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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. «

هشدار دبیرکل سازمان ملل به دولت ها: 

بحران کرونا را به بحران حقوق بشر
 تبدیل نکنید

به گزارش خبرگــزاری رویترز، آنتونیو 
گوترش، دبیرکل ســازمان ملل متحد 
روز پنج شنبه، 2۳ اپریل، با انتشار یک 
گزارش ســازمان ملل هشــدار داد که 
شــیوع ویروس کرونا این ریسک را با 
خود دارد کــه تبدیل به بحران حقوق 
بشر بشــود. وی تأکید کرد که حقوق 
بشر باید در این برهه از زمان راهنما و 
پاسخ کشورها برای رسیدن به سالمت 
عمومی و پشت سر گذاشتن این بحران 

اجتماعی و اقتصادی عالم گیر باشد.
آنتونیــو گوترش اضافه کرد: »شــاهد 
تأثیرگذاری غیر متناســب این بحران 
در برخی جوامع هستیم، شاهد افزایش 
نفرت پراکنی، هدف قرار دادن گروه های 

آسیب پذیر و ســرکوب های سخت از 
سوی مقامات امنیتی در برخی کشورها 
هســتیم که به اقدامــات الزم درمانی 
ضربه می زند.«  وی  در ســخنان خود 
تأکید کرد: »با توجــه به ملی گرایی و 
قومیت گرایی روبه رشــد و عوام گرایی 
و اقتدارگرایی فزاینده و ضربه زدن هر 
چه بیشتر به حقوق بشر که در برخی 
از کشورها شاهدیم این بحران می تواند 
بهانه ای بــرای اقدامات ســرکوبگرانه 
بیشــتر و نامرتبط با ایــن همه گیری 
جهانی به دست بدهد و این پذیرفتنی 
نیست.« گوترش از دولت ها خواست تا 
با شفافیت و مســئوالنه عمل کنند و 
گوشــزد کرد که فضای جامعه مدنی و 

آزادی بیان اهمیتی بسزا دارد. وی گفت 
»در همه اقدامات خود این را فراموش 
نکنیم که تهدید از سوی ویروس است، 

نه از سوی مردم.«
اکنون با بســته شــدن بســیاری از 
کســب وکارها و خانه نشــینی صدها 
میلیــون نفــر در جهــان، صنــدوق 
بین المللی پول پیش بینی کرده  است 
که جهان پرشیب ترین سقوط اقتصادی 
از زمــان رکود بزرگ دهــه ۱۹۳۰ را 

تجربه خواهد کرد.
گزارش ســازمان ملــل می  گوید که 
فراگیری جهانی کرونا سختی هایی برای 
مردم پدید آورده که اگر چاره ای برای 
آنها اندیشیده نشود به تنش های زیاد 

و ناآرامی مدنی منجر خواهد شد. این 
امر به نوبه خود می تواند سرکوب های 
شدید امنیتی شــهروندان را به دنبال 

داشته باشد.
 ویــروس کرونا تاکنون حــدود 2.57 
میلیون نفر را در ســطح جهان مبتال 
کــرده و حدود ۱۸هزار نفــر نیز بر اثر 
آن جــان باخته اند. گزارش ســازمان 
ملل حاکی از آن اســت که مهاجران، 
پناهجویان و آوارگان داخلی در کشورها 
»آســیب پذیرترین قشــر در بحــران 
جدیدند.« این گــزارش می افزاید که 
بیش از ۱۳۱ کشــور مرزهای خود را 
بسته اند و تنها ۳۰ کشور پناهجویان را 

از این امر مستثنا کرده اند.
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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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کورش عرفانی

بحران کرونا: 
فرصت تدوین فلسفه ای جدید

 برای بشریت

با فرا رســیدن بحران کرونا گمانه زنی هــا در مورد آثار و 
نتایج آن نیز رونق گرفته است. برخی با خوشبینی و بعضی 
با بدبینی به ارائه ی احتمال های ســیاه و سفید پیرامون 
آینده ی جهان در این راستا پرداخته اند. تعدد و تفاوت این 
نقطه نظرات، در عین حال، امری طبیعی است. متفکرین و 
صاحب نظران تالش دارند به نوعی این پدیده ی سرکش 
را به مهار نقد و درک درآورند و چشــم اندازهای ممکن را 

تصور کنند.
بدیهی است که قضاوت در مورد درستی یا نادرستی دیدگاه 
های مطرح شده در این باره تابع زمان و رویدادهای آینده 
است، اما هر نظری که بر اساس بدیهیات شکل گرفته باشد 
و وارد حوزه ی تخیل و رویاپردازی های ایدیولوژیک نشود، 
می تواند اعتبار خود را حفظ کند تا سیر رویدادهای پیش 

روی جهان آن را مورد راستی آزمایی قرار دهد.
نویسنده نیز در اینجا به سهم خود برخی از اندیشه ها را در 
پیوند با پدیده ی بحران کرونا به اشتراک می گذارد تا شاید 
چارچوبی باشد برای قرائت آن چه در راهست. این اندیشه 
ها بر روی رخدادها و نیز بر اســاس احتمال هاست. به هر 

روی در عرصه ی گمانه زنی می مانیم.

برشماری چند امر برجسته

بحران ویروس کرونا دیگر یک پدیده ی مربوط به بهداشت و 
سالمت نیست، بلکه دربرگیرنده ی ابعاد سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی است. هر چند که موضوع اصلی شیوع ویروس و 
همه گیری آن اســت اما به واسطه ی گستره و توان خود، 
کووید-۱۹ بسیاری از ضعف ها و ایرادات جوامع بشر را به 

نمایش گذاشت.
تاریخ جهــان در آینده به دو بخش پیش از کرونا و بعد از 
کرونا تقسیم خواهد شــد. اما این خبر از پایان یک دوران 

نمی دهد.
کرونا یک بحران زمانمند و محدود نیست، یک روند کّمی 
است که تا ایجاد تغییرات کیفی ادامه پیدا می کند. برای 
این ویروس عمر نمی توان تعیین کرد. بسیاری از بیماری 
های فراگیر قبلی نیز، مانند طاعون و وبا، پایان نیافته اند، 
مهار شــده اند؛ اما در مورد ویروس کرونا حتی صحبت از 
مهار هم دشوار است، چرا که این ویروس انعطاف پذیر، با 
هوش، انطباق پذیر و از همه مهمتر، غافلگیرکننده است. 
منطبق با دنیای جهانی شده است. شیوع ویروس به طور 
اطمینان در آینده محدود می شود اما حضور آن و نیز آثار و 
عوارض فردی و اجتماعی ماندگار آن به شکل های مختلف 
خود را بازتولید و تمدن بشری را به چالش خواهد کشید. 
یا همین روایت کووید-۱۹ یا اگر شرایط ادامه پیدا کند به 

شکل کووید-2۰ یا باالتر.
به دلیل دو ویژگی فراگیری و تخریبگری باال این ویروس 

موفق شد چرخ زندگی جهان را از حرکت باز دارد.
یکی از کارکردهای این توقف، اندیشــیدن در مورد منطق 
کارکردی حاکم بر جهان بود. منطقی که بر اســاس سود 
ســازی فزاینده عمل می کرد و می رفت که کره ی زمین 
را با خطر نابودی مواجه ســازد. ویروس این منطق را زیر 

سوال برد.
ویروس نشــان داد در پشت ثروت تریلیونی سرمایه داری 
یک نظام درمانی و بهداشــتی فقیر، ضعیف و ورشکسته 
نهفته اســت. معلوم شد سرمایه داری آن جایی پول خرج 
کرده که پول می ســاخته نه آن جا که جان و رفاه انسان 

تامین می شده است.

معلوم شــد صدها برابر بیش از آن چه برای نجات زندگی 
آدمیان پول خرج شــده باشــد، برای نابودی آنها در قالب 
تسلیحات هسته ای و شــیمیایی هزینه شده است. جان 

انسان در مقام آخر محاسبات سرمایه داریست.
معلوم شــد که تحریف و دروغ پردازی درباره ی واقعیت 
مــرگ مردم برای دولت ها و حکومت ها ســاده، عادی و 

متداول است.
معلوم شد که در مقابل یک تهدید سالمت همگانی، فقرا 

هزاران بار شانس بیشتری دارند بمیرند تا ثروتمندان.
معلوم شد که انسان ها باید هوای یک دیگر را داشته باشند 
و روی دولت های دزد، دروغگو و نوکر طبقه ی حاکم نباید 

حساب آن چنانی باز کنند.
معلوم شد که بشریت به راحتی آماده است که از هر مدار 
تمدنی که در آن به سر می برد به واسطه ی فقر، گرسنگی، 

آشوب و ترس به مدارهای توحش و نامدنیت سقوط کند.
معلوم شــد که فاصله ی طبقاتــی و نابرابری طبقاتی در 
عریان ترین شکل خود در تمام جوامع جهان حاکم است 
و دهن های گشادی که این واقعیت ها را به تخیل پردازی 

کمونیست ها ربط می دادند اینک بسته شده اند.
معلوم شــد فاصله ی عظیم میان جهــان فقیر و جهان 
ثروتمند آشکار اســت و در درون هر دو، حیات انسان ها 
به طور مشخص به پایگاه اجتماعی-طبقاتی آن ها باز می 
گردد. ویروس کرونا حقایق جامعه شــناختی را به دور از 
دستگاه های ایدیولوژیک چپ و ضد چپ در مقابل همگان 

قرار داد.
ویروس مردم را کنج خانه ها و سیســتم را به کنج رینگ 
واقعیت فرستاد. سیستم سرمایه داری که از اسب تک تاز 
سودسازی جنون وار زمین خورده، دچار یک سرگیجگی 
شده اســت. در این میان نگرانی اصلی قدرتمندان از این 
است که زمان بحران به داراز کشد و به این واسطه اتفاقاتی 
در افکار عمومی رخ دهد که غیر قابل جبران باشــد. برای 
همین با وجود تمام خطرات مسلم اصرار دارند هر چه زودتر 
اقتصاد بازگشــایی شود تا مبادا اکثریت به حقایق زیر پی 

ببرد:
جامعه در یابد که این منطق »زندگی برای کار« در تضاد 

ماهوی و انسانی با منطق »کار برای زندگی« است.
جامعــه دریابد که ترس و هراس »یک ســاعت تعطیلی 

سیستم و فروپاشی همه چیز« دروغی بزرگ بوده است.
جامعه دریابد که ضرورتی برای این همه آلودگی، شلوغی، 

فشار و اضطراب در کار و زندگی نیست.
جامعه دریابد زندگی، روابط، شــهر و محیط می توانست 
چهره ی دیگری داشــته باشــد که تا به حال با شلوغی و 

آلودگی و نگرانی از او پنهان کرده بودند.
جامعه دریابد کــه آه و ناله و بهانه گیری های دولت برای 
حذف چنــد ده یا چند صد میلیــون دالر برای خدمات 
مشــخص رفاهی و درمانی برای مردم رفتاری شــرم آور 
بوده است و به موقع خود سیستم برای نجات خود هزاران 

میلیارد دالر پول پیدا می کند.
همه ی این موضوعات اینک بشریت را می آورد بر سر این 

سوال که دنیای پس از کرونا چگونه خواهد بود.

جهان پساکرونا

مهم است از حاال انتخاب کنیم آیا می خواهیم کرونای دیگر 
یا پدیده ای معادل آن بازگردد یا خیر. هرگونه تالشی برای 
از سرگیری فعالیت ها بر اساس منطق مشابه گذشته نتیجه 

ای مشــابه نیز به دنبال خواهد داشت. یعنی باید منتظر 
کوید-2۰ یا کوید-2۱ یا باقی باشــیم. علت های مشــابه 

معلول های مشابه پدید می آورند.
هرگونه توهمی درباره ی امکان پذیر ی شروع فعالیت ها 
با همان مبنای سود-محور و خردستیزانه ی مخرب قبلی 

نتیجه ای جز آن چه دیدیم و می بینیم نخواهد داشت.
اگر مردم پذیرای تالش تبهکارانه ی قدرنمندان و بهره وران 
سیســتم برای بازگشایی اقتصاد و جامعه بر پایه ی همان 
شــکل بندی غلط ضد طبیعت و ضد انسان باشند، تردید 

نباید کنیم که روند سقوط تمدن بشر تسریع خواهد شد.
یگانه راه برای بهبود اوضاع، تغییر کیفی اوضاع است و این 
یعنی مسیری متفاوت منطبق با ضروریات دیکته شده ی 
طبیعت از یک سو و منطبق با ذات تحریف نشده ی انسان 

ها از سوی دیگر.

این تغییر اما بدون یک فلسفه به دست نمی آید. فلسفه ای 
که بتواند راه تازه ای پیش پای بشریت بگذارد. در این راستا 
اگر ماجرای ویروس کرونا را یک امر بشر ساخته تلقی کنیم 
در می یابیم که مســیر تحول زندگی انسان توام با ایجاد 
فراهم زجر و مرگ برای خود شده است. به این موضوع به 
بهانــه ی ویروس کرونا اما در واقع در ورای آن نگاه عمیق 

تری کنیم.

کرونای فلسفه ساز:

راه غلط تاریخ بشر بیانگر مســیری است که در آن، رشد 
تمدن با رشد رنج یکی شده است. در طول قرن ها، هر پله 
از ترقی مادی به قیمت زجر، درد، کشــتار و غارت بیشتر 
بوده اســت. این واقعیت کل تاریخ بشر است که از تمدن 
انسانی تفاله ی انباشته شده از رنج، زجر، مرگ و تخریب 
می سازد. چنین تمدنی نه فقط ارزش نیست که ضد ارزش 
است. ارزش اخالقی تمدن در کاهش رنج انسان هاست، در 
حالی که تمدن کنونی حاصل افزایش رنج انســان ها بوده 
است. تمدنی که برای بقای خویش باید میلیاردها موجود 
زنده )انسان و حیوانات و طبیعت( را زجر دهد و از بین برد 

ارزش نگه داشتن ندارد.
به همین خاطر باید که این روند متوقف شــود تا در یک 
فرایند درازمدت انســان به مســیری بازگردد که در آن، 
پیشرفت معادل زجر و غارت نیست؛ رشد و ترقی، معادل 

تخریب و مرگ نیست.
برای این منظور نیاز به باز تعریف هوشــمند مسیر چرخه 
ی تاریخ اســت. بازگرداندان آن بــه راهی که هدف دیگر، 
نه پیشرفت علمی و صنعتی، نه رشد اقتصادی و نه ترقی 
مادی، که بیش و پیش از هر چیزی کاهش رنج انســان و 

سایر موجودات زنده خواهد بود.
همه ی پیشــرفت و ترقی تمدن فقط زمانی ارزش و معنا 

دارد که از رنج انسان، حیوان و طبیعت بکاهد.
چگونه می توان شمار بیشتری از انسان ها را از رنج و درد 

فقر و بیماری و گرسنگی رهانید؟
چگونه می توان به کشتار میلیاردی حیوانات بی دفاع برای 

تهیه ی خوراک خاتمه داد؟
چگونه می توان به تخریب گسترده ی طبیعت برای کسب 

منابع تولید اقتصادی پایان داد؟
انجام این سه با پیروی از کلیشه های گذشته ممکن نیست. 
باورهای پایه ای انسان نسبت به خود، طبیعت و هستی باید 
تغییر کند. تغییر کیفی نگاه بشر بر انسان، حیوان و طبیعت 

انقالب واقعی است:
انسان دیگر نباید خود را مرکز هستی بپندارد، بلکه جزیی 
از آن می شود که می بایست در همراهی با قانومندی های 
حاکم بر آن حرکت کند. انســان برای بقای خویش نباید 

بقای سایر موجودات زنده را تهدید کند.
انســان دیگر نباید حیوانات را به مثابه فاقد شعور و عقل 
وکهتر از خود بپندارد و برای آنها حق حیات برابر با انسان 
قائل شــود. رنج حیوان معادل رنج انسان است. انسان حق 
ندارد به اســم بقای خود یا علم یا امثال آن به شــکنجه و 

کشتار حیوانات روی آورد.
انسان دیگر طبیعت را به عنوان امری که باید مهار کند نمی 
بیند، بلکه امری که با آن همســویی، همکاری و همیاری 
کند. انســان باید دریابد چگونه می تواند در خدمت حفظ 
سالمت طبیعت عمل کند نه آن که طبیعت را به خدمت 
گرفته و آن را به سوی نابودی به پیش برد. کرونا هشداری 

در این باره بوده است.
این ســه انقالب نگرشی از انسان موجودی خواهد ساخت 
متواضع، مهرورز و خردمند. به واسطه ی این سه ویژگی، 
)تواضع، مهرورزی و خردگرایی( بشریت می تواند به درکی 
نو از جهان دست یافته و جهانی نو بسازد. روندی سخت و 

طوالنی اما ضروری و ممکن.
اینک در شــرایطی که سیستم ســرمایه داری مانند مار 
زخمی در کمین بازگشایی وحشیانه ی فراکرونایی است تا 
مالباختگی خود را به قیمت هل دادن هر چه بیشتر بشریت 
و کره ی زمین به سوی نابودی جبران کند، ما شهروندان 
می توانیم با تجهیز خود به فلسفه ی پایان بخشیدن به رنج 
موجود زنده و تخریب طبیعت، یک جنبش فکری و بعد، 
اجتماعی را به پا کنیم و نظام ضد عقالنی سرمایه داری را با 
توسری وادار کنیم که از مسیر نابودسازی به مسیر تصحیح 
خود پا گذارد. اگر قابلیت تصحیح داشــت که چه خوب، و 
در غیر ایــن صورت، باید جای خود را به نظامی بدهد که 
در آن، حفظ و حرمت زندگی موجود زنده )انسان، حیوان و 

طبیعت( در راس امور خواهد بود.
کرونا زمینه را برای ساختن جهانی نو پدید آورده است. این 

با تک تک ماست که از این فرصت استفاده کنیم.

اینک در شرایطی که سیستم سرمایه داری مانند مار زخمی در کمین بازگشایی وحشیانه ی فراکرونایی 
است تا مالباختگی خود را به قیمت هل دادن هر چه بیشتر بشریت و کره ی زمین به سوی نابودی جبران 
کند، ما شــهروندان می توانیم با تجهیز خود به فلسفه ی پایان بخشیدن به رنج موجود زنده و تخریب 
طبیعت، یک جنبش فکری و بعد، اجتماعی را به پا کنیم و نظام ضد عقالنی سرمایه داری را با توسری وادار 
کنیم که از مسیر نابودسازی به مسیر تصحیح خود پا گذارد. اگر قابلیت تصحیح داشت که چه خوب، و در 
غیر این صورت، باید جای خود را به نظامی بدهد که در آن، حفظ و حرمت زندگی موجود زنده )انســان، 
حیوان و طبیعت( در راس امور خواهد بود. کرونا زمینه را برای ساختن جهانی نو پدید آورده است. این با 

تک تک ماست که از این فرصت استفاده کنیم.
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برای کاهش شیوع بیامری ویروس کرونا (کووید - 19) اقدام کنید:

اگر آب و صابون در دسرتس 
نیست از ضد عفونی کننده دارای 

الکل استفاده کنید.

دست های خود را 
حداقل به مدت 20 ثانیه 
با آب و صابون بشویید.

در حد امکان در خانه مبانید و در 
صورت نیاز به ترک خانه فاصله فیزیکی 
(تقریبًا 2 مرت) را با دیگران حفظ کنید.

به جای دست ها 
در آستین خود رسفه 

و عطسه کنید.

و از متاس 
نزدیک با افراد بیامر 

خودداری کنید.

سعی کنید به چمش 
ها، بینی و دهان خود 

دست نزنید. 

عالمئ کووید - 19 می تواند بسیار 
خفیف یا شدید باشد و ممکن است تا 

14 روز پس از قرار گرفنت در 
معرض ویروس ظاهر شود.

عالمئ

تب
(بیشرت یا مساوی 38 درجه سانتیگراد)

رسفه

مشکل نفس کشیدن

برای جلوگیری از رسایت بیامری 
به دیگران، خود را در خانه از 

دیگران جدا کنید.

اگر عالمئی در خود مشاهده کردید

از مالفات با افراد مسن یا 
کسانی که بیامر هستند، 
خودداری کنید. آهنا در 

معرض خطر بیشرت ابتال به 
بیامری جدی قرار دارند.

اگر عالمئ مشا بدتر شد، 
فورًا با ارائه دهنده مراقبت 

های پزشکی یا اداره 
هبداشت معومی متاس 

بگیرید و دستورالعمل های 
آهنا را دنبال کنید.

قبل از مراجعه به یک 
متخصص مراقبت های هبداشتی 
با وی یا اداره هبداشت معومی 

حملی متاس بگیرید.

برای کسب اطالعات بیشرت درباره کووید - 19:
1-833-784-4397 canada.ca/coronavirus

به کاهش شیوع کووید - 19
کمک کنید

توصیه های اداره 
هبداشت معومی حملی 

خود را دنبال کنید.

CYAN MAGENTA DIE CYAN

YELLOW BLACK CYAN CYAN
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بر خالف ترامپ، ترودو قصد ندارد 
مهاجرت به کانادا را تعلیق کند

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا،  دولت جاستین ترودو قصد ندارد از دولت 
دونالــد ترامپ که به طور موقت مهاجرت بــه آمریکا را به حال تعلیق درآورده 

است، تبعیت کند.
رئیــس جمهور آمریکا در یک پیام توئیتری اعالم کرده که قصد دارد با تعلیق 
موقت مهاجرت به آمریکا »مشاغل شهروندان بزرگ آمریکایی را حفظ کند«. 
این تصمیم به مدت شصت روز به اجرا گذاشته خواهد شد و تقاضای گرین کارت 
)معــادل اقامت دایم کانادا( را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما دولت ترودو تاکید 

کرده که کانادا هیچ تدبیر مشابهی در این زمینه به اجرا نخواهد گذاشت.
این مطلب را مســئوالن دفتر مارکو مندیســینو، وزیر مهاجرت، پناهجویان و 

شهروندی کانادا به رادیو کانادا اعالم کردند.
کوین لمکای، سخنگوی وزارت مهاجرت کانادا در اظهارنظری کوتاه تاکید کرد: 
»مــا از تغییر و تحــول اوضاع در آمریکا اطالع داریــم و از نزدیک آن را دنبال 
می کنیم. ما با شــرکای آمریکایی خود نیز در تماس هستیم تا ببینیم که آیا 

تصمیم دولت ترامپ بر روی کانادایی ها نیز تاثیر خواهد داشت یا خیر.«
سخنگوی وزارت مهاجرت کانادا چند روز پیش نیز از مواهب و فواید مهاجرت 
برای اقتصاد کانادا دفاع کرد و گفت: »پدیده مهاجرت با تامین نیروهای انسانی 
مورد نیاز شرکت های کانادایی، نقشی کلیدی در رشد اقتصادی و توسعه کانادا 
ایفا می کند و با این کار به ایجاد مشــاغل برای طبقه متوسط کانادا موثر واقع 

می شود.«

 درخواست سناتورها از دولت ترودو
 ایجاد یک »درآمد حداقل پایه«

 برای افراد نیازمند

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
پنجاه سناتور که تقریبا نیمی از کل 
اعضای مجلس سنای کانادا را تشکیل 
می دهند، روز سه شــنبه 2۱ آوریل 
با ارســال نامه ای به جاستین ترودو، 
نخســت وزیر کانادا از وی خواستند 
یک »درآمد حداقلی پایه« ایجاد کند.

امضاکنندگان ایــن نامه از گروه های 
سیاســی و مناطق مختلــف کانادا 

هستند.
سناتورها در نامه خود به ترودو ضمن 
قدردانی »صمیمانه« از دولت ترودو 
بابت اجرای برنامه »کمک هزینه های 
اضطراری کانــادا PCU« در جهت 
مقابله با پیامدهای بحران کووید۱۹، 
دولت فــدرال را ترغیــب کردند به 
منظور تکمیل کار خود، ساختار این 
برنامــه حمایتی را به گونه ای تجدید 
کند که کارآیــی آن افزایش یافته و 
عدالت اجتماعی و اقتصادی بیشتری 

برای مردم کانادا به ارمغان آورد.
ســناتورها در نامه خود تاکید کردند 
دولت می تواند برای افراد نیازمند، یک 

درآمد حداقلی پایــه ایجاد کند تا از 
افزایش فقر در جامعه کانادا جلوگیری 
شود. دولت فدرال باید به خاطر داشته 
باشد که افراد نیازمند اکنون بیش از 

هر زمان دیگری به کمک نیاز دارند.
در نامه ســناتورها بــه دولت ترودو 
آمده اســت: »با توجه بــه تجربه ای 
 PCU که از اجــرای برنامه حمایتی
حاصل شده است، آژانس درآمد کانادا 
می تواند این پرداخت ها را به سرعت با 
واریز مستقیم یا از طریق پست انجام 
دهد.« سناتورها ضمن دعوت از ترودو 
برای همکاری هر چه بیشتر با پارلمان 
در جهت مقابله با بحران کووید۱۹ و 
ایجاد اصالحات اجتماعی و اقتصادی، 
تاکیــد کردند افراد و ســازمان های 
زیــادی حمایــت خــود را از تدبیر 
پیشــنهادی مربوط به درآمد حداقل 

پایه اعالم کرده اند.
این نامه عالوه بر ترودو، به کریستیا 
فریلند، معاون نخســت وزیر و بیل 
مورنو وزیر دارایی نیز ارســال شــده 

است.

کانادا مرزهای خود را به روی متقاضیان پناهندگی باز می کند
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، بر خالف آن چه که جاســتین 
ترودو و معاونش کریستیا فریلند روز 
چهارشنبه اعالم کردند، دولت فدرال 
دسترسی به کانادا را برای پناهجویان 

جدید گسترش داد.
فریلند در کنفرانسی مطبوعاتی اعالم 
کرد: »موضع کانادا تغییر نکرده است 
و مهاجــران غیرقانونی در همه نقاط 
از جمله جاده روکســام بــه آمریکا 
بازگردانده می شوند.« ترودو نیز گفت: 
»تا جایی که من می دانم چیزی عوض 

نشده است.«
اما واقعیت این اســت که ساعت یک 
صبح روز چهارشنبه حکم جدیدی به 
اجرا گذاشته شده است که دسترسی 
به کانادا را بــرای پناهجویان جدید 
گسترش می دهد این در حالی است 
که انســداد مرزهای کانادا با آمریکا 
برای یک ماه دیگر تمدید شده است.

مطابق با حکم یادشــده، ممنوعیت 
ورود اتبــاع خارجی به خاک کانادا از 
طریق مرزهای آمریکا شامل حال آن 
دسته از افرادی نخواهد شد که قصد 
ارائه تقاضــای پناهندگی به کانادا را 

دارند.

با این حال این تدبیر نیز شامل حال 
همه افراد نخواهد شــد و توضیحات 
الزم در این باره ارائه شــده است. در 
حکم قبلی به تاریخ 26 مارس امسال 
که در خصوص بسته شدن مرزهای 
کانادا و آمریکا صادر شد، اعالم شده 
بود که افراد فاقد تابعیت مشــخص، 

شــهروندان آمریکایــی و کــودکان 
بی سرپرســت می توانند بــرای ارائه 
تقاضــای پناهندگی خود به کانادا به 

یک پاسگاه مرزی مراجعه کنند.
حقوق  وکیــل  هاندفیلد،  اســتفان 
مهاجرت می گوید: »اســتثنائاتی که 
برای پناهجویان به کانادا وجود داشت، 

گســترش یافته و پنجره دیگری به 
روی آنها باز شده است.«

از این پــس افرادی کــه یک عضو 
خانواده آنها در کانادا زندگی می کند، 
افرادی که برای ورود به خاک کانادا به 
ویزا نیاز ندارند و همچنین افراد تحت 
پیگرد قضایی که با خطر محکوم شدن 
به اعدام روبرو هســتند، این اجازه را 
دارند که در یکی از گذرگاه های مرزی 
کانادا درخواســت پناهندگی خود را 

ارائه نمایند.
پنجره جدیدی که برای پناهجویان باز 
شده می تواند شامل حال افراد زیادی 
شود که مایل هستند برای پیوستن به 

خانواده خود به کانادا بیایند.
گیــوم کلیش ریــوار، رئیس انجمن 
وکالی حقــوق مهاجــرت کبــک 
AQAADI نیز تاکید کرد: »تعدیل های 
صورت گرفته می تواند به حمایت هر 
چه بیشتر از افراد آسیب پذیر کمک 
کند. ما از این گشایش و از این حرکت 
شفقت آمیز دولت کانادا که در راستا 
تامیــن امنیت افراد صــورت گرفته 
است، استقبال می کنیم. وی تصریح 
کرد: »بــرای متقاضان پناهندگی در 
کانادا یک دوره دو هفته ای قرنطینه 

در نظر گرفته شده است.«
اتحادیه  ژان پییــر فورتن، رئیــس 
گمرکات و مهاجرت اعالم کرد برای 
قرنطینــه کردن پناهجویــان دولت 
فدرال اتاق هــای یک هتل در الکول 
را اجاره کرده اســت. وی افزود امکان 
قرنطینه کــردن هشــتاد تا یکصد 

پناهجو در این هتل وجود دارد.
یک مســئول دفتر وزارت مهاجرت 
کانــادا نیز در گفتگو بــا رادیو کانادا 
ضمن تایید این خبر گفت: هزینه های 
اقامت دو هفته ای پناهجویان در هتل 

بر عهده دولت فدرال است.

تردید برخی از صاحبان فروشگاه های ونکوور نسبت به 
بازگشایی و بازگشت مشتریان

ایرونیــا- همه گیری ویــروس کرونا 
تقریبا تمامی مغــازه داران ونکوور را 
مجبور کرد تا اطــالع ثانوی تعطیل 
کنند و برخی از آنها که فروش خود را 
از طریق وب سایت انجام میدهند ، در 
مورد بازگشت به شرایط عادی تردید 
دارند. ولی دیگــران که کمتر امکان 
فروش اینترنتی برایشان فراهم است ، 
نسبت به ادامه بیزینس مردد شده اند.

کیت وایت از استادان رشته بازاریابی 
دانشــگاه یو بی سی در این مورد می 
گوید:» به نظرم برخی از فروشــگاه 
ها بــا روی آوردن اجباری به فروش 
اینترنتی ، مجبــور خواهند بود برای 
مدت طوالنی به این شــیوه بازاریابی 
و کســب درآمد کنند. ولی در کنار 
آن برخی از فروشــگاه ها را هم برای 
همیشه از دست خواهیم داد و قطعا 
در جایی مثل خیابان رابسون ، برخی 
از فروشــگاه ها برای همیشــه بسته 

خواهند ماند.
البته برخی از صاحبان بیزینس اشاره 
می کنند اگر شــرایط این گونه شود 
و قرار باشــد برخی از مغازه ها بسته 
بمانند ، مستاجرین دیگر مغازه ها که 
قصد بازگشــایی دارند می توانند در 

مورد اجاره بها حســابی چانه بزنند و 
می دانند که مالک مغازه ترجیح می 
دهد اجاره کمتــری دریافت کند تا 
اینکه مغازه برای مدت نامعلومی خالی 
بماند. همچنین ایــن نکته در مورد 
مالیات ملک هم وجــود دارد و آنها 
امیدوارند که امسال مالیات کمتری 
بابت ملک تعیین شــود. در غیر این 
صورت و با خالی شدن سریع مغازه ها 
، شکل ظاهری خیابانها خیلی سریع 
عوض شده و پاتوق های خرید داون 
تاون شکل تازه ای خواهند داشت و 

البته کسی نمی تواند حدس بزند که 
چه چیزی جای این فروشــگاه های 

خالی را خواهد گرفت.
بسیاری تمام اجناس داخل مغازه را 
خالی کــرده و در و ویترین مغازه را 
تخته کرده اند و شاید این مشتریان 
و میزان حضورشان پس از پایان همه 
گیری ویروس باشد که بتواند تعیین 
کند آیا این مغازه ها هرگز باز خواهند 
شــد یا اینکه چشم مشتریان باید به 
تخته ها بجای ویترین مغازه ها عادت 
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قیمت نفت کانادا به زیر صفر رسید
درخواست کمک استان آلبرتا از دولت فدرال 

پرژن میرور- قیمــت نفت کانادا روز 
دوشنبه به زیر صفر رسید. جیسون 
کنی نخســت وزیر آلبرتا به همین 
دلیل از دولت فدرال درخواست کمک 

کرد.
تحلیلگران بــازار نفت می گویند که 
تعداد زیادی از تولید کنندگان نفت به 
دلیل نداشتن انبار کافی برای ذخیره 
نفت حاضر شده اند به خریداران خود 
پول بدهند تــا نفت را از آنها تحویل 
بگیرند. تولید کنندگان نفت در آلبرتا 
کانادا و تعدادی از تولید کنندگان در 
آمریکا که به مسیرهای جهانی انتقال 
دریایی نفت دسترســی محدودتری 
دارند در زمــره این گــروه از تولید 
کنندگان قــرار گرفته اند که حاضر 
شده اند تولید خود را نه تنها به صورت 
مجانی به خریداران تحویل دهند بلکه 

به آنها پول نیز بپردازند.
قیمت جهانی نفت به هنگام شــروع 
بازار هــای مالی این هفته، تقریباً 4۰ 
درصــد کاهش پیدا کرده اســت. بر 
اســاس اعالم بلومبرگ این کاهش 
قیمت شــدید در طول یک روز، در 
سال های گذشــته خیلی دور اتفاق 

افتاده بود.
در آخریــن ســاعات روز یکشــنبه 
جیسون کنی توییتی را منتشر کرد 
که نشــان می داد قیمت نفت غرب 
کانادا در هر بشکه به منفی ۱ سنت 

تمامی اهالی بریتیش کلمبیا می توانند تست کرونا انجام دهند
ایرونیا- کنفرانس خبری روزانه دکتر 
بانی هنری که روز دوشنبه انجام شد، 
عالوه بر اعــالم آمار مبتالیان جدید 
و فوتی ها در اســتان ، حاوی نکات 
مهمی برای خانــواده های بریتیش 

کلمبیایی بود.
یکــی از مهمتریــن بخــش های 
کنفرانس خبری روز دوشنبه ، امکان 
انجام تست کرونا برای تمامی اهالی 
اســتان در صورت بروز نشانه ها بود. 
دکتر هنری تاکید کــرد افرادی که 
دارای نشانه های کرونا نیستند نیازی 
به تست ندارند و انجام تست برای این 

افراد موثر نخواهد بود.
استان بریتیش کلمبیا تا پیش از این 
اولویت انجام تست را برای بخشهایی 
در نظر گرفته بود کــه امکان ضربه 
پذیری بیشتری از همه گیری ویروس 
را دارا بودند. خانه های ســالمندان ، 
افراد فعال در این مراکز و کادر درمانی 
و همچنین مســافران بین المللی از 
جملــه گروه هــای در اولویت بودند 

ولی با افزایش ظرفیت تست و کاهش 
شــمار افراد در این گــروه ها ، حاال 
امکان انجام تست برای تمامی گروه 

ها فراهم شده است .
ســالیانه  بــازی  آتــش  مراســم 
کــه   )  Celebration of Light(
به مناســبت روز ملی کانــادا برگزار 
می شــود ، امســال رخ نخواهد داد. 
همچنین درباره بازگشایی مدارس ، 
دکتر هنری از برنامه ای خبر داد که 
طی آن شاگردان کالسهای مختلف 
روزهای مجزا سر کالس حاضر شده 
و یا تنها بخشــی از روز را در مدرسه 
خواهنــد بود. دولت اســتانی در این 
زمینه با وزارت آموزش در حال رایزنی 
اســت و تصمیم نهایی در این زمینه 
هنوز اتخاذ نشده است . همچنین این 
امکان وجود دارد که برخی از دانش 
آموزان بخاطر ســن خود به مدرسه 
برنگردنــد و در کالســهای آنالین 

شرکت کنند.
نخست وزیر جان هورگان هم اشاره 

کــرد در صورتی که برای بازگشــت 
دانش آمــوزان در ماه می ، ژوئن و یا 
سپتامبر تصمیمی گرفته شود ، این 

