

دسترس بودن فوری است.
در همان زمان ونس ضمن پیش بینی 
نیاز کبک برای درخواســت نیروهای 
مســلح اعالم کرده بود این سازمان 
آماده اعزام نیروها به جاهای دورتر از 

کبک نیز هست.
ونس با بیان اینکه امیدی به بازگشت 
ســربازان در این اعزامها نیست بیان 
کــرد: ما خودمــان را بــرای اجرای 

عملیاتهای بزرگتر آماده کرده ایم.

رانندگان تورنتویی از خیابان های خلوت
 برای انجام حرکات نمایشی استفاده می کنند

ایرانیان کانادا- علیرغم سختگیری های شدید در مورد انواع جرایم طی این 
پاندمی، تعداد رانندگانی که به دلیل رانندگی نمایشــی و بدلکاری توسط 
پلیس جریمه شده اند، نسبت به ماه مارس سال گذشته 2۰۰٪ رشد داشته 
اســت. در مقابل پلیس تورنتو قصد دارد افسران بیشتری را برای مقابله با 

رانندگان بی احتیاط به خیابان های کالن شهر تورنتو بفرستد.
گزارشی که ماه گذشته چاپ شد پیش بینی می کرد رانندگان تورنتویی از 

خیابان های خلوت برای انجام حرکات نمایشی استفاده کنند.
داده های جدید نشان می دهد تعداد این رانندگان نمایشی در بازه زمانی 
۱5 تا ۳۰ مارس 2۰۱۹، نســبت به 2 هفته قبل آن، 2۰۰٪ افزایش داشته 
است.در همین حین، تعداد جریمه های سرعت غیرمجاز نیز ۳5٪ افزایش 

یافته است.
پلیس تورنتو طی چند هفته گذشته صدها قبض جریمه، هم برای رانندگی 
هم دیگر جرائم، صادر کرده است. دوربین های کنترل سرعت شهر نیز فعال 
باقی می مانند و رانندگانی که از قانون تخطی کنند را جریمه خواهند کرد.
پلیس همچنین وظیفه دارد با افرادی که قوانین فاصله اجتماعی را رعایت 

نمی کنند برخورد کرده و آنان را تا 5۰۰۰ دالر جریمه کند.
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پرکردن فرمھای ادارات

دعوت نامھ برای ویزای توریستی

u n e x p r o @ g m a i l . c o m

1604A Lonsdale Avenue, North Vancouver

جزئیات کمک اجاره 
امالک مسکوني

همان طور که می دانید دولت بی سی 
در تاریــخ ۱۸ مــارچ اعالم وضعیت 
اضطــراری کــرد و بیزنــس هــای 
غیرضروری یکی بعد از دیگری تعطیل 
شدند و بسیاری از افراد شغلشان را از 
دست دادند و یا ساعت کاری کمتری 
را انجــام میدهنــد در نتیجه میزان 
درآمدشان به شدت افت کرد. دولت 
فدرال کمک هــای مالی مختلفی را 
به تمامی افرادی که لطمه اقتصادی 

خورده اند آغاز کرده است.
در همین راستا دولت  استان بریتیش 
کلمبیا نیز قوانین جدید و موقتی اجاره 
امالک مسکونی را در جهت حمایت 
مستاجرین قشر متوسط و پایین تر به 
اجرا درآورده است. این قوانین موقتي 

از تاریخ ۳۰ مارچ الزم االجرا شدند.

پرداخت یارانه اجاره

 دولت اعالم کرد که مستاجرین واجد 
شرایط میتوانند با تکمیل کردن فرم 
مربوطه بین ۳۰۰ تا 5۰۰ دالر استفاده 
کنند، یارانه ها مســتقیما به حساب 
بانکی صاحب خانه واریز خواهد شد 

و فقط برای سه ماه خواهد بود.
اگر مستاجر یکنفر و یا دو نفر )زوج( 
باشند فقط ۳۰۰ دالر در ماه دریافت 
خواهند کرد و اگر یک خانواده بیش از 
دو نفر باشند مبلغ 5۰۰ دالر دریافت 

خواهند کرد.
شرایط الزم برای دریافت کمک اجاره: 
* درآمد ســال گذشــته معادل و یا 
کمتر از 74،۱5۰ باشد برای یک و یا 

دو نفر مستاجر
* درآمد سال 2۰۱۹ معادل و یا کمتر 
از ۱۱۳،۰4۰ باشد برای خانواده بیش 

از دو نفر
* از یارانه دولت فــدرال براي بیمه 
بیکاری و یا CERB اســتفاده کند و 

یا واجد شرایط باشد
* بتواند مدرکی نشــان بدهد که  به 
دلیل کووید -۱۹ درآمدش 25٪ کم 

شده است
* بیش از ۳۰٪ درآمد صرف پرداخت 

اجاره شود

عدم اجرای حکم تخلیه

 در طــول مدت شــرایط اضطراری 
مســتاجرینی کــه اجــاره پرداخت 
نمیکنند میتوانند در ملک اجاره ای 
بماننــد و صاحب خانــه نمیتواند به 
دلیل عدم پرداخت اجاره  حکم تخلیه 
بدهد. مستاجرین باید بدانند که پس 
از پایــان دوره بایــد کل اجاره های 

معوقه را پرداخت کنند.

عدم افزایش قیمت اجاره

در طول مــدت دوره اضطراری مبلغ 
اجاره افزایش پیدا نخواهد کرد و اگر 
صاحب خانه ای از اول ژانویه 2۰2۰ 
اعــالم افزایش اجاره کرده باشــد بر 
اســاس قانون از اول مــاه اپریل باید 
اجاره اضافه مي شــد ولی بر اساس 
قانون جدیــد افزایش اجــاره از اول 
آپریــل لغو و به بعد از دوره شــرایط 

اضطراری موکول میشود.

عــدم دسترســی بــه واحد 
استیجاری بدون اجازه مستاجر

 قبل از این قانون جدید، صاحبخانه 
 )notice( اجازه داشت با دادن اخطار
24 ســاعته به دالیل مختلف مانند 
نشــان دادن خانــه بــرای فــروش 
بــه خریــداران و یا برای اجــاره به 
مستاجرین جدید، وارد ملک اجاره ای 
بشود.  طبق قانون جدید صاحب خانه 
فقط در صورتی میتواند دسترســی 
به ملک اســتیجاری داشته باشد که 
مستاجرین قبول کرده باشند. دلیل 
این قانــون برای حفظ رعایت ایمنی 
و سالمت مستاجرین از خطر بیماری 

کووید-۱۹ میباشد.

نحوه تقاضا برای یارانه اجاره از طریق 
BChousing.ca وب سایت

پس از آنکه مشخص کردید که واجد 
شرایط دریافت کمک اجاره هستید 
کپی مدارک زیر را اســکن و ذخیره 

کنید تا همراه با فرم ارسال کنید.
۱(  گواهــی آدرس ملک مســکونی 
-کپــی گواهینامــه یا قبــض برق، 

تلفن،گاز....
2( گواهی اجاره-قــرارداد اجاره و یا 

رسید پرداخت اجاره
۳( گواهی دریافــت بیمه بیکاری و 
یــا یارانه دولــت )CERB( و یا نامه 
از محل کار که نشان بدهد وضعیت 
شغلی شــما تحت تاثیر کووید-۱۹ 

عوض شده است.
4( مشــخصات صاحبخانــه،  تلفن، 
ایمیل و آدرس، اگــر منزل اجاره ای 
شــما را شــرکت مدیریــت میکند 
اطالعــات مربوط به شــرکت را وارد 

کنید.
حتما با صاحبخانه و یا شــرکتی که 
محل سکونت شما را مدیریت میکند 
تمــاس گرفته و آن هــا را در جریان 
مراحــل کار قرار بدهید. از ایشــان 
بخواهید تا مرحله نهایی فرم را تکمیل 

کنند تا پول پرداخت شود.
اگر دسترسی به کامپیوتر ندارید و یا 
نمیتوانید مدارک الزم را اسکن کنید 
با صاحبخانه تماس بگیرید و تقاضای 
کمک کنید. و یا از دوست و یا فامیل 
کمک و راهنمایی بگیرید تا بتوانید در 
فرصت معین شــده فرم را تکمیل و 

ارسال نمایید.

برای درک بهتر شما عزیزان تعدادي از 
سوالهایي که مکررا از ما پرسیده شده  

است را با شما در میان می گذارم.

۱- آیا افرادی که سال گذشته درآمد 
نداشــته اند میتوانند تقاضای یارانه 

کنند؟ خیر

2-اگر فرزند باالی ۱۹ ســال که  با 
خانــواده اش زندگــی  میکند و در 
پرداخت اجاره کمک میکند، میتواند 

مستقال درخواست یارانه کند؟ خیر

۳-اگر دو یــا چند نفرکه  یک محل 

را اجاره کرده انــد، هرکدام جداگانه 
میتوانند مستقال برای دریافت یارانه 
اقــدام کنند؟ بله هر هــم اتاقی و یا 
هم خانه تا مبلــغ ۳۰۰ دالر میتواند 
بگیرد مشروط بر اینکه ۳۰٪  درآمدش 
کمتر از مبلغ اجاره باشــد. مثال اگر 
درآمد مستاجری 2۰۰۰ دالر میباشد 
و اجــاره اش 7۰۰ دالر باشــد ٪۳۰ 
درآمدش معادل ۶۰۰ دالر میباشــد 
که کمتر از مبلغ اجاره هســت و در 
نتیجه میتواند از یارانه استفاده کند. 
مثال دیگر :اگر مســتاجر درآمدش 
2۰۰۰ دالر باشــد و سهم اجاره اتاق 
مشترک 5۰۰ دالر باشد از آنجاییکه 
۳۰٪ درآمــدش )۶۰۰ دالر ( بیش از 
مبلغ اجاره هست نمیتواند برای یارانه 

تقاضا کند.