امکان وجود دارد که برخی از دانش 
آموزان همچنان در منازل بمانند و در 

کالسهای آنالین شرکت کنند.
در زمینه رفــع محدودیت ها ، دکتر 
هنری اواســط ماه آینده را به عنوان 
زمان برداشــتن برخی از محدودیتها 
در صورت ادامه رونــد فعلی آمار در 
اســتان معرفی کرد و گفت :” حتی 
شــرایط عادی جدید ما هــم دارای 
محدودیتهایی خواهد بودو کسانی که 
به فستیوالها ، عروسی ها ، عزاداریها و 
یا جشن های خیابانی می روند باید 
از افراد مسن فاصله بگیرند. همچنین 
افــرادی کــه طی یک ســال آینده 
احساس می کنند بیمار هستند باید 
در منزل بمانند حتــی اگر که فقط 
بخاطر آلرژی حالتهای سرماخوردگی 
و آنفوالنزا و یا کووید ۱۹ را داشــته 

باشند.
بدنبال انتشار خبر سنجش دمای بدن 
در سوپرمارکتهای تی اند تی ، دکتر 
هنری گفت به نظر او این کار شــاید 
کمک چندانی نکنــد چون برخی از 
افراد مبتال دارای تب نیستند و نشانه 

های خفیف دیگری دارند.
دکتر هنری درباره بازگشایی رستورانها 
و هتل ها در ماه آینده گفت راه هایی 
برای کاهش برخــورد در این بخش 
هــا وجــود دارد و او از افراد فعال در 
صنعت رستوران خواسته تا ایده های 
خود را مطرح کنند. با این حال امکان 
برگزاری کنســرتها و سایر تجمعات 
بزرگ تا مدتی وجود نخواهد داشت 
و او امیــدوار اســت در ۱2 تا ۱۸ ماه 
این محدودیتها برداشته شود  آینده 
ولی او بار دیگر تاکید کرد در تابستان 
امکان تجمع بزرگ به ویژه کنسرت 
و تماشای مســابقات ورزشی وجود 
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ترودو خواستار تحقیق بین المللی
 درباره منشاء کروناویروس جدید

 و نقش چین در بحران اپیدمی شد
جاستین ترودو نخســت وزیر کانادا روز یکشنبه ۱۹آوریل اعالم کرد موافق آن 
است که یک تحقیق بین المللی شفاف درباره منشاء کووید۱۹ و نقش چین در 

بحرانی که این بیماری در جهان به وجود آورده است، انجام شود.
بــه گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، جاســتین ترودو تاکید کرد: »من فکر 
می کنم بی نهایت حائز اهمیت است که بفهمیم چه اتفاقی افتاده است. الزم است 
که سواالتی اساســی و تعیین کننده از همه کشورهای دخیل در این ماجرا از 
جمله چین پرسیده شود. الزم است که درباره کووید۱۹ یک تحقیق بین المللی 

صورت گیرد.«
جاستین ترودو در عین حال تصریح کرد که در حال حاضر اولویت دولت کانادا 
این نیست چرا که اولویت مطلق اتاوا در شرایط فعلی تضمین سالمت و امنیت 

شهروندان و تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور است.
جاستین ترودو در پاسخ به ســوالی درباره آمادگی دولت برای مقابله با بحران 
همه گیری کووید۱۹ گفت: »من فکر می کنم زمانی که با بحرانی در این شکل و 
ابعاد و فجایع ناشی از آن روبرو می شویم، هرگز نمی توانیم بگوییم که کامال آماده 
رویارویی با بحران بوده ایم. بدیهی است که باید یاد بگیریم که برای بحران های 
احتمالی آینده خود را بهتر آماده کنیم البته امیدواریم که بحران دیگری در راه 

نباشد.«

اندرو شی یر: کانادا باید در روابط خود
 با چین تجدید نظر کند

ایرونیا- اندرو شــی یر رهبر محافظه 
کاران کانادا در گفتگویی عنوان کرد 
زمان آن رسیده تا کانادا در روابطش 
با چین تجدید نظر کند چرا که این 
کشور در ارائه اطالعات مربوط به همه 
گیری ویروس کرونا دست به پنهان 

کاری زد.
او در ادامه گفت :» ما در میانه مسیر 
مبارزه با کوویــد ۱۹ قرار داریم ولی 
اطالعاتی که از سوی سازمان بهداشت 
جهانی ارائه شده بوده قابل اطمینان 
نیست و بر تصمیماتی که ما در داخل 
کشور گرفته ایم تاثیرگذاشته است . 
با گذشــت زمان بیشتر مشخص می 
شــود که ما نمی توانیم به چین به 
عنوان یک متحد قابل اتکا بر اساس 
ارزشهایمان حساب کنیم. ما باید در 

روابط مان با چین تجدید نظر کنیم.
شی یر همچنین از ترودو بخاطر این 
که علنا چیــن و پنهان کاری هایش 
را محکوم نکرده ، انتقاد کرد. نخست 
وزیر ترودو در پاســخ به ســوالی در 
همین مورد بــه خبرنگاران گفت :» 
وظیفه من در حال حاضر این اســت 
کــه مطمئن شــوم از کانادایی های 
بهترین حمایت صورت می گیرد و ما 
قادر هستیم به بهترین شکل ممکن 
از این مرحله عبور کنیم. قطعا زمان 
زیادی برای مقصر دانستن کشورها، 
طــرح ســواالت و نتیجــه گیری و 
مطمئن بــودن از وجود عواقبی برای 
کشورها بابت عملکردشان در دوران 
همه گیری ویروس وجود دارد . ولی 
وظیفه من در حال حاضر مراقبت از 

کانادایی هاست.
ما با متحــدان و نهادهای بین الملی 
همــکاری می کنیم تــا دریابیم که 
چگونه امروز و فردا از این قضیه عبور 
کنیم ولی وقتــی از این مرحله عبور 
کردیم ، سواالت زیادی است که باید 
در مورد رفتار کشورهای مختلف در 
دوران همه گیری ویروس کرونا مطرح 

شود.
شــی یر در گفتگویــش تاکید کرد 
کانادا باید ســازمان بهداشت جهانی 
را بابــت اعتماد بیش از حد و اعتماد 
و وابســتگی به اطالعات ارائه شده از 
سوی چین مســئول قلمداد کند. به 
گفتــه او بهای تبعیت از دســتورات 
سازمان بهداشت جهانی گزاف بوده و 
ضررهای زیادی برای کشور داشته :» 
زمانی ما پیشنهاد کردیم که سفر اتباع 
چینی ممنوع شــود ولی درخواست 
ما نژادپرستانه تلقی شد . ما خواهان 
محدود کردن گسترش ویروس بودیم 
و می خواســتیم مطمئن باشیم که 
کانادا زمان کافی برای مبارزه با آن را 
داریم . بنابراین به وضوح اشتباهاتی 

در این زمینه صورت گرفت.

۰.۰۱ رسیده است. قیمت نفت کانادا 
در روز دوشــنبه در بازارهــای مالی 
جهان در هر بشــکه به منفی 4 دالر 

و 6۸ سنت رسیده است.
اندرو لیچ استاد دانشگاه و متخصص 
اقتصاد منابع میگوید »این یک تاثیر 
چندین میلیارد دالری بر دولت آلبرتا 
است.«  برخی متخصصین میگویند 
تولیــد نفت در غرب کانــادا حداقل 
یــک میلیون بشــکه در روز کاهش 
خواهد یافت و حتی ممکن است برای 
جلوگیــری از قیمت های پایین این 

رقم به دو میلیون بشکه نیز برسد.
لیچ گفــت » تاثیر ایــن اتفاقات، از 
مبلغی که در ســوخت صرفه جویی 

می کنند بیشتر خواهد بود«
وی همچنیــن افزود که بــا این که 
ممکن است قیمت بنزین کمتر نیز 

شود، اما انتظار ندارد که برای مصرف 
کنندگان قیمت منفی شود.

لیچ معتقد است می گوید با این که 
دقیقا باور ندارد راه درست این باشد 
که دولت مستقیما به شرکت ها کمک 
کند، اما این شرایط ممکن است منجر 

به توقف رشد صنعت آلبرتا شود.
با بیکار شدن میلیون ها نفر در سراسر 
جهان و لغو شــدن پروازها در اغلب 
کشــورها، مصرف جهانــی نفت نیز 

سقوط کرده است.
جاستین ترودو هفته گذشته  اعالم 
کرد برای کمک به صنایع نفت و گاز 
کانادا مبلــغ 2،5 میلیارد دالر کمک 
مالی خواهد کرد اما جیسون کنی در 
توییت یکشنبه شب خود گفته بود که 

این میزان کافی نیست.
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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

ایرونیا- هیثر رایزمن موسس و مدیر عامل شرکت ایندیگو معتقد است کسب و 
کار الاقل تا کریسمس به شرایط عادی بازنمی گردد و بیزینس ها مدت زمان 
زیادی احتیاج دارند تا به شرایط پیش از همه گیری ویروس کرونا بازگردند:” 
ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم به محض باز شدن فروشگاه ها ، همه چیز 
مثل سابق شود. ایندیگو نمونه بسیاری از بیزینس هاست که ویروس کرونا تاثیر 
کاملی روی فعالیت آنها داشــته و برای اینکه شرایط کمی به وضعیت عادی 

برگردد ، الاقل تا کریسمس باید صبر کنیم. “
شــرکت ایندیگو روز دوشنبه اعالم کرد با توجه به کمک 7۳ میلیارد دالری 
دولت به بیزینس ها و پرداخت 75 درصد حقوق ، آنها 545 تن از کارکنان را 

به کار فرا می خوانند.
رایزمن از دولت خواست تا مهلت سوبسید حقوق که ژوئن تعیین شده را تمدید 
کند و شرایط کمک به بیزینس ها برای عبور از این شوک مالی را تسهیل کند:” 
وقتــی در نظر بگیریم که بیزینس ها برای ماه ها تحت تاثیر قرار گرفته اند ، 
صحبت از صدها میلیون دالر ضرر اســت . نباید فراموش کنیم فروشگاه های 
خرده فروشی همانطور که سبب ایجاد بیش از یک میلیون شغل در کشور شده 
اند ، مبالغ قابل توجهی بابت مالیات ملک به شهرداری ها پرداخت می کنند 
و عامل اصلی فعالیت شرکتهای بازاریابی و تامین کاال هستند و در صورتی که 
آسیبی به آنها وارد شود، ابن بخشها هم به شدت ضربه می خورند. این ویروس 
خرده فروش ها را به زانو درآورده و برای اینکه ســرپا بایستند به کمک فوری 

iroonia.ca “ .دولت نیاز دارند

مدیرعامل »ایندیگو«:کسب و کار الاقل
 تا کریسمس به شرایط عادی بازنمی گردد

ایرونیا- دانشگاه های کانادا برای ترم 
جدید با شرایطی کامال متفاوت روبرو 
هستند. آنها در عین حال اینکه باید 
دانشجویان جدید را در ترم پاییز پذیرا 
باشند، دانشــجویان قدیمی شان را 
قانع کنند که همچنان در ترم بعدی 
به دانشگاه بیایند و بخاطر همه گیر 
شــدن ویروس کرونا قید دانشگاه و 

شهریه باالی آن را نزنند.
در این شــرایط هم مدیریت دانشگاه 
و هم هزاران دانشــجوی کانادایی در 
انتظار به روز شدن اطالعات در مورد 
برگزاری حضوری کالســها و یا ادامه 
روند آنالین هســتند. ترم زمســتان 
2۰2۰ بــا تغییر شــرایط به صورت 
آنالین در حال اتمام است هر چند که 
دانشجویان بابت کالسهای حضوری 

شهریه پرداخته بودند .
مدیریت برخی از دانشــگاه های برتر 
کانادا معتتقدند با وجود چالش مالی و 
لجستیکی ناشی از همه گیری ویروس 
کرونا ، دانشجویان همچون سالهای 
گذشته در ترم پاییز امسال هم ثبت 
نام خواهند کرد چــرا که یک ترم و 
یا یک سال فاصله در دوران تحصیل 
در روند اشــتغال آنها در آینده تاثیر 
منفی خواهد داشت . دانشگاه تورنتو 
تقریبا نیمی از برگــه های ثبت نام 
برای ترم پاییز 2۰2۰ را توزیع کرده 
است و ریچارد لوین مدیر بخش ثبت 
نام دانشــگاه تاکید می کند که همه 
چیز به روال گذشته است و کاهشی 

مسیر دشوار دانشگاه های کانادا 
برای قانع کردن دانشجویان به ثبت نام در ترم پاییز

در زمینه ثبت نام وجود نداشته است 
. لوین در ادامه می گوید :گمانه زنی 
های زیادی درباره شرایط دانشگاه ها 
در ترم بعد وجود داشته ولی ما به همه 
ثابت می کنیم که همه آنها اشتباهند 
و ما مثل همیشه کالسهایی قوی و پر 

از دانشجو داریم.
بسیاری از دانشگاه ها از دانشجویان 
ســواالت جدید و بعضا دشواری می 
پرسند. اینکه آیا شرایط مالی خانواده 
می توانــد مانعی برای ادامه تحصیل 
آنها باشد و یا اینکه آنها حاضرند بابت 

آموزش آنالین هزاران دالر بپزدازند؟
اما ماجــرا از طرف دانشــجویان در 

شرایطی کامال مبهم دنبال می شود 
و بسیاری از آنها با دیدگاه آقای لوین 
موافق نیســتند. جیک بنت یکی از 
دانشــجویان دانشگاه گلف می گوید 
اگر قرار باشد کالســها در ترم پاییز 
آنالین برگزار شــود ولی شهریه مثل 
سابق باشــد، به احتمال فراوان ثبت 
نام نخواهد کرد. :»آنها باید به دنبال 
راه حل دیگری برای ترم بعد باشند. 
اگر قرار است کالسها برای یک سال 
آنالین باشــد ، ترجیــح می دهم به 
دانشگاه نروم چون ارزشیی را ندارد.به 
نظرم یادگیری آنالین اصال نمی تواند 
مثل حضور در کالسهای درس باشد.

بعد از پایان کرونا
 مهاجران نقش کلیدی در بهبود اقتصاد کانادا خواهند داشت

ایرانیــان کانــادا- پاندمــی ویروس 
کرونا تاثیر بســیار مخربی بر اقتصاد 
کشورهای مختلف در سراسر جهان 

داشته است.
صندوق بین المللی پول پیشب ینی 
میکند که اقتصاد جهانی در ســال 
2۰2۰ حــدود ۳ درصد کاهش پیدا 
می کند، در حالتی که به آن بدترین 
ســقوط اقتصادی از بعــد از گریت 

دپرشن میگویند.
تنهــا چند روز قبــل از آن که کانادا 
محدودیت های سفرش برای مقابله 
با گســترش ویروس کوویــد-۱۹ را 
اعالم کند، اعالم کرد که برای کمک 
به رشد اقتصادی بین سالهای 2۰2۰ 
تا 2۰22 یک میلیون مهاجر را خواهد 

پذیرفت.
البتــه کــه در آن زمان مســئولین 
کانادایی پیش بینــی نمیکردند که 

وضع اقتصاد جهانی اینگونه شود.
طبیعی است که در شرایط فعلی این 
سوال به ذهن خطور کند که آیا کانادا 
باید برنامه های مهاجرتی اش را ادامه 

دهد و یا آنها را لغو کند.
شکی نیست که کانادا باید برنامه های 
مهاجرتــی اش را مطابق کووید-۱۹ 

تنظیم کند.
امــا با این حــال کاهش زیــاد نرخ 
مهاجران بعــد از ویروس کرونا نیز از 
نظر اقتصادی درست به نظر نمیرسد.

دلیل آن هم این اســت که بیشتر از 
کل تاریخ، االن اســت که کانادا برای 
رشــد اقتصادی اش نیاز به مهاجران 

دارد.
هدف کانادا مبنی بر پذیرش بیش از 
۳۰۰.۰۰۰ مهاجر در سال در جهت 
فائق آمدن بر چالش های آماری اش 

میباشد.
کانادا یکی از کمترین نرخ های تولد، و 
پیرترین جمعیت ها در جهان را دارد. 
از آنجایی که نرخ تولد پایین است، با 
گذر زمان پر کردن جای خالی افرادی 
که بازنشســته میشــوند سخت تر 
میشود. اینجاست که بحث مهاجرت 

وارد میشود.
از دهــه ۹۰ میالدی مهاجرت اصلی 
ترین نیروی افزایش جمعیت در کانادا 
بوده اســت، و تا دهه چهارم قرن نیز 

تنها نیروی آن باقی خواهد ماند.
پذیرش مهاجر امری ضروریست زیرا 
نیــروی الزم برای افزایش نیروی کار 
را تامین میکند. دو راه برای پیشرفت 
اقتصاد اضافه کردن نیروی کار بیشتر 
و استفاده مناسب تر از نیروهای فعلی 

است.
امروزه، مهاجرت تنها منبع گسترش 
نیروی کار، یا بخش بزرگی از آن، در 
یک سال است. این به این معناست 
که پذیرش مهاجر کمتر به معنای کم 
کردن پتانسیل رشد اقتصادی کانادا 

است.

کانادا شاهد ریکاوری اقتصادی کامل 
خواهد بود

این  اقتصاددانان  نقطه نظر مشترک 
است که اقتصاد جهانی و کانادا باید 
بعد از اتمام شرایط وضع شده فاصله 
گذاری اجتماعی به سرعت خودش را 

بهبود دهد.
این به این معنی است که کانادایی های 
بیشتری به سرکار باز خواهند گشت، 
و موقعیت های شغلی بیشتری برای 

مهاجران در دسترس خواهد بود.
شــرایط اقتصاد کانادا قبل از ویروس 
کرونا نشان میدهد که بعد از بازگشت 
شــرایط بــه حالت عــادی باید چه 

انتظاری داشت.
قبــل از پاندمی ویــروس کرونا نرخ 
بیکاری در کانادا به کمترین حد خود 
رسیده بود، و شاهد یک دهه رشد از 
بعد از بحران جهانی سال 2۰۰۸ بود. 
به یاد بیاورید که بعد از آن بحران نیز 
کانادا نرخ مهاجران را باال نگه داشته 

بود.

یک دلیل مهم در کاهش نرخ بیکاری 
قبــل از کرونا این بود کــه بیش از 
۹ میلیــون نفر از نســل بیبی بومر 
بازنشست شده بودند، که همانطور که 
پیش بینی میشد باعث کمبود نیروی 

کار شد.
پیش بینی می شــود که در سالهای 
آینده دوباره کمبود نیروی کار دیده 
شود، زیرا انتظار می رود که طی دهه 
آینده تمامی نســل ۹ میلیون نفری 

»بیبی بومر ها« بازنشسته شوند.
اقتصاد کانادا در حال تجربه شــرایط 
ســختی اســت، اما مهاجران نقشی 
کلیدی در حمایــت از اقتصاد کانادا 
بازی خواهند کرد، چرا که مهاجران به 
پر کردن کارهایی که تازه ایجاد شده 
و همچنین ایجاد شغل به نحوه های 

دیگر کمک خواهند کرد.
تحقیقات سازمان آمار کانادا نشان داده 
که احتمال شروع کسب و کار توسط 
مهاجران بســیار زیاد است. در یک 
پژوهش جدید مشخص شد که بین 
سالهای 2۰۰۳ تا 2۰۱۳ کارآفرینان 
مهاجر 25 درصد مشاغل جدید بخش 

خصوصی را  ایجاد کرده اند.
در نتیجه، مهاجران کارآفرین بعد از 
پایان ویروس کرونا مشاغل جدیدی 
برای کانادایی هــا نیز ایجاد خواهند 

کرد.
نهایتا این که مهاجران مبلغ پس انداز 
قابل توجهی به کشــور می آورند که 
باعث تغذیه فعالیت های اقتصادی و 

ایجاد شغل می شود.
بــرای مثــال بیــش از 6۰۰.۰۰۰ 
دانشــجوی بین المللی ساالنه حدود 
22 میلیــارد دالر به اقتصاد وارد می 
کنند، مبلغی که از حدود 2۰۰.۰۰۰ 

شغل حمایت میکند.

پلیس کبک هفت شرکت کننده در یک میهمانی 
را بیش از ۱۰ هزار دالر جریمه کرد

ایرونیا- پلیس منطقه تربون در شمال مونتریال گزارش داد پس از تماس 
یکــی از افراد محلی به یکی از منازل این منطقه مراجعه کرده و هفت 
شخصی را که در یک میهمانی خانگی حضور داشتند را بیش از ده هزار 

دالر جریمه کرده است .
ماموران حوالی ساعت ۹ شب با حضور در محل و صدای بلند موسیقی 
از صاحبخانه خواستند تا با آنها همکاری کند ولی بعد از اینکه با مخالفت 
صاحبخانه موفق به ورود به منزل نشــدند ، تا نیمه های شب در محل 
ماندند و پس از کسب اجازه رسمی ورود به خانه و تشخیص هویت افراد 
حاضر در پارتی با توجه به قانون منع تجمع در جریان همه گیری ویروس 

کرونا ، هر کدام از افراد را ۱546 دالر جریمه کردند.
پلیس تربون تصریح کرد اکثر افراد جامعه به قوانین احترام می گذارند و 
با پلیس همکاری الزم را دارند ولی در صورت نیاز ، پلیس برای جریمه 
نقدی افراد خاطی منعی نخواهد داشــت. این جریمه ها می تواند بین 

۱۰۰۰ تا 6۰۰۰ دالر بسته به نوع تخلف متفاوت باشد.



77 Issue 1473 Friday April 24, 2020شماره ۱47۳ جمعه 5 اردیبهشت ۱۳۹۹

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

درخواست شورای تجارت کانادا
 از ترودو و مقامات استانی برای

 آغاز»بازگشایی مسئوالنه« بیزینس ها
ایرونیا- نهــادی که نمایندگی گروه بزرگی از بیزینــس های کانادایی را 
بر عهده دارد، از دولت فدرال و دولتهای اســتانی خواســت تا به شیوه ای 

مسئوالنه بازگشایی بیزینس ها را شروع کنند.
گلدی هایدر مدیر شــورای تجارت کانادا در نامه ای از نخست وزیر ترودو 
و مقامات ارشد استانی خواست تا با اتخاذ روندی هماهنگ اقتصاد کشور 
را بازگشایی کنند. او در این نامه نوشت :» چالش پیش رو در حال حاضر 
تصمیم درباره زمان و چگونگی کاهش فاصله اجتماعی الزم برای بازگشایی 
اقتصاد و بازگشت کانادایی ها به فعالیت های عادی است تا جایی که امنیت 
و سالمت آنها به خطر نیفتد. برای رسیدن به چنین هدفی ضروری است 
دولتها ، بیزینس ها و نیروی کار با همکاری در مســیر منافع ملی حرکت 

کنند و به شکلی مسئوالنه اقتصاد کشور را بازگشایی کنند. «
هایدر نوشت دولتها نباید سریع تر از آنچه مسئوالن بهداشتی توصیه می 
کنند ضروریت اقدام کند و رویکردی ملی و با احتیاط برنامه ریزی شــده 

بهترین راه برای کسب اعتماد عمومی و البته بازگشایی اقتصاد است.
همه گیری ویروس کرونا در سطح جهان و البته کانادا ضربات مهلکی به 
اقتصاد وبه ویژه بیزینس های کوچک زده و کانادا تنها در ماه مارس نزدیک 
به یک میلیون و ده هزار شغل از دست داد و به نظر می رسد آمار در ماه 

iroonia.ca .آوریل بدتر شده باشد

طرح حمایتی دولت 
جزء درآمد شما محسوب می شود 

و به آن مالیات تعلق می گیرد

ایرانیــان کانــادا- از زمانی که دولت 
 Canada حمایتــی  طــرح  فدرال 
 Emergency Response
Benefit را معرفــی کــرده اســت، 
میلیون ها کانادایی برای دریافت آن 
ثبت نام کرده اند. درحالی که 2.۰۰۰ 
دالر در ماه، در این دوران، فوق العاده 
مفید است، باید به یاد داشته باشید 
ایــن مبلغ بازپس گرفته می شــود. 
اگر برای شــما نیز سوال است که آیا 
CERB مالیات دارد یا نه، باید بگوییم 

جواب مثبت است.
جاستین ترودو در ماه مارس از طرح 
 Canada Emergency حمایتــی
Response Benefit که به اختصار 
CERB نامیده می شــود، رونمایی 
کــرد. این طرح مخصوص حمایت از 
افرادی اســت که در نتیجه پاندمی 
کووید-۱۹ شــغل خود را از دســت 

داده اند.
درحالی که میلیون ها نفر اولین وجه 
حمایتی خود را دریافــت کرده اند، 
کارشناســان اقتصادی یادآوری می 
کنند این مبلغ مالیات دارد و ســال 

آینده باید بخشی از آن را بپردازید.

جنــارو دی لوکا، که یــک برنامه ریز 
مالی خبره است، پیشنهاد می کند در 
صورتی کــه می توانید هرماه 2۰٪ از 
2.۰۰۰ دالری که دریافت می کنید 

را پس انداز کنید.
میزان مالیاتی که خواهید پرداخت، 
به مقــدار پولی که تا انتهای ســال 
درمی آورید بستگی دارد. در هر حال به 
یاد داشته باشید هر میزان مبلغی که 
تحت عنوان طرح حمایتی CERB از 
دولت میگیرید، به عنوان درآمد شما 
ثبت می شود. برای مثال اگر ۳۰.۰۰۰ 
دالر از شغل خود درآمد داشته باشید، 
و ۸.۰۰۰ دالر نیز از CERB دریافت 
کنید، هنگام محاسبه مالیات، درآمد 

شما ۳۸.۰۰۰ دالر لحاظ می شود.

اگر درآمد کلی شــما در یک ســال 
زیر ۱2.۰۰۰ دالر باشــد، نیاز نیست 
هیچگونه مالیاتی بپردازید. متاسفانه 
در شرایط کنونی، که مشخص نیست 
کی به اتمام برسد، چشم انداز درآمد 
و وضعیت مالی برای بسیاری از مردم 
مشــخص نیســت. بنابراین اگر می 
خواهید برای هر اتفاقی آماده باشید، 
2۰٪ مبلغ دریافتی را پس انداز کنید.

اگر فعال نمی توانید پس انداز کنید، 
نگران نباشید. قبض مالیات تا آوریل 
2۰2۱ از راه نمی رســد، و پس از آن 
نیز احتمال دارد زمان آن تمدید شود.

اگر برای دریافت CERB درخواست 
داده اید، به یاد داشــته باشید هر ماه 

باید تقاضای خود را ثبت کنید.

پیش بینی می شود با تعطیل شدن بخش های بزرگ اقتصادی،
 کانادا با بزرگ ترین رکود اقتصادی مواجه شود

پرژن میرور- رکود اقتصادی کانادا به 
علت گسترش ویروس کرونا و تعطیلی 
بخش های بزرگ اقتصادی این کشور، 
پیش بینی می شــود که بزرگترین 

رکود اقتصادی این کشور باشد.
بانک مرکزی کانادا همانطور که انتظار 
می رفت، نرخ بهره را در ســطح 25 
صدم درصد نگه داشته است، و برای 
کاهش آثار اقتصــادی ویروس کرونا 
اقدام به انتشار اوراق قرضه استانی و 
شرکتی به میزان معتنابهی کرده، و 
اعالم کرده است که: » در صورت نیاز 
برای تطبیق و تنظیم مدت برنامه های 

خود آمادگی کامل دارد.«
در گزارش سیاست های مالی سه ماهه 
بانک مرکزی کانادا دو راه حل بازیابی 
اقتصادی تحــت تأثیر کاهش میزان 
تولید ناخالص ملی تبیین شده است. 
در این گزارش تخمین زده شده است 
که در سه ماهه نخست، تولید ناخالص 
ملــی از ۱ درصد به ۳ درصد کاهش 
یابد و در ســه ماهه دوم بین ۱5 الی 
۳۰ درصد کاهش یابد. آمار سه ماهه 
نخست و دوم سال جاری در مقایسه 
با ســه ماهه آخر سال 2۰۱۹ برآورد 

شده است.
در گزارش بانک مرکزی کانادا توضیح 
داده شده که به رغم میزان باالی عدم 
اطمینان از بحران همه گیری ویروس 
این پیش بینی ها شدیدترین  کرونا، 
میــزان کاهش تولید ناخالص ملی را 

به ثبت خواهند رساند. در این گزارش 
علت این میــزان از پیش بینی، عدم 
وجــود اطمینان از نتایج گســترش 

ویروس کرونا در سراسر جهان است.
بانک مرکــزی کانادا همچنین اعالم 
کرده اســت که نرخ کلی تورم انتظار 
می رود که در ســه ماهه دوم ســال 
2۰2۰ به صفر درصد نزدیک شــود، 
و عمده دلیل آن کاهش شــدید در 

قیمت بنزین است.
در گزارش بانک مرکزی کانادا تأثیرات 
منفی و مشــخص گسترش ویروس 
کرونا بر روی چرخه عرضه و تقاضا در 
کوتاه مدت یک واقعیت عنوان شده 
و پیش بینی شده است که با شوک 
وارده بر قیمت جهانی نفت، این تأثیر 

چندین برابر خواهد شد.
در سراسر کانادا مقامات دولتی دستور 
داده اند تا تمام کســب و کارهایی که 
غیر ضروری هستند برای جلوگیری 
از گســترش ویــروس کرونا تعطیل 
شــوند و از مردم نیز درخواست شده 
تا در خانه های خود بمانند. بر اساس 
گزارش بانــک مرکزی کانادا، کاهش 
ســاعت های کاری و تولید، به معنی 
» افت شــدید اقتصاد کانادا و بازیابی 

مجدد به صورت تدریجی است.«
گزارش منتشــر شــده توسط بانک 
جهانــی در روز سه شــنبه که در آن 
اقتصاد جهانــی را پیش بینی کرده 
است، نشان می دهد که تولید ناخالص 
ملی کانادا امسال به حدود 6٫2 درصد 

خواهد رسید.
اداره آمــار کانــادا نیــز در گزارش 

اقتصادی خود که در روز چهارشنبه 
منتشر کرده خاطر نشان ساخته که 
اقتصاد کشــور پس از اینکه ویروس 
کرونا بخش های گسترده ای از اقتصاد 
کانادا را مجبور به تعطیلی کرد، تولید 
ناخالص ملی در ماه مــارس را به ۹ 

درصد کاهش داد.
گزارش بانک مرکزی کانادا در پایان 
آورده اســت: » عــدم اطمینان قابل 
مالحظه ای کــه درباره ویروس کرونا 
وجــود دارد، زمان و نحــوه بازیابی 
اقتصاد را تحت تأثیــر خود درآورده 

است.«
همچنین فروش مسکن در فصل بهار 
در کانادا به دلیل گســترش ویروس 
کرونا از فعالیت باز ایستاده و بر اساس 
اطالعات انجمن امالک و مستغالت 
کانــادا میزان فــروش در ماه مارس 
حدود ۱4،۳ درصد کاهش داشــته 

است.
شــان کت کارت، اقتصاددان ارشــد 
که برای انجمن امالک و مســتغالت 
کانــادا کار می کنــد در بیانیه ای که 
روز چهارشنبه منتشــر کرده است 
می گوید: » آمار و ارقام برای ماه مارس 
نشان می دهند که دو واقعیت وجود 
دارد، نخست آنکه در دوران پیش از 
کووید-۱۹ فروش باال و افزایش قیمت 
را در بخش مسکن شاهد بودیم و دوم 
آنکه دیگر در این وضعیت قرار نداریم 
و مشخص نیســت تا چه زمانی این 

وضعیت ادمه پیدا خواهد کرد.«
وی ادامــه داده اســت: » اطالعات 
موجــود از هفته نخســت ماه آوریل 

نشــان می دهد که هم میزان فروش 
و هم میزان قــرار گرفتن خانه ها در 
لیست فروش برای این زمان از سال 

به نصف کاهش یافته است.«
در بازار مســکن تورنتو این وضعیت 
در هفتــه آغازین مــاه آوریل حتی 
بدتر از این است، به طوری که آمارها 
نشان می دهند که فروش مسکن در 
هفته ای که بــه پنجم آوریل منتهی 
شــده، به میــزان 76 درصد کاهش 

داشته است.
در سراسر کانادا تا پیش از همه گیری 
ویروس کرونا فروش مســکن رشــد 
باالیی از خود نشان داده بود و قیمت 
مسکن در ماه مارس نسبت به سال 
گذشــته حدود ۱2،5 درصد افزایش 

پیدا کرده بود.
در بیانیه ای که توسط انجمن امالک 
و مستغالت کانادا منتشر شده آمده 
است: » تأثیر واقعی ویروس کرونا بر 
روی قیمت مســکن در کانادا مدت 
زمان کوتاهی طول خواهد کشــید 
تا خود را نشــان دهد. پیش از شروع 
اقدامات فاصله گیری اجتماعی قیمت 
مســکن تا حدی تحت تأثیــر بازار 
فشرده و شــروع قدرتمند بازار بهاره 

مسکن قرار گرفته بود.«
وب ســایت Zoocasa که مرتبط با 
اطالعات امالک و مســتغالت است 
اظهار داشته که این وضعیت به درازا 
نخواهد کشــید. در این وب ســایت 
گفته شــده که پس از تحلیل داده ها 
برای نیمه دوم ماه مارس، بازار مسکن 

تورنتو » بازار خریدار« خواهد بود.
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خودنمایی سیاست های مهاجرتی کانادا در جهان 
همزمان با محدودیت های کووید۱9

در ایــن برهــه زمانی کــه تمامی 
کشورها با بســتن مرزهای ورودی و 
کنترل های شدید سالمتی و امنیتی 
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 
روبرو هستند، کانادا نیز عالوه بر اینکه 
درتالش بر کنترل هر چه بیشــتر و 
تامین نیازهای مردم اســت، سیستم 
مهاجرتی خود را نیز همانند گذشته 

مدیریت می کند.
کانادا کماکان به دنبال جذب نیروهای 
ماهر و اســتعداد های خارجی است 
زیرا ورود تازه واردین نیز بخشــی از 
راهکارهــای حمایــت از اقتصاد این 
کشور در این دوران پرچالش، و پس 
از آن محسوب  می شود. عالوه بر این 
کانادا به تعهدات خود در زمینه لزوم 
انســجام اعضای خانــواده، علی رغم 
از  ناشی  مســافرتی  محدودیت های 

گسترش ویروس کرونا، پایبند است.
علی رغم مشکالت و اختالالت بسیاری 
که خارج از کنترل، موجب توقف و یا 
کندی روند مهاجرت و یا اخذ ویزای 
موقت در این ایام شــد، کانادا همواره 
در تالش نگه داشــتن روند اجرایی 
سیستم مهاجرتی خود به آرامی است.
کانــادا تمام تالش خــود را   می  کند 
تــا خود را با شــرایط منطبق کند و 
سیگنال های مناسبی را برای جذب 
اتباع بیگانه در سراســر جهان ارسال 

کند.
بدین دلیل روند گزینش متقاضیان 
واجد شــرایط همچنــان ادامه دارد 
قرعه کشی های  بطوری که همچنان 
ادامه  اینتری  اکســپرس  سیســتم 
دارد. در ســه هفته پــس از اعمال 
 4 مســافرتی،  محدودیت هــای 
قرعه کشی از طریق سیستم اکسپرس 
اینتری انجام شــد. و در قرعه کشی 
آخر کــه در ماه آوریل انجام شــد، 

متقاضیان  بــرای  ۳۹۰۰ دعوت نامه 
واجد جهت ارسال درخواست اقامت 
دائم صادر شد. برنامه های منتخبین 
استانی نیز همچنان به گزینش خود 
ادامه می دهند که استان های بریتیش 
کلمبیا، ساسکچوان، مانیتوبا و آلبرتا 

فعالتر از دیگر استان ها بوده اند.
تسهیل در درخواست اجازه کار پس از 
تحصیل برای دانشجویان خارجی که 
مجبور به گذراندن کالس های آنالین 
هســتند و یا دانشــجویان خارجی 
که قادر بــه گذرانــدن کالس های 
آنالیــن در این دوره به علت بســته 
شدن موسســات آموزشی نیستند، 
از دیگر اقدامات اداره مهاجرت برای 
دانشــجویان بین المللی اســت. در 
گذشته این دانشجویان واجد شرایط 
درخواست اجازه کار پس از تحصیل 
نمی شــدند ولی دانشجویان خارجی 
که بعلــت کووید۱۹ با این شــرایط 
مواجه هستند، پس از فارغ التحصیل 
شدن مشــکلی برای اخذ اجازه کار 
پس از تحصیل نخواهند داشت. این 
تسهیل سازی در اخذ مجوز کار پس 
از تحصیل اقدامی مهم برای دستیابی 
به هدف مهاجرت برای بســیاری از 

محسوب  خارجی  دانشــجویان  این 
می گردد.

در این میان نمی تــوان از این امکان 
چشم پوشی کرد که چنانچه مقامات 
دولتی در بخش بهداشــت عمومی 
اعالم کننــد دانشــجویان حتی در 
هنگام شروع سال تحصیلی 2۰2۰-

2۰2۱ )پاییز 2۰2۰( هنوز مجبور به 
گذراندن واحد های درسی به صورت 
آنالین هستند. از طرفی ممکن است 
در هنگام شروع ســال تحصیلی در 
پاییز 2۰2۰ به علت ممنوعیت سفر 
بسیاری از دانشجویان خارجی قادر به 
سفر به کانادا نباشند و اجباراً ملزم به 
گذراندن واحد های درسی از راه دور 
و یا حتی از کشــور محل اقامتشان 
به صورت آنالین گردند. بدین دلیل 
توانایــی دریافت مجــوز کار پس از 
تحصیــل حتی در صــورت طوالنی 
شــدن این دوره از اهمیــت زیادی 
برخوردار اســت و ضرورتی است که 
اداره مهاجرت کانادا بدان توجه نماید.

در این میان تســهیالت خاصی برای 
کارگران خارجــی نیز در نظر گرفته 
شده اســت. کارگران و متخصصین 
خارجی که موفق به اخذ پیشنهاد کار 

و مجوز کار شده اند از محدودیت های 
مســافرتی ایجــاد شــده در کانادا 
مستثنی هستند. عالوه بر این آسان تر 
کردن قوانین LMIA برای مشــاغل 
دارای اولویت در بخش های کشاورزی، 
صنایع غذایی و حمل و نقل نیز اقدام 
ارزنده دیگری اســت کــه در جهت 
کمک به چرخه اقتصاد و تولید داخلی 

انجام شده است.
با وجود اینکه بیشتر کمک های مالی 
که هفته های اخیر، توسط دولت اعالم 
شــد شامل شــهروندان و مقیمان و 
افرادی که دارای کسب و کار هستند 
می شــوند ولی دانشجویان خارجی و 
نیــروی کار موقت خارجی نیز بدون 
بهره باقی نمانده اند. کمک های دولتی 
در واقــع اکثریت افرادی که در کانادا 
زندگــی می کنند را در زیر چتر خود 
قــرار می دهد. کانادا ایــن مهم را به 
جهان نشــان داد که افــرادی که در 
کانادا بسر می برند حتی اگر شهروند 
و یا دارای اقامت دائم نباشــند، کانادا 
در کنارشــان خواهد ایستاد و در این 
شرایط ســخت آنان را مورد حمایت 

قرار خواهد داد.
مهاجرت به کانــادا کمک   می  کند تا 
بتواند با توانایی بیشــتری از بحران 
ویروس کرونا خارج شود. ما در حال 
حاضر در زمان بی ســابقه ای از تاریخ 
زندگــی   می  کنیــم که بر ســالمت 
عاطفی، جسمی و مالی همه ما تأثیر 
قابل توجهــی   می  گذارد. با این وجود 
بســیار اهمیت دارد که به یاد داشته 
باشــیم که این بحران را نیز سپری 
خواهیــم کرد و زمانی کــه به اتمام 

رسید، به عقب بر خواهیم
در بخش مهاجرت، انتقاد از واکنش 
کانادا دشوار است و به نظر   می  رسد که 
کانادا بدلیل دلسوزی که، در دوره ای 
که در آن حق بستن مرزهای خود را 
دارد، به مهاجران نشــان داده، مورد 

ستایش قرار   می  گیرد.
مهاجــرت دارای مزایای کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت برای کاناداست 
و بدین دلیل تسهیل مهاجرت حتی 

در این بحران ضروری است.
مزایای کوتاه مــدت، منافع اقتصادی 
در سایه حضور کارگران و دانشجویان 
خارجی شــکوفا و منجــر به کاهش 
رکود اقتصادی کانادا خواهد شد. این 
کمک خواهد کرد تا کانادا بتواند از این 

رکود اقتصادی خارج شود.
این در حالی اســت کــه بهره گیری 
از منافــع اقتصادی بــرای دوره های 
میان مــدت و بلند مدت، در ســایه 
پذیرش مهاجــران به رونق اقتصادی 
قوی تری دســت خواهیم یافت زیرا 
فعالیت های اقتصادی این تازه واردین 
به عنــوان کارگر، متخصص، مصرف 
کننده و مالیات دهنده موجب انسجام 
بخش اقتصادی در حــال، و جهش 

اقتصادی در آینده خواهد شد.

معصومه علی محمدی )نشریه هفته(

کارگران جنسی کانادا  آسیب دیدگان کووید۱9 و جاماندگان حمایت های دولتی
شیوع کووید۱۹ موجب شد کارگران 
جنسی کانادا یک شبه در آمدشان را 

از دست بدهند.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، اکنون 
بســیاری از آنها در شــرایط ناامید 
کننده ای قــرار دارنــد و نمی توانند 
غذا، اجاره و ملزومات زندگی شان را 
تامین کنند. وضعیت برخی بدتر است 
چون نه تنها درآمدی ندارند بلکه بی 

خانمان شده اند.
بنابراین برخی از این افراد با واقعیت 
کنار آمده و با وجود شیوع کووید۱۹ 

بکار خود ادامه می دهند.
ســوزان دیویس، یک کارگر جنسی 
 the B.C. و از مشــاوران جمعیــت
 Coalition of Experiential
Communities در بریتیش کلمبیا 
در این رابطه می گوید که از بسیاری 
از افرادی که در شــرایط موجود کار 
می کنند خبــر دارد از جمله یکی از 
دوســتان او که مادر سه بچه است و 
برای تامین مخارج بچه هایش از جمله 

یک بچه معلول تن فروشی می کند.
وی می افزایــد که دوســتش برای 
چاره ای  بچه هایــش  خوراک  تامین 
بجز بازگشت بکار نداشته است چون 
در غیــر این صورت و بــا این فرض 
نامعقول که دریافت کنندگان ولفر  یا 
معلولین نیاز به کمک ندارند خود و 
تمام خانواده اش به خطر می افتادند. 
در صورتیکه کســانیکه تازه بیکاری 
شــده اند از نظر دولت برای دریافت 

2۰۰۰ دالر ماهانه تایید هستند.

بر همین اســاس بسیاری از کارگران 
جنســی کانادا یا از نظر دولت واجد 
شــرایط برای دریافت کمک دولتی 
 Canadian Emergency(
Response Benefit(  نیســتند و 
یا خودشان اقدام به ثبت درخواست 

نکرده اند.
جین کالمــن، هماهنگ کننده ملی 
اتحادیه کارگران جنسی کانادا موسوم 
 Alliance for Sex Work Law« به
Reform« می گوید: بسیاری از افراد 
بر ایــن باورند که فعالیــت کارگران 
جنســی در کانــادا بــرای مراجعه 
کنندگان آنها غیرقانونی است اما این 

برداشتی اشتباه از قانون است.
وی می افزاید: قانون درصدد است که 
این کارگران را از بخش جنایی خارج 
و نه از دستگیر شدن خارج کند. این 
بدان معناســت که کار جنسی هنوز 

برای همه جرم بوده و همین موضوع 
بزرگتریــن مانع برای رســیدن این 

کارگران به دریافت CERB است.
بر همین اســاس با وجودی که آنان 
دارای شرایط اعالم شده مانند داشتن 
حداقل 5۰۰۰ دالر درآمد در ســال 
گذشته هســتند و کارشان را بدلیل 
شــیوع کووید۱۹ از دست داده اند اما 
نمی توانند یک درخواست ساده داشته 

باشند.
کالمن تصریح می کند: CERB فقط 
به کسانی تعلق می گیرد که کارشان 
مستند باشــد یعنی مالیات بپردازند 
بنابراین باید وارد سیستم مالیات شده 

و گردش حسابشان مشخص باشد.
 Sex( یلنا ورمیلیون، مدیــر اجرایی
در   )Workers Action Program
همیلتــون می گوید: پلیــس اکنون 
بیش از همیشه آن دسته از کارگران 

جنســی که بدلیل نبود راه دیگری 
برای امرار معاش مشغول کار هستند 

را تحت نظر دارد.
او با اشــاره به ادامه کار این کارگران 
جنســی کانادا در تمام شرایط حتی 
بیماری  شــرایط خطرناک شــیوع 
در برخــی مناطق ماننــد ویکتوریا 
در بریتیش کلمبیــا می افزاید: آنها 
مجبورند کار کنند چه در داخل خانه، 
چه خیابــان و … چه زمانی که باید 
فاصله اجتماعی را رعایت کرد و پلیس 

هم تذکر می دهد.
 Peers راشل پیترز، از انجمن مردمی
Victoria، می گوید: وقتی کار کساد 
است افرادی وارد این کار می شوند که 
معموال نیستند و یا برخی افراد با نیت 

بد سراغ کارگران جنسی می آیند.
»کندین پرس« تاکنون با دهها کارگر 
جنسی و افراد و سرویس های عمومی 
و غیرانتفاعــی حامی ایــن کارگران 
صحبت کرده اند و تمام آنها می گویند 
که اســتفاده از حمایت های جهانی 
بهترین راه بــرای کمک به این گروه 
غیرمجاز و مهاجری اســت که واجد 

دریافت CERB نیستند.
گروه کالمن از اتاوا خواســته اســت 
تا برای اســتفاده کارگران جنسی و 
مهاجر از مزایای دولتی در شــرایط 
شیوع کرونا دریافت کنند و اموراتشان 
را بگذراننــد بخصوص از محل منابع 

بین المللی به آنها مبلغی داده شود.
دولت فدرال اعالم کرده است می داند 
شــرایط اورژانسی فعلی به بخشهای 

امنیت اقتصادی، بهداشــت و ایمنی 
زنان و از جمله کارگران جنسی کانادا 

لطمه وارد کرده است.
الکس هاوول، سخنگوی مریم منصف، 
وزیر زنان و برابری جنســیتی کانادا، 
می گوید: بودجه دولت در حمایت در 
زنان آسیب دیده در اختیار سرپناه ها 
و مراکز آســیب دیده های جنســی 

پرداخت می شود.
پیش از این دولت اعالم کرده بود که 
4۰ میلیون دالر برای حمایت از این 
سرپناهها و مراکز و سازمانهای مرتبط 
با زنانی که از شیوع کووید۱۹ آسیب 

دیده اند درنظر گرفته است.
با ایــن وجود مردم مــی گویند این 
بودجه به دســت کارگران جنســی 

نمی رسد )یا مشمولشان نمی شود(.
بر همین اساس تعدادی از سازمان های 
مردمی در غیــاب حمایتهای دولتی 
برای کمک به این گروه از زنان دست 

بکار شدند.
والری اسکات، یک کارگر جنسی در 
تورنتــو و مداقع حقــوق این گروه با 
انتقاد از عدم حمایت دولت از این افراد 
گفت که این کارگران در برنامه های 

دولت در حاشیه قرار گرفته اند.
وی افزود: کارگران جنسی کانادا هم 
درآمدشــان را از دست داده اند و هم 
از سوی دولت نادیده گرفته شده اند. 
درعین حال از رفتن به ســرپناه ها 
وحشــت دارند و با گریه با ما تماس 
می گیرنــد و می خواهند کمکشــان 

کنیم.

آیا بحران اقتصادی ناشی از کووید-۱9
برنامه پذیرش مهاجر کانادا 

را تغییر می دهد؟

ایرونیــا- قبل از اینکه بحران همه گیری ویروس کرونا ، کانادا را همچون دیگر 
کشورهای جهان درگیر کند ، سیاستهای پذیرش مهاجر کشور مسیر عادی خود 
را طی می کرد و حتی مارکو مندیسینو وزیر مهاجرت دولت فدرال روز دوازدهم 
مارس از طرحی رونمایی کرد که طبق آن ظرفیت پذیرش مهاجر در سه سال 
آینده افزایش خواهد یافــت و مهمترین دلیل برای ارائه این طرح تازه کمبود 

نیروی کار عنوان شده بود.
ولی با درگیر شدن کشور در بحران اقتصادی و بیکار شدن میلیونها نفر ، آینده 
این برنامه مهاجرتی کامال مبهم است . تنها در ایالت نفتی آلبرتا که زمانی مقصد 
اول مهندسین و مهاجران فنی بود ، جیسون کنی نخست وزیر نسبت به بیکاری 

25 درصدی هشدار می دهد.
قبول مهاجر ، کارگر خارجی و دانشــجوی بیشتر از همان سال اول در اولویت 
برنامه های ترودو بود آن هم در شرایطی که میزان مهاجرت به آمریکا و برخی 

کشورهای اروپایی به کمترین میزان در ده سال اخیر رسیده بود.
در گذشته بحران های اقتصادی هموراه منجر به کاهش میزان مهاجرت به کانادا 
شــده بود و حاال باید محدودیتهای ناشی از کووید ۱۹ را هم به آن اضافه کرد. 
آوری شن فلد از بانک سی آی بی سی معتقد است با توجه به ادامه روند افزایش 
شــمار بیکاران در سال جاری و حتی سال 2۰2۱، دولت به احتمال فراوان در 

رسیدن به اهداف تعیین شده در پذیرش مهاجر تجدید نظر خواهد کرد.
ولــی برخی از اقتصاد دانان مطرح می کنند کاهش میزان مهاجرین می تواند 
پس از کاهش قیمت نفت و تعطیلی گسترده بیزینس ها ، سومین ضربه مهلک 
ناشی از کووید ۱۹ باشد چرا که نه تنها بازار مسکن بسیاری از مشتریان خود را 
از دست خواهد داد بلکه تقاضا در بخش آموزش و برخی از صنایع از میان خواهد 
رفت. کانادا سال گذشته 4۳7 هزار مهاجر را در شاخه های مختلف پذیرفت که 
2۰۰ هزار نفر از آنها را افراد مقیم موقت ) دانشــجو ، کارگر موقت و پناهنده( 
تشــکیل می دادند و این منجر به رشد ۱.4 درصدی جمعیت شد که دو برابر 
آمریکا بود. ولی درحال حاضر مرزهای کشور بروی افراد غیرمقیم بسته است و 
با اینکه دولت فرمهای تقاضای مهاجرت را می پذیرد اما دانشجویان خارجی و 

مهاجران جدید امکان ورود ندارند.
نکته مهم بعدی میزان حمایت عموم مردم از پذیرش مهاجر با توجه به شرایط 
وخیم اقتصادی اســت که با توجه به افزایش میــزان بیکاران ، توجیه حضور 

iroonia.ca .مهاجران جدید جویای کار کمی مشکل به نظر می رسد



۹9 Issue 1473 Friday April 24, 2020شماره ۱47۳ جمعه 5 اردیبهشت ۱۳۹۹

a better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

Cell: 604-250-0202
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
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 با سابقه پنج نسل تجربه خانوادگى  در عرصه تولید و طراحى جواهر 
و با مجموعه اى از نفیس ترین طرح هاى جواهر از بزرگ ترین طراحان بین المللى

نامى که مى شناسید و به آن اطمینان دارید

1105 ROBSON STREET, VANCOUVER BC V6E 1B5 
Tel: 604-685-5625 

wwwSaatchiandsaatchi.ca 
Info@saatchiandsaatchi.ca

تنها شعبه ساعتچى و ساعتچى در خیابان رابسون ونکوور کانادا و باسابقه 39 سال مى باشد.
جواهرى ساعتچى و ساعتچى با هیچ جواهرفروشى دیگرى با نام ساعتچى ارتباطى پیدا نمى کند.

جواهری ساعتچی

نام ما پشتوانه ماست

خرید و تعویض هر نوع طال، جواهر و سکه
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Are you looking for professional builder to build your dream home? 
Look no further

gopconstruction.ca

آیا به دنبال 
یک سازنده حرفه ای

 برای ساخت خانه رویایی
 خود می گردید؟

دیگر الزم به جستجو نیست

604-537-2367

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

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

ضرورت پیروی کانادا 
از الگوی آلمان

 برای بازگشایی اقتصاد

از معدود کشــورهای  هفته- آلمان 
شــیوع  توانســته  کــه  دنیاســت 
کروناویروس را بــه خوبی مهار کند. 
دیــان فرانســیس در مقالــه ای در 
فایننشــال پســت به بررسی دالیل 
موفقیت این کشور و نیز لزوم پیروی 
استان های کانادا از مدل آلمانی برای 

مهار کووید-۱۹ پرداخته است.
هیچ تعجبی ندارد که اولین کشــور 
بزرگ دموکراتیک غربی که توانست 
کووید-۱۹ را زودتــر از دیگران مهار 
کند، اولین کشوری است که خود را 
برای آغاز بــه کار دوباره فعالیت های 
اقتصادی آماده می کند. آلمان تحت 
رهبــری صدراعظم خود یعنی آنگال 
مرکل که خودش یک پژوهشــگر و 
دانشمند است، به این موفقیت دست 

یافت.
موفق ترین کشور دموکراتیک آسیایی 
نیز که توانست شــیوع کروناویروس 
را مهــار کند )یعنی تایــوان(، اصال 
اقتصادش را تعطیل نکرد. چن چین-

تایوان(  رئیس جمهــور  )معاون  جن 
نیز یک اپیدمیولوژیست و پژوهشگر 

سرشناس است.
هر دوی این رهبران به کمک اعتبار 
علمــی و اقتصادی خود توانســتند 
بحــران را به خوبــی مدیریت کنند. 
این دو کشور می توانند الگوی خوبی 
بــرای انتخاب رهبــران و وزیران در 
آینده باشند. همه گیری در آینده باز 
هم روی می دهد. افرادی که از سابقه 
علمی و اقتصادی خوبی برخوردارند، 
بهتر از رهبرانی که فقط ظاهر جذابی 
دارند و یا توئیت ها و ســخنرانی های 
عامه پسندی ارائه می دهند، می توانند 

به ارزیابی داده های پیچیده بپردازند.

آلمان به خاطر تراکم جمعیتی باال و 
نیز قرارگیری در کنار همسایه هایی 
که همگی از آمار تلفــات باالیی در 
بحران کرونا برخوردارند، می توانست 
با روزهای بسیار تلخ تری روبرو شود. 
اما سیاســت های مبتنــی بر دانش 
دولــت آلمان به این کشــور کمک 
کرد رویکردی بهتر از بسیاری دیگر 
از کشــورها را در پیــش گیرد. نرخ 
مرگ ومیر بر اثــر ابتال به کووید-۱۹ 
برابــر با 54 مرگ در هر یک میلیون 
نفر بود که بــه مراتب کمتر از چهار 
کشور همسایه یعنی اسپانیا )4۳7 نفر 
در هر یک میلیون نفر(، ایتالیا )۳۸4 
نفر در هر یک میلیون نفر(، فرانســه 
)2۹6 نفــر در هر یک میلیون نفر( و 
بریتانیا )2۳7 نفر در هر یک میلیون 

نفر( است.
آلمانی ها بر خالف شهروندان بسیاری 
دیگر از کشورهای اروپایی و نیز ایاالت 
متحده، به قوانین و مقررات بی تفاوت 
نبودند. دلیلش نیــز توجه مردم این 
کشور به قانون اســت و در کنار آن، 
ارائه کمک ســریع مالــی دولت به 
نیروهای شاغل و نیز کسب وکارها را 
نیز باید عامل مهم دیگری به شــمار 
آورد. از ســوی دیگر، تنش زیادی به 
مردم آلمان وارد نشد، زیرا مرکل طی 
روزهای کرونایی، ســخنرانی هایی با 
لحن آرام داشت و با ارائه ادله علمی، 
به تشــریح گام های بعــدی دولت و 
دالیل این گام ها می پرداخت. در کالم 
آنگال مرکل هیچ خبری از حرف های 
و  دیگران  ســرزنش  عجیب وغریب، 
پیش بینی های بی اساس نبود. از همان 
ابتدا، حقایــق در اختیار مردم آلمان 

قرار می گرفت.

مــرکل خیلــی ســریع، مقــررات 
سختگیرانه تجمع های باالی دو نفر 
و یک ســری مقــررات دیگر مربوط 
به فاصله گیری اجتماعی را تدوین و 
اجرایی کــرد. او به مردم توضیح داد 
که اولویت های دولت، تست کرونا از 
شهروندان و شناسایی زنجیره هر مورد 
ابتال به منظور مدیریت شیوع ویروس 

است.
شــدت گســترش کروناویروس در 
آلمان در ابتدا مشابه سایر کشورهای 
اروپایــی بود. اما نظام ســالمت این 
کشــور عملکرد بهتری نســبت به 
بسیاری دیگر از کشورها داشت. این 
کشور از نظر تولید تجهیزات پزشکی، 
کیت های تشــخیصی و نیــز لوازم 
بــود و همچنین  حفاظتی خودکفا 
مراقبت های  بخش  تخت های  تعداد 
ویژه این کشــور هم بیشتر از تقاضا 
بود. همچنین سایر خدمات تخصصی 
مرتبط با سالمت نیز در این کشور از 

سطح آمادگی باالیی برخوردار بود.
نهادها و سیاســت مداران این کشور، 
رویکردی معتدل را در پیش گرفتند. 
به خاطــر سیاســت های مبتنی بر 
دانش مرکل، این کشور از نظر تعداد 
تست های به عمل آمده از شهروندان 
از بســیاری دیگر از کشورهای دنیا 
پیشــی گرفت. در حــال حاضر هر 
روز ۱2۰ هزار تســت از جمعیت ۸۳ 

میلیونی این کشور به عمل می آید و 
قرار است بر میزان این رقم هم افزوده 

شود.
شــبکه آزمایشــگاه ها و شرکت های 
نوآور آلمانی نیز توانستند اولین تست 

کروناویروس دنیا را تولید کنند.
در حــال حاضر، آلمان از نظر کنترل 
ویروس در جایگاه بســیار خوبی قرار 
دارد. المان در حال اجرای سیستمی 
بــرای صدور کارت هایی موســوم به 

»کارت ایمنی« برای شهروندانی است 
که بدن شان پادتن ضد کروناویروس 
را تولید کرده اســت و بدون مشکل 
می توانند بــه کار و زندگی اجتماعی 
بازگردنــد. به این ترتیــب، آلمان به 
تدریج آماده بازگشــایی اقتصاد خود 
می شود و چنین سیستمی می تواند 
کلید دستیابی به راهی پایدار و سالم 
برای آغاز دوباره فعالیت های اقتصادی 
در کانادا و ســایر کشورهای دنیا هم 

باشد.
اما کشــورهای زیادی هســتند که 
اوضاع شان همانند آلمان، رو به بهبود 
نیســت. ۱6 ایالت در آمریکا به فکر 
آغاز دوباره فعالیت های اقتصادی خود 
هســتند. فرماندار کالیفرنیا می گوید 
این تصمیم بر اساس دانش و با توجه 
به سالمت عمومی اتخاذ می شود، و نه 
مصالح سیاسی. اما این ادعا تا چه حد 

درست است؟
کانــادا نیز باید مدل آلمــان را پیاده 
کنــد و اولویت را به تســت پادتن و 
ارائــه کارت های ایمنی به افرادی که 
مشکلی متوجه آنها نیست بدهد و به 
این ترتیب، زمینه بازگشایی بی خطر 
اقتصاد را فراهم کنــد. کانادا از نظر 
پایگاه پژوهشی علمی، از آلمان پائین تر 
است. اما نظام ســالمت کانادا بسیار 
گسترده، مبتنی بر دانش و غیرانتفاعی 
است که ارتباط نزدیکی با دولت های 
اســتانی دارد. مسئولیت لغو مقررات 
فعالیت های  بــرای  محدودکننــده 
اقتصادی و البتــه جلوگیری از موج 
دوم همه گیری کروناویروس بر دوش 

همین دولت های استانی قرار دارد.

قانون اسپانسرشیپی شریک زندگی غیررسمی
 در طول اپیدمی کووید-۱9  در کانادا چگونه است؟

در قانــون مهاجرت کانادا، شــریک 
زندگی غیررســمی، در واقع زوجی 
تعریف گشــته که حداقــل به مدت 
یک ســال با یکدیگــر زندگی کرده 
باشند، و روابط زناشوی داشته باشند. 
شهروندان و مقیمان دائمی کانادایی 
قادر خواهند بود از شرکای غیررسمی 
زندگــی خود برای مهاجرت به کانادا 

حمایت کرده یا ضامن آنان گردند.
ایــن زوجین می توانند بــا ارائه یک 
اجــاره نامــه به نام هر دو شــخص، 
زندگی یکســاله در کنــار یکدیگر 
را ثابــت نماینــد. و در صورت عدم 
امکان ارائه اجــاره نامه، می توانند از 
صورتحســاب، حساب بانکی، قبوض 
کارت هــای اعتبــاری، قبض تلفن، 
گواهینامه رانندگی یا هر سند دیگری 
که نشان دهد این زوج ۱2 ماه متوالی 
با یکدیگر زندگی کرده اند، اســتفاده 
نموده و به هنگام ســفر به کانادا، به 

مسئولین مرزی ارائه نمایند.
اقدامــات ویژه ای که بنا بر شــیوع 
کروناویروس ایجاد گشــته بسته به 
فرم درخواست و نوع اسپانسر آنان – 
داخلــی یا خارجی- متفاوت بوده که 
در ادامه شرح داده خواهد شد، البته 
قبــل از هر چیز الزم به ذکر اســت 
کــه حمایت و اسپانســری داخلی و 
خارجی،  هر دو در داخل کانادا صورت 

می گیرد.

اسپانســر خارجی بدان معناست که 
درخواست متقاضی توسط دفتر ویزا 
که به عنوان کشور مبداء اتباع خارجی 
در نظــر گرفته می شــود، پردازش 
گشته و متقاضیان خارجی اجازه ورود 
به کانادا و خروج از آن را داشــته، اما 
بایستی قوانین موجود برای مسافرین 
را رعایت نموده و از مســافرت های 

غیرضروری بپرهیزند.
اسپانســر داخلی به این معناست که 
زوجین با یکدیگر در کانادا ســکونت 
داشــته و یکی از آنــان دارای ویزای 
کارگری، دانشجویی یا بازدید کننده 

می باشد.
 Open( برنامه آزمایشی مجوز کار آزاد
Work Permit Pilot Program( که 
از ۳۱ جوالی 2۰2۰ به اجرا در خواهد 
آمد، به شرکاء غیر رسمی و همسران 
قانونــی داخلی امکان مــی دهد در 
حین پردازش درخواستشــان، برای 
هر کارفرمایی و در هر شغلی مشغول 
به کار گردند، که البته شرایط آن به 

شرح زیر می باشد:
دارای درخواســت در حال پردازش 
اقامت دائم از طریق قانون اسپانســر 

همسر 
اقامت هر دوی زوجین در یک مکان 

و آدرس 
واجد شــرایط بودن هــر دو زوجین 

تحت برنامه اسپانسر همسر 

و متقاضی بایستی دارای مجوز اقامت 
موقــت به عنوان دانشــجو، کارگر یا 

بازدید کننده باشد.
شــرکای قانونی که نیازمند تمدید 
وضعیت اقامت موقت خود هســتند 
می توانند بصورت آنالین برای تمدید 
ویزای کاری، تحصیلی یا بازدیدکننده 
خود اقــدام نمایند که البته چنانچه 
زمان ویــزای کاری یا تحصیلی آنان 
به پایان رســیده باشد، برای دریافت 
ویــزای بازدید کننده واجد شــرایط 

خواهند بود. 
ســازمان مهاجــرت، پناهندگــی و 
اعالم   )IRCC( کانــادا  شــهروندی 
داشته درخواست های ناقص به شرط 
عدم وجود اسناد بنا بر اختالالت پیش 
آمــده در حین اپیدمی کووید-۱۹ را 

پذیرش خواهد نمود.
زوجینی که در حال تشکیل پرونده 
جدید اسپانسری بوده اما قادر به ارائه 
مدارک الزمه نمی باشــند، بایستی 
نامه ای تفصیلی پیرامون تأخیرهای 

موجود ارائه نمایند.
درخواســت های ناقص طی ۹۰ روز 
حفظ و بررسی گشته و چنانچه پس 
از گذشت 6۰ روز همچنان ناقص باقی 
بمانند، به افسران IRCC دستور داده 
می شود دوباره از متقاضی درخواست 
کنند مــدارک مفقود شــده را طی 

مهلتی ۹۰ روزه ارائه نماید.
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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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لغو تمامی پروازهای ایرکانادا به آمریکا
مداد- به گزارش سی بی ســی، شــرکت ایر کانادا اعالم کرد پروازهای خود به 
مقصــد ایاالت متحده را لغو خواهد کرد. هدف از این اقدام، پیروی از تصمیم 
دولت دو کشور برای محدودسازی رفت وآمدهای غیرضروری شهروندان اعالم 

شد.
ایــر کانادا می گوید روز 26 آوریل، آخرین پرواز این شــرکت به مقصد ایاالت 
متحده صورت می گیرد و این پروازها تا روز 22 ماه می دیگر صورت نخواهد 
گرفــت. همچنین ادامه پروازهــا از روز 22 ماه می نیــز به تصمیم دولت ها 
برای لغو محدودیت های مرزی بســتگی دارد. در نتیجه، در صورت تداوم این 

محدودیت ها، پروازهای مذکور نیز باز هم لغو می شوند.
شــرکت وســت جت نیز از تمدید تعلیق پروازهای بین المللی خود خبر داد. 

سفرهای هوایی این شرکت نیز تا روز 4 ژوئن لغو شده است.

آیا شرایط فعلی شیوع کووید-۱9
 در زندان های کانادا باعث تداوم 

بحران در کشور خواهد شد؟

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
تعداد زندانیان مبتال به کووید۱۹ در 
کانادا همچنان در حال افزایش است 
و تداوم این وضعیت می تواند بحران 

کرونا را در کشور طوالنی تر کند.
اتاوا قول داده بود به منظور حفاظت 
از سالمت و جان زندانیان و همچنین 
کارکنان زندان ها، امکان آزادســازی 
زندانیانی را کــه بی خطر و بی ضرر 
تشخیص داده می شوند، بررسی کند؛ 
اما بر خالف بســیاری از کشورهای 
جهــان که در ایــن زمینــه تدابیر 
متعددی به اجرا گذاشته اند، مقامات 
فــدرال کانادا تردیــد و تعلل از خود 
نشان داده و اقدامی صورت نداده اند.

یک ماه پیش بــود که منابع خبری 
از اولین مورد ابتــال به کووید۱۹ در 
زندان های کانادا خبــر دادند. اکنون 
از  اداره زندان های کانادا  مســئوالن 
حدود ســیصد مورد ابتال به ویروس 
کرونا در میان زندانیان خبر می دهند 
و در این میان بیش از یک ســوم از 
این موارد، کارمندان تشکیالت تادیبی 

کانادا هستند. این در حالی است که 
ظاهرا شیوع ویروس کرونا در زندان ها 

با همان سرعت ادامه دارد.
نرخ آلودگــی به ویــروس کرونا در 
زندان های کانادا در حال حاضر ۹ برابر 
بیشتر از نرخ مبتالیان به این بیماری 

در جامعه کانادا است.
آدلین ایفتن، اســتاد حقوق دانشگاه 
دالهــاوزی کانادا می گویــد : »ادامه 
وضعیت شیوع کووید۱۹ در زندان های 
کانادا می توانــد تالش هایی را که در 
جهت مهــار اپیدمی کرونا در جامعه 
کانادا صــورت می گیرد مختل نماید 
و این بحران بهداشــتی را در کشور 
طوالنی تر کند. این وضعیت حساس و 
دشواری است که مقامات فدرال باید 
درک کنند. دولت باید قبل از آن که 

دیر شود زندانیان را آزاد کند.«
کارشناسان بهداشتی هم چه در کانادا 
و چه کشورهای دیگر هشدار داده اند 
که زندان ها از جمله کانون هایی است 
که می تواند به گسترش هر چه بیشتر 

ویروس کرونا در جوامع منجر شود.

جاستین ترودو: 9 میلیارد دالر کمک مالی
 برای دانشجویان در نظر گرفته شده است

نخســت وزیر جاســتین ترودو، روز 
چهارشــنبه از اختصاص بســته ۹ 
میلیارد دالری جهت برنامه کمک به 

دانشجویان کانادا خبر داد.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، ترودو 
در ایــن رابطه گفــت دولت از محل 
کمک هــای اضطــراری دولــت در 
 Canada( ۱۹زمان شــیوع کوویــد
 )Emergency Student Benefit
بودجه ای بالــغ بر ۹ میلیــارد دالر 
برای پرداخت به دانشــجویان و فارغ 
التحصیالن جدید که اخیرا درسشان 
تمام شــده و دنبال کار هستند ولی 
بدلیل شیوع کووید۱۹ دچار مشکل 

شده اند اختصاص داده است.
وی افزود: ایــن بودجه طی ماههای 
مه و آگوســت و هر ماه ۱25۰ دالر 
خواهد بود که در اختیار دانشجویان 

قرار می گیرد.
نخست وزیر جاستین ترودو بیان کرد: 
دانشــجویان کالج ها و دانشگاه ها که 
درحال حاضر تحصیل می کنند، فارغ 
التحصیالن سپتامبر امسال و دسامبر 
2۰۱۹  و دانشجویانی که در مشاغلی 
با حقــوق کمتــر از ۱۰۰۰ دالر کار 
می کنند  می توانند برای دریافت این 

کمک هزینه دولتی اقدام کنند.
وی بــا بیــان اینکــه شــیوع کرونا 
باعث شده که مشــاغل زیادی برای 
دانشجویان نباشــد و بنابراین آنها را 
برای پرداخت شهریه با مشکل مواجه 
دانشجویان  کرد:  تصریح  می شــوند 
در این مواقع به والدینشــان مراجعه 

می کنند و کمک می گیرند ولی االن 
والدین هم دچار مشکل مالی هستند.

ترودو ک با اشــاره به درپیش بودن 
برنامه هایی برای کمک به دانشجویان 
جدید بیــان کــرد: پرداخت کمک 
هزینه دولت به دانشجویان هنوز نیاز 
به مصوبه های جدید دارد که در حال 

انجام است.
حمایت های خــاص دولت در برنامه 

کمک به دانشجویان کانادا:
ایجاد 76 هزار فرصت شــغلی برای 
جوانــان در بخش های مــورد نیاز یا 
خطوط مقدم مبــارزه با کووید۱۹ یا 

کمک در بخش کشاورزی.
اختصــاص 2۹۱/6 میلیــون دالر به 
فلوشــیپ های پزشکی و کمک مالی 
به پروژهای تحقیقاتی و بورســهای 

تکمیلی
اختصــاص هفتــه ای حداکثر 2۱۰ 
تــا ۳5۰ دالر به دانشــجویان جدید 

)ورودی 2۰2۱-2۰2۰(.
پرداخت ۱۰۰۰ تا 5۰۰۰ دالر کمک 
خرج ماهانه به دانشــجویانی که در 

خط مقدم مبارزه با کووید۱۹ حاضر 
شوند.