4-اگر یکی از افراد یک زوج شغلش 
را از دســت داده باشد و یا درآمدش 
کم شــود ولی دیگری همچنان کار 
میکند، آیا این زوج میتوانند تقاضای 
یارانه اجاره بکنند؟ بلی مشــروط بر 
اینکه ۳۰٪ مجموع درآمد زوج کمتر 

از اجاره باشد.

5- آیــا میشــود اجــاره را پرداخت 
نکرد؟عــدم پرداخت اجــاره خالف 
قانون مي باشد. مستاجر فقط میتواند 
پرداخت اجاره را به تعویق بی اندازد 
و این امــر باید با توافق صاحب خانه 
باشد، پس پرداخت اجاره الزامی است.

۶-اگر مســتاجری اجاره را پرداخت 
نمیکند چه راهی  بــرای صاحبخانه 
وجــود دارد؟ صاحبخانه باید تالش 
کند تا حداقل از یارانه استفاده کند تا 
میزان خسارت را کاهش بدهد سپس 
با مستاجر صحبت کند و به یک توافق 
برای پرداخت اجاره برســند.  اگر به 
توافق نرسند، در پایان دوره وضعیت 
اضطراری صاحبخانه مدارک مربوط به 
عدم پرداخت اجاره را جمع آوری کند 
و در پایان دوره اخطاریه عدم برداخت 
اجاره با ۱۰ روز حکم تخلیه محل را 

به مستاجر بدهد.

7- چه راهی برای کم کردن فشار و 
اصطحکاک بین مستاجر و صاحبخانه 
پیشنهاد میشود؟ گفتگو و تالش دو 

قوانین جدید و موقتی اجاره امالک مسکونی 
در استان بریتیش کلمبیا

این مقاله توسط 
خانم شیرین صالح 

مدیر و مالک
 شرکت امالک »۸۸ وست« 

تهیه شده است

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

604-817-9933
forouzan.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان «مدیر امالك»

www.88westrealty.com

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

برای لیست امالك موجود برای اجاره به 
وب سایت زیر مراجعه کنید
Tel: 604-281-1828

www.88westrealty.com
1370 Marine Drive,
 North Vancouver

جانبه در جهت رســیدن به راه حل 
منصفانــه و منطقــی و عملی برای 

پرداخت اجاره ماهیانه.

۸- آیا میشــود فــرم تقاضای کمک 
اجاره را با کاغذ و خودکار تکمیل کرد 
و با تمامی مدارک الزم پست کرد؟ تا 
به امروز پاسخ منفی بوده، فرم ها باید 
به صورت آنالین تکمیل بشوند،افرادی 
که دسترسی به کامپیوتر ندارند و یا 
مهارت اســتفاده از کامپیوتر ندارند 
دچار مشکل شده اند و احتماال دولت 
فکری برای این دســته افراد خواهد 

کرد.

۹-آیــا اماکن اجاره ای که غیرقانونی 
هســتند مثال ســوییت های طبقه 
زیرزمین که مجوز ندارند شامل این 

قانون میشوند؟ بلی

۱۰-آیا دانشــجویان هم میتوانند از 
این کمک اجاره استفاده کنند؟ بلی 
به شرط اینکه ۳۰٪ درآمدشان کمتر 
از اجاره باشــد و وضعیت شغلی آنها 
به دلیل بیماری کووید-۱۹ به خطر 

افتاده باشد.

۱۱- آیا مســتاجر بایــد مقیم کانادا 
باشد تا بتواند برای کمک اجاره تقاضا 
بدهد؟ خیر ، افرادی که مقیم نیستند 
و به صورت قانونی ســال گذشته کار 
میکردند و کارشان را از دست داده اند 

هم میتوانند اقدام کنند.

۱2-اگر مســتاجر فرم ها را پرکند و 
صاحبخانه ســهم خودش را تکمیل 
نکند چه اتفاقی می افتد؟ صاحبخانه 

سهم بارانه دولتی را از دست میدهد و 
متضرر میشود.

۱۳-آیــا صاحبخانه بــه دلیل اینکه 
خودش میخواهد ساکن ملک اجاره ای 
بشود میتواند حکم تخلیه بدهد؟ خیر، 
تا زمانیکــه وضعیت اضطراری برقرار 
میباشد هیچ مالکی نمیتواند تقاضای 
تخلیــه انجام دهد مگر در شــرایط 
اینکه مستاجر  بســیار خاص مانند 
باعث تهدیــد و خطر جانــی برای 

دیگر ساکنین بشود.

۱4- اگر مســتاجر قرارداد »فیکس« 
دارد، آیا میتواند به دلیل اینکه کارش 
را از دست داده قرارداد را فسخ کند؟ 
بله میتواند ولی باید نهایت همکاری 
را با صاحبخانه برای اجاره دادن ملک 

انجام بدهد.

۱5- تــا چه مدتی این قوانین معتبر 
هســتند؟ تا پایــان دوره اضطراری 

ممکن است 2 یا ۳ ماه طول بکشد.

۱۶-آیا کمک اجاره به قرارداد ماه به 
ماه و یا کوتاه مدت هم تعلق میگیرد؟ 

بله

۱7- اگر قرارداد اجاره از اول ماه شروع 
شود ، میتوان برای کمک اجاره تقاضا 
کرد؟بله، اگر واجد شرایط اصلی باشید 
میتوانید بــرای ماه می و جون تقاضا 

کنید.

بیشتر  اطالعات  کســب  برای 
میتوانید با خانم شــیرین صالح 
۱۸۲۸-۲۸۱-۶۰۴  تماس بگیرید.
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اگر سیگار و ماری جوانا  می کشید، 
در برابر کرونا آسیب پذیرتر هستید

به دنبال شیوع ویروس کرونا، با توجه 
بــه اینکه این ویروس افــرادی را که 
دارای بیماری های تنفســی هستند 
بیشــتر از ســایرین با خطر مواجه 
می کند، این بحث که کشیدن سیگار 
و علف کشیدن و مواردی از این دست 
تا چه حد موجب آسیب پذیری افراد 
می شــود، در این چند وقت داغ بوده 

است.
شبکه ســی ان ان پس از گفت و گو با 
شماری از کارشناســان بهداشتی و 
درمانی، در مقاله ای آورده اســت که 
اســتعمال این مواد، افراد را در برابر 
ویروس کرونا به شــدت آسیب پذیر 
می کند. به همین دلیل توصیه شده 
اســت که »اگر برای کاهش استرس 
در اثنای شیوع ویروس کرونا در حال 
کشیدن علف یا ماری جوانا هستید، 
وقت آن اســت که در این خصوص 
تجدید نظر کنید«. به عبارت ساده تر، 

تا دیر نشده آن را ترک کنید. 
به گفته این افراد، اســتعمال ماری 
جوانا یا علف حتی به صورت تفننی 
می تواند خطر ابتال به عوارض شدیدتر 

کووید-۱۹ را افزایش دهد.
دکتر آلبرت ریزو ، مدیر ارشد پزشکی 
در انجمــن ریه  آمریکا به ســی ان ان 
گفته است: »آنچه در مجاری تنفسی 
شما هنگام کشیدن ماری جوانا اتفاق 
می افتد این اســت کــه باعث ایجاد 
درجه ای از التهاب می شــود، بسیار 
شبیه به برونشــیت، بسیار شبیه به 
التهابی که ســیگار کشــیدن در آن 
ایجاد می کند. وقتی شما در مجاری 
تنفسی دچار التهاب هایی شوید، در 
ادامه می توانید به عفونت مبتال شوید. 
بنابراین، بله، احتمال ابتال به عوارض 

بیشتر در شما وجود دارد.«
ممکن است افراد بگویند که من تازه 
شروع کردم و زیاد سیگار نمی کشم - 

پس چه ضرری دارد؟
به گفته دکتر میچل گلس، سخنگوی 
انجمن ریه آمریکا، مشکل این است 
که آخرین چیزی که شما در طی یک 
بیماری همه گیر می خواهید این است 
که پزشک در تشخیص عالئم شما با 

مشکل مواجه باشد.
»کوویــد-۱۹  داد:  ادامــه  گلــس 
یک بیمــاری ریوی اســت. آیا واقعاً 
می خواهید یــک متغیر گیج کننده 
داشته باشید؟ اگر می خواهید پزشک 
یا یک کادر مراقبت های بهداشتی را 
ببینید، آیا می خواهید بگویید که من 
یک مصرف کننده همیشگی نیستم 
و فقط خواســتم برای اینکه خودم را 
آرام کنم از این ماده اســتفاده کنم؟ 
شــما نمی خواهید کاری انجام دهید 
که باعث اختالل در توانایی کارکنان 
مراقبت هــای بهداشــتی در ارزیابی 
ســریع و دقیقــی از آنچه بر شــما 

می گذرد، شود.«

استعمال  از  ناشــی  سرفه  این  آیا 
سیگار یا ویروس کروناست؟

بسیاری از افرادی که سیگار یا علف 
می کشــند از تاثیر تدریجــی آن بر 
روی ریه های خود آگاه نیستند و در 

صورت آگاهی آن را جدی نمی گیرند. 
یا دائما بــه خود می گویند که بعدها 
ترکش می کنم. اما مسئله این است 
که اســتعمال این مــواد، حتی اگر 
به صورت دائم نباشــد، باعث صدمه 
جدی می شــود. گلس در این مورد 
گفت: »استعمال روزانه از ماری جوانا، 
در طی مدت زمانی به ریه ها آســیب 
می رساند. نتیجه نهایی بسیار شبیه به 
برونشیت مزمن است، که البته یکی از 
اصطالحاتی است که ما برای بیماری 
انسداد مزمن ریه یا COPD استفاده 

می کنیم.«
برای همین افراد سیگاری ، مبتالیان 
به COPD و سایر بیماری های مزمن 
ریــه و همچنین مبتالیان به آســم 
متوســط تا شــدید از جمله کسانی 
هســتند که در معرض خطر ابتال به 

بیماری شدید کووید-۱۹ قرار دارند.
به گفته کارشناســان، عالئم آسیب 
ریه ناشی از استعمال دخانیات حتی 
با فقط چند سیگار در طی چند روز 
هم می تواند بروز پیدا کند. در حالی 
که یک یا دو پک زدن به ماری جوانان 
با چنین شرایطی قابل مقایسه نیست، 
اما برخی از اجزای منحصر به فرد در 
این ماده وجــود دارد که قطعا برای 
ریه ها مشکل زاســت حتی اگر افراد 
استعمال آن را تازه شروع کرده  باشند. 
دکتر گلس می گوید: »فکر کنید که 
چه چیزی هنگام ســیگار کشیدن و 
روشن شدن یک سیگار رخ می دهد 
- تمام ســیگار تا قسمت فیلتر دود 
می شود جز خاکستر باقی نمی ماند. 
این ماده توســط کاغذ احاطه شده 
است و کامال خشک است و در دمای 
بسیار باال سوزانده می شود. حاال فکر 
کنید چه چیزی موقع سوخته شدن 
علف رخ می دهد: همیشــه مقداری 

علف باقی می ماند.«
ایــن در حالی اســت کــه علف یا 
ماری جوانــا، در دمای بســیار خیلی 
کمتری نسبت به سیگارهای تجاری 
سوزانده می شــود. و به همین خاطر 
فرد مقداری مشخصی از مواد گیاهی 
را استنشــاق می کند. این باعث می 

شود که ریه ها تحریک شوند. 
بنابراین کسی که از این مواد استفاده 
می کنــد از همــان اول بــه صورت 
بیشتری مستعد ابتال به سرفه است 
زیرا مجاری هوایی حساس تر هستند 
و از آنجا که سرفه خشک نشانه اصلی 
کووید-۱۹ است، هرگونه سرفه ناشی 
از کشیدن علف می تواند به راحتی این 
عالئم را تقلید، و تشخیص را دشوارتر 

کند.

نیاز به آرامش یا اختالل در عملکرد

کارشناسان در مورد یک مساله مهم 
دیگر نیز هشدار می دهند: همانطور 
که همه ما می دانیم، علف نه تنها شما 
را آرام می کند، بلکه باعث کند شدن 
عملکرد شــما نیز می شــود - و این 
موضوع هیچ کمکی به شما نمی کند 
که در اثنای یــک بیماری همه گیر، 
احیانا نیازمند به مراقبت های پزشکی 

فوری باشید.

حــاال تصویر کنیدیکــی از کارکنان 
پزشــکی که لباس ویــژه حفاظتی 
پوشــیده اســت، می خواهد به شما 
کمک کند. افــرادی که باید تصمیم 
بگیرند که آیا شما باید به خانه بروید، 
یا به اتاق اورژانس، یا بدترین سناریو و 
استفاده از دستگاه های کمک تنفسی 
نیاز به فردی دارند که بتواند موافقت 
خود را آگاهانه اعالم کند و کامال نحوه 

فکر کردنش تحت کنترل باشد.
متخصصان موسسه ملی بهداشت در 
آمریکا راهنمایی هایی را برای بیماران 
و خانواده ها منتشر کردند که در آنها 
تصریح می کنند که »مشکالت ناشی از 
مصرف ماری جوانا می تواند یک عامل 
خطر برای عوارض ناشی از کووید-۱۹ 
باشد«. چرا که این بیماری به ریه ها 
حمله می کند و بنابراین برای کسانی 
که سیگار می کشند یا از سیگارهای 
الکترونیکی استفاده می کنند یا علف 

می کشند، خطرناک است. 
برای همین افرادی که علف می کشند 
باید اقدامات احتیاطــی اضافی را با 
کمترین استفاده در حد ممکن انجام 
دهند و حتی حاال که همه به خاطر 

ویروس کرونا خانه نشین شده اند برای 
ترک این ماده مخدر اقدام کنند. 

بررســی ملی مواد مخدر همچنین 
نشان داد بیش از یک سوم بزرگساالن 
جوان ۱۸ تا 25 ساله گفته اند که آنها 
در طول سال 2۰۱۸ به همراه بیش از 
۱۳٪ بزرگســاالن در سن 2۶ سال یا 

باالتر از ماری جوانا استفاده کرده اند.

چه کنیم؟ 

اگر به صورت مرتب ســیگار یا علف 
نمی کشید، شروع نکنید. 

مسووالن بهداشتی توصیه می کنند، 
افرادی که علف یا ســیگار می کشند 
وقتی با کادر پزشکی مواجه می شوند 
با گفتن اینکه تازه سیگاری شده اند 
یا تازه علف می کشــند و اینکه این 
ســرفه ها برای اســتفاده از این مواد 
اســت، آنها را گیج نکنند بلکه با آنها 

صادق باشند. 
به گفته آنها، عقل سلیم می گوید هر 
چیزی که ســوزنده می شود و حاوی 
ذرات یا مواد شیمیایی باشد، می تواند 

مجاری هوایی شما را ملتهب کند.

تازه های پزشکی و توصیه ها در مورد کووید-۱۹

ژل های ضدعفونی
 با میکروبیوم بدن چه کار می کنند؟

در حالی که ژل های ضد عفونی دست 
در طــول دوران همه گیری ویروس 
کرونا پای ثابت زندگی روزمره بسیاری 
از افراد شــده، متخصصان هشــدار 
می دهند که این محصوالت می توانند 

تهدیدی برای سالمت باشند.
به گزارش پاپیولر ســاینس، در طول 
یک دهه گذشــته میکروب ها نقش 
جدیــد و مثبتــی در زندگی ما پیدا 
کرده انــد و به این نکتــه پی برده ایم 
که عالوه بر میکروب های خطرناکی 
که باعث بروز عفونت می شوند، بدن 
حاوی باکتری های خوبی اســت که 
عملکرد دســتگاه گوارش را تنظیم 
به بهبــود عملکرد  می کنند، منجر 
سیستم ایمنی بدن می شوند و حتی 
از بســیاری از عفونت هــا جلوگیری 
می کنند. ایــن در حالی اســت که 
جمله  از  ضد باکتــری  محصــوالت 
ژل های ضد عفونی کننده دست، بین 
باکتری های خوب و بــد تمایز قائل 
نمی شوند و تمام آنها را از بین می برند.

دکتر جاناتان آیزن، میکروبیولوژیست 
در دانشــگاه کالیفرنیــا می گویــد: 

»میلیون هــا باکتری در بــدن ما از 
جمله روی پوســت دســت و داخل 
دســتگاه گوارش زندگــی می کنند. 
امــا ضد عفونی  کننده ها نه تنها تمام 
میکروب هــا اعــم از خــوب و بد را 
از بیــن می برند، بلکــه باعث ایجاد 
ارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیک 
می شوند. مقاومت آنتی بیوتیکی یکی 
از بزرگتریــن چالش های بهداشــت 
عمومی زمان ما اســت. هر سال در 
ایــاالت متحده آمریــکا حداقل 2.۸ 
میلیــون نفر به یک عفونت مقاوم در 
برابــر آنتی بیوتیک مبتال می شــوند 
و بیــش از ۳5۰۰۰ نفــر در پی آن 

می میرند.«
او تاکید می کند: »مصرف محصوالت 
محدود  باید  دست  ضد عفونی کننده 
به مکان هایی شــود کــه عفونت در 
آنجا زیاد اســت، مثل بیمارستان ها. 
فراموش نکنید که ژل های ضد عفونی 
بــرای دســت هیچ گونه برتــری یا 
تاثیر مضاعفی نســبت به صابون یا 

شوینده های معمولی ندارند.«

بهترین انتخاب های غذایی با ماندگاری باال 
در دوران قرنطینه

دانســتن این نکته که تا چه زمانی 
می توان مــواد غذایی را در خانه نگه 
داشــت، به شــما کمک می کند در 
هنگام شــیوع ویروس کرونا ســراغ 

انتخاب های سالم تری بروید.
به گــزارش هلث الیــن؛ متخصصان 
تغذیه تاکید می کنند که در روزهای 
قرنطینه غذاهایــی را انتخاب کنید 
که ماندگاری بیشــتر و ارزش غذایی 

باالتری دارند. 
میوه های خشک یکی از مواد غذایی 
ســالم با مانــدگاری باال هســتند. 
میوه های خشــک بــدون قند منبع 

بسیار مفید فیبر برای بهبود عملکرد 
دستگاه گوارش هستند.