اختصاص 75/2 میلیــون دالر برای 
حمایت از دانشــجویان بومی نشین 
و ملــل Inuit و Metis و دو برابــر 
کــردن بودجه کمکی دانشــجویان 
واجد شرایطشــان تا ســقف 6۰۰۰ 
دالر و دانشــجویان تازه واردشان تا 
سقف ۳6۰۰۰ دالر در سال )ورودی 

.)2۰2۱-2۰2۰
ترودو در بخش دیگری از ســخنان 
خود خطاب دانشــجویان گفت: شما 
در حین تحصیل بایــد آینده تان را 
بسازید، به تشکیل خانواده، کار و تمام 
بحرانهای بزرگی کــه پیش رویتان 
است فکر کنید … این بودجه کمکی 
دولتی نیز با هدف کمک به شما برای 
ساختن آینده تان که مشتاق ایجاد آن 

هستید اعطا می شود.
وی افزود: از طرف دیگر در شــرایط 
بحران اقتصادی شما هستید که باید 

آن را دوباره شکوفا کنید.
ترودو در بخش دیگری از ســخنان 
خود در روز چهارشــنبه از اختصاص 
کمک های مالی بیشتر به سالمندان 

طی روزهای آینده خبر داد .
بنابر طــرح دولت در برنامه کمک به 
دانشجویان کانادا و دانش آموزان در 
مشاغل تابستانی و با اهداف ایجاد 7۰ 
هزار فرصت شــغلی برای جوانان ۱5 
تا ۳۰ سال دولت ۱۰۰ درصد حقوق 

ساعتی آنها را پرداخت خواهد کرد.

چگونه می توان 
»کمک مالی اضطراری کانادا«

را پس داد

مــداد- ثبت نــام و دریافــت کمک 
اضطــراری دولت کانادا موســوم به 
CERB بر اســاس اعتمــاد متقابل 
طراحــی شــده و دولت بــا اعتماد 
بــه ادعای متقاضی مبنــی بر اینکه 
مشمول دریافت این کمک است، پول 
را به حســاب متقاضی واریز می کند. 
اوقات  اما شرایط مشــموالن برخی 
می تواند گیج کننده باشد و باعث شده 
باشد تا عده ای به اشتباه ثبت نام کرده 
و پول را هم دریافت کرده باشــند یا 
اینکه  شــغل جدیدی پیــدا کرده و 
ترجیح داده اند تا به بازار کار بازگردند.
از ســوی دیگــر و بــا تصویب طرح 
سوبسید دســتمزد کانادا که تا 75 
درصد دســتمزد کارکنــان برخی از 
شــرکت های مشــمول را پرداخت 
می کند، بسیاری از بنگاه های تجاری 
باز خواهند شــد و دســتمزد های به 

تعویق افتــاده کارکنان خــود را از 
پانزدهم ماه مارس پرداخت خواهند 
کرد. با این حساب بسیاری از افرادی 
که از شغل جاری خود تعلیق شده و 
برای دریافت کمک اضطراری دولت 
کانادا )CERB( اقــدام کرده بودند،  
حاال کــه به ســر کار بازمی گردند و 
حقوق این مدت را دریافت می کنند، 
باید مبلغ دو هزار دالر ماهانه دریافتی 
برای دوره قبل از بازگشایی محل کار 

خود را پس دهند.
این افراد باید در اولین فرصت ممکن 
مبلغ دریافتــی از دولت را بازگرداند. 
اداره درآمد و مالیات کانادا اعالم کرده 
آنهایی که خود نسبت به بازگرداندن 
پول دولت اقدام کنند مشمول جریمه 

و سود پول نخواهند شد.
برای پس دادن پول بهتر است به یک 

شعبه بانک مراجعه کنید.

کاهش قیمت مسکن 
در راه است

این  بر  اقتصادی  کارشناســان 
باورنــد که پیامدهــای ناگوار 
کووید-۱۹ بــر اقتصاد، گریبان 
بازار مسکن را نیز می گیرد و با 
امالک  صاحبان  برخی  بر  فشار 
برای عرضه بیشــتر، به کاهش 
که  می انجامد  قیمت مســکن 
البته خبر خوبی برای خریداران 

خواهد بود.

خرید یک خانه مناســب، دغدغه ای 
اساسی برای بسیاری از خانواده های 
اجاره نشین کانادایی به شمار می رود. 
با وجود اینکه همه گیری کووید-۱۹ 
دردســرهای زیادی با خود به همراه 
داشته، اما شاید پیامدهای اقتصادی 
آن در نهایت به کاهش هر چند موقت 
قیمت مسکن در کشور و به ویژه در 
شــهرهای بزرگ و پرجمعیتی نظیر 
تورنتو، ونکــوور و مونترال بیانجامد. 
هافیتگتون پســت کانادا در مقاله ای 
به واکاوی وضعیت موجود و بررسی 
دیدگاه کارشناســان اقتصــادی در 
ایــن خصوص پرداختــه که ترجمه  

می خوانیم:
برخی کارشناســان بر این باورند که 
افزایش بیکاری و فشارهای اقتصادی 
ناشی از همه گیری کووید-۱۹ سبب 
کاهش قیمــت امالک در کوتاه مدت 
خواهد شد. به این ترتیب، آن دسته 
از کانادایی هایی که تاکنون از تامین 
بخشــی از هزینه خرید خانه ناتوان 
بودند، از قــدرت چانه زنی باالتری با 
فروشــندگان و خرید خانه مورد نظر 
با قیمتی کمتر از قیمت های چند ماه 

پیش برخــوردار خواهند بود. این امر 
به ویژه در شهرهای بزرگ که قیمت 
امالک در آن بســیار باالست، بیشتر 

نمود خواهد یافت.
اما شاید این ســئوال برای شما هم 
ایجاد شود که این افت قیمت، به چه 
میزان خواهد بود. بیشتر کارشناسان 
حوزه امــالک می گوینــد این افت 
چندان شــدید نخواهد بود. استفان 
براون )کارشناس اقتصادی( می گوید 
اقــدام بانک ها بــرای تعویق دریافت 
اقساط وام مســکن تا حدی جلوی 
فشــار زیاد به برخی صاحبان امالک 
برای فروش زیرقیمت ملک شــان را 
گرفته اســت. با این وجود، این اقدام 
بانک ها نمی تواند جلوی کاهش قیمت  

امالک را بگیرد.
این کارشــناس اقتصادی بر این باور 
اســت که قیمت امــالک در کانادا 
کاهشــی 5 درصدی را طی چند ماه 
آینده تجربه خواهد کرد. آقای براون 
می گوید این احتمال هم وجود دارد 
که خانه هایی که طی سال های اخیر 

چندین بــار، مالک جدیدی یافته اند 
با افت قیمت بیشــتری روبرو شوند. 
این کارشــناس اقتصادی با اشاره به 
افــت درآمد صنعت گردشــگری و 
در نتیجه، کاهش چشــمگیر درآمد 
صاحبان اقامتگاه های ثبت شــده در 
ایربی ان بــی )AirBNB(، به احتمال 
فروش زیرقیمت این امالک از سوی 
صاحبان شان به منظور جلوگیری از 
ضررهای بیشتر یا پوشش ضررهای 

پیشین اشاره می کند.

کاهش تعداد خریداران امالک

اما وضعیت کنونی در ماه های آینده به 
کاهش تعداد خریداران نیز می انجامد. 
اطالعات مربوط به چند هفته اخیر از 
بازار امــالک تورنتو ونکوور از کاهش 
خبر  امــالک  معامالت  چشــمگیر 
می دهد. تعداد معامالت در چند هفته 
اخیر در تورنتو، نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، افتی ۸۰ درصدی داشته 

است.

خرید و فروش امالک در ونکوور نیز 
کاهشی 5۰ درصدی را در هفته های 
نخســت آوریل تجربه کرد. بسیاری 
از صاحبان امــالک در ونکوور، طی 
این چند هفتــه از فروش ملک خود 
منصرف شده اند. تعداد امالک جدید 
ثبت شده در این بازار نیز کاهشی 6۰ 

درصدی را تجربه کرده است.
در تورنتــو نیز وضعیت مشــابهی را 
شاهد هســتیم. تعداد امالک جدید 
ثبت شده برای فروش با کاهشی 5۰ 
درصــدی روبرو بوده اســت. به این 
ترتیب، می توان گفت که حداقل در 
تورنتو،، بازار کامال به نفع خریدار شده 
است. خریداران در این بازار کم خریدار 
می توانند بر سر قیمت چانه زنی کرده 
و به گزینه های قیمتی بهتری برسند.

یکی از فعاالن بازار امالک تورنتو در 
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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 3 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 و ما را یاری دهید.

اگر وسیله نقلیه ندارید، می توانید در زمینه های دیگر کمک کنید.
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
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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«

رضا تقی زاده

پرتاب ماهواره نظامی
 آیا سپاه به سیم آخر زده است؟

اقدام بی سابقه سپاه در اعالم پرتاب موشک قاصد و »ماهواره 
نظامی نور« را می تــوان گامی تحریک آمیز در جهت دور 
زدن آشــکار سیاست های رسمی دولت روحانی تلقی کرد 
که تاکنون بر »غیر نظامی بودن فعالیت های فضایی ایران« 
و مغایر نبودن آن با قطعنامه 22۳۱ شــورای امنیت اصرار 
داشته است. قطعنامه 22۳۱ که مکمل توافق اتمی ژوئیه 
سال 2۰۱5 گروه موسوم به ۱+5 با ایران محسوب می شود 
و به شرط رعایت مفاد آن، قطعنامه های قبلی شورای امنیت 
علیه ایران معلق شــده، یکی از شــرط ها را پرهیز ایران از 
فعالیت در حوزه موشــک های بالستیک با قابلیت حمل 

کالهک اتمی قرار داده است.
سال گذشته و در آستانه سه پرتاب موشکی دیگر ایران که 
ظاهراً با انگیزه قــرار دادن ماهواره های غیرنظامی در فضا 
انجام شد، مایک پومپئو اقدام جمهوری اسالمی را »پوششی 
برای دســت یافتن به فناوری الزم برای فرستادن کالهک 

جنگی به سمت آمریکا و دیگر ملت ها« خواند.
متعاقباً سه کشور بزرگ اروپایی امضاکننده »برجام« یعنی 
آلمان و بریتانیا و فرانسه، ضمن ارسال نامه ای مشترک به 
اعضای شورای امنیت در این مورد، از دبیرکل سازمان ملل 
خواستند که مغایرت فعالیت های موشکی ایران را با مفاد 

توافق اتمی، به شورای امنیت اعالم کند.
در مقابــل، محمدجواد ظریف با یک پیام توئیتری مدعی 
شد »فعالیت های فضایی ایران غیرنظامی است و مغایر با 

قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت نیست.«
زمان اعالم پرتاب موشــک قاصد که ســه مرحله ای و از 
خانواده موشک های قدیمی موسوم به شهاب ۳ محسوب 

می شود، از چند لحاظ حائز اهمیت است.
نخســت این که سه کشور اروپایی عضو برجام، فعال شدن 
روند حل اختالف و یا »مکانیســم ماشه« را که مربوط به 
بازگرداندن پرونده اتمی به شورای امنیت است اعالم ولی 

در حالت سکون نگه داشته اند.
دوم، سررسید لغو بخشی از تحریم های نظامی علیه ایران 
است که مهلت آن برای شش ماه آینده )پنج سال پس از 

اجرایی شدن توافق اتمی( در نظر گرفته شده.
از زمان آغاز درگیری های نظامِی شــش ماه گذشــته در 
آب هــای خلیج فارس که طی آن وســایل نظامی آمریکا، 
تأسیسات نفتی عربستان و نفتکش های چند کشور مورد 
حمالت نظامی منسوب به ایران قرار گرفتند، وزیر خارجه 
آمریکا مکرراً خواستار پیشگیری از لغو تحریم های نظامی 

علیه ایران شده است.
درگیری های نظامی در آبهای خلیج فارس ظاهراً به تالفی 
محــروم ماندن ایران از صــادرات نفت و به منظور محروم 

ساختن دیگر کشورهای صادرکننده صورت گرفت.
پیش از آن، دولت روحانی با اعالم کاهش پلکانی تعهدات 
در قبــال توافق اتمی، محدودیت های عمده ای را که ایران 
متعهد به رعایت آن ها شده بود برداشت، اما حتی برداشتن 
»گام پنجــم« کاهش تعهدات اتمی هم به عادی شــدن 
تجارت خارجی ایــران با اروپا و یا خرید نفت خام ایران از 

سوی کشورهای اروپایی منجر نشد.
اقدام سپاه در اعالم »نظامی« بودن ماهیت پرتاب موشک 
»قاصد« و ماهواره »نور« که در توضیح خاصیت و یا حتی 
موجودیــت آن هنوز مدرک روشــنی ارائه نشــده، دارای 
جنبه سیاسی مشــخص و حاوی پیام روشن تهدیدآمیز 
برون مرزی و همسو با خط مشی اخیر علی خامنه ای است 
که در ســخنرانی سه هفته گذشته خود با حضور سفیران 
کشــورهای اســالمی تأکید کرد: »این که گفته می شود 

دشمنی نکنید، حرف نادرستی است.«
ســپاه با اقدام اخیر قصد دارد نشــان دهد که ابتکار عمل 
در حوزه سیاســت خارجی را به خصوص در مورد پرونده 
اتمی و فعالیت های موشکی، از دولت به خود منتقل کرده 
و موفقیت »قاصد« برای در مدار قرار دادن ماهواره نور خط 
پایان بر چهار مرحله شکست دولت در مبادرت به اقدامی 

بیش وکم مشابه است.

هدف های مبهم

بدون شک برنامه ریزی برای انجام پرتاب موشک قاصد از 
مدتی قبل صورت گرفته بود، چنان که حاتمی، وزیر دفاع 
جمهوری اسالمی، روز چهارشنبه 2۳ بهمن )۱2فوریه( در 
حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: »ماهواره و ماهواره  بر یک 
موضوع غیرنظامی اســت؛ البته امکان دارد از ماهواره  ای با 

اهداف دفاعی هم استفاده کنیم.«
ایران نخســتین ماهواره خود را در ســال 2۰۰5 با کمک 
روســیه و استفاده از پرتابگر روســی در مدار قرار داد و در 
سال 2۰۰۹ از محل پرتاب موشکی سمنان و با استفاده از 
موشک خودی اقدام به قرار دادن ماهواره ای کوچک به وزن 

کمتر از پنجاه کیلوگرم در فضا کرد.
اقدام فضایی ســال 2۰۰۹ در سال های 2۰۱۱ و 2۰۱2 در 
دولت احمدی نژاد پیگیری شــد و در ســال 2۰۱5 دولت 
روحانی نیز برنامه فضایی را از ســر گرفت ولی چهار اقدام 
آخر فضایی دولت بدون استثنا به شکست انجامید و بدون 
ارائه توضیحات مســتند، شکســت های یادشده به منابع 
خارجی )آمریکا( هم نســبت داده شد - اتهامی که دولت 

ترامپ کمترین تالشی برای رد آن صورت نداد.
تازه ترین پرتاب موشــک بالیســتیک ایران از سوی سپاه 
کمتر از یک هفته بعد از معرفی دستگاه کرونایاب موسوم 
به »مستعان ۱۱۰ « توسط فرمانده سپاه پاسداران صورت 
می گیرد که به نوبه خود انتقادهای تندی را از سوی منابع 
دولتی و غیردولتی با استناد به جعلی بودن آن علیه سپاه 

برانگیخت.
حسین سالمی، فرمانده سپاه که چند روز پیش نوید دیدن 
ویــروس کرونا در فاصله صد متر و در زمان پنج ثانیه را به 
کمک اختراع »دانشمندان بسیج« داده بود، روز چهارشنبه 
در حاشــیه اقدام فضایی تازه گفت: »به مدد امداد الهی و 
تالش دانشمندان ســپاه، امروز از آســمان زمین را نگاه 

می کنیم.«

ســپاه با اقدام اخیر قصد دارد نشان دهد که ابتکار عمل در حوزه سیاست خارجی را به خصوص در مورد 
پرونده اتمی و فعالیت های موشکی، از دولت به خود منتقل کرده و موفقیت »قاصد« برای در مدار قرار دادن 

ماهواره نور خط پایان بر چهار مرحله شکست دولت در مبادرت به اقدامی بیش وکم مشابه است.

تنش های ایران و آمریکا در خلیج فارس
 به کجا می انجامد؟

یورونیوز - شــیوع ویروس کرونا در 
ایران و آمریکا و بحران ناشــی از آن 
ظاهرا تاثیری بــر کاهش تنش های 
بین این دو کشــور نــدارد. در حالی 
که بخش اعظم جهــان این روزها با 
بحران و دغدغه های ناشی از بیماری 
کووید-۱۹ دست به گریبانند و کمر 
همت به کنترل و نابودی آن بسته اند، 
واشــنگتن و تهران همچنــان برای 

یکدیگر خط و نشان می کشند.
بعد از تنش های دریایی هفته گذشته 
در آب های خلیج فارس میان قایق های 
تندروی سپاه و کشتی های آمریکایی، 
حاال دونالد ترامپ از صدور دســتور 
شلیک و انهدام قایق های ایرانی سخن 
می گوید که بخواهند برای کشتی های 

آمریکا ایجاد مزاحمت کنند.
البته نباید این نکته را از نظر دور نگاه 
داشــت که نیروهای دریایی آمریکا 
طبق دســتور العمل کالسیک خود، 
این حق را دارنــد قایق یا هر نیروی 
»مزاحــم« دیگری را که بر اســاس 
معیارهای آنها »مهاجم« تشــخیص 
داده شــود، نابود کنند و از این منظر 
شاید تهدید توییتری ترامپ را بیش 
از آنکه آن را یک فرمان اجرایی دید، 
باید نوعی نمایش قدرت سیاســی و 

رسانه ای تفسیر کرد.
این در حالیست که ساعاتی پیش از 
توییــت تهدیدآمیز رئیس جمهوری 
آمریکا، ایران اعالم کرد توانسته یک 
ماهواره نظامی را به فضا ارســال و به 
صورت موفقیــت آمیز در مدار زمین 

قرار دهد.
این اقدام ایران بعد از دست کم چهار 
تالش ناموفق برای ارســال ماهواره 
مخابراتــی صورت گرفته اســت. اما 
در شرایطی که تهران همواره تاکید 
کرده برنامه هــای فضایی اش ماهیت 
صلح آمیز دارد ارســال ماهواره ای که 
به بیان مجریان این طرح، با مصارف 
نظامی مورد استفاده قرار گرفته چه 

پیامی دارد؟
ایــن ســوالی بــود کــه خبرنگار 
آسوشــیتدپرس در توییتــر از وزیر 
ارتباطات ایران پرســید. محمد جواد 
آذری جهرمــی البتــه به شــیوه ای 
دیپلماتیک سخن گفت و تنها به بیان 
این نکته بسنده کرد که برنامه فضایی 
نظامی ایران هم جنبه دفاعی دارد و 
مســئولیت پی گیری و اجرای آن بر 

عهده نیروهای مسلح است.
دور از ذهــن نبود کــه انجام چنین 
عملیاتی واکنش ایاالت متحده را به 
همراه خواهد داشــت. مایک پمپئو، 
وزیر خارجه آمریکا، ساعاتی بعد، ایران 
را به نقض قطعنامه های شورای امنیت 

متهم کرد و به تهران هشدار داد باید 
برای این اقدام »جواب پس دهد.«

وزیر خارجه آمریکا استدالل می کند 
این ماهواره از سوی یک نهاد نظامی 
کــه از طــرف آمریکا در فهرســت 
»سازمان های تروریستی« قرار گرفته 
به فضا پرتاب شده و در نتیجه مغایر 
با قطعنامه های شورای امنیت سازمان 
ملل متحد است. آقای پمپئو البته به 
این اشــاره ای نمی کند که واشنگتن 
خود چند سالی اســت به قطعنامه 
22۳۱ شورای امنیت در تایید برجام 
بی اعتنا بوده و به رغم نظر این شورا 
از توافق هســته ای با ایــران خارج و 
تحریم های پیشین را علیه این کشور 

بازفعال کرده است.
از ســوی دیگر حســین ســالمی، 
فرمانده ســپاه پاســداران ایران پس 
از انجام عملیات ارســال ماهواره به 
فضا، در یادداشت کوتاهی، این اتفاق 
را »افتخــاری بزرگ بــرای ایران« و 
همچنین »نقطه آغاز و شکل گیری 
یک قدرت جهانی« دانســت. اظهار 
نظری کــه از بلندپروازی های ایران 
حکایــت دارد و کمترین نشــانه ای 
از کوتاه آمــدن در مقابل فشــارهای 
بین المللی و تحریم هــای آمریکا در 
آن دیده نمی شــود، سیاستی که در 
خوش بینانه تریــن حالت، کمکی به 
کاهش تنش ها و کنترل خصومت ها 

نمی کند.
اما تنش های ایران و آمریکا در نزدیکی 
آب های سرزمینی ایران اتفاق تازه ای 
نیســت، این بحران حتی در دوران 
زمامداری باراک اوباما در کاخ سفید 
هــم بارها میان تهران و واشــنگتن 
تکرار شده بود، اما نکته نگران کننده 
احتماال توالی و شــدت بخشی این 
تنش ها در زمانه تصاعد بحران میان 

تهران و واشنگتن است.
در شرایطی که پس از خروج ایاالت 
متحده آمریکا از برجام، دو کشور روند 
تقابلی بی سابقه ای را تجربه می کنند، 
روزشمار تاریخی از زبانه زدن روزاروز 
شــعله های بحران در روابط دوجانبه 
حکایت دارد. ترور قاســم سلیمانی، 
ارشدترین فرمانده نظامی ایران و در 
مقابل حمله موشکی نیروهای سپاه 
پاســداران به پایــگاه نظامی آمریکا 
در عراق فصــل تازه ای از مجادالت و 

تنش های فیمابین بوده است.

حاال در میانه بحران جهانی و همه گیر 
کرونــا، دو طرف هیچ اســتفاده ای 
از فضــای پیش آمده بــرای کاهش 
خصومت هــا نکردنــد. در حالی که 
ایــران برای مبارزه بــا کووید-۱۹ از 
صندوق بین المللی پول درخواســت 
وام 5 میلیــارد دالری کــرد، آمریکا 
تحریم هــای جدیدی را علیه ســپاه 
پاسدارن و شخصیت ها و نهادهایی که 
با این نهاد ایرانی همکاری دارند وضع 
کرد. این در حالیست که حتی شیوع 
کووید-۱۹ هم بــر دیگر مولفه های 
تنــش و خصومت میــان دو طرف 
افزوده شــد. از یکســو دونالد ترامپ 
ایران را متهم کــرد که در بیان آمار 
ابتال به کرونا به جهان دروغ می گوید 
و از ســوی دیگر رهبر ایران، احتمال 
ســاختگی بودن ویــروس کرونا در 
آزمایشگاه های ایاالت متحده را طرح 

کرد.
تحلیل و تفسیر کنونی منازعات میان 
ایران و آمریکا، از هر زاویه و چارچوبی، 
هیچ نکته امیدوارکننده ای را در جهت 
کنترل خصومت ها بــه ذهن متبادر 
نمی کنــد و بر عکس فضــا را بیش 
از همیشــه برای باالتر رفتن سطح 
تنش ها مســاعد به تصویر می کشد. 
از سوی دیگر نزدیک بودن انتخابات 
می تواند  آمریکا  جمهوری  ریاســت 
کردن  شــعله ورتر  برای  کاتالیزوری 
آتش بحران میان تهران - واشنگتن 

باشد.
تاریخ مبارزات انتخاباتی نشــان داده 
که سیاستمداران در ادوار نزدیک به 
انتخابــات از هر اقدامی که بخت آنها 
را برای پیروزی در آن کارزار باال ببرد 
اســتقبال می کنند؛ قاعده ای که به 
صورت تاریخی برای آمریکا نیز صدق 

کرده است.
نباید از نظر دور داشت اوضاع اقتصادی 
مناسبی که در سالهای اخیر ترامپ به 
آن می بالید تحــت خطر جدی قرار 
گرفته و ویروس کرونا و نفت در حال 
بر باد دادن دست آوردهایی است که 
ترامپ امیدوار بود با کمک آنها حضور 
خود در کاخ سفید را برای چهار سال 
دیگر تمدید کند. اما با نزدیک شدن 
هرچه بیشــتر به انتخابات ریاســت 
جمهوری پاییز، ناظران سیاسی ضد 
جنگ نگرانند رئیس جمهوری آمریکا 
برای تاثیرگذاری بــر روند انتخابات، 
دســت به اقدامی نظامی علیه ایران 
بزند. اقدام نظامی که هرچند از منظر 
واشنگتن محدود باشد، اما بعید است 
اثرات و تبعات آن کنترل شــده باقی 

بماند.
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چهار راهبرد 
دستگاه تبلیغاتی حکومت اسالمی

 در مواجهه با بحران کرونا

دســتگاه تبلیغاتی نظام جمهوری اسالمی ایران در دوران 
کرونا بیش از همیشــه فعال بوده است. سایت های دولتی 
و شــبه دولتی 24 ساعته مشــغول به کار بودند و بر طبق 
روال معمول و راهبردهای این دســتگاه عمل می کردند: 
نشــر اطالعات منفی در مورد کشــورهای غربی، به زیر 
قالی فرســتادن اطالعات مربوط به چین و روسیه و محور 
کشــورهای دیکتاتــوری و اقتدارگرا )کــه از آن با عنوان 
محور »مقاومت« یاد می شود( و پرده پوشی و دستکاری و 

مهندسی اطالعات و اخبار داخلی. 
این دســتگاه، چهار راهبرد عمده را دنبال می کرده است. 
راهبردهای عمده عبارت بودند از ۱( سرزنش مردم عادی 
برای گســترش و شیوع این ویروس بدون اشاره به منشاء 
گســترش آن تا حدی که وقتی یکــی از مقامات وزارت 
بهداشت ارقام دولت چین را یک شوخی تلخ دانست، همه 
نهادهای حکومتی به وی حمله و از دولت و ســفیر چین 
حمایت کردند؛ 2(  اعتبارگیری از آنچه به اجبار انجام دادند، 
یعنی بستن مراکز مذهبی، البته با فاصله زیاد از زمان شیوع 
ویروس؛ ۳( نمایش اقتدار و قدرت نظام و نیز تحریک غرور 
ملی با تمسک به هر روش؛ و 4( نشر و پخش این ادعا که 
جمهوری اسالمی ایران پیشرفته ترین کشور دنیاست و در 

تولید علم و فن آوری حرف اول را در دنیا می زند. 

سرزنش مردم

در دور ه بحران انتقادات بسیاری از سوی بوق های تبلیغاتی 
رژیــم متوجه مردم عــادی در ایران شــد؛ مانند انتقاد از 
مســافرت رفتن آنها در مقیاس هــای میلیونی، رفتن آنها 
به زیارتگاه ها و بی توجهی بــه توصیه های مربوط به عدم 
گردهمایی. در جامعه ای که مســئولیت پذیری به معنای 
بازندگی اســت، دشوار بتوان این گونه انتقادات را به سوی 
مردم عادی روانه کرد. همچنین، در جامعه ای که مردم مدام 
از حکومت دروغ و توطئه بافی می شنوند، چگونه می توان از 

مردم انتظار داشت توصیه های مقامات را جدی بگیرند؟ در 
شرایط هرج و مرج که به امری عادی و تکراری در جامعه 
ایران تبدیل شده است، دشوار بتوان از مردم انتظار داشت 

که قوانین و مقررات را رعایت کنند. 
نکته دوم، رهاشدگی جامعه ایران، توسط مدیریت سیاسی 
از سطح شهرداری ها تا دفتر رهبر، در همه ابعاد مواجهه با 
شیوع ویروس بوده است. در چنین شرایطی، طبیعی است 
که افراد احســاس کنند با محدود کردن خود نمی توانند 

نقش چندانی داشته باشند. 
نکته ســوم، رفت و برگشــت های حکومت در محدودیت 
تردد بــود. تنها بعد از حــدود دو ماه از شــیوع ویروس، 
محدودیت های تردد از ۸ فروردین ۱۳۹۹ به اجرا گذاشته 
شــد و بعد از دو هفته رفع شــد. در چنین شرایطی، در 
کشــوری که دولت مرکزی همه امکانات و اختیارات را در 
اختیار دارد و همه چیز در تهران تصمیم گیری می شود، از 
تک تک شــهروندان چه انتظاری می توان داشت؟ وقتی از 
مقامات پیام های متعارض در باب قرنطینه و عدم قرنطینه یا 
ماندن در خانه در برابر عدم محدودیت برای سفر می شنوند 
و بوق های تبلیغاتی حکومت وظیفه اطالع رســانی ندارند، 
نمی توان آنها را برای رفتارهای ناهماهنگ یا پرسش برانگیز 

سرزنش کرد. 
نکته چهارم، روزمزد بــودن بخش قابل توجهی از جامعه 
اســت؛ به این معنا که اگر یک روز کار نکنند، معیشتشان 
دچار اختالل می شــود. دولت نیز علی رغم دعوت از مردم 
به نشستن در خانه، خرج زندگی آنها را تامین نمی کند. در 
این شرایط، کسی نمی تواند مردم را برای آمدن به کوچه و 

خیابان سرزنش کند. 
ایران تنها جامعه ای اســت )از میان حدود ۱۸۰ کشوری 
که با ویروس کرونا درگیر شــده اند( که بیش از ۸۰۰ تن 
از شــهروندانش برای مقابله با کرونا به الکل خوراکی پناه 
آورده انــد و مرده اند. علت اصلی این امر، تابو بودن مصرف 
الکل، غیرقانونی بودن تولید الکل خوراکی )در قالب شراب، 

عرق و آبجو( و بی اعتمادی اکثریت غالب به رسانه هاست. 
غیر از آن، بــه گزارش عفو بین الملــل ۳6 زندانی که در 
اعتراض به شرایط زندان یا به دلیل ترس از گرفتن بیماری 

فرار کرده اند، توسط ماموران کشته شدند. 

اعتبارگیری از آنچه به اجبار انجام شد

مقامات جمهوری اسالمی ایران و روحانیون شیعه حاکم در 
برابر بسته شدن مراکز دینی حدود دو ماه مقاومت کردند، 
تا این بیماری از طریق ضریح معصومه و دیگر اماکن مقدس 
به سراسر کشور شیوع یافت. با فشار افکار عمومی، به تدریج 
این مراکز بسته شدند. نکته جالب آن است که بعد از بسته 
شدن این مراکز به اجبار و فشار افکار عمومی، عوامل ماشین 
تبلیغاتی از این بسته شدن ها به نفع اسالمگرایی بهره گیری 
کردند، با این دیدگاه که در جمهوری اسالمی ایران دین و 
بهداشت و مصالح عمومی نه تنها تعارضی ندارند، بلکه کامال 
هم جهت هستند. این بزرگ ترین دروغی است که در چهل 
سال به مردم ایران و جهان تحویل داده شده و با رفتارهای 

حکومت در تضاد است. 

تحریک غرور ملی یا فریب افکار عمومی

چرا اخبار و اطالعات داخلــی در بوق های دولتی گزارش 
نمی شوند؟ تا ســال ها، راهبرد استمرارطلبان این بود که 
سخنان و مواضع سران و مسئوالن جمهوری اسالمی ایران 
را نبایــد جدی گرفت، چون برای مصرف داخلی اســت و 
منظورشان آن چیزی نیســت که می گویند. در سال های 
اخیر ایــن راهبرد تا حدی تغییر یافتــه و همه مواضع و 
سیاســت های جمهوری اسالمی ایران، از جمله اغراق ها و 
دروغگویی ها و پرده پوشی ها را در پناه غرور ملی و استقامت 

تفسیر می کنند. 
استمرارطلبان و ماله کشان نظام جمهوری اسالمی ایران، 
همه حقایق فوق را با این توجیه توضیح می دهند که مقامات 
جمهوری اسالمی ایران می خواهند کشور را قدرتمند نشان 
دهند و غرور ملی را تقویت کنند. این سخن بدین معناست 
که یک ملت برای احساس غرور ملی، به جای حقایق، باید 
به دروغ و مهمل بافی و خالی بندی اتکا کند. در کدام کشور 
فریب افکار عمومی چنین کارکردی داشته است؟ نتیجه 
این گونه مواضع در ایران تحت جمهوری اسالمی ایران، چه 
بوده است غیر از فالکت و بدبختی جمعی و انحصار قدرت 

در دست یک گروه کوچک؟

معرفی جمهوری اسالمی ایران در نوک پیکان پیشرفت 
علمی و فناوری

در دوران کرونا آن قدر آش اداهای کشف واکسن و داروی 
کرونا و تولید کیت های آزمایشی و آمادگی برای صدور آن 
توسط بسیجیان شور شد که پزشک معتمد خامنه ای و وزیر 
سابق بهداشت، در نامه ای به روحانی درخواست کرد جلو 
این گونه تبلیغات بی اساس گرفته شود. از روایت های غالب 
جمهوری اسالمی ایران، پیشرفته تر بودن آن نسبت به همه 
کشورهاست و در دوره های بحران، این ادعاها فوران زده و 

حتی برای مقامات نظام نگران کننده و تهوع آور می شود.
ایــن نامه مانع از اقدامات تبلیغاتــی حکومت برای ادعای 
پیشرفته ترین کشور دنیا بودن نشد، به گونه ای که در فاصله 
دو روز سپاه و ارتش برای نشــان دادن آمادگی در جنگ 
بیولوژیک، دســتگاه ویروس یاب و ویروس کش »اختراع« 
کردنــد و در تلویزیــون دولتی به نمایش یــا گزارش آن 

پرداختند.

چرا اخبار و اطالعات داخلی در بوق های دولتی گزارش نمی شوند؟ تا سال ها، راهبرد استمرارطلبان این بود که سخنان 
و مواضع سران و مسئوالن جمهوری اسالمی ایران را نباید جدی گرفت، چون برای مصرف داخلی است و منظورشان 
آن چیزی نیست که می گویند. در سال های اخیر این راهبرد تا حدی تغییر یافته و همه مواضع و سیاست های جمهوری 

اسالمی ایران، از جمله اغراق ها و دروغگویی ها و پرده پوشی ها را در پناه غرور ملی و استقامت تفسیر می کنند. 
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آیا می توان ابتال به کرونا را 
از روی پوست بیمار تشخیص داد؟

ابتال به کویــد ۱۹ تأثیرات فراوانی بر 
بدن انســان دارد. از شایع ترین عالئم 
این بیماری با اســنتاد بــه گزارش 
انستیتو روبرت کخ آلمان، می توان به 
تب، خستگی عمومی، سرفه، سردرد 
و درد مفاصل و همچنین اختالل در 
حس بویایی و چشایی یا اسهال اشاره 

کرد. 
اکنــون امــا گزارش هایــی از دیگر 
نشــانه های غیرعادی ایــن بیماری 
منتشرشده اســت. برای نمونه یک 
به پدیدارشــدن  ایتالیایی  پزشــک 
لکه های آبی/ کبود رنگی که بر روی 
پاهای یک مبتال به کوید ۱۹ که تنها 
۱۳ سال سن دارد، اشاره کرده است. 
پس از انتشــار این گزارش چندین 
گزارش مشــابه در مورد این بیماری 
در میان کودکان و نوجوانان منتشــر 
شد. آنگونه که سباستیانو رکالکاتی، 
متخصص پوست ایتالیایی، می گوید، 
در یــک بیمارســتان، در ۱۸ مورد 
از ۸۸ مورد بیمــار مبتال به ویروس 
جدیــد کرونا، تغییراتی در پوســت 
بدن مشاهده شده که غالبا فرم های 

متفاوتی دارند. 
مشــاهدات مشــابهی هم از آمریکا 
گــزارش شــده اســت. »آکادمــی 
درماتولــوژی آمریــکا«، یــک بانک 
اطالعاتــی  به راه انداخته اســت که 
پزشکان یافته هایشــان در این حوزه 
از بیمــاران کویــد ۱۹ را در آن وارد 

می کنند.
از سوی دیگر باید گفت که اگزانتم یا 
واکنش  پوستی با ابتال به بیماری های 
ویروسی، چیزی غیرعادی هم نیست. 
این واکنش ها غالبا نه پیامد مستقیم 
بیماری که نتیجه  غیرمســتقیم یک 
عفونت  هســتند؛ برای مثال وقتی به 
وجود می آیند که سیستم ایمنی به 
عوامل بیماری زا واکنش نشان می دهد 
یا پرفیوژن ضعیف، باعث آسیب های 

پوستی می شود.
به همین دلیل، برند زالتس برگر، مدیر 
»انجمن بیماری های عفونی آلمان« 
شــده   توصیف  »تغییرات  می گوید: 

مطمئنا در طبقه بندی عالئم خاص 
کوید ۱۹ قرار نمی گیرند و نادرند.«

با این وجود برخی رســانه ها پس از 
انتشار گزارش های مربوط به تغییرات 
پوســتی چنین نتیجه   گرفته اند که 
این مسئله می تواند یک روش/مالک 
جدید دیگر برای تشــخیص ابتال به 
کوید ۱۹ باشــد یا حتی امکانی برای 

تشخیص زودهنگام.
زالســبرگر از »انجمــن بیماری های 
عفونی آلمــان« اما با اشــاره به این 
موضوع که چنین تغییرات پوســتی 
را تاکنون در بیماران مشاهده نکرده 
اســت، امیدواری به کشف یک روش 
تشــخیص جدید را شدیدا زیرسوال 
می برد. این پروفســور بیمارســتان 
وابسته به دانشــگاه شهر رگنزبورگ 
آلمان، تغییــرات پوســتی را نه راه 
مطمئنی برای تشخیص بیماری و نه 
تشخیص زودهنگام کوید ۱۹می داند.