حبوبات از جمله نخود، لوبیا و عدس، 
چه به صورت کنسرو یا خشک، قابلیت 
ماندگاری باال دارند و یکی از بهترین 
منابع پروتئین گیاهی هستند. مصرف 
تنها نیم فنجان از حبوبات برای سه بار 
در هفته می تواند به شما کمک کند تا 
ضمن افــزودن فیبر و مواد مغذی به 
رژیم غذایی، به اندازه کافی پروتئین 
دریافت کنید. هر دو گزینه کنســرو 
شده و خشــک حبوبات تقریبا یک 

سال ماندگاری دارند.

کلم نیز جزو محصوالتی اســت که 
می تواند یک ماه در یخچال بماند. در 
کل اگر به دنبال سبزیجاتی هستید 
که قابلیت مانــدگاری طوالنی دارد، 
آنهایی که پوســت ضخیــم دارند را 
انتخاب کنید. کدو تنبل دارای پوست 
ضخیم است و می تواند حداقل برای 
چند ماه روی پیشــخوان آشپزخانه 

بماند. 
بسته جو دوسر اگر باز نشود، می تواند 
بیش از یک سال در قفسه آشپزخانه 
دوام بیاورد. جوی دو ســر سرشار از 
فیبر اســت و حتی در وعده صبحانه 

می توانید از آن استفاده کنید.

کنسرو ماهی قزل آال و ماهی تن نیز 
گزینه های غذایی بــا ماندگاری باال 
هستند. شما می توانید گوشت مرغ و 
غذاهای دریایــی را نیز تا مدت ها در 

فریزر نگهداری کنید.
فراموش نکنید که پودرهای پنکیک 
اگرچه قابلیت ماندگاری باالیی دارند، 
اما از نظر ارزش غذایی بسیار ضعیفند. 
مــرغ سرخ شــده منجمــد، پیتزای 
منجمد، کنســرو سوپ های خامه ای 
و بستنی ها جزو محصوالت غذایی ای 
هستند که نباید در روزهای قرنطینه 

به فکر ذخیره کردن آنها باشید.

چطور از پرخوری عصبی 
در روزهای قرنطینه جلوگیری کنیم؟

پرخــوری عصبــی یا غــذا خوردن 
احساسی واکنشی است که اغلب برای 
سرکوب یا تسکین احساسات منفی 

بروز می کند.
به گــزارش لس آنجلــس تایمز؛ غذا 
خوردن احساســی عالوه بر کاهش 
احساســات منفی می توانــد عاملی 
از واقعیت ها  برای پرت کردن حواس 
و چالش ها باشد. با این حال خوردن 
احساســی می تواند باعث پشیمانی، 
ناراحتی جسمی و افزایش وزن شود. 
پروفســور نیل مالــک، رئیس گروه 
تغذیه دانشــگاه باستیر در سن دیگو 
راهکارهایــی را بــرای جلوگیری از 
پرخوری احساسی توصیه کرده است:

هنــگام خرید، بــه دنبــال انتخاب 
میان وعده هایی با پروتئین باال باشید. 
آجیــل و دانه ها بهتریــن گزینه ها 
هســتند که به شما احساس سیری 
طوالنی مــدت می دهنــد. هــر روز 
یک چهارم تا نیم فنجان از انواع آجیل 

کم نمک میل کنید.
مواد غذایی مانند لوبیا یا تخم مرغ را 
به وعده صبحانه خود اضافه کنید. با 
مصرف این گزینه های غذایی کمتر در 
طول روز احساس گرسنگی می کنید 

و انرژی بیشتری دارید. 
مراقب شکر باشید. انجمن قلب آمریکا 

مصرف حداکثر ۶ قاشق چای خوری 
یا 2۰ گرم قنــد در روز را برای زنان 
و حد اکثــر ۹ قاشــق چای خوری یا 
۳۶ گرم قنــد در روز را برای مردان 
توصیه می کند. فراموش نکنید که قند 
می تواند سیستم ایمنی بدن را ضعیف 

کند.
زمانی که حس می کنید گرسنه اید، 
آب بنوشــید. عالئــم کم آبــی بدن 
)خواب آلودگی و کاهش انرژی( خیلی 
شبیه عالئم گرسنگی است؛ به همین 
دلیل هم ممکن اســت تصور کنید 
برای رفع این حاالت و افزایش انرژی 
باید غذا بخوریــد. ۱۰ دقیقه قبل از 
خوردن غذا یک لیــوان بزرگ آب یا 
چای معطر کم رنگ بنوشید. اگر بعد از 
این زمان همچنان احساس گرسنگی 

کردید، آن وقت سمت غذا بروید.
بیش از سه ساعت بی تحرک نباشید. 
هر ۳۰ دقیقه یکبار برخیزید، حرکت 
کنیــد و تمرین هــای تنفس عمیق 

داشته باشید.
کینوا بخورید. دانه های کینوا غنی از 
فیبر بوده و به سرعت طبخ می شوند. 
کینوا در هر وعــده ۶ گرم فیبر دارد 
و همراه با سبزیجات، یک میان وعده 
عالی است. پروتئین کینوا باعث مهار 

هوس های غذایی می شود.

چاقی خطر ابتال به کووید ۱۹ را 
افزایش می دهد

بنا به اعالم سازمان جهانی بهداشت و 
 )NHS( مرکز سالمت همگانی بریتانیا
، چاقی یکی از بیماری هایی است که 
می تواند خطــر ابتال به کووید-۱۹ را 

افزایش دهد.
به گزارش نشــریه بریتانیایی سان، 
بزرگســاالن با شــاخص توده بدنی 
)BMI( بیش از ۳۰، چاق محســوب 
می شوند. اضافه وزن یا چاقی می تواند 
سیســتم ایمنی بدن را ضعیف کند 
و ایــن امر احتمال ابتــال به عفونت 
کووید-۱۹ را بیشــتر و مبارزه بدن با 

این بیماری را سخت تر می کند.
مرکــز ســالمت همگانــی بریتانیا 
همچنین اعــالم کرده کــه افراد با 
شــاخص توده بدنی 4۰ یا باالتر در 
صــورت ابتال بــه ویــروس، عوارض 
شــدیدتری را تجربــه خواهند کرد. 
BMI یا شــاخص توده بدنی عبارت 
است از تقسیم وزن )کیلوگرم( بر قد 

)متر( به توان 2.
بنا به گزارش مرکز سالمت همگانی 
بریتانیا، تا کنون بیــش از ۶۰ درصد 
بیماران بستری در بخش مراقبت های 
ویژه بیمارســتان  های بریتانیا، دارای 
اضافــه وزن بوده اند. وزن اضافی روی 
دیافراگم افراد چاق فشار وارد کرده و 
تنفس را سخت تر می کند. اضافه وزن 
همچنین باعث گرفتگی شــریان ها، 
التهاب مزمن، دشواری گردش خون 
و ضعف سیستم ایمنی بدن می شود.

در گذشــته نیز مطالعات این نکته را 
ثابت کرده بودند که افراد چاق و دارای 
اضافــه وزن در معرض خطر عوارض 
جدی یا مرگ ناشــی از عفونت هایی 
مانند آنفلوانــزا قرار دارند. چاقی یک 
عامل خطرناک برای سایر بیماری های 
مزمن از جمله دیابت نوع 2، ســکته 
مغزی، حمله قلبی و برخی سرطان ها 

است.
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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«
604-771-1762

»هدایت« 

شانس اول را  
به هموطنان خود  

بدهید

نــیازمــندیهـا

تافل
انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، 

ایتالیایی و فارسی
604-441-7464
778-881-4139

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

604-833-2869

BC 443۵7 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

وست وود پالتو، 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، نورت ونکوور
یک اتاق مبله در وودکرافت اجاره داده 

می شود. دارای اینترنت و کیبل،
استخر، سونا، جکوزی

۱472 ۶۰4-۶۰۰-5۸۸۶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 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 نیازمندی های پیوند 

درج کنید. 

۶۰4-۹2۱-472۶

همخانه
به یک همخانه در شهر کوکیتالم 

نیازمندم.
۱472 ۶۰4-۳۶۸-7۹۹5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 هفته آگهی در 
نیازمندی های پیوند  

فقط ۲۰ دالر 
تلفن تماس:

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶ 

روزنامه پیوند را  آنالین بخوانید!
www.paivand.com

این مکان  برای آگهی شما

 رزرو شده است!

با ما تماس بگیرید
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

تدریس خصوصی شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

با ۲0 سال تجربه آموزشی در کانادا
604-949-0201
604-700-۵61۵
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فال 
هفته

آسان

متوسط

سخت

فروردین: به نظر می رســد شما به زودی به  اهداف خودخواهید رسید اما بعد 
اتفاقی پیش می آید که خودتان را متفاوت از همیشه می بینید. مثل این است که 
روی االکلنگ قرار دارید اما مطمئن باشید که اوضاع همیشه اینگونه نمی ماند. 
و بعد از این شما رویکرد دیگری نسبت به آن چیزهایی که می خواهید به آنها 

دست پیدا کنید خواهید داشت.