پژوهش هایی که تازه اول راهند
گردآورندگان مقالــه ای که در آن به 
تغییرات پوســتی در میان بیماران 
مبتال به کوید ۱۹ اشــاره شده است 
هم نسبت به نتیجه گیری شتاب زده از 
این یافته ها هشدار می دهند و توصیه 
می کنند که پژوهش های بیشتری در 

این رابطه صورت گیرد.
آنهــا همزمان اما به ایــن خطر هم 
اشاره می کنند که در صورت نامربوط 
دانســتن این مســئله، با مشــاهده  
تغییرات پوســتی، ایــن تغییرات به 
عنــوان عالئــم بیماری هــای دیگر 
بررسی شوند و معایناتی در ارتباط با 
ویروس های کرونا بر روی آنها صورت 

نگیرد.
رکالکاتی، متخصص ایتالیایی هم در 
گزارش، این امــکان را که تغییرات 
پوستی می توانند مربوط به عالئمی 
باشند که به هنگام ابتال به بیماری های 
ویروسی بروز می کنند، رد نمی کند. به 
گفته ی او تحقیقات تازه اول راهند و 
بانک داده ها بــرای نتیجه گیری های 
الزام آور از موارد ثبت شده، هنوز کامل 

نیست.

تازه های پزشکی و توصیه ها در مورد کووید-۱۹

کووید ۱۹ در طوالنی مدت 
با بدن چکار می کند؟

به گفته کارشناســان بیماری کووید 
۱۹ حتی بعد از بهبودی، ممکن است 

باعث آسیب های طوالنی مدت شود.
به گزارش هافینگتون پست؛ محققان 
بعد از آنکه با بررســی نشــانگرهای 
بیولوژیکی بیماران بهبود یافته، شاهد 
ضعــف عملکرد کبد و آســیب های 
شــدید قلبی و ریوی برخــی از آنها 
بودند، اعالم کردند که با از بین رفتن 
عفونت کووید ۱۹، مشکالت بهداشتی 

ناشی از این بیماری پایان نمی یابد.
هنگامی که بــدن در معرض عفونت 
کووید ۱۹ قرار می گیرد، دچار التهاب 
بسیار شدید ناشی از مبارزه سیستم 
ایمنــی بدن بــا ویروس می شــود. 
واکنش های التهابــی در برخی افراد 
آنقدر شدید است که منجر به فیبروز 
ریوی می شود. کووید ۱۹ همچنین 

اســترس شــدیدی بر قلب تحمیل 
می کند. متخصصان دانشگاه هاروارد 
می گویند التهاب ایجاد شــده توسط 
ویروس کرونــا باعث ضعف عملکرد 
قلب و افزایش خطر لخته شدن خون 

می شود.
دکتر لن هوروویتز، متخصص داخلی 
بیمارستان لنوکس هیل در نیویورک 
می گوید: «برخــی از افراد که با یک 
دوره شدید کووید ۱۹ مبارزه کرده اند، 
ممکن است به آریتمی قلبی، نارسایی 
احتقانی قلب و میوکاردیت )التهاب 
عضله قلب( و همچنین آســیب های 
عصبی ماننــد اختالل هوشــیاری، 

سردرد، سرگیجه و ... مبتال شوند.»
عالوه بر این، ویــروس کرونا به طور 
مســتقیم به کلیه ها حمله می کند. 
مطالعات نشــان داده این ویروس با 

اتصــال به یک نوع گیرنــده بر روی 
ســلول ها به نــام ACE2 بــه بدن 
نفــوذ می کند. این گیرنده نه تنها در 
سلول های قلب و ریه، بلکه در کلیه ها 

نیز یافت می شود.
محققان دانشــگاه جان هاپکینز نیز 
تاکیــد می کنند که اســتراحت در 
بستر می تواند عواقب جدی برای بدن 
داشته باشد و منجر به تحلیل عضالت 

و ضعف استخوان ها شود.
به گفته کارشناسان حوزه بهداشت، 
اگرچه بســیاری از بیماران مبتال به 
کووید ۱۹ بهبود می یابند، اما به دلیل 
این که ماهیت این بیماری و عوارض 
طوالنی مــدت آن هنوز به درســتی 
درک نشــده، بهتر است که با جدی 
گرفتن نکات پیشگیرانه، هیچ وقت به 

آن مبتال نشویم.

ورزش منظم، بهترین راه مهار
 عوارض کشنده کووید ۱۹

ســندرم دیسترس تنفســی حاد یا 
ARDS عامــل اصلی مرگ و میر در 
بیماران مبتال به کووید-۱۹ است. اما 
تحقیقات جدید نشان می دهد ورزش 
با تحریک یک آنتی اکسیدان خاص در 
بدن، خطر ابتال به این عارضه کشنده 

را کاهش می دهد.
به گزارش بیزینس اینسایدر و به گفته 
پروفســور ژان یــان، متخصص قلب 
و عروق و محقق دانشــکده پزشکی 
دانشگاه ویرجینیا، شما باید در کنار 
تمام رفتارهــای محتاطانه در دوران 
همه گیــری، از قبیل ماندن در خانه، 
شستشوی مداوم دســتها و رعایت 
فاصله اجتماعی، رفتار کلیدی دیگری 
را به یاد داشته باشید: ورزش و فعالیت 

بدنی منظم.
پروفســور یان به تازگی ثابت کرده 
کــه ورزش باعــث افزایــش تولید 
آنتی اکســیدانی به نام »سوپراکسید 
 EcSOD دیسموتاز خارج سلولی« یا
می شود که می تواند در برابر سندرم 
دیسترس تنفسی حاد و سایر عوارض 
محافظت ایجاد کند. این سندرم در 

45 درصد موارد، کشــنده اســت و 
۸5 درصد بیماران بستری در بخش 
مراقبت های ویــژه را تحت تاثیر قرار 

می دهد.
آنتی اکســیدان EcSOD، از بافت ها 
در برابر استرس اکسیداتیو محافظت 
می کند و باعــث کاهش التهاب حاد 
در بدن می شــود. ورزش همچنین 
می تواند به گردش این آنتی اکسیدان 
در بدن کمک کند و از سایر بافت های 

درگیر بیماری محافظت نماید.
به گفته پروفســور یان، در حالی که 
تمرین های هوازی بهترین راه افزایش 
تولید EcSOD است، تمرین با وزنه 
نیز نباید فراموش شــود. وی حداقل 
ورزش برای ۳۰ دقیقه در روز را برای 
کسانی که به ویروس مبتال نشده اند، 
توصیه کرد. همچنین افرادی که آلوده 
هســتند و عالئم خفیفی دارند، باید 
ســعی کنند در حد متوسط فعالیت 
بدنی داشته باشــند، زیرا استراحت 
طوالنــی مــدت می توانــد عوارض 
درازمــدت دیگری به دنبال داشــته 

باشد.

آیا ویروس کرونا از طریق غذا 
منتقل می شود؟

با ادامه شیوع ویروس کرونا در سراسر 
جهان، مردم به طور فزاینده ای نگران 
انتقال عفونــت از طریق خرید مواد 
غذایی یا حتی کیســه های ســوپر 
مارکت و مواردی از این دست هستند.
بــا توجه بــه تعطیلی بســیاری از 
شهرهای کشــورهای مختلف جهان 
بــرای جلوگیری از شــیوع ویروس، 
بسیاری از افراد به طور عمده نیازهای 
خــود را از طریــق اینترنــت تامین 
می کنند و خدمــات »تحویل« رونق 
گرفته است که تا نیازهای مختلفی از 
جمله تهیه مواد غذایی را تامین کند. 
شــاید برجســته ترین ســوالی که 
مستقیما افراد با آن مواجه می شوند 
این اســت که آیا »غــذا« که مثالً از 
طریق ســرویس »تحویل« سفارش 
داده می شــود، عفونــت را منتقــل 

می کند؟
سازمان بهداشت جهانی برای پاسخ 
به این سوال میلیون ها نفر در سراسر 
جهان، در یک فیلم کوتاه در حساب 
توییتر خود این موضوع را روشن کرد. 
دکتر ماها طلعت، مشــاور منطقه ای 
سازمان بهداشــت جهانی، گفت که 
ویروس کرونــا از طریق غذا منتقل 
نمی شــود. ترجیحا، بایــد حداقل از 
شــخصی که غذا را به شما می دهد 
یک و نیم متــر فاصله بگیرید و بعد 

از آن غذا باید از کیســه  بیرون بیاید 
و کیسه ها به طور مستقیم دفع شوند، 
پس از آن دستها باید به خوبی شسته 
شــوند و آنچه را که سفارش داده اید 

بدون هراس بخورید.
همچنین توصیه شــده اســت که 
کیسه های تحویل را مستقیماً پرتاب 
کنید، نــه اینکه آنها را بشــویید یا 

استریل کنید.
درمــورد میــوه یا ســبزیجات، این 
متخصص ســازمان بهداشت جهانی 
گفته است که کافی است آنچه را که 
می خواهیم بخوریم، شست وشو دهیم. 
سازمان بهداشــت جهانی همچنین 
گفته است که ویروس کرونا از طریق 
کفش منتقل نمی شود. ماها طلعت 
با تأکید بر اینکه ســطوح باید کاماًل 
با صابــون و آب تمیز شــود، افزود: 
»افرادی که آنها را تمیز می کنند باید 
از دستکش سنگین استفاده کنند و 
ســپس با کلر رقیق پاک شوند.« به 
همین دلیل، وی بر وجود شســتن 
دست ها به طور مداوم با آب و صابون 

تأکید کرد.
وی در مورد روش های انتقال ویروس  
تاکید کرد کــه این ویروس از طریق 
کفش یا پوست منتقل نمی شود بلکه 
فقط از طریق دســتگاه تنفسی این 

انتقال انجام می شود.

توصیه های مهم در مورد ماسک

استفاده نادرست از ماسک کارائی آن 
را پایین آورده و حتی ممکن اســت 
خطر آلودگی را باال ببرد. برای استفاده 

صحیح باید به موارد زیر توجه شود:
قبل از زدن ماسک، دست ها با آب و 
صابون شسته یا با ژل ضدعفونی تمیز 

شوند.
بینی و دهان تا زیر چانه باید بخوبی با 
ماسک پوشانده و کیپ شود تا درزی 

وجود نداشته باشد.
وقتی ماسک زدید به آن دست نزنید 
و اگر دســت زدید آن را بشــویید یا 

ضدعفونی کنید.
هیچگاه بــرای صحبت یــا خوردن 
ماسک را برندارید یا به زیر چانه نبرید.

ماســکی که مرطوب و تر شده است 
باید عوض شود.

برای برداشــتن ماسک به جلوی آن 
دســت نزنید: بند  یا کش را از پشت 
سر یا گوش گرفته، بآرامی ماسک را 
آزاد کــرده و به جلو برده و از صورت 

دور کنید.
ماســک های یکبار مصرف را باید در 
ســطل دردار و درون کیســه زباله 
انداخت و پس از آن دست ها را شست 

یا با ژل ضدعفونی دست تمیز کرد.

باید توجه داشت که استفاده از ماسک 
همواره باید همراه با رعایت سایر نکات 
بهداشتی از جمله شستشوی دست 
و پاکیزگی وسائل شخصی و رعایت 

فاصله مناسب باشد.
در بعضی از کشــورها بدلیل کمبود 
ماســک جراحــی و N95 و ضرورت 
استفاده کادر درمانی از این ماسک ها، 
به عموم مردم توصیه میشــود تا از 
ماسک های خانگی اســتفاده کنند، 
بخصــوص در مکان هــای شــلوغ و 
جاهایی که حفظ فاصله ممکن نیست.

ماسک  پارچه ای خانگی باید:
بینــی و دهان را تا زیر چانه و پهلوی 
صورت بخوبی بپوشــانند و در عین 

حال مانع تنفس عادی نشوند.
با بند و یــا کش براحتی قابل زدن و 
برداشتن باشند بی آنکه سبب آلودگی 

دهان و بینی  و چشم شود.
چند الیه باشد.

بدون آســیب و تغییر شــکل قابل 
شستن و خشک کردن باشد.

ماســک های پارچه ای بایــد با مواد 
شــوینده یا در ماشــین لباسشویی 
شســته شــوند و نیاز به ضد عفونی 

ندارند.

یافته های جدید سوییس و آلمان
 از کالبدشکافی قربانیان کرونا 

تا چندی پیش انســتیتو روبرت کخ 
قربانیان  آلمان موضوع کالبدشکافی 
کوید ۱۹ را با این اســتدالل که این 
معاینات و پژوهش ها خود پزشکان را 
هم به خطر می اندازد و ممکن است 
آنها هم به بیماری دچار شــوند، رد 

می کرد.
در کشــورهای دیگر مانند سوییس 
امــا از چندی پیش کالبدشــکافی 
قربانیان آغاز شده اســت. به اعتقاد 
الکساندر تسانکوف، سرپرست بخش 
کالبدشکافی بیمارستان دانشگاه بازل 
)بال( معتقد است، تنها با کالبدشکافی 
اســت که می توان با دقــت به علل 
»فیزیولوژی مرگ« پی برد. به اعتقاد 
این پزشــک افزون بر ایــن، اینگونه 
تحقیقات در درمان مبتالیان حاد به 
کرونا هم مهم اســت. دانشگاه بازل 
تاکنون جنازه ی 2۰ قربانی کوید ۱۹ 

را کالبدشکافی کرده است. 
چه مواردی در قربانیان مشترک بوده 

است؟
به گفته ی الکساندر تسانکوف، یافته ها 
در این کالبدشکافی ها نشان می د هد 
که موارد زیر درهمگــی 2۰ قربانی 

مشترک بوده است: 
فشار خون باال داشته اند؛

شــمار زیــادی از آنها اضافــه وزن 
داشته اند و شاخص توده ی بدنی آنها 
)BMI( بیشتر از ۳۰ بوده است که این 

عدد در برخی به 6۰ هم می رسیده؛
یک ســوم قربانیان به بیماری دیابت 

دچار بوده اند؛
و 7۰ درصد آنها پیشــینه مشکالت 
)تاجی( دیده  سرخرگ های کرونری 

شده است.
پاتولوژیســت )آسیب شــناس(  این 
این  یافته  در جریــان  جالب تریــن 

کالبدشکافی ها را حاصل تحقیقات در 
بخش بافت شناسی می داند و می گوید: 
کالبدشکافی شده،  قربانیان  بین  »در 
کمتر قربانــی ای را می تــوان یافت 
کــه دچــار عفونــت ریوی شــده 
باشــد، بلکه آنچه زیر میکروسکوپ 
دیده ایم، اختالل شدید »ریزجریان« 

)Microcirculation( ریه است.« 
اختالل »ریزجریان« به این معناست 
که روند تبادل اکســیژن دیگر عمل 
نمی کند. به گفته ی تســانکوف: »در 
این صورت هــر قدر هم که به بیمار 
اکسیژن برسانید، این اکسیژن منتقل 
نمی شود.« به نظر این آسیب شناس، 
اینکه متخصصان بخش مراقبت های 
ویژه با دشــواری زیــادی در تنفس 
کمکی به بیماران حاد روبرو هستند 

هم به این مسئله برمی گردد.
مربوط  کالبدشکافی های  گزارش  در 
به هامبورگ آمده است که 55 تن از 
6۱ مورد، قربانیان بیماری های قلبی- 
عروقی داشته اند؛ فشار خون، سکته، 
تصلب شرایین )سختاک سرخرگ ها( 

یا یک مشکل دیگر قلبی. 
در میــان 6۱ نفر، 46 نفر پیشــینه 
بیماری هــای ریوی داشــته اند و 2۸ 
تن از 6۱ نفر مشکالت دیگری چون 
نارسایی کلیه، سیروز یا پیشینه پیوند 

اعضا داشته اند. 
در ده تن از مــوارد، قربانی مبتال به 
دیابت یا اضافه وزن زیاد بوده است و 

ده مورد هم سابقه سرطان داشته اند.
۱6 مورد از 6۱ قربانی، دچار بیماری 

دمانس )خردسودگی( بوده اند.
تاکنون در سراســر جهان تنها شمار 
کمی از پاتولوژیست ها روی مبتالیان 
به کوید ۱۹ تحقیق کرده اند. دلیل این 

مسئله مسایل امنیتی است. 
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عکس هایی که 
حال آدم ها را خوب می کند
 پروژه جدید رضا دقتی در قرنطینه

»رضــا دقتــی«، عکاس برجســته 
ایرانی از اوایل ماه مارس و با شــیوع 
ویروس کرونا، هــرروز عکس هایی را 
برای دوســتان و همکارانش با عنوان 
»پرانتز« ایمیل می کنــد تا به آن ها 
بگویــد هنوز جهان پایــان نگرفته و 

همه چیز روبه راه است.
عکس هایــی کــه هــرروز آدم ها در 
ایمیل باکسشان از رضا دقتی دریافت 
می کننــد، از مجموعــه عکس های 
او طی 4۰ ســال گذشــته است که 
دقتی از طبیعــت و آدم ها در زندگی 

روزمره شان گرفته است.
دقتی به همراه »راشل« )همسرش( در 
ابتدای تمام ایمیل های این مجموعه 
نوشته اند: »دوســتان عزیزم، در این 
روزها که ما مجبور به کنار کشیدن از 
جهان شدیم، بگذارید پیوندی مجازی 
بین کلمــات و عکس ها برقرار کنیم. 
یک روز دوباره ما پنجره ها را به سمت 

زیبایی ها دنیا باز خواهیم کرد.«
یکی از عکس های مجموعه پرانتز که 
برای بسیاری از مردم در نقاط جهان 
ازجمله ایران و افغانستان ایمیل شده، 
عکسی است که مردی در خانه ای در 
منطقه نورستان افغانستان را به تصویر 
کشــیده و زیر آن نوشته شده است: 
»این تصویر به ما نقل قولی از شــاعر 
بزرگ خلیل جبران را به یاد می آورد: 
تنهایی طوفانی خاموش است که تمام 

شاخه های مرده ما را می شکند.«
عکــس دیگری با عنــوان »اعتماد« 
تصویری از دختربچه ای با خنده ای بر 
لبانش به ســوی ما را نشان می دهد. 
برای شــرح این عکس آقای دقتی و 
راشل نوشته اند: »در پایان روز، وقتی 
ما به ریتم روزانــه زندگی مان پایان 
می دهیم، وقتی ما بــه دنبال معنی 
برای اعمال خودمان هســتیِم فقط 
یک انگیزه باقــی می ماند: به اعتماد 
نکردن،  خیانت  کودک  چشــم های 

برای آینده جهانمان.«
رضا دقتی، متولد تبریز اســت. او در 
روزهــای اعتراضات مردمی به شــاه 
و تظاهرات دانشــجویان عکاس های 
ماندگاری کرد تا جایی که یک آژانس 
خبری فرانســه از او خواســت تا از 
اعتراضات خیابانی آن دوره برایشان 
عکس تهیه کند؛ امــا بعد از انقالب، 
عکس هــای او بــه مــذاق حکومت 
جمهوری اســالمی خــوش نیامد و 
به این علت او مجبور به ترک ایران شد.

آقای دقتی از آن زمان تاکنون ساکن 
فرانســه اســت. او پس از مهاجرت 

در مجلــه نیوزویک عــکاس بخش 
خاورمیانه شــد و بعدتر با نشــنال 
جئوگرافــی و مجــالت دیگــر هم 
همکاری کــرد. این عکاس ایرانی در 
سال 2۰۰5 میالدی مدال ملی لیاقت 
فرانســه، باالترین نشان این کشور را 
گرفت. این نشان به دلیل فعالیت های 
انسان دوســتانه اش به او اعطا شد. او 
همچنین در ســال 2۰۰۹ نیز جایزه 
»لسی« که به اسکار عکاسی معروف 

است را دریافت کرد.
رضــا دقتــی عــکاس بســیاری از 
جنگ های داخلی و میان کشــوری 
صربستان،  سوریه،  افغانستان،  مانند 
بوده و عکس هایــش در این حیطه 
مانــدگار اســت. همچنیــن ورک 
شــاپ های عکاســی بــرای جوانان 
کشــورهای مانند افغانستان، هند و 
عراق برگزار کرده است. پروژه پرانتز 
بهانه ما بــرای گفت وگو با رضا دقتی 

است.

آقای دقتــی چطور شــد به فکر 
خودتان  از  عکس های  فرســتادن 
برای آدم ها در این روزهای قرنطینه 
افتادید؟ این ایده از کجا شروع شد؟

راستش وقتی کرونا در ایتالیا شروع 
شــد، یعنی از اوایل ماه مارس، وقتی 
با دوستانم در ایتالیا صحبت می کردم، 
می دیدم از نظر روحی خیلی ضعیف 
شده اند. همه نگران و ناراحت بودند. 
در آنجــا مردم ناگهــان و ظرف یک 
روز با بســته شــدن همه جا و قطع 
شــدن جریان زندگی عادی مواجه 
شدند. خب من فکر کردم کاری که 
می توانم برای دوستانم در این روزها 
انجام بدهم این اســت کــه هرروز 
عکسی با متنی برایشان بفرستم. پس 
از چنــد روز با جواب های خیلی زیاد 
و مثبت از طرف آن ها مواجه شــدم. 
درحالی که مــن قبال برای این آدم ها 
عکس فرستاده بودم و توجه چندانی 
نشــان نداده بودند؛ امــا در روزهای 
کرونا نوشتند که بهشان روحیه داده 
و حالشان بهتر شده است. بعد وقتی 
قرنطینه در فرانسه هم شروع شد، من 
همین کار را برای دوستان و همکاران 
فرانسوی انجام دادم. بعدتر هم برای 
همکاران و دوســتانم در کشورهای 

انگلیسی زبان و کشورهای خاورمیانه.
ولــی بــرای هــر ملتی نســبت به 
حساســیت و ســلیقه ای که دارند 
عکس هــای متفــاوت از مجموعــه 
4۰ سال عکاســیم انتخاب می کنم. 
متن ها را هم همســرم، خانم راشل 

که نویسنده است، می نویسد و اغلب 
شــعرهای از رومی و یا شاعران دیگر 

انتخاب می کند.
بهترین کاری که می توانســتم انجام 
بدهم فرستادن عکس هایم به این سو 
و آن سوی جهان برای بهتر شدن حال 
آدم ها بــود، همین. می خواهم هرروز 
منتظر یک عدد از این عکس ها باشند. 
االن دیگــر این کار روزی دو، ســه 
ساعت از وقت من و راشل را می گیرد 
تا عکس ها و متن ها را انتخاب کنیم و 
روانه ایمیل آدم های ساکن کشورهای 

مختلف کنیم.

چند نفر در جهان روزانه ایمیل های 
شما را دریافت می کنند؟

من در ایمیل لیستم حدود 4۰، 5۰ 
هزار نفــر آدم دارم که در نزدیک به 
۱۰۰ کشور زندگی می کنند. به سه، 
چهار زبان هم متن ها را می نویسیم و 

می فرستیم.

این کار را قرار اســت تا چه زمانی 
ادامه بدهید؟

پایان قرنطینه در فرانسه ۱۱ ماه می 
اعالم شــده است. فکر می کنم تا آن 

زمان این کار را ادامه بدهم.

این  برای  را  »پرانتــز«  عنوان  چرا 
عکس های  و  کردیــد  انتخاب  کار 
روزانه را با عنوان پرانتز برای آدم ها 

می فرستید؟

زمانی که این روزها ما در آن به ســر 
می بریم یک جور پرانتز است، پرانتزی 
میان زندگی روزمره همیشــگی  که 
داشتیم و زندگی در پیش رو. درست 
اســت که پس از کرونا خیلی چیزها 
عوض می شــود ولی بازهــم آدم ها 
به نوعی به زندگی روزمره برمی گردند؛ 
اما شــرایط حال حاضر، یک شرایط 
ویژه اســت. این دوره شاید شانسی 
برای بشریت باشد البته برای کسانی 
کــه امکانــش را دارند. کســانی که 
نزدیــکان خود را ازدســت داده اند یا 
درگیر بیماری بودند و هســتند که 
بسیار اذیت شــده اند. اما برای بقیه 
آدم ها این دوران یک پرانتز و شانسی 
اســت که بتوانند از زندگی روزمره و 
عادت هایشان بیرون بزنند. این دوران 

شاید یک جور مدیتیشن باشد.

خود شما در این روزهای قرنطینه و 
خانه ماندن چه می کنید؟ در زمانی 
لغو شده  سفرهایتان  و  پروژه ها  که 

است.
راســتش من از اوایل مــاه مارس تا 
دو ســه ماه آینده، چهار پروژه بزرگم 
لغو شد، ســه، چهار سفر، نمایشگاه 
و کنفرانس داشــتم کــه همگی لغو 
شدند. دفتر کارمان را هم که بستیم و 
کارمندان از خانه کار می کنند. اما باور 
دارم برای هر تراژدی و مصیبتی آدم 

می تواند یک دلیلی پیدا کند.
من 4۰ ســال اســت که در پاریس 

زندگی می کنم و ۳۰ سال است که با 
راشل زندگی می کنم. پسرم 26 ساله 
و دخترم 22 ســاله است. اما در این 
۳۰ ســال هیچ وقت نبوده که بتوانم 
این حجم زمان را با آن ها بگذرانم. این 
اولین بار است که خانواده چهار نفری 
مــا در یک مدت طوالنی در کنار هم 
زندگی می کند، بدون سفرهای من و 
مشغولیت درسی و دانشگاهی بچه ها. 
واقعیت این اســت که در 4۰ ســال 
گذشته، من ساالنه، تقریبا حدود سه 
مــاه در پاریس بودم که در این مدت 
هم بیشتر یا در دفتر کارم بودم یا در 
کنفرانس و نمایشگاه. پس از این نظر 
برای من نعمت خوبی است این روزها. 
غیــر از خانواده، در طی ســال های 
گذشته یک مقدار زیاد کتاب و فیلم 
کنار گذاشــته بودم که زمانی آن ها 
را بخوانــم و ببینم و حــاال دارم این 
کار را می کنــم و هرکدام از فیلم ها و 
کتاب ها یک ایده و فکر جدید به آدم 
می دهد. غیر از این ها کارهای معمولی 
مثل شطرنج و این ها هم با بچه هایم 

می کنم.

کمــی از پروژه  جدیــدی که برای 
روزهای پس از کرونا می خواهید کار 

کنید بگوید؟
به غیراز پروژه های کــه اجرای آن ها 
صددرصــد قطعی شــده اند به دلیل 
شــرایط این روزها نمی خواهم روی 
هیچ پروژه جدیــدی فکر کنم چون 

تمام چیزهای کــه من االن بخواهم 
درباره شان فکر کنم مربوط به دنیای 
قبل از کرونا هســتند. من منتظرم 
می مانم تا زمانی که داستان کرونا به 
حدی برسد که اجازه پیش بینی برای 
زمان آینده را بدهد، صبر می کنم تا 
اطالعات بهتری از دنیای پس از کرونا 
دریافت کنم و آن وقت همگام با دنیای 
جدید پروژه طراحی می کنم. اما اگر 
االن بــه پروژه ای فکــر کنم به زمان 
گذشته و قبل از کرونا برمی گردد که 

کارکردی برای زمان  آینده ندارد.
من نزدیک به یک میلیون و ششصد 
هزار عکس در 4۰ سال کاریم گرفتم 
که فرصت نکردم روی خیلی از آن ها 
کار کنم، تنظیم آرشیو کاریم یکی از 
کارهای این روزها و ماه های آینده ام 

خواهد بود.

در  خواننده ها  برای  پیشنهادی  چه 
این زمان خاص دارید؟

ســقراط، افالطون و دیگــر بزرگان 
گفته اند که خود را بشناسید تا دنیا را 
بشناسید. اگر این گفته را قبول داشته 
باشیم، االن بهترین فرصت است برای 

شناختن خودمان.
به دلیل شــرایطی که در آن زندگی 
می کنیــم، فقط هــرروز خودمان را 
می بینیم و با جهان خودمان مجبوریم 
سر کنیم پس می توانیم به خودمان 
بیشتر نزدیک شــویم. قبال سیستم 
جامعــه این بود که به ما امکان تفکر 
ندهد و ما یــک مهره بودیم که دایم 
باید دور خودمان می گشتیم و امکان 
یک لحظه ایستادن هم نداشتیم که 
از خود بپرسیم من چه کسی هستم 
و چه کار می خواهــم بکنم. حاال این 
پرانتز در زندگی ما ایجاد شده، شانس 
البته  عجیب تکرارناپذیری است که 
امیدوارم تکرار هم نشود ولی این دوره 

بهترین زمان خود شناسایی است.
فردا دنیــای ســاده ای نخواهد بود، 
حداقل از نظر اقتصــادی مثل قبل 
نمی شود. دنیا مشکل تر و سخت تری 
بعد از قرنطینه در انتظارمان اســت. 
پس از همین چند روز باقی مانده باید 
استفاده کرد. حتی با اعضای خانواده 
برنامه خنــده بگذارید، مثال همگی 
باهم آشپزی کنید، یا هر چیزی. البته 
می دانم در بعضی از نقطه های جهان 
مثل ایران و افغانستان که مشکالت 
اقتصــادی زیادتر اســت، این مجال 
را برای آدم ها نمی گــذارد و فکرش 
هم ناراحت کننده اســت. یاد داستان 
سعدی افتادم که گفته بود زمانی در 
دمشق قحطی بوده، او در آنجا دوست 
ثروتمندی داشته که وقتی به دیدنش 
می رود می بیند چهــره او هم خیلی 
زرد و الغر شده است. می پرسد تو چرا 
این طوری شدی، تو که غم نان نداری؛ 
و دوست می گوید غم دیگران من را 

این طور کرده است.
نیلوفر رستمی )ایران وایر(
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فال 
هفته

فروردین: شــما در عین حال که کامالً اهداف خود را شناخته اید، روز به روز 
بیشتر رشد کرده و تواناتر می شوید. شما کارهای زیادی برای انجام دادن دارید، 
ولی به خاطر اینکه وقت زیادی دارید، دوست دارید کارهای بیشتری انجام دهید. 
خوشبختانه شما برای متعادل کردن زندگیتان آمادگی کامل دارید. همین برای 

لذت بردن شما از زندگی کفایت می کند. 

اردیبهشت: معمــوالً شما ترجیح می دهید به جای برنامه ریزی کردن و طبق 
برنامه مشــخص 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 
فشــار قرار گرفته اید. به جای مخالفت کردن با اصول و قوانین، آنها را سرمشق 

خود قرار داده تا بازده کاریتان بیشتر شود.

خرداد : ممکن است که شما از حرفهای دیگران و خواسته هایی که ازتان دارند 
خسته شده باشید، در عین حال که آروزی واقعی شما این است که زمان کمی 
را به خودتان اختصاص دهید. متأســفانه شما نمی توانید از زیر بار فعالیتهای 
اجتماعی که دیگران شــما را در آن شرایط قرار داده اند فرار کنید. انرژی تان را 

بیهوده هدر ندهید.

تیر: شما احساس یک آتشفشان خاموش را دارید مخصوصا اگر فکر می کنید که 
بهتر است که احساسات عمیق تان را زیر خاکستر پنهان کنید. اما اگر می خواهید 
از عواقب یک انفجار در امان بمانید و از آن جلوگیری کنید راهی پیدا کنید که 

خود را بیان کنید به جای اینکه اشتباها این احساسات خود را انکار کنید.

مرداد : این روزها  که می توانید اصالً به هیچ چیزی فکر نکنید، مسائل خصوصی 
زندگی شما اهمیت بیشتری پیدا کرده اند. البته از پا در آمدن با هر مشغولیت 
ذهنی کار درستی نیست، بنابراین باید بفهمید که چگونه می توانید انرژی هایی 
که برای این موضوع صرف کرده ایــد را آزاد کنید. پنهان کردن رازها با پنهان 

کردن واقعیت از زمین تا آسمان متفاوت است.

شهریور : شما به اندازه کافی خودتان را از دیگران مخفی کرده اید. حاال زمان 
این فرا رســیده که آنها بفهمند شما چه کسی هستید و چه چیزهایی برایتان 
مهم است. فکر نکنید که چه چیزهایی برای آنها خوب است. عمل کردن طبق 
برنامه های خودتان نه تنها شما را به اهدافتان نزدیک تر می کند، بلکه دیگران را 

نیز از توانایی شما مطلع می سازد.

مهر :  دانستن اینکه دقیقا چه می خواهید برای شما چالش برانگیز شده است 
ابتدا هر چیزی خوب به نظر می رسد، اما بعد می فهمید که تصور نادرستی داشته 
اید و استدالل هایتان نیز نادرست به نظرمی آیند. حتی اشتباهات افراد دیگر نیز 
می تواند شما را به دردسر بیندازد. به جای بدتر کردن اوضاع، تاموقعی که شرایط 

خود را دوباره به دست نیاورده اید هیچ قدمی برندارید. 

آبان :با وجود اینکه شما کارهای زیادی برای انجام دادن دارید، اما ممکن است 
مایل باشــید که راهبری دوستان تان را نیز بر عهده بگیرید. احتماال متعجب 
می شوید چرا که می بینید چقدر ســریع دیگران راهبری شما را می پذیرنداما 
مراقب باشید که چگونه با آنها ارتباط برقرار می کنید، به خاطر اینکه ممکن است 

دیگری را با داوری شتاب زده خود ناراحت کنید. 

آذر : شما دلتان می خواهد همه چیز کند تر پیش برود، و قبل از شروع کردن 
یک کار جدید کار دیگر را تمام کنید. متاسفانه شرایط جدید شاید انقدر موافق 
نباشد و شاید مجبور شوید قبل از به دست اوردن آمادگی الزم پروژه بعدی را 
شروع کنید. شما نمی توانید آنچه را که باید بر پایه اعتقادات تان انجام دهید را 

پیش داروی کنید.

دی : برای شــما سخت اســت که نظم و ترتیب همیشگی تان را حفظ کنید، 
برای اینکه تفییرات غیر منتظره ای در برنامه های شما به وقوع پیوسته است که 
کارکردن بر اســاس 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. 

بهمن : به نظر می رســد که هر کس مشغول لذت بردن از زندگی اش است، 
اما به نظر می رسد که شما در تنگنا گیر افتاده اید. اگرچه این موقعیت ممکن 
است دارای پیچیدگی های نامحسوسی باشد، اما شما باید بین تغییر و ماندن در 
موقعیت کنونی یکی را انتخاب کنید. به یاد داشته باشید فقط با گام های کوچک 

اما پی در پی رو به جلو حرکت کنید.