اردیبهشت: شــما از کمک کردن به افراد دیگر دست کشیده اید، برای اینکه 
می خواهید پیام خود را بلندتر و واضح تر به گوش آنها برســانید. یا شــاید هم 
می خواهید خودتان را از قید پروژه ای که فکر می کنید به بیراهه رفته آزاد کنید. 
در هر دو مورد شما باید به انگیزه هایتان اهمیت بدهید. ذخیره کردن انرژی تان 

کار عاقالنه ای است.

خرداد : شما احساس می کنید که به گل نشسته اید؛ این احساس شما از آنجا 
ناشــی می شــود که قبال درباره کاری قول داده بودید و االن نمی دانید بایددر 
رابطه با آن چکار کنید .خوشبختانه رفتار و حالت مثبت داشتن می تواند شما را 
به هدف تان رهنمون کند موفقیت از آن شماست اگر بتوانید بر باورهای محدود 

کننده خود غلبه کنید.

تیر: وقت آن رســیده که در برنامه های بزرگ خود تجدید نظر کنید. به جای 
اینکه با شجاعتی دروغین و بدون توجه به احساسات تان کار کنید، تفکر و تعمق 
درونی داشــته باشید و بدون اینکه وانمود کنید که می دانید واقعاً چه اتفاقاتی 
افتاده است، بهتر است در مورد تغییر دیدگاه هایتان راجع به موضوعات اساسی 

با کسی صحبت نکنید.

مرداد : 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. 

شــهریور : صبر شــما در تمام کارهایی که انجام می دهیــد به نمونه قابل 
تمجید برای همگان تبدیل شده است. شما با صبر خود توانسته اید بسیاری از 
سختی هاکه گریبان گیر شما بودند در عرض مدتی کوتاه حل نمایید. فقط گاهی 
با دیدی منفی به زندگی نگاه می کنید. بهتر است دید منفی تان را کنار بگذارید.

مهر :  معموالً شــما ترجیح می دهید به جای برنامه ریزی کردن و طبق برنامه 
مشخص کار کردن، به طور غریزی کاری را انجام دهید. شما زمانی که ذهنتان 
را با برنامه ریزی ها و روابط محدود می کنید، احساس می کنید که تحت فشار قرار 
گرفته اید،. به جای مخالفت کردن با اصول و قوانین، آنها را سرمشــق خود قرار 

داده تا بازده کاریتان بیشتر شود.

آبان : با وجود همه نامالیمات روحی که دارید، بهتر است ذهن آشفته خود را 
سازماندهی کنید. خیال پردازی های شما درباره زندگی اکنون بسیار زیاد است،. 
چشــم انداز رویاهایتان را از دست ندهید، آنها می توانند در طول این روزها که 

یک تغییر اساسی د رپیش رو دارید شما را از نظر روحی تغذیه و تامین کنند.

آذر : اگرچه شما می توانید هر موقعیتی که به نظرتان خیلی مهم و جدی آمده 
است را به اندازه کافی توجیه کنید، ولی تصمیم گیری های جدیتان بیشتر از آن 
چیزی که فکر می کردید نیازمند دقت و تمرکز هستند. باید بیشتر وقت بگذارید، 
با عجله به دنبال جواب نهایی گشــتن فقط اوضاع را بدتر می کند و مشکالت 

بیشتری را به همراه دارد.

دی : شــما فکر می کنید به آخر خط رسیده اید و نمی دانید در قدم بعدی چه 
کار باید بکنید. از یک طرف به خاطر دیدگاه های مثبت تان فردی مناسب برای 
رهبری هستید؛ از طرف دیگر در حال حاضر اصالً دلتان نمی خواهد مسئولیت 
دیگری را قبول کنید. به خاطر داشته باشید هر تصمیمی که االن بگیرید بعداً هر 

وقت مجبور شدید می توانید فکر خود را عوض کنید.

بهمن : ممکن است این روزها نگران و مضطرب باشید از اینکه نمی دانید باالخره 
از دل تان پیروی کنید یا عقل تان؛ حقایق یک طرف جمع شده اند، اما دل شما 
چیز دیگری می گوید. ممکن است آنچه که فکر می کنید امروز درست است، فردا 
اشتباه از آب دربیاید.اما شما به احساس تان اعتماد کنید. مطمئن باشید که غریزه 

شما هیچ وقت گمراه تان نمی کند.

اسفند :  فکر و خیاالت شما مانع از رسیدنتان به مقصود دلخواه شده است و 
شما هر کاری که انجام می دهید فکر می کنید مطابق با با انتظاراتتان نبوده است.

بهتر است که راه و روشهای شخصیتان را امتحان کنید تا محرکهایی که باعث 
رسیدن شما به موفقیت می شوند را بهتر بشناسید. درنهایت شما به مقصود خود 

خواهید رسید.
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حمايت از پيروان آيين زرتشت
يزدگرد يکم شاه ساساني ايران پس از آغاز سلطنت، 
15 اپريل سال 399 ميالدي به مسيحيان قلمرو ايران آزادي 
مذهبي داد و با ارسال پيامي به ُرم به دولت و سناي روم 
يادآور شد كه دس���تور داده است همه تدابير و عمليات 
خصمانه بر ضد روم پايان يابد و بازرگانان رومي بتوانند در 
قلمرو ايران آزادانه به داد و ستد بپردازند و تحت حمايت 

شهربانان ايران باشند.
يزدگرد در پيام خود تاكيد كرده بود كه انتظار عمل 
متقابل ازسوي دولت روم دارد مخصوصا در زمينه آئين 
زرتشت كه دولت ايران مکّلف به حمايت از پيروان آن در 

سراسر جهان است.
پيمان صلح صد ساله ايران و روم

 15 اپريل س���ال 422 ميالدي ميان ايران و روم �  دو 
اَبَر قدرت وقت �  يك پيمان صلح صد س���اله امضاء شد. 
اين پيمان در پي يك جنگ دو س���اله ميان دو كش���ور به 
 امضاء رس���يد. اين جنگ را ارتش ايران به فرماندهي ژنرال 
»مهر نرسي« مازندراني برنده شده بود و پيشنهاد صلح از سوي 

رومي ها داده شد تا پيشروي ژنرال ايراني متوقف شود . 
جنجال ازدواج فاطمه پهلوي با يك مرد آمريكايي

اعتراض به ازدواج فاطمه پهلوي خواهر شاه وقت 
با يك مرد تبعه امري���کا، در26 فروردين 1329 هجري 
خورشيدي در ايران شدت گرفته بود. اين ازدواج در ايتاليا 
انجام شده بود. اعتراض و مخالفت به اين لحاظ بود كه 
ازدواج يك زن مسلمان با مرد غير مسلمان ممنوع و به 
عالوه ازدواج يك زن تبعه ايران با يك مرد تبعه كش���ور 
ديگر منوط به كسب اجازه قبلي از دولت ايران )وزارت 
امورخارجه( است .    فاطمه بعدا از شوهر آمريکايي اش 
طالق گرفت و با فرمانده نيروي هوايي ايران كه او نيز بعدا 

در يك تمرين هوايي كشته شد ازدواج كرد.
سانسور نشريات و بركناري ريشليو از قدرت

دوك دو ريشليو نخست وزير وقت فرانسه دستور 
داد كه از 15 اپريل در س���ال 1820 در فرانسه بارديگر 
سانسور نشريات كه انقالب اين كشور آن را مطلقا ممنوع 
كرده بود برقرار ش���ود كه با مخالفت احزاب و اعتراض 
انجمن هاي اديبان و روشنفکران رو به رو شد و متعاقب آن 
 اكثريت پارلماني اش را از دست داد و مجبور به كناره گيري

 شد و ميراث انقالب محفوظ ماند .
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 سرایه

چون بار فلك بس���ت به افس���ون ما را
وز خان���ه خود كش���يد بي���رون ما را

از ب���س ك���ه بال نمود گ���ردون ما را
چون ش���ير دهانيست پر از خون ما را
مسعود سعد سلمان

پند بزرگان

با ولخرجی فقط مال نمی رود ، زمان ارزشش 
فراتر است و آن هم نابود می شود.

حکیم ارد بزرگ
» تجربه « يك معلم سختگير است: اول امتحان 

می كند، بعد درس می دهد.
ورنون الو

قاب امروز

مشاغل آسيب دیده و كسادي بازار در دوران كرونا   / عکس از: مينا نوعي

كليه سينماهاي اصفهان مصادره شد 
اصفهان خبرگزاري پ���ارس � دادگاه انقالب 
اس���المي اصفهان اعالم كرد در تاريخ 4ر12ر1358 
پس از رسيدگي به پرونده سينماداران اصفهان كليه 
سينماهاي اصفهان را به دليل اينکه در جهت خالف 
شرع مقدس اسالم فعاليت دارند به نفع خانواده هاي 
شهداي گلگون كفن اصفهان مصادره كرد. بر اساس 
راي دادگاه س���ينما هاي مذكور از اين پس زير نظر 
هيئتي از نمايندگان دادگاه انقالب اسالمي اصفهان � 
فرهنگ و هنر � بنياد امداد شهداء  � سپاه پاسداران و 

گروه تئاتر ابوذر اداره خواهد شد. 
جزاير سه گانه زير كنترل نيروي دريائي قرار گرفت 

با آغاز مانور ني���روي دريائي در تنگه هرمز و 
خطوط مرزه���اي دريائي ايران جزاير تنب بزرگ و 
كوچك و ابوموسي زير كنترل دقيق نيروي دريائي 