اسفند : درحالیکه شما کامالً در مورد آینده هوشیار هستید و آن را با داشتن 
تصویری از آن در ذهنتان می توانید ببینید، رویاهای شفافی خواهید داشت. تا 
زمانیکه شــما این رویاها را آشکار نکنید خوش بینی شما می تواند کامالً تازه 
بماند، برای اینکه مردم دیگر خیلی زود از تفکرات خیالی شما خسته خواهند 

شد. بهتراست برخی از اندیشه ها نهفته و فقط برای خودتان باشند.
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فروردین: شما در عین حال که کامالً اهداف خود را شناخته اید، روز به 
روز بیشتر رشد کرده و تواناتر می شــوید. شما کارهای زیادی برای انجام 
دادن دارید، ولی به خاطر اینکه وقت زیادی دارید، دوست دارید کارهای 
بیشتری انجام دهید. خوشبختانه شما برای متعادل کردن زندگیتان آمادگی 

کامل دارید. همین برای لذت بردن شما از زندگی کفایت می کند. 

اردیبهشت: معموالً شما 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 

سرمشق خود قرار داده تا بازده کاریتان بیشتر شود.

خرداد : ممکن است که شما از حرفهای دیگران و خواسته هایی که ازتان 
دارند خســته شده باشید، در عین حال که آروزی واقعی شما این است که 
زمان کمی را به خودتان اختصاص دهید. متأسفانه شما نمی توانید از زیر بار 
فعالیتهای اجتماعی که دیگران شما را در آن شرایط قرار داده اند فرار کنید. 

انرژی تان را بیهوده هدر ندهید.

تیر: شما احســاس یک آتشفشــان خاموش را دارید مخصوصا اگر فکر 
می کنید که بهتر است که احساسات عمیق تان را زیر خاکستر پنهان کنید. اما 
اگر می خواهید از عواقب یک انفجار در امان بمانید و از آن جلوگیری کنید 
راهی پیدا کنید که خود را بیان کنید به جای اینکه اشــتباها این احساسات 

خود را انکار کنید.

مرداد : این روزها  که می توانید اصالً به هیچ چیزی فکر نکنید، مســائل 
خصوصی زندگی شما اهمیت بیشتری پیدا کرده اند. البته از پا در آمدن با هر 
مشغولیت ذهنی کار درستی نیست، بنابراین باید بفهمید که چگونه می توانید 
انرژی هایی که برای این موضوع صرف کرده اید را آزاد کنید. پنهان کردن 

رازها با پنهان کردن واقعیت از زمین تا آسمان متفاوت است.

شهریور : شما به اندازه کافی خودتان را از دیگران مخفی کرده اید. حاال 
زمان این فرا رســیده که آنها بفهمند شما چه کسی هستید و چه چیزهایی 
برایتان مهم است. فکر نکنید که چه چیزهایی برای آنها خوب است. عمل 
کردن طبق برنامه های خودتان نه تنها شما را به اهدافتان نزدیک تر می کند، 

بلکه دیگران را نیز از توانایی شما مطلع می سازد.

مهر :  دانستن اینکه دقیقا چه می خواهید برای شما چالش برانگیز شده است 
ابتدا هر چیزی خوب به نظر می رسد، اما بعد می فهمید که تصور نادرستی 
داشته اید و استدالل هایتان نیز نادرست به نظرمی آیند. حتی اشتباهات افراد 
دیگر نیز می تواند شــما را به دردســر بیندازد. به جای بدتر کردن اوضاع، 
تاموقعی که شرایط خود را دوباره به دست نیاورده اید هیچ قدمی برندارید. 

آبان :با وجود اینکه شما کارهای زیادی برای انجام دادن دارید، اما ممکن 
اســت مایل باشید که راهبری دوســتان تان را نیز بر عهده بگیرید. احتماال 
متعجب می شــوید چرا که می بینید چقدر ســریع دیگران راهبری شما را 
می پذیرنداما مراقب باشید که چگونه با آنها ارتباط برقرار می کنید، به خاطر 

اینکه ممکن است دیگری را با داوری شتاب زده خود ناراحت کنید. 

آذر : شــما دلتان می خواهد همه چیز کند تر پیش برود، و قبل از شــروع 
کردن یک کار جدید کار دیگر را تمام کنید. متاسفانه شرایط جدید شاید 
انقدر موافق نباشــد و شاید مجبور شوید قبل از به دســت اوردن آمادگی 
الزم پروژه بعدی را شــروع کنید. شــما نمی توانید آنچه را که باید بر پایه 

اعتقادات تان انجام دهید را پیش داروی کنید.

دی : برای شما سخت است که نظم و ترتیب همیشگی تان را حفظ کنید، 
برای اینکه تفییرات غیر منتظره ای در برنامه های شما 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. 

بهمن : به نظر می رسد که هر کس مشغول لذت بردن از زندگی اش است، 
اما به نظر می رسد که شما در تنگنا گیر افتاده اید. اگرچه این موقعیت ممکن 
است دارای پیچیدگی های نامحسوسی باشد، اما شما باید بین تغییر و ماندن 
در موقعیت کنونی یکی را انتخاب کنید. به یاد داشته باشید فقط با گام های 

کوچک اما پی در پی رو به جلو حرکت کنید.

اسفند : درحالیکه شما کامالً در مورد آینده هوشیار هستید و آن را با داشتن 
تصویری از آن در ذهنتان می توانید ببینید، رویاهای شفافی خواهید داشت. 
تا زمانیکه شما این رویاها را آشکار نکنید خوش بینی شما می تواند کاماًل 
تازه بماند، برای اینکه مردم دیگر خیلی زود از تفکرات خیالی شما خسته 

خواهند شد. بهتراست برخی از اندیشه ها نهفته و فقط برای خودتان باشند.

فال هفته

جدول سودوکو

آسان

متوسط

سخت

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1 - این رودخانه از کوه ســـهند سرچشـــمه می گیرد و پس از عبور 
از غـــرب شـــهر مراغه و جنوب شـــهر بنـــاب، به دریاچـــه ارومیه 

می ریزد- اکوسیستم
2-  ثروتمند- پدر- خوراکی محبوب

3-  شهر استان گیالن- اقامت کننده- بلند قامت
4-  خطی در دایره- رود شولوخف- مقابل خواص- کشور دو تکه

5-  آخر- دامن کوتاه و چین دار- نوعی هورمون
6-  سالحی خودکار- همسر ابراهیم نبی)ع(- خیس

7-  اجازه- غذای محلی اراک- کالم پرسش
8-  وسیله پهن کردن خمیر- فهرست غذا- از کشورهای جدا شده شوروی سابق

9-  بدبختی- رده ای از جانداران- گریه، شیون
10-  ویتامین مغز بادام- نقش و نگار دار- رفقا و دوستان

11-  نوعی عارضه پوستی- بیشه زار نی- حرف هجدهم ابجد
12-  چابک- ویران کننده- داغ کردن- قرارداد

13-  دختر خالدار- مسیر- ساعت ورزشی
14-  همراهی کننده- جایگزینی طبیعی و بســـیار مفیـــد و مؤثر به جای خمیر دندان- 

آشوب
15-  فیبر ســـفید- اولین فیلم ســـه 
بعـــدی ایرانی بـــه کارگردانی علی 

عطشانی

 عمودي:
1-  راستی- مدافع/ هافبک دفاعی 

ملی پوش استقالل تهران
2-  میانجی- پول معاش و گذران 

زندگی- انبار گندم
گرامـــر-  در  بن فعـــل  گریـــز-    -3

پوشیده نگه داشتن
4-  شهر مجارستان- تمیز کردن با 

آب- ابر رقیق- مخفف از او
نـــام  آورده شـــده-  دلیـــل  بـــا    -5

دخترانه- صابون خیاطی
6-  مایـــه حیات- وجود ندارد- پدر 

طب
7-  اسب چاپار- اثر آگاتا کریستی- 

صحیح
8-  آرامگاه بزرگان- تنیدگی- شهر 

آرامگاه باباروشن
9-  زنـــی کـــه تـــازه زاییـــده- ایالت 

آلوها- نیروها
10-  شرکت تولید کننده انواع تریلر 

و بونکر- ضد کلفت- قر زدن
11-  نـــام مایر- شـــهری در اســـتان 

گیالن- برادران مخترع هواپیما
12-  ماه گـــرم- مســـاوی- قیصر- 

میوه به
13-  لقب حضـــرت ابراهیم)ع(- 

هنگام- پرنده سندباد
14-  عضـــو کابینـــه دولـــت- ماده 
حـــالل رنـــگ- قواعـــد جبـــری یا 

شیمی
مقابـــل  در  مکتـــب  ایـــن    -15

ایده آلیسم مطرح شد- کناره ها
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   افقي:
1 - همراه با سختی و زحمت- بنایی تاریخی در مراغه متعلق 

به دوره اشکانی
2-  واسطه معامله- کاله تمام لبه- لبریز

3-  زمین بایر و دور از آبادی- آبراه کشتیرانی- یار همایون
4-  کالم تأسف- حرف هشتم- نام دخترانه – طمع و آز

5-  جنس مذکر- کشوری در شبه جزیره بالکان در جنوب خاوری اروپا- وقت
6-  فارسی آیفون- بیمار و رنجور- گالبی

7-  بالین، رختخواب- گل پرپر سرخ و سفید- ظاهر عمارت
8-  در مدرسه فراوان است- لوله گوارشی- کشوری در قاره آفریقا

9-  فارسی روزگار ما- فراری و متواری- روستای بسیار زیبا و رؤیایی آبشاران علیا در این 
شهر استان چهار محال و بختیاری واقع شده

10-  کلمه اخطار و تنبیه- نقاش چیره دست فرانسوی- قطعی برای چاپ کتاب
11-  عالمت و سمبل- چادر، خیمه- رطوبت ناچیز

12-  تلفظ »و«- سیاستمدار- بی پرده- میهمانی
13-  محلول حشره کش- مخترع پیل الکتریکی- یاقوت

14-  درخور زن- واحد وزن- مارکی بر لپ تاپ
15-  هدیـــه خاطره انگیز- ارائه 

طرح

 عمودي:
1-  بدهکار- توجه و رسیدگی به 

زیردستان
ضـــد  پاهـــا-  پوشـــاک    -2

گرسنگی- امانتداران
3-  زیرانـــداز بـــزرگ پـــرزدار- 

بمب مخرب- تازه داماد
4-  خروس مازندرانی- جوش 

چرکی- زهر- طرز و عادت
دومین  5-  مفهـــوم ســـخن- 
ایالـــت پرجمعیـــت امریـــکا- 

حرف جمع فارسی
6-  غـــذای نـــذری- قبیلـــه ای 
زردپوســـت ســـاکن ترکســـتان 

روس- رسانه ای ماندگار
از  یکـــی  کریـــم-    -7
شهرســـتان های مهم تهران- 

بیهوده، بیخود
8-  فروغ و روشـــنی- ســـرحد 

کشورها- ضعف و تنبلی
9-  لوله بســـیار نـــازک- گلزن 
پرسپولیس- رشـــته کوهی در 

اروپا
10-  مـــرداب شـــمالی- اذیت، 

آسیب- او
11-  مختـــرع تلفن- رغبت ها- 

وسیله روز مبادا
12-  ظـــرف روغـــن- خاندان- 

دزد- پیچ شش گوش
13-  خلیفه عباسی- گونه ای از 

زردآلو- اهالی محل
14-  مـــاه نـــو- کشـــیده شـــده- 

بتازگی صاحب مالی شده
حضـــرت  میـــالد  مـــاه    -15

محمد)ص(- رفوزه شده

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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روپاشیبنییتورپ1

والسایبگریزول2

سکافمتشهمزیه3

ترکاسایشفننم4

اتلبترارقایا5

یجششوپفقوتمم6

دراشلاوطدرگلو7

هقدصیکباچکسیر8
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رزیتدازامالکر14

هنورکنسسوتنووی15

مسکن مهر؛  تله ای برای فقر
ساکنان پرديس، خود را فراموش شدگان می دانند

شهری الی کوه های سر به فلک کشیده و 
خشـــک، رنگ خاک. شهر جدید پردیس 
یـــادگار سیاســـت های عجیـــب و غریـــب 
شهرسازی دولت پیشین است. مردی که 
در جاده نرســـیده به فاز 11 مجبور است با 
دســـت خالی اتومبیلش را درســـت کند، 
می گویـــد: »ما شـــنیده ایم اینجـــا را آقای 
رئیس جمهوری وقتی توی هلی کوپتر بود 
و از باال به این بیابان نگاه می کرد، پسندید 
و دستور ساختش را داد. بدون یک صفحه 
تحقیق و پژوهش و اینکـــه دارد با زندگی 
این مردم چه می کند!« شهر جدیدی که 
به صورت تدریجی درحال شکل گیری بود 
و هویـــت خودش را پیدا می کرد، یکباره با 
هجوم مسکن مهر مواجه شد و تمام. حاال 
مردم مانده اند بـــا چاردیواری هایی که نه 
میلی بـــه زندگی در آن دارنـــد و نه جایی 

برای ترک کردنش.
ــای  ــ ــر از بنگاه ه ــ ــه پ ــ ــــس ک ــهر پردی ــ از ش
ــــت، به فاز 11 می رویم.  معامالت ملکی اس
ــاختمان های بلند و بی روحش  ــ جایی که س
ــد. برای اینکه  ــ ــای کوه  باال رفته ان ــ در دامنه ه
ــتباه  ــ ــــهری اش ــــی جانمایی چنین ش بفهم
ــــی عمیق  ــه کار کارشناس ــ ــازی ب ــ ــــت، نی اس
ــــی دور و  ــتی و کم ــ ــــت بایس نداری، کافی اس
ــــن. در راه، هنوز هم  ــــرت را نگاه کنی؛ همی ب
ــای پایین  ــ ــود کمپ هایی را در دره ه ــ می ش
کوه دید و کارگرانی که مشغول استراحت یا 
ــتند. میان زون های فاز 11 پر است از  ــ کار هس
دیواره هایی که باال یا پایین ساختمان کشیده 
شده اند تا مانع ریزش کوه روی ساختمان ها 
شوند. آن طور که مدیرعامل پیشین شرکت 
ــود، باید  ــ ــد گفته ب ــ ــــهرهای جدی عمران ش
100کیلومتر دیوار برای شهر پردیس ساخته 

شود. 100 کیلومتر دیوار به ارتفاع 5 یا 6 متر.
ــــی در پیاده روها قدم نمی زند و تنها  کس
ــتند که گله ای یا تنها زیر سایه  ــ ــــگ ها هس س
ــتراحت می کنند. اینجا به  ــ ساختمان ها اس
ــــی را دید و با او حرف  ــود کس ــ سختی می ش
ــاختمان ها  ــ ــتر س ــ ــوز هم بیش ــ ــون هن ــ زد. چ
ــه پارکینگ بین  ــ ــــت. توی محوط خالی اس
ــدا می کنم که  ــ ــــردی را پی ــاختمان، م ــ دو س
اتومبیلش را پارک کرده و به سمت ورودی 
ــاختمان می رود. او با لحنی بی حوصله  ــ س
ــیاهه  ــ درباره زندگی در پردیس می گوید؛ س
ــه بانک دارد نه  ــ بلندی از محرومیت ها: »ن
ــال و چند ماه است که  ــ ــتان. یک س ــ بیمارس
اینجا ساکن هستم چون دیگر نمی توانستم 

در تهران مستأجری کنم.«
او از موتورخانه های ساختمان می گوید 
که وقتی روشـــن می شـــوند، تا طبقات 6 و 

هفت هم ســـاختمان می لرزد. موتورهای 
آبی که کاربری شان استفاده در زمین های 
کشـــاورزی اســـت، بایـــد هـــم ســـاختمان 
را بلرزانـــد. او کـــه خـــودش را بازنشســـته 
داروســـازی معرفـــی می کنـــد و می گوید: 
»مصالـــح خوبـــی در ایـــن ســـاختمان ها 
اســـتفاده نشـــده و بیشـــتر واحدهـــا ترک 
برداشـــته. درحالـــی کـــه عمـــری از اینجـــا 
نگذشـــته. برای رفت و آمـــد هم اتومبیلی 
نیست که ما را به شـــهر ببرد. ماشین های 
شـــخصی هم که امنیت ندارنـــد. کالنتری 
هنوز راه نیفتاده و خبری از گشت نیست.« 
اما جملـــه ای که متعجبم می کنـــد، نبود 
تلفن و آنتن تلویزیون داخلی است: »صدا 
و ســـیما اصاًل آنتن نمی دهد و باید دیش 
نصب کنی. اگر هم کســـی دلش نخواهد، 
مجبور است ماهواره داشته باشد. تلفن هم 

فقط بعضی از اپراتورها پوشش می دهند.« 
پسر بچه ای با لباس خانگی در خلوتی بین 
ــــگ ها افتاده و با آنها  ساختمان ها دنبال س
ــد. صدایش می کنم تا ببینم از  ــ بازی می کن
کجا آمده و به کجا می رود: »از خانه خودمان 
ــتم با  ــ ــان باالیی می روم خانه دوس ــ در خیاب
هم بازی کنیم.« بین حرف هایش حسرت 
نداشتن پارک و جایی برای بازی را می شود 
حس کرد. از او می پرسم کجا بازی می کنید؟ 
می گوید: »اگر مادرم اجازه بدهد، همین جا 

در پارکینگ بازی می کنیم.«
وارد یکی از ساختمان ها می شوم. خبری 
ــاختمان نیست و به جایش واحد  ــ از البی س
ــا خیابان.  ــ ــاخته اند؛ خانه های همکف ب ــ س
ــوان و  ــ ــــردی ج ــــم، م ــه ای را می زن ــ در خان
ــود در را باز می کند. همین طور که  ــ خواب آل
حرف می زند، دختر کوچکش از کنار پایش 

می زند. باید توری می گذاشتند توی لوله ها 
که ندارد. هر طبقه باید الیزر می گذاشتند که 
ــته اند. بعضی خانه ها از سقف شان  ــ نگذاش

فاضالب می زند. مال ما از کف زده.«
ــتی و خارشی می گوید  ــ او از بیماری پوس
ــــرش که مشغول  که به تن خودش و دو پس
ــا را از  ــ ــاده. رختخواب ه ــ ــتند، افت ــ ــازی هس ــ ب
ــد دیواری برمی دارد و در کمد  ــ جلوی در کم
ــای زرد با بوی تعفن  ــ ــاز می کند. کپک ه ــ را ب
ــــم  ــــی رود و دائ ــد. راه م ــ ــــی می کن خودنمای
ــــت که اینجا  می گوید: »اینها ادرار مردم اس
جمع شده. شما حاضرید بچه های خودتان 

را بیاورید اینجا زندگی کنند؟«
چند ردیف آن طرف تر، زنی در حال باز 
کردن در ورودی بلوک است. زنی میانسال 
ــــمتش می رویم،  ــه س ــ ــــی می بیند ب که وقت
ــــمالی از مشکالت  ــتد و با لهجه ش ــ می ایس
ــــت و  ــــگ زیاد اس می گوید: »اینجا آنقدر س
آدم های ناجور دارد که من جرأت نمی کنم 
ــذارم دو تا دخترم یک لحظه تنهایی به  ــ بگ
ــد.« او به خروجی فاضالب ها  ــ محوطه برون
ــاره می کند که بوی بدی دارند و از داخل  ــ اش
باغچه های خشک بیرون زده اند. می پرسم 
به عنوان یک زن خانه دار این ساختمان ها 

ــاح  ــ ــد: »افتض ــ ــــد؟ می گوی ــور می بین ــ را چط
ــــت. واقعاً هیچ کاری نداریم بکنیم و هر  اس
ــــخت است. نه جای  جا بخواهیم برویم، س
ــــدم زدن داریم نه پارکی که دور هم جمع  ق
ــا در همین  ــ ــویم. واقعاً بعضی وقت ه ــ بش
چند قدم که بیرون می آیم، احساس ناامنی 
ــــن هم باید  ــهر رفت ــ می کنم. برای داخل ش
ماشین شخصی داشته باشید چون اصالً به 
شخصی های اینجا اعتباری نیست. دزدی 
ــــت چون پارکینگ در فضای باز  هم زیاد اس

است و نگهبانی نیست.«
پردیس در فازهای مسکن مهر به شما 
القا می کند تنها به چاردیواری خود اعتماد 
ــــدان محله به عنوان  ــــهری که از فق کنید. ش
ــده درون زا بی بهره  ــ ــرل کنن ــ ــاد کنت ــ ــــک نه ی
است و مردم به خانه هایشان تنها به عنوان 
ــگاه می کنند،  ــ ــاری ن ــ ــر ناچ ــ ــرپناهی از س ــ س
ــردن از زندگی. یاد  ــ ــــذت ب ــــی برای ل نه جای
ــناس  ــ اطهاری جامعه ش حرف های کمال 
ــه بود ما مردم  ــ می افتم که در تحلیلی گفت
ــــی فقر« انداخته ایم و  را در »تله های فضای
مسکن مهر یکی از همین تله های فضایی 
فقر است. جایی که حاشیه نشینی و فقر به 

صورت سازمان یافته اتفاق افتاده است.

بیرون می آید. در تهرانپارس پرده فروشی 
ــــک زمانی که اینجا برف  دارد. می گوید: »ی
ــر  ــ ــرما برویم س ــ ــد، مجبوریم توی س ــ می آی
ــاید یک نفر بیاید و ما  ــ ــتیم تا ش ــ کوچه بایس
ــوپرمارکت داریم و یک میوه  ــ را ببرد. یک س
فروشی که آن هم قیمت شان باالست چون 
یکی یک دانه هستند!« همین طور که حرف 
می زنیم، دکل فشار قوی را پایین واحدها و 
بین ساختمان های دیگر می بینم که انگار 
ــیده اند و فقط روی یک  ــ ــای کوهی را تراش ــ پ
تکه صخره جزیره مانند مانده با یک دکل 

برق رویش.
ــــی  ــه موقع نقاش ــ ــد ک ــ او از روزی می گوی
ــاختمان، دختر کوچکش رنگ صنعتی  ــ س
خورده بود. بچه را بغل می کند و تا خیابان 
می دود و به زور ماشینی پیدا می کند تا او را 
ــاند اما درمانگاه  ــ ــه درمانگاه پردیس برس ــ ب
آنقدر امکانات کمی داشت که مجبور شدند 
از آنجا به بومهن بروند. زیر باران با کودکی 
که بی حال روی دستش افتاده بود: »ما اینجا 

پشت کوه فراموش شده ایم.«
ــند،  ــ ــده باش ــ آنها حتی اگر فراموش نش
ــــاس را دارند که کسی به فکرشان  این احس
نیست. وقتی فضای بیرونی خانه ها آنقدر 
خالی و خاک گرفته است که نمی شود حتی 
یک لحظه به قدم زدن هم فکر کرد، وقتی 
ــینمایی نیست که  ــ هیچ مغازه و پارک و س
ــه در آن زندگی می کنند  ــ ــه جایی ک ــ مردم ب
ــند، چطور  ــ ــته باش ــ ــــی داش ــــاس خوب احس
ــــی حرف نزد؟ آنها در  ــود از فراموش ــ می ش
هجوم کوه ها و سنگریزه ها و ساختمان های 

سیمانی گیر افتاده اند.
ــایه می رویم تا از نزدیک  ــ به خانه همس
ــاختمان با خانه چه  ــ ببینیم که فاضالب س
ــرده. زنی در را باز می کند و بوی رطوبت و  ــ ک
نا می ریزد توی راهرو. همه چراغ های خانه 
را روشن می کند تا درست ببینیم فاضالب 
ــز خانه در  ــ ــان آورده. همه چی ــ چه به روزش
پارچه های بزرگ پیچیده شده. پا که داخل 
خانه می گذارم رطوبت کف زمین، به پایم 
ــته شده و  ــ ــته پوس ــ ــبد. دیوارها پوس ــ می چس
ــــت.  ــا رد زرد فاضالب پیداس ــ زیر کابینت ه
ــــی می گوید: »لکه ها روی  زن با لهجه جنوب
ــده. جای  ــ ــــط راهرو آم ــــن را ببین تا وس زمی
ــابی، لوله  ــ ــــت و حس ــــالب درس ــه فاض ــ لول
پولیکای قدیمی گذاشتند. آب وقتی از طبقه 
ــــیب  ــا این پایین، به لوله ها آس ــ 14می آید ت

 پرديــس در فازهای مســکن مهر به شــما القا می کنــد تنها به 
چارديــواری خــود اعتماد کنید. شــهری که از فقــدان محله به 
عنوان يک نهاد کنتــرل کننده درون زا بی بهره اســت و مردم 
به خانه های شان تنها به عنوان سرپناهی از سر ناچاری نگاه می کنند، نه جايی برای 

لذت بردن از زندگی
پــا که داخــل خانه می گــذارم رطوبــت کف زمیــن، به پايــم می چســبد. ديوارها 
پوسته پوسته شــده و زير کابینت ها رد زرد فاضالب پیداست. زن رختخواب ها را از 
جلوی در کمد ديواری برمــی دارد و در کمد را باز می کند. کپک های زرد با بوی تعفن 

خودنمايی می کند

نیم نگاه
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1 - این رودخانه از کوه ســـهند سرچشـــمه می گیرد و پس از عبور 
از غـــرب شـــهر مراغه و جنوب شـــهر بنـــاب، به دریاچـــه ارومیه 

می ریزد- اکوسیستم
2-  ثروتمند- پدر- خوراکی محبوب

3-  شهر استان گیالن- اقامت کننده- بلند قامت
4-  خطی در دایره- رود شولوخف- مقابل خواص- کشور دو تکه

5-  آخر- دامن کوتاه و چین دار- نوعی هورمون
6-  سالحی خودکار- همسر ابراهیم نبی)ع(- خیس

7-  اجازه- غذای محلی اراک- کالم پرسش
8-  وسیله پهن کردن خمیر- فهرست غذا- از کشورهای جدا شده شوروی سابق

9-  بدبختی- رده ای از جانداران- گریه، شیون
10-  ویتامین مغز بادام- نقش و نگار دار- رفقا و دوستان

11-  نوعی عارضه پوستی- بیشه زار نی- حرف هجدهم ابجد
12-  چابک- ویران کننده- داغ کردن- قرارداد

13-  دختر خالدار- مسیر- ساعت ورزشی
14-  همراهی کننده- جایگزینی طبیعی و بســـیار مفیـــد و مؤثر به جای خمیر دندان- 

آشوب
15-  فیبر ســـفید- اولین فیلم ســـه 
بعـــدی ایرانی بـــه کارگردانی علی 

عطشانی

 عمودي:
1-  راستی- مدافع/ هافبک دفاعی 

ملی پوش استقالل تهران
2-  میانجی- پول معاش و گذران 

زندگی- انبار گندم
گرامـــر-  در  بن فعـــل  گریـــز-    -3

پوشیده نگه داشتن
4-  شهر مجارستان- تمیز کردن با 

آب- ابر رقیق- مخفف از او
نـــام  آورده شـــده-  دلیـــل  بـــا    -5

دخترانه- صابون خیاطی
6-  مایـــه حیات- وجود ندارد- پدر 

طب
7-  اسب چاپار- اثر آگاتا کریستی- 

صحیح
8-  آرامگاه بزرگان- تنیدگی- شهر 

آرامگاه باباروشن
9-  زنـــی کـــه تـــازه زاییـــده- ایالت 

آلوها- نیروها
10-  شرکت تولید کننده انواع تریلر 

و بونکر- ضد کلفت- قر زدن
11-  نـــام مایر- شـــهری در اســـتان 

گیالن- برادران مخترع هواپیما
12-  ماه گـــرم- مســـاوی- قیصر- 

میوه به
13-  لقب حضـــرت ابراهیم)ع(- 

هنگام- پرنده سندباد
14-  عضـــو کابینـــه دولـــت- ماده 
حـــالل رنـــگ- قواعـــد جبـــری یا 

شیمی
مقابـــل  در  مکتـــب  ایـــن    -15

ایده آلیسم مطرح شد- کناره ها
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   افقي:
1 - همراه با سختی و زحمت- بنایی تاریخی در مراغه متعلق 

به دوره اشکانی
2-  واسطه معامله- کاله تمام لبه- لبریز

3-  زمین بایر و دور از آبادی- آبراه کشتیرانی- یار همایون
4-  کالم تأسف- حرف هشتم- نام دخترانه – طمع و آز

5-  جنس مذکر- کشوری در شبه جزیره بالکان در جنوب خاوری اروپا- وقت
6-  فارسی آیفون- بیمار و رنجور- گالبی

7-  بالین، رختخواب- گل پرپر سرخ و سفید- ظاهر عمارت
8-  در مدرسه فراوان است- لوله گوارشی- کشوری در قاره آفریقا

9-  فارسی روزگار ما- فراری و متواری- روستای بسیار زیبا و رؤیایی آبشاران علیا در این 
شهر استان چهار محال و بختیاری واقع شده

10-  کلمه اخطار و تنبیه- نقاش چیره دست فرانسوی- قطعی برای چاپ کتاب
11-  عالمت و سمبل- چادر، خیمه- رطوبت ناچیز

12-  تلفظ »و«- سیاستمدار- بی پرده- میهمانی
13-  محلول حشره کش- مخترع پیل الکتریکی- یاقوت

14-  درخور زن- واحد وزن- مارکی بر لپ تاپ
15-  هدیـــه خاطره انگیز- ارائه 

طرح

 عمودي:
1-  بدهکار- توجه و رسیدگی به 

زیردستان
ضـــد  پاهـــا-  پوشـــاک    -2

گرسنگی- امانتداران
3-  زیرانـــداز بـــزرگ پـــرزدار- 

بمب مخرب- تازه داماد
4-  خروس مازندرانی- جوش 

چرکی- زهر- طرز و عادت
دومین  5-  مفهـــوم ســـخن- 
ایالـــت پرجمعیـــت امریـــکا- 

حرف جمع فارسی
6-  غـــذای نـــذری- قبیلـــه ای 
زردپوســـت ســـاکن ترکســـتان 

روس- رسانه ای ماندگار
از  یکـــی  کریـــم-    -7
شهرســـتان های مهم تهران- 

بیهوده، بیخود
8-  فروغ و روشـــنی- ســـرحد 

کشورها- ضعف و تنبلی
9-  لوله بســـیار نـــازک- گلزن 
پرسپولیس- رشـــته کوهی در 

اروپا
10-  مـــرداب شـــمالی- اذیت، 

آسیب- او
11-  مختـــرع تلفن- رغبت ها- 

وسیله روز مبادا
12-  ظـــرف روغـــن- خاندان- 

دزد- پیچ شش گوش
13-  خلیفه عباسی- گونه ای از 

زردآلو- اهالی محل
14-  مـــاه نـــو- کشـــیده شـــده- 
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مسکن مهر؛  تله ای برای فقر
ساکنان پرديس، خود را فراموش شدگان می دانند

شهری الی کوه های سر به فلک کشیده و 
خشـــک، رنگ خاک. شهر جدید پردیس 
یـــادگار سیاســـت های عجیـــب و غریـــب 
شهرسازی دولت پیشین است. مردی که 
در جاده نرســـیده به فاز 11 مجبور است با 
دســـت خالی اتومبیلش را درســـت کند، 
می گویـــد: »ما شـــنیده ایم اینجـــا را آقای 
رئیس جمهوری وقتی توی هلی کوپتر بود 
و از باال به این بیابان نگاه می کرد، پسندید 
و دستور ساختش را داد. بدون یک صفحه 
تحقیق و پژوهش و اینکـــه دارد با زندگی 
این مردم چه می کند!« شهر جدیدی که 
به صورت تدریجی درحال شکل گیری بود 
و هویـــت خودش را پیدا می کرد، یکباره با 
هجوم مسکن مهر مواجه شد و تمام. حاال 
مردم مانده اند بـــا چاردیواری هایی که نه 
میلی بـــه زندگی در آن دارنـــد و نه جایی 

برای ترک کردنش.
ــای  ــ ــر از بنگاه ه ــ ــه پ ــ ــــس ک ــهر پردی ــ از ش
ــــت، به فاز 11 می رویم.  معامالت ملکی اس
ــاختمان های بلند و بی روحش  ــ جایی که س
ــد. برای اینکه  ــ ــای کوه  باال رفته ان ــ در دامنه ه
ــتباه  ــ ــــهری اش ــــی جانمایی چنین ش بفهم
ــــی عمیق  ــه کار کارشناس ــ ــازی ب ــ ــــت، نی اس
ــــی دور و  ــتی و کم ــ ــــت بایس نداری، کافی اس
ــــن. در راه، هنوز هم  ــــرت را نگاه کنی؛ همی ب
ــای پایین  ــ ــود کمپ هایی را در دره ه ــ می ش
کوه دید و کارگرانی که مشغول استراحت یا 
ــتند. میان زون های فاز 11 پر است از  ــ کار هس
دیواره هایی که باال یا پایین ساختمان کشیده 
شده اند تا مانع ریزش کوه روی ساختمان ها 
شوند. آن طور که مدیرعامل پیشین شرکت 
ــود، باید  ــ ــد گفته ب ــ ــــهرهای جدی عمران ش
100کیلومتر دیوار برای شهر پردیس ساخته 

شود. 100 کیلومتر دیوار به ارتفاع 5 یا 6 متر.
ــــی در پیاده روها قدم نمی زند و تنها  کس
ــتند که گله ای یا تنها زیر سایه  ــ ــــگ ها هس س
ــتراحت می کنند. اینجا به  ــ ساختمان ها اس
ــــی را دید و با او حرف  ــود کس ــ سختی می ش
ــاختمان ها  ــ ــتر س ــ ــوز هم بیش ــ ــون هن ــ زد. چ
ــه پارکینگ بین  ــ ــــت. توی محوط خالی اس
ــدا می کنم که  ــ ــــردی را پی ــاختمان، م ــ دو س
اتومبیلش را پارک کرده و به سمت ورودی 
ــاختمان می رود. او با لحنی بی حوصله  ــ س
ــیاهه  ــ درباره زندگی در پردیس می گوید؛ س
ــه بانک دارد نه  ــ بلندی از محرومیت ها: »ن
ــال و چند ماه است که  ــ ــتان. یک س ــ بیمارس
اینجا ساکن هستم چون دیگر نمی توانستم 

در تهران مستأجری کنم.«
او از موتورخانه های ساختمان می گوید 
که وقتی روشـــن می شـــوند، تا طبقات 6 و 

هفت هم ســـاختمان می لرزد. موتورهای 
آبی که کاربری شان استفاده در زمین های 
کشـــاورزی اســـت، بایـــد هـــم ســـاختمان 
را بلرزانـــد. او کـــه خـــودش را بازنشســـته 
داروســـازی معرفـــی می کنـــد و می گوید: 
»مصالـــح خوبـــی در ایـــن ســـاختمان ها 
اســـتفاده نشـــده و بیشـــتر واحدهـــا ترک 
برداشـــته. درحالـــی کـــه عمـــری از اینجـــا 
نگذشـــته. برای رفت و آمـــد هم اتومبیلی 
نیست که ما را به شـــهر ببرد. ماشین های 
شـــخصی هم که امنیت ندارنـــد. کالنتری 
هنوز راه نیفتاده و خبری از گشت نیست.« 
اما جملـــه ای که متعجبم می کنـــد، نبود 
تلفن و آنتن تلویزیون داخلی است: »صدا 
و ســـیما اصاًل آنتن نمی دهد و باید دیش 
نصب کنی. اگر هم کســـی دلش نخواهد، 
مجبور است ماهواره داشته باشد. تلفن هم 

فقط بعضی از اپراتورها پوشش می دهند.« 
پسر بچه ای با لباس خانگی در خلوتی بین 
ــــگ ها افتاده و با آنها  ساختمان ها دنبال س
ــد. صدایش می کنم تا ببینم از  ــ بازی می کن
کجا آمده و به کجا می رود: »از خانه خودمان 
ــتم با  ــ ــان باالیی می روم خانه دوس ــ در خیاب
هم بازی کنیم.« بین حرف هایش حسرت 
نداشتن پارک و جایی برای بازی را می شود 
حس کرد. از او می پرسم کجا بازی می کنید؟ 
می گوید: »اگر مادرم اجازه بدهد، همین جا 

در پارکینگ بازی می کنیم.«
وارد یکی از ساختمان ها می شوم. خبری 
ــاختمان نیست و به جایش واحد  ــ از البی س
ــا خیابان.  ــ ــاخته اند؛ خانه های همکف ب ــ س
ــوان و  ــ ــــردی ج ــــم، م ــه ای را می زن ــ در خان
ــود در را باز می کند. همین طور که  ــ خواب آل
حرف می زند، دختر کوچکش از کنار پایش 

می زند. باید توری می گذاشتند توی لوله ها 
که ندارد. هر طبقه باید الیزر می گذاشتند که 
ــته اند. بعضی خانه ها از سقف شان  ــ نگذاش

فاضالب می زند. مال ما از کف زده.«
ــتی و خارشی می گوید  ــ او از بیماری پوس
ــــرش که مشغول  که به تن خودش و دو پس
ــا را از  ــ ــاده. رختخواب ه ــ ــتند، افت ــ ــازی هس ــ ب
ــد دیواری برمی دارد و در کمد  ــ جلوی در کم
ــای زرد با بوی تعفن  ــ ــاز می کند. کپک ه ــ را ب
ــــم  ــــی رود و دائ ــد. راه م ــ ــــی می کن خودنمای
ــــت که اینجا  می گوید: »اینها ادرار مردم اس
جمع شده. شما حاضرید بچه های خودتان 

را بیاورید اینجا زندگی کنند؟«
چند ردیف آن طرف تر، زنی در حال باز 
کردن در ورودی بلوک است. زنی میانسال 
ــــمتش می رویم،  ــه س ــ ــــی می بیند ب که وقت
ــــمالی از مشکالت  ــتد و با لهجه ش ــ می ایس
ــــت و  ــــگ زیاد اس می گوید: »اینجا آنقدر س
آدم های ناجور دارد که من جرأت نمی کنم 
ــذارم دو تا دخترم یک لحظه تنهایی به  ــ بگ
ــد.« او به خروجی فاضالب ها  ــ محوطه برون
ــاره می کند که بوی بدی دارند و از داخل  ــ اش
باغچه های خشک بیرون زده اند. می پرسم 
به عنوان یک زن خانه دار این ساختمان ها 

ــاح  ــ ــد: »افتض ــ ــــد؟ می گوی ــور می بین ــ را چط
ــــت. واقعاً هیچ کاری نداریم بکنیم و هر  اس
ــــخت است. نه جای  جا بخواهیم برویم، س
ــــدم زدن داریم نه پارکی که دور هم جمع  ق
ــا در همین  ــ ــویم. واقعاً بعضی وقت ه ــ بش
چند قدم که بیرون می آیم، احساس ناامنی 
ــــن هم باید  ــهر رفت ــ می کنم. برای داخل ش
ماشین شخصی داشته باشید چون اصالً به 
شخصی های اینجا اعتباری نیست. دزدی 
ــــت چون پارکینگ در فضای باز  هم زیاد اس

است و نگهبانی نیست.«
پردیس در فازهای مسکن مهر به شما 
القا می کند تنها به چاردیواری خود اعتماد 
ــــدان محله به عنوان  ــــهری که از فق کنید. ش
ــده درون زا بی بهره  ــ ــرل کنن ــ ــاد کنت ــ ــــک نه ی
است و مردم به خانه هایشان تنها به عنوان 
ــگاه می کنند،  ــ ــاری ن ــ ــر ناچ ــ ــرپناهی از س ــ س
ــردن از زندگی. یاد  ــ ــــذت ب ــــی برای ل نه جای
ــناس  ــ اطهاری جامعه ش حرف های کمال 
ــه بود ما مردم  ــ می افتم که در تحلیلی گفت
ــــی فقر« انداخته ایم و  را در »تله های فضای
مسکن مهر یکی از همین تله های فضایی 
فقر است. جایی که حاشیه نشینی و فقر به 

صورت سازمان یافته اتفاق افتاده است.