درآمد. 
از ديروز مانور عظيم نيروي دريائي جمهوري 
اسالمي ايران براي نمايش قدرت رزمي اين نيرو با 
حضور دريادار طباطبائي فرمانده نيروي دريائي آغاز 

گرديد. 
اين مانور عظيم دريائي در منطقه تنگه هرمز و در 

خطوط مرزي دريائي ايران انجام مي شود. 
پيام امام به پاپ 

تهران � خبرگ���زاري پارس امام خميني رهبر 
و بنيان گذار جمهوري اس���المي ايران در پاسخ پيام 
پاپ ژان پل دوم رهب���ر كاتوليك هاي جهان پيامي 
فرستادند. بخشي از متن پيام امام خميني كه ساعت 
9 امروز در اختيار خبرگزاري پارس قرار گرفت به 

اين شرح است: 
از دعاي شما به درگاه خداوند متعال براي ملت 
مبارز ما شکر گذارم و لکن متذكر مي شوم كه جناب 
ش���ما از انگيزه هاي تيرگي هاي ديگر و مشکالت 
خطرناك بزرگتر كه مرقوم داشته ايد نگران نباشيد كه 
ملت اسالمي ايران از مشکالتي كه در اين قطع روابط 
بوجود آيد استقبال مي كند و از خطرهاي بزرگتر كه 
مرقوم ش���ده است هراس ندارد و آن روز براي ملت 
ما خطرناك است كه روابطي نظير روابط رژيم خائن 
سابق تجديد شود و با اميد به خداي متعال تجديد 

نخواهد شد. 
160 روحاني و دانشگاهي در عراق اعدام شدند

به دنبال انتشار خبر شهادت حضرت آيت اهلل 
صدر رهبر شيعيان توسط عمال رژيم بعث، روحانيون 
و مقامات رس���مي ايران در م���ورد اين خبر اظهار 

بي اطالعي كردند. 
در همين حال در شهرهاي قم و مشهد عزاي 
عمومي اعالم شد و طبقات مردم به دعوت جامعه 
روحاني���ت و حوزه علميه دس���ت به تظاهرات و 

راهپيمايي زدند. 
آيت اهلل ش���يرازي گفت: اخيرا صدام حسين 
گفته است براي ما مهم نيست كه چهار ميليون نفر را 
بکشيم، و نيز اخيرا مقرر كرده است كه در عراق 20 
هزار نفر را اعدام كنند و طبق آخرين گزارشي كه از 
عراق به من رسيده، رژيم بعث 160 نفر از روحانيون 

و دانشگاهيان را اعدام كرده است. 
نيروهاي ايران بر اوضاع مسلط هستند 

علي هنرور � مرتضي خاكي از منطقه جنگي 
باويس���ي مرز ايران و عراق گزارش مي دهند: صبح 
ديروز )دوش���نبه( ما خبرنگاران اعزامي اطالعات 
با يك فروند هليکوپتر 214 هوانيروز كرمانش���اه و 
همچنين يك فروند هليکوپتر جنگي كبري به منطقه 
باويسي � جائيکه چند روز قبل بين نيروهاي مهاجم 
عراقي و نيروهاي ايران درگيري بوجود آمد � رفتيم در 
اين منطقه نيروهاي ارتش ما مستقر هستند و به فاصله 

چند كيلومتري نيروهاي عراقي سنگر گرفته اند. 
آخرين اخطار به موتورسواران مزاحم 

دايره مبارزه با منکرات به كليه موتورسواراني كه 
با سر و صدا در خيابان ها ايجاد مزاحمت مي كنند و 
در سر چهارراه ها معابر عمومي به طور دسته جمعي 
اجتماع مي كنند و شب ها مزاحم سرنشينان اتومبيل هاي 
سواري مي شوند، براي آخرين بار اخطار كرد از اين 
عمل ضد مردمي خود دست بردارند وگرنه از سوي 
دادستاني انقالب اس���المي دستگير خواهند شد و 

موتور آنها به مدت سه ماه توقيف خواهد شد. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز سه شنبه 26 فروردین ماه 1359 
)برابر با 29 جمادي االول 1400، 15 آوریل 1980(  نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 
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حمايت از پيروان آيين زرتشت
يزدگرد يکم شاه ساساني ايران پس از آغاز سلطنت، 
15 اپريل سال 399 ميالدي به مسيحيان قلمرو ايران آزادي 
مذهبي داد و با ارسال پيامي به ُرم به دولت و سناي روم 
يادآور شد كه دس���تور داده است همه تدابير و عمليات 
خصمانه بر ضد روم پايان يابد و بازرگانان رومي بتوانند در 
قلمرو ايران آزادانه به داد و ستد بپردازند و تحت حمايت 

شهربانان ايران باشند.
يزدگرد در پيام خود تاكيد كرده بود كه انتظار عمل 
متقابل ازسوي دولت روم دارد مخصوصا در زمينه آئين 
زرتشت كه دولت ايران مکّلف به حمايت از پيروان آن در 

سراسر جهان است.
پيمان صلح صد ساله ايران و روم

 15 اپريل س���ال 422 ميالدي ميان ايران و روم �  دو 
اَبَر قدرت وقت �  يك پيمان صلح صد س���اله امضاء شد. 
اين پيمان در پي يك جنگ دو س���اله ميان دو كش���ور به 
 امضاء رس���يد. اين جنگ را ارتش ايران به فرماندهي ژنرال 
»مهر نرسي« مازندراني برنده شده بود و پيشنهاد صلح از سوي 

رومي ها داده شد تا پيشروي ژنرال ايراني متوقف شود . 
جنجال ازدواج فاطمه پهلوي با يك مرد آمريكايي

اعتراض به ازدواج فاطمه پهلوي خواهر شاه وقت 
با يك مرد تبعه امري���کا، در26 فروردين 1329 هجري 
خورشيدي در ايران شدت گرفته بود. اين ازدواج در ايتاليا 
انجام شده بود. اعتراض و مخالفت به اين لحاظ بود كه 
ازدواج يك زن مسلمان با مرد غير مسلمان ممنوع و به 
عالوه ازدواج يك زن تبعه ايران با يك مرد تبعه كش���ور 
ديگر منوط به كسب اجازه قبلي از دولت ايران )وزارت 
امورخارجه( است .    فاطمه بعدا از شوهر آمريکايي اش 
طالق گرفت و با فرمانده نيروي هوايي ايران كه او نيز بعدا 

در يك تمرين هوايي كشته شد ازدواج كرد.
سانسور نشريات و بركناري ريشليو از قدرت

دوك دو ريشليو نخست وزير وقت فرانسه دستور 
داد كه از 15 اپريل در س���ال 1820 در فرانسه بارديگر 
سانسور نشريات كه انقالب اين كشور آن را مطلقا ممنوع 
كرده بود برقرار ش���ود كه با مخالفت احزاب و اعتراض 
انجمن هاي اديبان و روشنفکران رو به رو شد و متعاقب آن 
 اكثريت پارلماني اش را از دست داد و مجبور به كناره گيري

 شد و ميراث انقالب محفوظ ماند .
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 سرایه

چون بار فلك بس���ت به افس���ون ما را
وز خان���ه خود كش���يد بي���رون ما را

از ب���س ك���ه بال نمود گ���ردون ما را
چون ش���ير دهانيست پر از خون ما را
مسعود سعد سلمان

پند بزرگان

با ولخرجی فقط مال نمی رود ، زمان ارزشش 
فراتر است و آن هم نابود می شود.

حکیم ارد بزرگ
» تجربه « يك معلم سختگير است: اول امتحان 

می كند، بعد درس می دهد.
ورنون الو

قاب امروز

مشاغل آسيب دیده و كسادي بازار در دوران كرونا   / عکس از: مينا نوعي

كليه سينماهاي اصفهان مصادره شد 
اصفهان خبرگزاري پ���ارس � دادگاه انقالب 
اس���المي اصفهان اعالم كرد در تاريخ 4ر12ر1358 
پس از رسيدگي به پرونده سينماداران اصفهان كليه 
سينماهاي اصفهان را به دليل اينکه در جهت خالف 
شرع مقدس اسالم فعاليت دارند به نفع خانواده هاي 
شهداي گلگون كفن اصفهان مصادره كرد. بر اساس 
راي دادگاه س���ينما هاي مذكور از اين پس زير نظر 
هيئتي از نمايندگان دادگاه انقالب اسالمي اصفهان � 
فرهنگ و هنر � بنياد امداد شهداء  � سپاه پاسداران و 

گروه تئاتر ابوذر اداره خواهد شد. 
جزاير سه گانه زير كنترل نيروي دريائي قرار گرفت 

با آغاز مانور ني���روي دريائي در تنگه هرمز و 
خطوط مرزه���اي دريائي ايران جزاير تنب بزرگ و 
كوچك و ابوموسي زير كنترل دقيق نيروي دريائي 

درآمد. 
از ديروز مانور عظيم نيروي دريائي جمهوري 
اسالمي ايران براي نمايش قدرت رزمي اين نيرو با 
حضور دريادار طباطبائي فرمانده نيروي دريائي آغاز 

گرديد. 
اين مانور عظيم دريائي در منطقه تنگه هرمز و در 

خطوط مرزي دريائي ايران انجام مي شود. 
پيام امام به پاپ 

تهران � خبرگ���زاري پارس امام خميني رهبر 
و بنيان گذار جمهوري اس���المي ايران در پاسخ پيام 
پاپ ژان پل دوم رهب���ر كاتوليك هاي جهان پيامي 
فرستادند. بخشي از متن پيام امام خميني كه ساعت 
9 امروز در اختيار خبرگزاري پارس قرار گرفت به 