بیرون می آید. در تهرانپارس پرده فروشی 
ــــک زمانی که اینجا برف  دارد. می گوید: »ی
ــر  ــ ــرما برویم س ــ ــد، مجبوریم توی س ــ می آی
ــاید یک نفر بیاید و ما  ــ ــتیم تا ش ــ کوچه بایس
ــوپرمارکت داریم و یک میوه  ــ را ببرد. یک س
فروشی که آن هم قیمت شان باالست چون 
یکی یک دانه هستند!« همین طور که حرف 
می زنیم، دکل فشار قوی را پایین واحدها و 
بین ساختمان های دیگر می بینم که انگار 
ــیده اند و فقط روی یک  ــ ــای کوهی را تراش ــ پ
تکه صخره جزیره مانند مانده با یک دکل 

برق رویش.
ــــی  ــه موقع نقاش ــ ــد ک ــ او از روزی می گوی
ــاختمان، دختر کوچکش رنگ صنعتی  ــ س
خورده بود. بچه را بغل می کند و تا خیابان 
می دود و به زور ماشینی پیدا می کند تا او را 
ــاند اما درمانگاه  ــ ــه درمانگاه پردیس برس ــ ب
آنقدر امکانات کمی داشت که مجبور شدند 
از آنجا به بومهن بروند. زیر باران با کودکی 
که بی حال روی دستش افتاده بود: »ما اینجا 

پشت کوه فراموش شده ایم.«
ــند،  ــ ــده باش ــ آنها حتی اگر فراموش نش
ــــاس را دارند که کسی به فکرشان  این احس
نیست. وقتی فضای بیرونی خانه ها آنقدر 
خالی و خاک گرفته است که نمی شود حتی 
یک لحظه به قدم زدن هم فکر کرد، وقتی 
ــینمایی نیست که  ــ هیچ مغازه و پارک و س
ــه در آن زندگی می کنند  ــ ــه جایی ک ــ مردم ب
ــند، چطور  ــ ــته باش ــ ــــی داش ــــاس خوب احس
ــــی حرف نزد؟ آنها در  ــود از فراموش ــ می ش
هجوم کوه ها و سنگریزه ها و ساختمان های 

سیمانی گیر افتاده اند.
ــایه می رویم تا از نزدیک  ــ به خانه همس
ــاختمان با خانه چه  ــ ببینیم که فاضالب س
ــرده. زنی در را باز می کند و بوی رطوبت و  ــ ک
نا می ریزد توی راهرو. همه چراغ های خانه 
را روشن می کند تا درست ببینیم فاضالب 
ــز خانه در  ــ ــان آورده. همه چی ــ چه به روزش
پارچه های بزرگ پیچیده شده. پا که داخل 
خانه می گذارم رطوبت کف زمین، به پایم 
ــته شده و  ــ ــته پوس ــ ــبد. دیوارها پوس ــ می چس
ــــت.  ــا رد زرد فاضالب پیداس ــ زیر کابینت ه
ــــی می گوید: »لکه ها روی  زن با لهجه جنوب
ــده. جای  ــ ــــط راهرو آم ــــن را ببین تا وس زمی
ــابی، لوله  ــ ــــت و حس ــــالب درس ــه فاض ــ لول
پولیکای قدیمی گذاشتند. آب وقتی از طبقه 
ــــیب  ــا این پایین، به لوله ها آس ــ 14می آید ت

 پرديــس در فازهای مســکن مهر به شــما القا می کنــد تنها به 
چارديــواری خــود اعتماد کنید. شــهری که از فقــدان محله به 
عنوان يک نهاد کنتــرل کننده درون زا بی بهره اســت و مردم 
به خانه های شان تنها به عنوان سرپناهی از سر ناچاری نگاه می کنند، نه جايی برای 

لذت بردن از زندگی
پــا که داخــل خانه می گــذارم رطوبــت کف زمیــن، به پايــم می چســبد. ديوارها 
پوسته پوسته شــده و زير کابینت ها رد زرد فاضالب پیداست. زن رختخواب ها را از 
جلوی در کمد ديواری برمــی دارد و در کمد را باز می کند. کپک های زرد با بوی تعفن 

خودنمايی می کند

نیم نگاه
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1 - این رودخانه از کوه ســـهند سرچشـــمه می گیرد و پس از عبور 
از غـــرب شـــهر مراغه و جنوب شـــهر بنـــاب، به دریاچـــه ارومیه 

می ریزد- اکوسیستم
2-  ثروتمند- پدر- خوراکی محبوب

3-  شهر استان گیالن- اقامت کننده- بلند قامت
4-  خطی در دایره- رود شولوخف- مقابل خواص- کشور دو تکه

5-  آخر- دامن کوتاه و چین دار- نوعی هورمون
6-  سالحی خودکار- همسر ابراهیم نبی)ع(- خیس

7-  اجازه- غذای محلی اراک- کالم پرسش
8-  وسیله پهن کردن خمیر- فهرست غذا- از کشورهای جدا شده شوروی سابق

9-  بدبختی- رده ای از جانداران- گریه، شیون
10-  ویتامین مغز بادام- نقش و نگار دار- رفقا و دوستان

11-  نوعی عارضه پوستی- بیشه زار نی- حرف هجدهم ابجد
12-  چابک- ویران کننده- داغ کردن- قرارداد

13-  دختر خالدار- مسیر- ساعت ورزشی
14-  همراهی کننده- جایگزینی طبیعی و بســـیار مفیـــد و مؤثر به جای خمیر دندان- 

آشوب
15-  فیبر ســـفید- اولین فیلم ســـه 
بعـــدی ایرانی بـــه کارگردانی علی 

عطشانی

 عمودي:
1-  راستی- مدافع/ هافبک دفاعی 

ملی پوش استقالل تهران
2-  میانجی- پول معاش و گذران 

زندگی- انبار گندم
گرامـــر-  در  بن فعـــل  گریـــز-    -3

پوشیده نگه داشتن
4-  شهر مجارستان- تمیز کردن با 

آب- ابر رقیق- مخفف از او
نـــام  آورده شـــده-  دلیـــل  بـــا    -5

دخترانه- صابون خیاطی
6-  مایـــه حیات- وجود ندارد- پدر 

طب
7-  اسب چاپار- اثر آگاتا کریستی- 

صحیح
8-  آرامگاه بزرگان- تنیدگی- شهر 

آرامگاه باباروشن
9-  زنـــی کـــه تـــازه زاییـــده- ایالت 

آلوها- نیروها
10-  شرکت تولید کننده انواع تریلر 

و بونکر- ضد کلفت- قر زدن
11-  نـــام مایر- شـــهری در اســـتان 

گیالن- برادران مخترع هواپیما
12-  ماه گـــرم- مســـاوی- قیصر- 

میوه به
13-  لقب حضـــرت ابراهیم)ع(- 

هنگام- پرنده سندباد
14-  عضـــو کابینـــه دولـــت- ماده 
حـــالل رنـــگ- قواعـــد جبـــری یا 

شیمی
مقابـــل  در  مکتـــب  ایـــن    -15

ایده آلیسم مطرح شد- کناره ها
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   افقي:
1 - همراه با سختی و زحمت- بنایی تاریخی در مراغه متعلق 

به دوره اشکانی
2-  واسطه معامله- کاله تمام لبه- لبریز

3-  زمین بایر و دور از آبادی- آبراه کشتیرانی- یار همایون
4-  کالم تأسف- حرف هشتم- نام دخترانه – طمع و آز

5-  جنس مذکر- کشوری در شبه جزیره بالکان در جنوب خاوری اروپا- وقت
6-  فارسی آیفون- بیمار و رنجور- گالبی

7-  بالین، رختخواب- گل پرپر سرخ و سفید- ظاهر عمارت
8-  در مدرسه فراوان است- لوله گوارشی- کشوری در قاره آفریقا

9-  فارسی روزگار ما- فراری و متواری- روستای بسیار زیبا و رؤیایی آبشاران علیا در این 
شهر استان چهار محال و بختیاری واقع شده

10-  کلمه اخطار و تنبیه- نقاش چیره دست فرانسوی- قطعی برای چاپ کتاب
11-  عالمت و سمبل- چادر، خیمه- رطوبت ناچیز

12-  تلفظ »و«- سیاستمدار- بی پرده- میهمانی
13-  محلول حشره کش- مخترع پیل الکتریکی- یاقوت

14-  درخور زن- واحد وزن- مارکی بر لپ تاپ
15-  هدیـــه خاطره انگیز- ارائه 

طرح

 عمودي:
1-  بدهکار- توجه و رسیدگی به 

زیردستان
ضـــد  پاهـــا-  پوشـــاک    -2

گرسنگی- امانتداران
3-  زیرانـــداز بـــزرگ پـــرزدار- 

بمب مخرب- تازه داماد
4-  خروس مازندرانی- جوش 

چرکی- زهر- طرز و عادت
5-  مفهـــوم ســـخن- دومین 
ایالـــت پرجمعیـــت امریـــکا- 

حرف جمع فارسی
6-  غـــذای نـــذری- قبیلـــه ای 
زردپوســـت ســـاکن ترکســـتان 

روس- رسانه ای ماندگار
از  یکـــی  کریـــم-    -7
شهرســـتان های مهم تهران- 

بیهوده، بیخود
8-  فروغ و روشـــنی- ســـرحد 

کشورها- ضعف و تنبلی
9-  لوله بســـیار نـــازک- گلزن 
پرسپولیس- رشـــته کوهی در 

اروپا
10-  مـــرداب شـــمالی- اذیت، 

آسیب- او
11-  مختـــرع تلفن- رغبت ها- 

وسیله روز مبادا
12-  ظـــرف روغـــن- خاندان- 

دزد- پیچ شش گوش
13-  خلیفه عباسی- گونه ای از 

زردآلو- اهالی محل
14-  مـــاه نـــو- کشـــیده شـــده- 

بتازگی صاحب مالی شده
حضـــرت  میـــالد  مـــاه    -15

محمد)ص(- رفوزه شده

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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نادنچودیراکهزب1

تثارووتاندروا2

راوستلوروراج3

دروسلاجکیسیخ4

ادیفمهشیلکنو5

مگدیاشاناوخر6

دناهسیسدنتفکش7

ودنکهردباهیرق8

پمارتاراخبفال9

اراکیبشترالی10

ردناقهدلزنته11

یرکپرخساندهم12

دوروستیفورای13

تسیکایراردیرگ14

یرتسکاخراداسیو15

123456789101112131415

روپاشیبنییتورپ1

والسایبگریزول2

سکافمتشهمزیه3

ترکاسایشفننم4

اتلبترارقایا5

یجششوپفقوتمم6

دراشلاوطدرگلو7

هقدصیکباچکسیر8

نهربمباروجکزب9

هسوسفایبیبرا10

سررودزمفرشتر11

رایاکرهرهلاگ12

هواکتکرشراسی13

رزیتدازامالکر14

هنورکنسسوتنووی15

مسکن مهر؛  تله ای برای فقر
ساکنان پرديس، خود را فراموش شدگان می دانند

شهری الی کوه های سر به فلک کشیده و 
خشـــک، رنگ خاک. شهر جدید پردیس 
یـــادگار سیاســـت های عجیـــب و غریـــب 
شهرسازی دولت پیشین است. مردی که 
در جاده نرســـیده به فاز 11 مجبور است با 
دســـت خالی اتومبیلش را درســـت کند، 
می گویـــد: »ما شـــنیده ایم اینجـــا را آقای 
رئیس جمهوری وقتی توی هلی کوپتر بود 
و از باال به این بیابان نگاه می کرد، پسندید 
و دستور ساختش را داد. بدون یک صفحه 
تحقیق و پژوهش و اینکـــه دارد با زندگی 
این مردم چه می کند!« شهر جدیدی که 
به صورت تدریجی درحال شکل گیری بود 
و هویـــت خودش را پیدا می کرد، یکباره با 
هجوم مسکن مهر مواجه شد و تمام. حاال 
مردم مانده اند بـــا چاردیواری هایی که نه 
میلی بـــه زندگی در آن دارنـــد و نه جایی 

برای ترک کردنش.
ــای  ــ ــر از بنگاه ه ــ ــه پ ــ ــــس ک ــهر پردی ــ از ش
ــــت، به فاز 11 می رویم.  معامالت ملکی اس
ــاختمان های بلند و بی روحش  ــ جایی که س
ــد. برای اینکه  ــ ــای کوه  باال رفته ان ــ در دامنه ه
ــتباه  ــ ــــهری اش ــــی جانمایی چنین ش بفهم
ــــی عمیق  ــه کار کارشناس ــ ــازی ب ــ ــــت، نی اس
ــــی دور و  ــتی و کم ــ ــــت بایس نداری، کافی اس
ــــن. در راه، هنوز هم  ــــرت را نگاه کنی؛ همی ب
ــای پایین  ــ ــود کمپ هایی را در دره ه ــ می ش
کوه دید و کارگرانی که مشغول استراحت یا 
ــتند. میان زون های فاز 11 پر است از  ــ کار هس
دیواره هایی که باال یا پایین ساختمان کشیده 
شده اند تا مانع ریزش کوه روی ساختمان ها 
شوند. آن طور که مدیرعامل پیشین شرکت 
ــود، باید  ــ ــد گفته ب ــ ــــهرهای جدی عمران ش
100کیلومتر دیوار برای شهر پردیس ساخته 

شود. 100 کیلومتر دیوار به ارتفاع 5 یا 6 متر.
ــــی در پیاده روها قدم نمی زند و تنها  کس
ــتند که گله ای یا تنها زیر سایه  ــ ــــگ ها هس س
ــتراحت می کنند. اینجا به  ــ ساختمان ها اس
ــــی را دید و با او حرف  ــود کس ــ سختی می ش
ــاختمان ها  ــ ــتر س ــ ــوز هم بیش ــ ــون هن ــ زد. چ
ــه پارکینگ بین  ــ ــــت. توی محوط خالی اس
ــدا می کنم که  ــ ــــردی را پی ــاختمان، م ــ دو س
اتومبیلش را پارک کرده و به سمت ورودی 
ــاختمان می رود. او با لحنی بی حوصله  ــ س
ــیاهه  ــ درباره زندگی در پردیس می گوید؛ س
ــه بانک دارد نه  ــ بلندی از محرومیت ها: »ن
ــال و چند ماه است که  ــ ــتان. یک س ــ بیمارس
اینجا ساکن هستم چون دیگر نمی توانستم 

در تهران مستأجری کنم.«
او از موتورخانه های ساختمان می گوید 
که وقتی روشـــن می شـــوند، تا طبقات 6 و 

هفت هم ســـاختمان می لرزد. موتورهای 
آبی که کاربری شان استفاده در زمین های 
کشـــاورزی اســـت، بایـــد هـــم ســـاختمان 
را بلرزانـــد. او کـــه خـــودش را بازنشســـته 
داروســـازی معرفـــی می کنـــد و می گوید: 
»مصالـــح خوبـــی در ایـــن ســـاختمان ها 
اســـتفاده نشـــده و بیشـــتر واحدهـــا ترک 
برداشـــته. درحالـــی کـــه عمـــری از اینجـــا 
نگذشـــته. برای رفت و آمـــد هم اتومبیلی 
نیست که ما را به شـــهر ببرد. ماشین های 
شـــخصی هم که امنیت ندارنـــد. کالنتری 
هنوز راه نیفتاده و خبری از گشت نیست.« 
اما جملـــه ای که متعجبم می کنـــد، نبود 
تلفن و آنتن تلویزیون داخلی است: »صدا 
و ســـیما اصاًل آنتن نمی دهد و باید دیش 
نصب کنی. اگر هم کســـی دلش نخواهد، 
مجبور است ماهواره داشته باشد. تلفن هم 

فقط بعضی از اپراتورها پوشش می دهند.« 
پسر بچه ای با لباس خانگی در خلوتی بین 
ــــگ ها افتاده و با آنها  ساختمان ها دنبال س
ــد. صدایش می کنم تا ببینم از  ــ بازی می کن
کجا آمده و به کجا می رود: »از خانه خودمان 
ــتم با  ــ ــان باالیی می روم خانه دوس ــ در خیاب
هم بازی کنیم.« بین حرف هایش حسرت 
نداشتن پارک و جایی برای بازی را می شود 
حس کرد. از او می پرسم کجا بازی می کنید؟ 
می گوید: »اگر مادرم اجازه بدهد، همین جا 

در پارکینگ بازی می کنیم.«
وارد یکی از ساختمان ها می شوم. خبری 
ــاختمان نیست و به جایش واحد  ــ از البی س
ــا خیابان.  ــ ــاخته اند؛ خانه های همکف ب ــ س
ــوان و  ــ ــــردی ج ــــم، م ــه ای را می زن ــ در خان
ــود در را باز می کند. همین طور که  ــ خواب آل
حرف می زند، دختر کوچکش از کنار پایش 

می زند. باید توری می گذاشتند توی لوله ها 
که ندارد. هر طبقه باید الیزر می گذاشتند که 
ــته اند. بعضی خانه ها از سقف شان  ــ نگذاش

فاضالب می زند. مال ما از کف زده.«
ــتی و خارشی می گوید  ــ او از بیماری پوس
ــــرش که مشغول  که به تن خودش و دو پس
ــا را از  ــ ــاده. رختخواب ه ــ ــتند، افت ــ ــازی هس ــ ب
ــد دیواری برمی دارد و در کمد  ــ جلوی در کم
ــای زرد با بوی تعفن  ــ ــاز می کند. کپک ه ــ را ب
ــــم  ــــی رود و دائ ــد. راه م ــ ــــی می کن خودنمای
ــــت که اینجا  می گوید: »اینها ادرار مردم اس
جمع شده. شما حاضرید بچه های خودتان 

را بیاورید اینجا زندگی کنند؟«
چند ردیف آن طرف تر، زنی در حال باز 
کردن در ورودی بلوک است. زنی میانسال 
ــــمتش می رویم،  ــه س ــ ــــی می بیند ب که وقت
ــــمالی از مشکالت  ــتد و با لهجه ش ــ می ایس
ــــت و  ــــگ زیاد اس می گوید: »اینجا آنقدر س
آدم های ناجور دارد که من جرأت نمی کنم 
ــذارم دو تا دخترم یک لحظه تنهایی به  ــ بگ
ــد.« او به خروجی فاضالب ها  ــ محوطه برون
ــاره می کند که بوی بدی دارند و از داخل  ــ اش
باغچه های خشک بیرون زده اند. می پرسم 
به عنوان یک زن خانه دار این ساختمان ها 

ــاح  ــ ــد: »افتض ــ ــــد؟ می گوی ــور می بین ــ را چط
ــــت. واقعاً هیچ کاری نداریم بکنیم و هر  اس
ــــخت است. نه جای  جا بخواهیم برویم، س
ــــدم زدن داریم نه پارکی که دور هم جمع  ق
ــا در همین  ــ ــویم. واقعاً بعضی وقت ه ــ بش
چند قدم که بیرون می آیم، احساس ناامنی 
ــــن هم باید  ــهر رفت ــ می کنم. برای داخل ش
ماشین شخصی داشته باشید چون اصالً به 
شخصی های اینجا اعتباری نیست. دزدی 
ــــت چون پارکینگ در فضای باز  هم زیاد اس

است و نگهبانی نیست.«
پردیس در فازهای مسکن مهر به شما 
القا می کند تنها به چاردیواری خود اعتماد 
ــــدان محله به عنوان  ــــهری که از فق کنید. ش
ــده درون زا بی بهره  ــ ــرل کنن ــ ــاد کنت ــ ــــک نه ی
است و مردم به خانه هایشان تنها به عنوان 
ــگاه می کنند،  ــ ــاری ن ــ ــر ناچ ــ ــرپناهی از س ــ س
ــردن از زندگی. یاد  ــ ــــذت ب ــــی برای ل نه جای
ــناس  ــ اطهاری جامعه ش حرف های کمال 
ــه بود ما مردم  ــ می افتم که در تحلیلی گفت
ــــی فقر« انداخته ایم و  را در »تله های فضای
مسکن مهر یکی از همین تله های فضایی 
فقر است. جایی که حاشیه نشینی و فقر به 

صورت سازمان یافته اتفاق افتاده است.

بیرون می آید. در تهرانپارس پرده فروشی 
ــــک زمانی که اینجا برف  دارد. می گوید: »ی
ــر  ــ ــرما برویم س ــ ــد، مجبوریم توی س ــ می آی
ــاید یک نفر بیاید و ما  ــ ــتیم تا ش ــ کوچه بایس
ــوپرمارکت داریم و یک میوه  ــ را ببرد. یک س
فروشی که آن هم قیمت شان باالست چون 
یکی یک دانه هستند!« همین طور که حرف 
می زنیم، دکل فشار قوی را پایین واحدها و 
بین ساختمان های دیگر می بینم که انگار 
ــیده اند و فقط روی یک  ــ ــای کوهی را تراش ــ پ
تکه صخره جزیره مانند مانده با یک دکل 

برق رویش.
ــــی  ــه موقع نقاش ــ ــد ک ــ او از روزی می گوی
ــاختمان، دختر کوچکش رنگ صنعتی  ــ س
خورده بود. بچه را بغل می کند و تا خیابان 
می دود و به زور ماشینی پیدا می کند تا او را 
ــاند اما درمانگاه  ــ ــه درمانگاه پردیس برس ــ ب
آنقدر امکانات کمی داشت که مجبور شدند 
از آنجا به بومهن بروند. زیر باران با کودکی 
که بی حال روی دستش افتاده بود: »ما اینجا 

پشت کوه فراموش شده ایم.«
ــند،  ــ ــده باش ــ آنها حتی اگر فراموش نش
ــــاس را دارند که کسی به فکرشان  این احس
نیست. وقتی فضای بیرونی خانه ها آنقدر 
خالی و خاک گرفته است که نمی شود حتی 
یک لحظه به قدم زدن هم فکر کرد، وقتی 
ــینمایی نیست که  ــ هیچ مغازه و پارک و س
ــه در آن زندگی می کنند  ــ ــه جایی ک ــ مردم ب
ــند، چطور  ــ ــته باش ــ ــــی داش ــــاس خوب احس
ــــی حرف نزد؟ آنها در  ــود از فراموش ــ می ش
هجوم کوه ها و سنگریزه ها و ساختمان های 

سیمانی گیر افتاده اند.
ــایه می رویم تا از نزدیک  ــ به خانه همس
ــاختمان با خانه چه  ــ ببینیم که فاضالب س
ــرده. زنی در را باز می کند و بوی رطوبت و  ــ ک
نا می ریزد توی راهرو. همه چراغ های خانه 
را روشن می کند تا درست ببینیم فاضالب 
ــز خانه در  ــ ــان آورده. همه چی ــ چه به روزش
پارچه های بزرگ پیچیده شده. پا که داخل 
خانه می گذارم رطوبت کف زمین، به پایم 
ــته شده و  ــ ــته پوس ــ ــبد. دیوارها پوس ــ می چس
ــــت.  ــا رد زرد فاضالب پیداس ــ زیر کابینت ه
ــــی می گوید: »لکه ها روی  زن با لهجه جنوب
ــده. جای  ــ ــــط راهرو آم ــــن را ببین تا وس زمی
ــابی، لوله  ــ ــــت و حس ــــالب درس ــه فاض ــ لول
پولیکای قدیمی گذاشتند. آب وقتی از طبقه 
ــــیب  ــا این پایین، به لوله ها آس ــ 14می آید ت

 پرديــس در فازهای مســکن مهر به شــما القا می کنــد تنها به 
چارديــواری خــود اعتماد کنید. شــهری که از فقــدان محله به 
عنوان يک نهاد کنتــرل کننده درون زا بی بهره اســت و مردم 
به خانه های شان تنها به عنوان سرپناهی از سر ناچاری نگاه می کنند، نه جايی برای 

لذت بردن از زندگی
پــا که داخــل خانه می گــذارم رطوبــت کف زمیــن، به پايــم می چســبد. ديوارها 
پوسته پوسته شــده و زير کابینت ها رد زرد فاضالب پیداست. زن رختخواب ها را از 
جلوی در کمد ديواری برمــی دارد و در کمد را باز می کند. کپک های زرد با بوی تعفن 

خودنمايی می کند

نیم نگاه
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1 - این رودخانه از کوه ســـهند سرچشـــمه می گیرد و پس از عبور 
از غـــرب شـــهر مراغه و جنوب شـــهر بنـــاب، به دریاچـــه ارومیه 

می ریزد- اکوسیستم
2-  ثروتمند- پدر- خوراکی محبوب

3-  شهر استان گیالن- اقامت کننده- بلند قامت
4-  خطی در دایره- رود شولوخف- مقابل خواص- کشور دو تکه

5-  آخر- دامن کوتاه و چین دار- نوعی هورمون
6-  سالحی خودکار- همسر ابراهیم نبی)ع(- خیس

7-  اجازه- غذای محلی اراک- کالم پرسش
8-  وسیله پهن کردن خمیر- فهرست غذا- از کشورهای جدا شده شوروی سابق

9-  بدبختی- رده ای از جانداران- گریه، شیون
10-  ویتامین مغز بادام- نقش و نگار دار- رفقا و دوستان

11-  نوعی عارضه پوستی- بیشه زار نی- حرف هجدهم ابجد
12-  چابک- ویران کننده- داغ کردن- قرارداد

13-  دختر خالدار- مسیر- ساعت ورزشی
14-  همراهی کننده- جایگزینی طبیعی و بســـیار مفیـــد و مؤثر به جای خمیر دندان- 

آشوب
15-  فیبر ســـفید- اولین فیلم ســـه 
بعـــدی ایرانی بـــه کارگردانی علی 

عطشانی

 عمودي:
1-  راستی- مدافع/ هافبک دفاعی 

ملی پوش استقالل تهران
2-  میانجی- پول معاش و گذران 

زندگی- انبار گندم
گرامـــر-  در  بن فعـــل  گریـــز-    -3

پوشیده نگه داشتن
4-  شهر مجارستان- تمیز کردن با 

آب- ابر رقیق- مخفف از او
نـــام  آورده شـــده-  دلیـــل  بـــا    -5

دخترانه- صابون خیاطی
6-  مایـــه حیات- وجود ندارد- پدر 

طب
7-  اسب چاپار- اثر آگاتا کریستی- 

صحیح
8-  آرامگاه بزرگان- تنیدگی- شهر 

آرامگاه باباروشن
9-  زنـــی کـــه تـــازه زاییـــده- ایالت 

آلوها- نیروها
10-  شرکت تولید کننده انواع تریلر 

و بونکر- ضد کلفت- قر زدن
11-  نـــام مایر- شـــهری در اســـتان 

گیالن- برادران مخترع هواپیما
12-  ماه گـــرم- مســـاوی- قیصر- 

میوه به
13-  لقب حضـــرت ابراهیم)ع(- 

هنگام- پرنده سندباد
14-  عضـــو کابینـــه دولـــت- ماده 
حـــالل رنـــگ- قواعـــد جبـــری یا 

شیمی
مقابـــل  در  مکتـــب  ایـــن    -15

ایده آلیسم مطرح شد- کناره ها
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   افقي:
1 - همراه با سختی و زحمت- بنایی تاریخی در مراغه متعلق 

به دوره اشکانی
2-  واسطه معامله- کاله تمام لبه- لبریز

3-  زمین بایر و دور از آبادی- آبراه کشتیرانی- یار همایون
4-  کالم تأسف- حرف هشتم- نام دخترانه – طمع و آز

5-  جنس مذکر- کشوری در شبه جزیره بالکان در جنوب خاوری اروپا- وقت
6-  فارسی آیفون- بیمار و رنجور- گالبی

7-  بالین، رختخواب- گل پرپر سرخ و سفید- ظاهر عمارت
8-  در مدرسه فراوان است- لوله گوارشی- کشوری در قاره آفریقا

9-  فارسی روزگار ما- فراری و متواری- روستای بسیار زیبا و رؤیایی آبشاران علیا در این 
شهر استان چهار محال و بختیاری واقع شده

10-  کلمه اخطار و تنبیه- نقاش چیره دست فرانسوی- قطعی برای چاپ کتاب
11-  عالمت و سمبل- چادر، خیمه- رطوبت ناچیز

12-  تلفظ »و«- سیاستمدار- بی پرده- میهمانی
13-  محلول حشره کش- مخترع پیل الکتریکی- یاقوت

14-  درخور زن- واحد وزن- مارکی بر لپ تاپ
15-  هدیـــه خاطره انگیز- ارائه 

طرح

 عمودي:
1-  بدهکار- توجه و رسیدگی به 

زیردستان
ضـــد  پاهـــا-  پوشـــاک    -2

گرسنگی- امانتداران
3-  زیرانـــداز بـــزرگ پـــرزدار- 

بمب مخرب- تازه داماد
4-  خروس مازندرانی- جوش 

چرکی- زهر- طرز و عادت
5-  مفهـــوم ســـخن- دومین 
ایالـــت پرجمعیـــت امریـــکا- 

حرف جمع فارسی
6-  غـــذای نـــذری- قبیلـــه ای 
زردپوســـت ســـاکن ترکســـتان 

روس- رسانه ای ماندگار
از  یکـــی  کریـــم-    -7
شهرســـتان های مهم تهران- 

بیهوده، بیخود
8-  فروغ و روشـــنی- ســـرحد 

کشورها- ضعف و تنبلی
9-  لوله بســـیار نـــازک- گلزن 
پرسپولیس- رشـــته کوهی در 

اروپا
10-  مـــرداب شـــمالی- اذیت، 

آسیب- او
11-  مختـــرع تلفن- رغبت ها- 

وسیله روز مبادا
12-  ظـــرف روغـــن- خاندان- 

دزد- پیچ شش گوش
13-  خلیفه عباسی- گونه ای از 

زردآلو- اهالی محل
14-  مـــاه نـــو- کشـــیده شـــده- 

بتازگی صاحب مالی شده
حضـــرت  میـــالد  مـــاه    -15

محمد)ص(- رفوزه شده

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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مسکن مهر؛  تله ای برای فقر
ساکنان پرديس، خود را فراموش شدگان می دانند

شهری الی کوه های سر به فلک کشیده و 
خشـــک، رنگ خاک. شهر جدید پردیس 
یـــادگار سیاســـت های عجیـــب و غریـــب 
شهرسازی دولت پیشین است. مردی که 
در جاده نرســـیده به فاز 11 مجبور است با 
دســـت خالی اتومبیلش را درســـت کند، 
می گویـــد: »ما شـــنیده ایم اینجـــا را آقای 
رئیس جمهوری وقتی توی هلی کوپتر بود 
و از باال به این بیابان نگاه می کرد، پسندید 
و دستور ساختش را داد. بدون یک صفحه 
تحقیق و پژوهش و اینکـــه دارد با زندگی 
این مردم چه می کند!« شهر جدیدی که 
به صورت تدریجی درحال شکل گیری بود 
و هویـــت خودش را پیدا می کرد، یکباره با 
هجوم مسکن مهر مواجه شد و تمام. حاال 
مردم مانده اند بـــا چاردیواری هایی که نه 
میلی بـــه زندگی در آن دارنـــد و نه جایی 

برای ترک کردنش.
ــای  ــ ــر از بنگاه ه ــ ــه پ ــ ــــس ک ــهر پردی ــ از ش
ــــت، به فاز 11 می رویم.  معامالت ملکی اس
ــاختمان های بلند و بی روحش  ــ جایی که س
ــد. برای اینکه  ــ ــای کوه  باال رفته ان ــ در دامنه ه
ــتباه  ــ ــــهری اش ــــی جانمایی چنین ش بفهم
ــــی عمیق  ــه کار کارشناس ــ ــازی ب ــ ــــت، نی اس
ــــی دور و  ــتی و کم ــ ــــت بایس نداری، کافی اس
ــــن. در راه، هنوز هم  ــــرت را نگاه کنی؛ همی ب
ــای پایین  ــ ــود کمپ هایی را در دره ه ــ می ش
کوه دید و کارگرانی که مشغول استراحت یا 
ــتند. میان زون های فاز 11 پر است از  ــ کار هس
دیواره هایی که باال یا پایین ساختمان کشیده 
شده اند تا مانع ریزش کوه روی ساختمان ها 
شوند. آن طور که مدیرعامل پیشین شرکت 
ــود، باید  ــ ــد گفته ب ــ ــــهرهای جدی عمران ش
100کیلومتر دیوار برای شهر پردیس ساخته 