اين شرح است: 
از دعاي شما به درگاه خداوند متعال براي ملت 
مبارز ما شکر گذارم و لکن متذكر مي شوم كه جناب 
ش���ما از انگيزه هاي تيرگي هاي ديگر و مشکالت 
خطرناك بزرگتر كه مرقوم داشته ايد نگران نباشيد كه 
ملت اسالمي ايران از مشکالتي كه در اين قطع روابط 
بوجود آيد استقبال مي كند و از خطرهاي بزرگتر كه 
مرقوم ش���ده است هراس ندارد و آن روز براي ملت 
ما خطرناك است كه روابطي نظير روابط رژيم خائن 
سابق تجديد شود و با اميد به خداي متعال تجديد 

نخواهد شد. 
160 روحاني و دانشگاهي در عراق اعدام شدند

به دنبال انتشار خبر شهادت حضرت آيت اهلل 
صدر رهبر شيعيان توسط عمال رژيم بعث، روحانيون 
و مقامات رس���مي ايران در م���ورد اين خبر اظهار 

بي اطالعي كردند. 
در همين حال در شهرهاي قم و مشهد عزاي 
عمومي اعالم شد و طبقات مردم به دعوت جامعه 
روحاني���ت و حوزه علميه دس���ت به تظاهرات و 

راهپيمايي زدند. 
آيت اهلل ش���يرازي گفت: اخيرا صدام حسين 
گفته است براي ما مهم نيست كه چهار ميليون نفر را 
بکشيم، و نيز اخيرا مقرر كرده است كه در عراق 20 
هزار نفر را اعدام كنند و طبق آخرين گزارشي كه از 
عراق به من رسيده، رژيم بعث 160 نفر از روحانيون 

و دانشگاهيان را اعدام كرده است. 
نيروهاي ايران بر اوضاع مسلط هستند 

علي هنرور � مرتضي خاكي از منطقه جنگي 
باويس���ي مرز ايران و عراق گزارش مي دهند: صبح 
ديروز )دوش���نبه( ما خبرنگاران اعزامي اطالعات 
با يك فروند هليکوپتر 214 هوانيروز كرمانش���اه و 
همچنين يك فروند هليکوپتر جنگي كبري به منطقه 
باويسي � جائيکه چند روز قبل بين نيروهاي مهاجم 
عراقي و نيروهاي ايران درگيري بوجود آمد � رفتيم در 
اين منطقه نيروهاي ارتش ما مستقر هستند و به فاصله 

چند كيلومتري نيروهاي عراقي سنگر گرفته اند. 
آخرين اخطار به موتورسواران مزاحم 

دايره مبارزه با منکرات به كليه موتورسواراني كه 
با سر و صدا در خيابان ها ايجاد مزاحمت مي كنند و 
در سر چهارراه ها معابر عمومي به طور دسته جمعي 
اجتماع مي كنند و شب ها مزاحم سرنشينان اتومبيل هاي 
سواري مي شوند، براي آخرين بار اخطار كرد از اين 
عمل ضد مردمي خود دست بردارند وگرنه از سوي 
دادستاني انقالب اس���المي دستگير خواهند شد و 

موتور آنها به مدت سه ماه توقيف خواهد شد. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز سه شنبه 26 فروردین ماه 1359 
)برابر با 29 جمادي االول 1400، 15 آوریل 1980(  نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 
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صرافی دنیا     «نرخ بهتر، سرعت بیشتر»      604-91۳-2۳24

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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جدول شرح در متن

جد ول سود وکو 3790
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار د  هيد   كه 

هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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اسامی برندگان جدول 3779
  1ـ  جمشید پاکدلـ  تهران

2ـ خسرو گلشنی نژادـ  مالیر
3ـ علی پورمحبیـ  شهرری BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1. آراستن كتاب با طالـ  روزنامه نگار

2. غیرعرب و تركـ  نوعي زیتونـ  نهادي فرهنگي وابسته 
به سازمان ملل متحد

ــیليـ  میوه  3. واحدي در وزنـ  كهنه و دیرینهـ  چك و س
هزار دانه

ــابقهـ   ــفـ  آینده به گوش بختیاریهاـ  مس ــته و ص 4. دس
فلزي پرمصرف

5. عالمت جمعـ  واگیرـ  نوعي مبل دراز راحتيـ  بوي رطوبت
6. منسوب به قنواتـ  هجرتـ  افترا

7. ضمیر جمع مخاطبـ  اندرونـ  تصدیق آلمانيـ  نوعي 
ماهي آبهاي جنوبي

ــر رطوبتـ   ــاهي فرنگيـ  اث ــيـ  شاهنش ــاع فوتبال 8. دف
مسافرخانه بین راهي

ــیمیایی رادیو اکتیوـ   ــهري در آلمانـ  یک عنصر ش 9. ش
بیهوشي

10. مسكوك نقرهـ  ویتامین انعقاديـ  جدایي زن و شوهر 
ـ نفس خسته

11. اوالدـ  پوزـ  از چاشنیهاي غذایيـ  باغ شداد
12. گیاهـ  مسابقه سرعت اتومبیل رانيـ  اثر پذیرفتن

ــشـ  حرف  ــحـ  توتونـ  كوش ــول صری ــت مفع 13. عالم
صریح

ــفالتهـ  نوعي جوش  ــانـ  جاده هموار غیر آس 14. داغ و نش
عفوني و چركيـ  نشانه

15. خانهـ  از اجزاء دوگانه صورتـ  كمك هزینه تحصیلي 
دانشجویيـ  نام قدیم مشكین شهر

16. شهر زیتونـ  مهمترین شعبه نژاد سفیدـ  سهولت
17. سازي ضربي داراي حلقه هایي فلزيـ  ورزشي گروهي

عمودي:
1. در انتهاي دم صورت فلكي دب اصغر بجوییدشـ  پستي 

ورزشي در فوتبال و بعضي ورزشها
2. پایندهـ  صمغي گیاهي خوشبو كنندهـ  كمربند كره زمین

3. جمع جنین به عربيـ  از پسوندهاي شباهتـ  نوعي دانه 
خوراك پرندگانـ  متضاد معنوي

4. یار رامینـ  قابلهـ  كنده كاري روي چوبـ  گور
5. منقار مرغـ  جوهرگینـ  علمـ  سوداي ناله

6. راهي در آسمانـ  پوشش چشمـ  عارضه اي در بدن
7. برد معروفـ  خسارتـ  حیوان نجیب

ــك در خاورمیانهـ   ــوري كوچ ــزار نجارـ  كش ــت اف 8. دس
اسیداستیك خوراكيـ  تخم مرغ انگلیسي

9. گودـ  كجاستـ  ایتالیاي باستانيـ  شما به انگلیسيـ  مبرا
10. اوـ  بعض هیچي ـ  شجاعـ  برزن

11. رنگـ  چهار دندان نیشـ  نوعي پاپوش
ــید نیتریك با یك باز یا یك فلزـ  دانه كش  12. تركیبي از اس

بي آزارـ  نشاني
ــكـ  تعمیركار خودرو  ــمان، فل 13. از گروههاي خونيـ  آس

حرف )  ا  ( 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

حل جدولهای شماره3779
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11. اوالدـ  پوزـ  از چاشنیهاي غذایيـ  باغ شداد
12. گیاهـ  مسابقه سرعت اتومبیل رانيـ  اثر پذیرفتن

ــشـ  حرف  ــحـ  توتونـ  كوش ــول صری ــت مفع 13. عالم
صریح

ــفالتهـ  نوعي جوش  ــانـ  جاده هموار غیر آس 14. داغ و نش
عفوني و چركيـ  نشانه

15. خانهـ  از اجزاء دوگانه صورتـ  كمك هزینه تحصیلي 
دانشجویيـ  نام قدیم مشكین شهر

16. شهر زیتونـ  مهمترین شعبه نژاد سفیدـ  سهولت
17. سازي ضربي داراي حلقه هایي فلزيـ  ورزشي گروهي

عمودي:
1. در انتهاي دم صورت فلكي دب اصغر بجوییدشـ  پستي 

ورزشي در فوتبال و بعضي ورزشها
2. پایندهـ  صمغي گیاهي خوشبو كنندهـ  كمربند كره زمین

3. جمع جنین به عربيـ  از پسوندهاي شباهتـ  نوعي دانه 
خوراك پرندگانـ  متضاد معنوي

4. یار رامینـ  قابلهـ  كنده كاري روي چوبـ  گور
5. منقار مرغـ  جوهرگینـ  علمـ  سوداي ناله

6. راهي در آسمانـ  پوشش چشمـ  عارضه اي در بدن
7. برد معروفـ  خسارتـ  حیوان نجیب

ــك در خاورمیانهـ   ــوري كوچ ــزار نجارـ  كش ــت اف 8. دس
اسیداستیك خوراكيـ  تخم مرغ انگلیسي

9. گودـ  كجاستـ  ایتالیاي باستانيـ  شما به انگلیسيـ  مبرا
10. اوـ  بعض هیچي ـ  شجاعـ  برزن

11. رنگـ  چهار دندان نیشـ  نوعي پاپوش
ــید نیتریك با یك باز یا یك فلزـ  دانه كش  12. تركیبي از اس

بي آزارـ  نشاني
ــكـ  تعمیركار خودرو  ــمان، فل 13. از گروههاي خونيـ  آس

حرف )  ا  ( 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

حل جدولهای شماره3779

45 اطالعات هفتگی        شماره  3790

جدول متقاطع
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 17

ـ عیب و عار
14. رودي در سیبريـ  جوانمردـ  سخت، شدیدـ  بخل

ــم مذهبي  ــه در هنگام مراس ــتا ك ــهاي اوس 15. یكي از بخش
مي خوانندـ  در شیشه محتوي نوشابهـ  باـ  بازگشتن به وطن

16. رنگي سیاه براي كفش كه از آهن و سركه سازندـ  واژه، 
لغتـ  هواپیمایي ملي كشور افغانستان

17. طوفاني سهمگین در آمریكاـ  روشنفكر
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اسامی برندگان جدول 3779
  1ـ  جمشید پاکدلـ  تهران

2ـ خسرو گلشنی نژادـ  مالیر
3ـ علی پورمحبیـ  شهرری BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1. آراستن كتاب با طالـ  روزنامه نگار

2. غیرعرب و تركـ  نوعي زیتونـ  نهادي فرهنگي وابسته 
به سازمان ملل متحد

ــیليـ  میوه  3. واحدي در وزنـ  كهنه و دیرینهـ  چك و س
هزار دانه

ــابقهـ   ــفـ  آینده به گوش بختیاریهاـ  مس ــته و ص 4. دس
فلزي پرمصرف

5. عالمت جمعـ  واگیرـ  نوعي مبل دراز راحتيـ  بوي رطوبت
6. منسوب به قنواتـ  هجرتـ  افترا

7. ضمیر جمع مخاطبـ  اندرونـ  تصدیق آلمانيـ  نوعي 
ماهي آبهاي جنوبي

ــر رطوبتـ   ــاهي فرنگيـ  اث ــيـ  شاهنش ــاع فوتبال 8. دف
مسافرخانه بین راهي

ــیمیایی رادیو اکتیوـ   ــهري در آلمانـ  یک عنصر ش 9. ش
بیهوشي

10. مسكوك نقرهـ  ویتامین انعقاديـ  جدایي زن و شوهر 
ـ نفس خسته

11. اوالدـ  پوزـ  از چاشنیهاي غذایيـ  باغ شداد
12. گیاهـ  مسابقه سرعت اتومبیل رانيـ  اثر پذیرفتن

ــشـ  حرف  ــحـ  توتونـ  كوش ــول صری ــت مفع 13. عالم
صریح

ــفالتهـ  نوعي جوش  ــانـ  جاده هموار غیر آس 14. داغ و نش
عفوني و چركيـ  نشانه

15. خانهـ  از اجزاء دوگانه صورتـ  كمك هزینه تحصیلي 
دانشجویيـ  نام قدیم مشكین شهر

16. شهر زیتونـ  مهمترین شعبه نژاد سفیدـ  سهولت
17. سازي ضربي داراي حلقه هایي فلزيـ  ورزشي گروهي

عمودي:
1. در انتهاي دم صورت فلكي دب اصغر بجوییدشـ  پستي 

ورزشي در فوتبال و بعضي ورزشها
2. پایندهـ  صمغي گیاهي خوشبو كنندهـ  كمربند كره زمین

3. جمع جنین به عربيـ  از پسوندهاي شباهتـ  نوعي دانه 
خوراك پرندگانـ  متضاد معنوي

4. یار رامینـ  قابلهـ  كنده كاري روي چوبـ  گور
5. منقار مرغـ  جوهرگینـ  علمـ  سوداي ناله

6. راهي در آسمانـ  پوشش چشمـ  عارضه اي در بدن
7. برد معروفـ  خسارتـ  حیوان نجیب

ــك در خاورمیانهـ   ــوري كوچ ــزار نجارـ  كش ــت اف 8. دس
اسیداستیك خوراكيـ  تخم مرغ انگلیسي

9. گودـ  كجاستـ  ایتالیاي باستانيـ  شما به انگلیسيـ  مبرا
10. اوـ  بعض هیچي ـ  شجاعـ  برزن

11. رنگـ  چهار دندان نیشـ  نوعي پاپوش
ــید نیتریك با یك باز یا یك فلزـ  دانه كش  12. تركیبي از اس

بي آزارـ  نشاني
ــكـ  تعمیركار خودرو  ــمان، فل 13. از گروههاي خونيـ  آس

حرف )  ا  ( 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

حل جدولهای شماره3779

45 اطالعات هفتگی        شماره  3790
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ـ عیب و عار
14. رودي در سیبريـ  جوانمردـ  سخت، شدیدـ  بخل

ــم مذهبي  ــه در هنگام مراس ــتا ك ــهاي اوس 15. یكي از بخش
مي خوانندـ  در شیشه محتوي نوشابهـ  باـ  بازگشتن به وطن

16. رنگي سیاه براي كفش كه از آهن و سركه سازندـ  واژه، 
لغتـ  هواپیمایي ملي كشور افغانستان

17. طوفاني سهمگین در آمریكاـ  روشنفكر

عمودی: افقی:
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اسامی برندگان جدول 3779
  1ـ  جمشید پاکدلـ  تهران

2ـ خسرو گلشنی نژادـ  مالیر
3ـ علی پورمحبیـ  شهرری BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1. آراستن كتاب با طالـ  روزنامه نگار

2. غیرعرب و تركـ  نوعي زیتونـ  نهادي فرهنگي وابسته 
به سازمان ملل متحد

ــیليـ  میوه  3. واحدي در وزنـ  كهنه و دیرینهـ  چك و س
هزار دانه

ــابقهـ   ــفـ  آینده به گوش بختیاریهاـ  مس ــته و ص 4. دس
فلزي پرمصرف

5. عالمت جمعـ  واگیرـ  نوعي مبل دراز راحتيـ  بوي رطوبت
6. منسوب به قنواتـ  هجرتـ  افترا

7. ضمیر جمع مخاطبـ  اندرونـ  تصدیق آلمانيـ  نوعي 
ماهي آبهاي جنوبي

ــر رطوبتـ   ــاهي فرنگيـ  اث ــيـ  شاهنش ــاع فوتبال 8. دف
مسافرخانه بین راهي

ــیمیایی رادیو اکتیوـ   ــهري در آلمانـ  یک عنصر ش 9. ش
بیهوشي

10. مسكوك نقرهـ  ویتامین انعقاديـ  جدایي زن و شوهر 
ـ نفس خسته

11. اوالدـ  پوزـ  از چاشنیهاي غذایيـ  باغ شداد
12. گیاهـ  مسابقه سرعت اتومبیل رانيـ  اثر پذیرفتن

ــشـ  حرف  ــحـ  توتونـ  كوش ــول صری ــت مفع 13. عالم
صریح

ــفالتهـ  نوعي جوش  ــانـ  جاده هموار غیر آس 14. داغ و نش
عفوني و چركيـ  نشانه

15. خانهـ  از اجزاء دوگانه صورتـ  كمك هزینه تحصیلي 
دانشجویيـ  نام قدیم مشكین شهر

16. شهر زیتونـ  مهمترین شعبه نژاد سفیدـ  سهولت
17. سازي ضربي داراي حلقه هایي فلزيـ  ورزشي گروهي

عمودي:
1. در انتهاي دم صورت فلكي دب اصغر بجوییدشـ  پستي 

ورزشي در فوتبال و بعضي ورزشها
2. پایندهـ  صمغي گیاهي خوشبو كنندهـ  كمربند كره زمین

3. جمع جنین به عربيـ  از پسوندهاي شباهتـ  نوعي دانه 
خوراك پرندگانـ  متضاد معنوي

4. یار رامینـ  قابلهـ  كنده كاري روي چوبـ  گور
5. منقار مرغـ  جوهرگینـ  علمـ  سوداي ناله

6. راهي در آسمانـ  پوشش چشمـ  عارضه اي در بدن
7. برد معروفـ  خسارتـ  حیوان نجیب

ــك در خاورمیانهـ   ــوري كوچ ــزار نجارـ  كش ــت اف 8. دس
اسیداستیك خوراكيـ  تخم مرغ انگلیسي

9. گودـ  كجاستـ  ایتالیاي باستانيـ  شما به انگلیسيـ  مبرا
10. اوـ  بعض هیچي ـ  شجاعـ  برزن

11. رنگـ  چهار دندان نیشـ  نوعي پاپوش
ــید نیتریك با یك باز یا یك فلزـ  دانه كش  12. تركیبي از اس

بي آزارـ  نشاني
ــكـ  تعمیركار خودرو  ــمان، فل 13. از گروههاي خونيـ  آس

حرف )  ا  ( 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

حل جدولهای شماره3779
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ـ عیب و عار
14. رودي در سیبريـ  جوانمردـ  سخت، شدیدـ  بخل

ــم مذهبي  ــه در هنگام مراس ــتا ك ــهاي اوس 15. یكي از بخش
مي خوانندـ  در شیشه محتوي نوشابهـ  باـ  بازگشتن به وطن

16. رنگي سیاه براي كفش كه از آهن و سركه سازندـ  واژه، 
لغتـ  هواپیمایي ملي كشور افغانستان

17. طوفاني سهمگین در آمریكاـ  روشنفكر
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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. 1472

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

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

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