شود. 100 کیلومتر دیوار به ارتفاع 5 یا 6 متر.
ــــی در پیاده روها قدم نمی زند و تنها  کس
ــتند که گله ای یا تنها زیر سایه  ــ ــــگ ها هس س
ــتراحت می کنند. اینجا به  ــ ساختمان ها اس
ــــی را دید و با او حرف  ــود کس ــ سختی می ش
ــاختمان ها  ــ ــتر س ــ ــوز هم بیش ــ ــون هن ــ زد. چ
ــه پارکینگ بین  ــ ــــت. توی محوط خالی اس
ــدا می کنم که  ــ ــــردی را پی ــاختمان، م ــ دو س
اتومبیلش را پارک کرده و به سمت ورودی 
ــاختمان می رود. او با لحنی بی حوصله  ــ س
ــیاهه  ــ درباره زندگی در پردیس می گوید؛ س
ــه بانک دارد نه  ــ بلندی از محرومیت ها: »ن
ــال و چند ماه است که  ــ ــتان. یک س ــ بیمارس
اینجا ساکن هستم چون دیگر نمی توانستم 

در تهران مستأجری کنم.«
او از موتورخانه های ساختمان می گوید 
که وقتی روشـــن می شـــوند، تا طبقات 6 و 

هفت هم ســـاختمان می لرزد. موتورهای 
آبی که کاربری شان استفاده در زمین های 
کشـــاورزی اســـت، بایـــد هـــم ســـاختمان 
را بلرزانـــد. او کـــه خـــودش را بازنشســـته 
داروســـازی معرفـــی می کنـــد و می گوید: 
»مصالـــح خوبـــی در ایـــن ســـاختمان ها 
اســـتفاده نشـــده و بیشـــتر واحدهـــا ترک 
برداشـــته. درحالـــی کـــه عمـــری از اینجـــا 
نگذشـــته. برای رفت و آمـــد هم اتومبیلی 
نیست که ما را به شـــهر ببرد. ماشین های 
شـــخصی هم که امنیت ندارنـــد. کالنتری 
هنوز راه نیفتاده و خبری از گشت نیست.« 
اما جملـــه ای که متعجبم می کنـــد، نبود 
تلفن و آنتن تلویزیون داخلی است: »صدا 
و ســـیما اصاًل آنتن نمی دهد و باید دیش 
نصب کنی. اگر هم کســـی دلش نخواهد، 
مجبور است ماهواره داشته باشد. تلفن هم 

فقط بعضی از اپراتورها پوشش می دهند.« 
پسر بچه ای با لباس خانگی در خلوتی بین 
ــــگ ها افتاده و با آنها  ساختمان ها دنبال س
ــد. صدایش می کنم تا ببینم از  ــ بازی می کن
کجا آمده و به کجا می رود: »از خانه خودمان 
ــتم با  ــ ــان باالیی می روم خانه دوس ــ در خیاب
هم بازی کنیم.« بین حرف هایش حسرت 
نداشتن پارک و جایی برای بازی را می شود 
حس کرد. از او می پرسم کجا بازی می کنید؟ 
می گوید: »اگر مادرم اجازه بدهد، همین جا 

در پارکینگ بازی می کنیم.«
وارد یکی از ساختمان ها می شوم. خبری 
ــاختمان نیست و به جایش واحد  ــ از البی س
ــا خیابان.  ــ ــاخته اند؛ خانه های همکف ب ــ س
ــوان و  ــ ــــردی ج ــــم، م ــه ای را می زن ــ در خان
ــود در را باز می کند. همین طور که  ــ خواب آل
حرف می زند، دختر کوچکش از کنار پایش 

می زند. باید توری می گذاشتند توی لوله ها 
که ندارد. هر طبقه باید الیزر می گذاشتند که 
ــته اند. بعضی خانه ها از سقف شان  ــ نگذاش

فاضالب می زند. مال ما از کف زده.«
ــتی و خارشی می گوید  ــ او از بیماری پوس
ــــرش که مشغول  که به تن خودش و دو پس
ــا را از  ــ ــاده. رختخواب ه ــ ــتند، افت ــ ــازی هس ــ ب
ــد دیواری برمی دارد و در کمد  ــ جلوی در کم
ــای زرد با بوی تعفن  ــ ــاز می کند. کپک ه ــ را ب
ــــم  ــــی رود و دائ ــد. راه م ــ ــــی می کن خودنمای
ــــت که اینجا  می گوید: »اینها ادرار مردم اس
جمع شده. شما حاضرید بچه های خودتان 

را بیاورید اینجا زندگی کنند؟«
چند ردیف آن طرف تر، زنی در حال باز 
کردن در ورودی بلوک است. زنی میانسال 
ــــمتش می رویم،  ــه س ــ ــــی می بیند ب که وقت
ــــمالی از مشکالت  ــتد و با لهجه ش ــ می ایس
ــــت و  ــــگ زیاد اس می گوید: »اینجا آنقدر س
آدم های ناجور دارد که من جرأت نمی کنم 
ــذارم دو تا دخترم یک لحظه تنهایی به  ــ بگ
ــد.« او به خروجی فاضالب ها  ــ محوطه برون
ــاره می کند که بوی بدی دارند و از داخل  ــ اش
باغچه های خشک بیرون زده اند. می پرسم 
به عنوان یک زن خانه دار این ساختمان ها 

ــاح  ــ ــد: »افتض ــ ــــد؟ می گوی ــور می بین ــ را چط
ــــت. واقعاً هیچ کاری نداریم بکنیم و هر  اس
ــــخت است. نه جای  جا بخواهیم برویم، س
ــــدم زدن داریم نه پارکی که دور هم جمع  ق
ــا در همین  ــ ــویم. واقعاً بعضی وقت ه ــ بش
چند قدم که بیرون می آیم، احساس ناامنی 
ــــن هم باید  ــهر رفت ــ می کنم. برای داخل ش
ماشین شخصی داشته باشید چون اصالً به 
شخصی های اینجا اعتباری نیست. دزدی 
ــــت چون پارکینگ در فضای باز  هم زیاد اس

است و نگهبانی نیست.«
پردیس در فازهای مسکن مهر به شما 
القا می کند تنها به چاردیواری خود اعتماد 
ــــدان محله به عنوان  ــــهری که از فق کنید. ش
ــده درون زا بی بهره  ــ ــرل کنن ــ ــاد کنت ــ ــــک نه ی
است و مردم به خانه هایشان تنها به عنوان 
ــگاه می کنند،  ــ ــاری ن ــ ــر ناچ ــ ــرپناهی از س ــ س
ــردن از زندگی. یاد  ــ ــــذت ب ــــی برای ل نه جای
ــناس  ــ اطهاری جامعه ش حرف های کمال 
ــه بود ما مردم  ــ می افتم که در تحلیلی گفت
ــــی فقر« انداخته ایم و  را در »تله های فضای
مسکن مهر یکی از همین تله های فضایی 
فقر است. جایی که حاشیه نشینی و فقر به 

صورت سازمان یافته اتفاق افتاده است.

بیرون می آید. در تهرانپارس پرده فروشی 
ــــک زمانی که اینجا برف  دارد. می گوید: »ی
ــر  ــ ــرما برویم س ــ ــد، مجبوریم توی س ــ می آی
ــاید یک نفر بیاید و ما  ــ ــتیم تا ش ــ کوچه بایس
ــوپرمارکت داریم و یک میوه  ــ را ببرد. یک س
فروشی که آن هم قیمت شان باالست چون 
یکی یک دانه هستند!« همین طور که حرف 
می زنیم، دکل فشار قوی را پایین واحدها و 
بین ساختمان های دیگر می بینم که انگار 
ــیده اند و فقط روی یک  ــ ــای کوهی را تراش ــ پ
تکه صخره جزیره مانند مانده با یک دکل 

برق رویش.
ــــی  ــه موقع نقاش ــ ــد ک ــ او از روزی می گوی
ــاختمان، دختر کوچکش رنگ صنعتی  ــ س
خورده بود. بچه را بغل می کند و تا خیابان 
می دود و به زور ماشینی پیدا می کند تا او را 
ــاند اما درمانگاه  ــ ــه درمانگاه پردیس برس ــ ب
آنقدر امکانات کمی داشت که مجبور شدند 
از آنجا به بومهن بروند. زیر باران با کودکی 
که بی حال روی دستش افتاده بود: »ما اینجا 

پشت کوه فراموش شده ایم.«
ــند،  ــ ــده باش ــ آنها حتی اگر فراموش نش
ــــاس را دارند که کسی به فکرشان  این احس
نیست. وقتی فضای بیرونی خانه ها آنقدر 
خالی و خاک گرفته است که نمی شود حتی 
یک لحظه به قدم زدن هم فکر کرد، وقتی 
ــینمایی نیست که  ــ هیچ مغازه و پارک و س
ــه در آن زندگی می کنند  ــ ــه جایی ک ــ مردم ب
ــند، چطور  ــ ــته باش ــ ــــی داش ــــاس خوب احس
ــــی حرف نزد؟ آنها در  ــود از فراموش ــ می ش
هجوم کوه ها و سنگریزه ها و ساختمان های 

سیمانی گیر افتاده اند.
ــایه می رویم تا از نزدیک  ــ به خانه همس
ــاختمان با خانه چه  ــ ببینیم که فاضالب س
ــرده. زنی در را باز می کند و بوی رطوبت و  ــ ک
نا می ریزد توی راهرو. همه چراغ های خانه 
را روشن می کند تا درست ببینیم فاضالب 
ــز خانه در  ــ ــان آورده. همه چی ــ چه به روزش
پارچه های بزرگ پیچیده شده. پا که داخل 
خانه می گذارم رطوبت کف زمین، به پایم 
ــته شده و  ــ ــته پوس ــ ــبد. دیوارها پوس ــ می چس
ــــت.  ــا رد زرد فاضالب پیداس ــ زیر کابینت ه
ــــی می گوید: »لکه ها روی  زن با لهجه جنوب
ــده. جای  ــ ــــط راهرو آم ــــن را ببین تا وس زمی
ــابی، لوله  ــ ــــت و حس ــــالب درس ــه فاض ــ لول
پولیکای قدیمی گذاشتند. آب وقتی از طبقه 
ــــیب  ــا این پایین، به لوله ها آس ــ 14می آید ت

 پرديــس در فازهای مســکن مهر به شــما القا می کنــد تنها به 
چارديــواری خــود اعتماد کنید. شــهری که از فقــدان محله به 
عنوان يک نهاد کنتــرل کننده درون زا بی بهره اســت و مردم 
به خانه های شان تنها به عنوان سرپناهی از سر ناچاری نگاه می کنند، نه جايی برای 

لذت بردن از زندگی
پــا که داخــل خانه می گــذارم رطوبــت کف زمیــن، به پايــم می چســبد. ديوارها 
پوسته پوسته شــده و زير کابینت ها رد زرد فاضالب پیداست. زن رختخواب ها را از 
جلوی در کمد ديواری برمــی دارد و در کمد را باز می کند. کپک های زرد با بوی تعفن 

خودنمايی می کند

نیم نگاه

2826

آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

4391
84

2137
4835

62
9718

1654
49

54724 7 5 3 2 9 6 8 1
9 8 3 1 7 6 2 4 5
2 1 6 5 8 4 9 3 7
7 2 4 8 9 3 5 1 6
8 3 1 6 5 2 4 7 9
6 5 9 7 4 1 8 2 3
1 6 2 9 3 8 7 5 4
3 4 7 2 6 5 1 9 8
5 9 8 4 1 7 3 6 2

428
952

32
729

9145
134

67
198

1347 4 2 3 8 1 5 6 9
1 8 9 7 6 5 2 3 4
3 6 5 4 9 2 7 8 1
4 5 7 8 2 6 1 9 3
2 9 3 1 7 4 6 5 8
6 1 8 5 3 9 4 7 2
8 2 4 6 5 3 9 1 7
5 3 1 9 4 7 8 2 6
9 7 6 2 1 8 3 4 5

7 6 3 9 1 4 5 2 8
4 5 2 6 7 8 9 1 3
8 1 9 3 2 5 6 4 7
3 4 8 7 5 1 2 6 9
1 9 5 2 6 3 8 7 4
6 2 7 8 4 9 1 3 5
5 7 1 4 9 6 3 8 2
2 8 6 5 3 7 4 9 1
9 3 4 1 8 2 7 5 6 31

591
85

76
152384

29
42

869
87

ان
ير

/ ا
ی 

جب
ر ر

می
: ا

س 
عک

شايعه آتش زدن اتومبيل ها
ماليمتي كه دولت در دو و سه ماه گذشته نشان 
داد سبب شد كه دست آشوبگران باز شود. ولي اين 
ماليمت بهرحال مي توانست حدي داشته باشد و ما 

به اين حد رسيده ايم.
مطلب فوق را امـــروز آقاي داريوش همايون 
وزير اطالعات و جهانگردي و سخنگوي دولت پس 

از اجالس هيئت وزيران اعالم كرد.
ســـخنگوي دولت اضافه كرد: دولت كامال بر 
اوضاع مسلط اســـت و پيش بيني هاي الزم را كرده 
است و خواهد كرد. مردم بايد به شايعات و سخنان 
بيهوده و جنگ رواني حقير و بي ارزش اخاللگران 

بي اعتنا بمانند.
هم امروز شايع شـــده بود كه اتومبيل ها در 
خيابان ها به آتش كشـــيده خواهند و  شد مشتي 
اخاللگر سعي كرده بودند مردم را از آمدن خيابان ها و 

رفتن به سركار و زندگيشان باز دارند.
رئيس دانشگاه آذر آبادگان تبريز به تهران احضار شد

بعدازظهر ديروز دكتر مرتضوي رئيس دانشگاه 
آذر آبادگان بطور ناگهاني به تهران فراخوانده شد و 
اين در شرايطي است كه استادان به دانشگاه هنوز از 
رفتن به اتاق هاي خود در دانشگاه خودداري مي كنند. 
باتوجه به اينكه روز سه شنبهـ  فرداـ  پايان تعطيالت 
چند روزه دانشگاه است، هنوز معلوم نيست استادان 

حاضر به تدريس خواهند شد يا نه.
يك مدير كل بدليل ظاهرسـازي و پنهان كردن حقايق 

بركنار شد
بطوريكه اطالع  يافتيـــم مديركل آموزش و 
پرورش استان هرمزگان بدليل پنهان كردن حقايق و 

واقعيت ها بركنار شد.
اين بركناري پس از گزارش بازرسي انجام شده 
در استان هرمزگان و پس از سفر علياحضرت شهبانو 
به اين استان بنا بدستور دكتر گنجي وزير آموزش 
و پرورش صورت گرفت. علياحضرت شهبانو در 
اسفندماه گذشته در سفر به استان هرمزگان  از چند 
مركز رفاهي و آموزشي از جمله دانشسراي مقدماتي 

روستائي در ميناب ديدن كردند.
مصاحبه اختصاصي اطالعات با نورمحمد تره كي

كابلـ  عليرضا جهانشـــاهي فرستاده ويژه 
اطالعات: من اولين روزنامه  نگار خارجي بودم كه 
توانســـتم خود را بدنبال كودتاي هفتم ارديبهشت 

افغانستان به اين كشور برسانم.
مشـــكل اصلي من پس از ورود به افغانستان 
نبودن هيچگونه امكان مخابره خبر و تماس با ايران 
بود چون كليه ارتباطات افغانستان با جهان خارج 
قطع شـــده بود و معلوم نبود تا چه مدت قطع باقي 

خواهد ماند.
آنچه در زير ميايد اولين مصاحبه اختصاصي 
نورمحمد تره كي نخســـت وزير جديد افغانستان 
 و دبيـــركل حزب دموكراتيك خلق افغانســـتان 

مي باشد. 
ســـوال كردم از چه زماني فكر حكومت در 
سر او پيدا شـــد! تره كي چنين گفت: ما در حزب 
دمكراتيك خلق افغانســـتان كـــم و بيش از زمان 
تأسيس حزب يعني 12سال پيش خودمان را براي 

چنين امري آماده كرده بوديم.
ساختمان پل قيطريه شروع شد

عمليات ساختماني پل بتوني قيطريه در شميران 
 آغاز شد، اين نخستين پل از سه پلي است كه در مسير 

بزرگراه دوگل ساخته ميشود.
بموجب قراردادي كه بين شهرداري پايتخت 
با پيمانكار بزرگراه مزبور در اين زمينه بســـته شده 
است مدت اتمام اين سه پل اتومبيل رو، 16 ماه درنظر 

گرفته شد است.
عمليات ساختماني بزرگراه دوگل كه از يكماه 
و نيم پيش در شمال شرقي تهران آغاز شده است، 

حدود دو سال به طول خواهد انجاميد.
اين بزرگراه  در مرحله اول بطول 2كيلومتر و 
700متر ساخته خواهد شد،و در مسير خود باجاده 
قديم شميران «پايين تر از بولينگ عبده» و بزرگراه 
شاهنشـــاهي «حوالي پل فلزي و بزرگراه» تالقي 

خواهد كرد.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 25 ارديبهشت ماه 1357 
(برابر با 7 جمادي الثاني1398، 15 مه1978) نقل شده است
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اگـــر تندبـــادى برآيـــد ز كنـــج
بـــه خاك افگنـــد نارســـيده ترنج

ســـتمكاره خوانيمـــش ار دادگـــر
هنرمنـــد دانيمـــش ار بى هنـــر

اگر مرگ دادســـت بيداد چيســـت
ز داد اين همه بانگ و فرياد چيســـت

ازيـــن راز جـــان تو آگاه نيســـت
بديـــن پرده اندر تو را راه نيســـت

همـــه تـــا در آز رفتـــه فـــراز
بـــه كس بر نشـــد ايـــن در راز باز

به رفتـــن مگر بهتـــر آيدش جاى
چـــو آرام يابـــد به ديگر ســـراى

دم مـــرگ چـــون آتـــش هولناك
نـــدارد ز برنـــا و فرتـــوت بـــاك

دريـــن جاى رفتن نـــه جاى درنگ
بر اســـپ فنا گر كشـــد مرگ تنگ

چنان دان كه دادســـت و بيداد نيست
چـــو داد آمدش جاى فرياد نيســـت

جوانـــى و پيرى بـــه نزديك مرگ
يكى دان چو اندر بدن نيســـت برگ

دل از نـــور ايمـــان گـــر آگنده اى
ترا خامشـــى بـــه كه تـــو بنده اى

بريـــن كار يزدانـــو  راز نيســـت
اگـــر جانت بـــا ديو انباز نيســـت

به گيتى دران كـــوش چون بگذرى
ســـرانجام نيكـــى بر خـــود برى
فردوسى

امروز در تاريخ چهل سال پيش...

 سرايه

سرانجام ِ امپراتور روم
والنتينيان دوم امپراتور روم كه در جنگ با شاپور دوم 
ـ شاه ساسانى ايران بر سر ارمنستان شكست خورد 15 ماه 
مى 392 ميالدى در سرزمين ُگل (فرانسه) ترور شد. وى طبق 
قرارداد متاركه جنگ با ايراِن اَبَرقدرت، متعهد شده بود كه در 

امور ارمنستان و گرجستان مداخله نكند.
 شاه وقت با هدف تحكيم اتحاد هزاران ساله ايران و 
ارمنستان، در سال 384 ميالدى پادشاه ارمنستان را داماد خود 
كرد و خواهر خودرا به عقد ازدواج او درآورد. پادشاه ارمنستان 

منصوب ايران بود.
عقد قرارداد دوستي فرانسه با ايران درعهد صفويان

پانزدهم ماه مي 1665 يك هيات فرانسوي مركب از 
پنج نفر كه از سوي لويي چهاردهم پادشاه وقت فرانسه جهت 
عقد يك قرارداد موّدت با شاه عباس دوم به اصفهان فرستاده 
شده بود وارد اين شهر شد كه پايتخت ايران بود. اين هيات 
در آن زمان موفق به امضاي قرارداد مورد نظر نشد. سال بعد 
شاه عباس دوم در 35 سالگي درگذشت و چنين قراردادي 

ميان ايران و فرانسه در زمان شاه سلطان حسين بسته شد. 
طبق اين قـــرارداد كه از جالب ترين معاهدات قرون 
جديد است، دولت فرانسه متعهد شد كه در كشورهاي ديگر 
از اتباع ايران حمايت كند و كشتي هاي فرانسوي محموله 
تجار و نيز مسافران ايراني را در رسانيدن به مقصد، بر اتباع 

ساير كشورها مقدم بدارند .
تظاهرات برضد وثوق الدوله

25 ارديبهشت سال 1296خورشيدي در جريان جنگ 
جهانى اول، دو ماه پس از افتادن بغداد به دســـت انگليسى 
ها و ســـه ماه بعد از كناره گيرى نيكالى دوم تزار روسيه در 
ميدان تاريخي بهارستان بر ضد وثوق الدوله رئيس الوزراء 
وقت ايران تظاهرات وســـيعي صورت گرفت كه به زد و 
خورد تظاهركنندگان و ماموران مسلح دولت انجاميد. اين، 
خشونت بارترين تظاهرات چهل روزه بر ضد وثوق الدوله 
بود. اعتراض و تظاهرات ايرانيان از زماني آغاز شد كه تهراني 
ها متوجه شدند، وثوق الدوله ماه پيش از آنـ  و در پس پرده 
ـ ايجاد نيروى نظامي انگليسي «اس . پي . آر» به فرماندهى 
«ژنرال پرسي ســـايكس» مركب از افراد محلي و افسران 
انگليســـي اعزامي از هند را در منطقه تحت نفوذ انگلستان 
در ايران به رسميت شناخته است و ايران دارد عمال تحت 

الحمايه دولت لندن مى شود.

قاب امروز
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شايعه آتش زدن اتومبيل ها
ماليمتي كه دولت در دو و سه ماه گذشته نشان 
داد سبب شد كه دست آشوبگران باز شود. ولي اين 
ماليمت بهرحال مي توانست حدي داشته باشد و ما 

به اين حد رسيده ايم.
مطلب فوق را امـــروز آقاي داريوش همايون 
وزير اطالعات و جهانگردي و سخنگوي دولت پس 

از اجالس هيئت وزيران اعالم كرد.
ســـخنگوي دولت اضافه كرد: دولت كامال بر 
اوضاع مسلط اســـت و پيش بيني هاي الزم را كرده 
است و خواهد كرد. مردم بايد به شايعات و سخنان 
بيهوده و جنگ رواني حقير و بي ارزش اخاللگران 

بي اعتنا بمانند.
هم امروز شايع شـــده بود كه اتومبيل ها در 
خيابان ها به آتش كشـــيده خواهند و  شد مشتي 
اخاللگر سعي كرده بودند مردم را از آمدن خيابان ها و 

رفتن به سركار و زندگيشان باز دارند.
رئيس دانشگاه آذر آبادگان تبريز به تهران احضار شد

بعدازظهر ديروز دكتر مرتضوي رئيس دانشگاه 
آذر آبادگان بطور ناگهاني به تهران فراخوانده شد و 
اين در شرايطي است كه استادان به دانشگاه هنوز از 
رفتن به اتاق هاي خود در دانشگاه خودداري مي كنند. 
باتوجه به اينكه روز سه شنبهـ  فرداـ  پايان تعطيالت 
چند روزه دانشگاه است، هنوز معلوم نيست استادان 

حاضر به تدريس خواهند شد يا نه.
يك مدير كل بدليل ظاهرسـازي و پنهان كردن حقايق 

بركنار شد
بطوريكه اطالع  يافتيـــم مديركل آموزش و 
پرورش استان هرمزگان بدليل پنهان كردن حقايق و 

واقعيت ها بركنار شد.
اين بركناري پس از گزارش بازرسي انجام شده 
در استان هرمزگان و پس از سفر علياحضرت شهبانو 
به اين استان بنا بدستور دكتر گنجي وزير آموزش 
و پرورش صورت گرفت. علياحضرت شهبانو در 
اسفندماه گذشته در سفر به استان هرمزگان  از چند 
مركز رفاهي و آموزشي از جمله دانشسراي مقدماتي 

روستائي در ميناب ديدن كردند.
مصاحبه اختصاصي اطالعات با نورمحمد تره كي

كابلـ  عليرضا جهانشـــاهي فرستاده ويژه 
اطالعات: من اولين روزنامه  نگار خارجي بودم كه 
توانســـتم خود را بدنبال كودتاي هفتم ارديبهشت 

افغانستان به اين كشور برسانم.
مشـــكل اصلي من پس از ورود به افغانستان 
نبودن هيچگونه امكان مخابره خبر و تماس با ايران 
بود چون كليه ارتباطات افغانستان با جهان خارج 
قطع شـــده بود و معلوم نبود تا چه مدت قطع باقي 

خواهد ماند.
آنچه در زير ميايد اولين مصاحبه اختصاصي 
نورمحمد تره كي نخســـت وزير جديد افغانستان 
 و دبيـــركل حزب دموكراتيك خلق افغانســـتان 

مي باشد. 
ســـوال كردم از چه زماني فكر حكومت در 
سر او پيدا شـــد! تره كي چنين گفت: ما در حزب 
دمكراتيك خلق افغانســـتان كـــم و بيش از زمان 
تأسيس حزب يعني 12سال پيش خودمان را براي 

چنين امري آماده كرده بوديم.
ساختمان پل قيطريه شروع شد

عمليات ساختماني پل بتوني قيطريه در شميران 
 آغاز شد، اين نخستين پل از سه پلي است كه در مسير 

بزرگراه دوگل ساخته ميشود.
بموجب قراردادي كه بين شهرداري پايتخت 
با پيمانكار بزرگراه مزبور در اين زمينه بســـته شده 
است مدت اتمام اين سه پل اتومبيل رو، 16 ماه درنظر 

گرفته شد است.
عمليات ساختماني بزرگراه دوگل كه از يكماه 
و نيم پيش در شمال شرقي تهران آغاز شده است، 

حدود دو سال به طول خواهد انجاميد.
اين بزرگراه  در مرحله اول بطول 2كيلومتر و 
700متر ساخته خواهد شد،و در مسير خود باجاده 
قديم شميران «پايين تر از بولينگ عبده» و بزرگراه 
شاهنشـــاهي «حوالي پل فلزي و بزرگراه» تالقي 

خواهد كرد.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 25 ارديبهشت ماه 1357 
(برابر با 7 جمادي الثاني1398، 15 مه1978) نقل شده است

  

سه شنبه25 ارديبهشت  1397ـ   سال نود ودومـ   شماره 27003
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اگـــر تندبـــادى برآيـــد ز كنـــج
بـــه خاك افگنـــد نارســـيده ترنج

ســـتمكاره خوانيمـــش ار دادگـــر
هنرمنـــد دانيمـــش ار بى هنـــر

اگر مرگ دادســـت بيداد چيســـت
ز داد اين همه بانگ و فرياد چيســـت

ازيـــن راز جـــان تو آگاه نيســـت
بديـــن پرده اندر تو را راه نيســـت

همـــه تـــا در آز رفتـــه فـــراز
بـــه كس بر نشـــد ايـــن در راز باز

به رفتـــن مگر بهتـــر آيدش جاى
چـــو آرام يابـــد به ديگر ســـراى

دم مـــرگ چـــون آتـــش هولناك
نـــدارد ز برنـــا و فرتـــوت بـــاك

دريـــن جاى رفتن نـــه جاى درنگ
بر اســـپ فنا گر كشـــد مرگ تنگ

چنان دان كه دادســـت و بيداد نيست
چـــو داد آمدش جاى فرياد نيســـت

جوانـــى و پيرى بـــه نزديك مرگ
يكى دان چو اندر بدن نيســـت برگ

دل از نـــور ايمـــان گـــر آگنده اى
ترا خامشـــى بـــه كه تـــو بنده اى

بريـــن كار يزدانـــو  راز نيســـت
اگـــر جانت بـــا ديو انباز نيســـت

به گيتى دران كـــوش چون بگذرى
ســـرانجام نيكـــى بر خـــود برى
فردوسى

امروز در تاريخ چهل سال پيش...

 سرايه

سرانجام ِ امپراتور روم
والنتينيان دوم امپراتور روم كه در جنگ با شاپور دوم 
ـ شاه ساسانى ايران بر سر ارمنستان شكست خورد 15 ماه 
مى 392 ميالدى در سرزمين ُگل (فرانسه) ترور شد. وى طبق 
قرارداد متاركه جنگ با ايراِن اَبَرقدرت، متعهد شده بود كه در 

امور ارمنستان و گرجستان مداخله نكند.
 شاه وقت با هدف تحكيم اتحاد هزاران ساله ايران و 
ارمنستان، در سال 384 ميالدى پادشاه ارمنستان را داماد خود 
كرد و خواهر خودرا به عقد ازدواج او درآورد. پادشاه ارمنستان 

منصوب ايران بود.
عقد قرارداد دوستي فرانسه با ايران درعهد صفويان

پانزدهم ماه مي 1665 يك هيات فرانسوي مركب از 
پنج نفر كه از سوي لويي چهاردهم پادشاه وقت فرانسه جهت 
عقد يك قرارداد موّدت با شاه عباس دوم به اصفهان فرستاده 
شده بود وارد اين شهر شد كه پايتخت ايران بود. اين هيات 
در آن زمان موفق به امضاي قرارداد مورد نظر نشد. سال بعد 
شاه عباس دوم در 35 سالگي درگذشت و چنين قراردادي 

ميان ايران و فرانسه در زمان شاه سلطان حسين بسته شد. 
طبق اين قـــرارداد كه از جالب ترين معاهدات قرون 
جديد است، دولت فرانسه متعهد شد كه در كشورهاي ديگر 
از اتباع ايران حمايت كند و كشتي هاي فرانسوي محموله 
تجار و نيز مسافران ايراني را در رسانيدن به مقصد، بر اتباع 

ساير كشورها مقدم بدارند .
تظاهرات برضد وثوق الدوله

25 ارديبهشت سال 1296خورشيدي در جريان جنگ 
جهانى اول، دو ماه پس از افتادن بغداد به دســـت انگليسى 
ها و ســـه ماه بعد از كناره گيرى نيكالى دوم تزار روسيه در 
ميدان تاريخي بهارستان بر ضد وثوق الدوله رئيس الوزراء 
وقت ايران تظاهرات وســـيعي صورت گرفت كه به زد و 
خورد تظاهركنندگان و ماموران مسلح دولت انجاميد. اين، 
خشونت بارترين تظاهرات چهل روزه بر ضد وثوق الدوله 
بود. اعتراض و تظاهرات ايرانيان از زماني آغاز شد كه تهراني 
ها متوجه شدند، وثوق الدوله ماه پيش از آنـ  و در پس پرده 
ـ ايجاد نيروى نظامي انگليسي «اس . پي . آر» به فرماندهى 
«ژنرال پرسي ســـايكس» مركب از افراد محلي و افسران 
انگليســـي اعزامي از هند را در منطقه تحت نفوذ انگلستان 
در ايران به رسميت شناخته است و ايران دارد عمال تحت 

الحمايه دولت لندن مى شود.

قاب امروز
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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جدول شرح در متن

جد ول سود وکو 3791
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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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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اسامی برندگان جدول 3780
  1ـ  محدثه عرجیـ  بابلسر
2ـ پیام گرجاسیـ  تهران

3ـ مرسده مهندس طریقیـ  تهران BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــكل و قالبي كه به وسیله آن هنرمند منظور  1. ش
خود را بیان كندـ  آبراهي استراتژیك متعلق به 

كشور ایران
2. ابريـ  جزیره اي در شرق جاوهـ  مفهوم 
3. مثال آوردنيـ  بلواـ  خیسـ  قومي ایراني

ــیحيـ   ــبیحـ  عابد مس ــرهـ  درخت تس 4. خاط
طویل

5. كاروانهـ  باد سختـ  حیلهـ  نام
6. بزهـ  ماتمـ  شهر مقدس هندوان

ــیمي كربنـ  هزار  ــرـ  ش ــهیدانـ  اخت 7. گل ش
كیلو

ــي خودروـ  عدد  ــه باالـ  جواز رانندگ 8. طاقچ
ماه

9. باال آمدن آب دریاـ  شش عدد بازاري ـ  زني 
ــیقي  ــد مثل او پایان یافتهـ  موس ــه دوران تولی ك

حماسي و نظامي
ــازمان اطالعاتي آمریكاـ   ــیاره زحلـ  س 10. س

ایستگاه قطار
11. سرمستـ  دلیر، بخشندهـ  از اجزاء متحرك 

پنجهـ  تكرار حرف
ــور چینـ  ابزار  ــي در آمریكاـ  پول كش 12. ایالت

كار داوريـ  در بادیه بجوییدش
ــانـ  الفباي موسیقيـ  مویزـ  گرو  13. زایو ترس

و رهن
14. نوعي سال هجريـ  فالنيـ  پرهیزكار

ــهري در  ــوزه كاراییبـ  ش ــوري در ح 15. كش
استان تهران

عمودي:
1. جشنوارهـ  هزار میلیون

2. از اسماء الهيـ  گندم سودهـ  حركت به شیوه 
كرم

ــرـ  نوعي اسلحه گرمـ   ــبك س 3. دیده بانـ  س
شهر سوهان

ــمانـ  از سبزیهاي خوردنيـ  اصفهان  4. رنگ آس
قدیمـ  بیماري كم خوني

5. نام دیگر گل سوسنـ  نوعي كفشـ  قطار
6. مگسـ  آب تازـ  تكرار حرف آخر

7. دشنامـ  امتدادـ  تیري كه با كمان اندازند
8. از حبوبـ  جمع ناهیهـ  وسیله نقلیه موتوري

9. نوعي پنیرـ  آستانهـ  روكار ساختمان
ــهر اصفهانـ  از آنطرف مرات است  10. از توابع ش

ـ حیثیت، آبرو
11. ستاره روشنـ  جوهر و عصاره گلها و گیاهانـ  او

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 شماره3780

45 اطالعات هفتگی        شماره  3791

جدول متقاطع
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12. مفقودهـ  دستور كار یك مجلسـ  عضو سامعه
13. عدد مقدسـ  شیداـ  پلیس مخفي آلمان نازي

14. سخت به انگلیسيـ  شهري مذهبي نزدیك تهران 
ـ بازنده شطرنجـ  از توابع خواف نیشابور

ــمارش گوسفندـ  پرنده اي است  15. رفوزهـ  واحد ش
ـ شهر كوچك

16. ماده هر حیوانـ  از ماههاي تابستانيـ  این طرف
17. سردابـ  نخجیرگاه
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اسامی برندگان جدول 3780
  1ـ  محدثه عرجیـ  بابلسر
2ـ پیام گرجاسیـ  تهران

3ـ مرسده مهندس طریقیـ  تهران BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــكل و قالبي كه به وسیله آن هنرمند منظور  1. ش
خود را بیان كندـ  آبراهي استراتژیك متعلق به 

كشور ایران
2. ابريـ  جزیره اي در شرق جاوهـ  مفهوم 
3. مثال آوردنيـ  بلواـ  خیسـ  قومي ایراني

ــیحيـ   ــبیحـ  عابد مس ــرهـ  درخت تس 4. خاط
طویل

5. كاروانهـ  باد سختـ  حیلهـ  نام
6. بزهـ  ماتمـ  شهر مقدس هندوان

ــیمي كربنـ  هزار  ــرـ  ش ــهیدانـ  اخت 7. گل ش
كیلو

ــي خودروـ  عدد  ــه باالـ  جواز رانندگ 8. طاقچ
ماه

9. باال آمدن آب دریاـ  شش عدد بازاري ـ  زني 
ــیقي  ــد مثل او پایان یافتهـ  موس ــه دوران تولی ك

حماسي و نظامي
ــازمان اطالعاتي آمریكاـ   ــیاره زحلـ  س 10. س

ایستگاه قطار
11. سرمستـ  دلیر، بخشندهـ  از اجزاء متحرك 

پنجهـ  تكرار حرف
ــور چینـ  ابزار  ــي در آمریكاـ  پول كش 12. ایالت

كار داوريـ  در بادیه بجوییدش
ــانـ  الفباي موسیقيـ  مویزـ  گرو  13. زایو ترس

و رهن
14. نوعي سال هجريـ  فالنيـ  پرهیزكار

ــهري در  ــوزه كاراییبـ  ش ــوري در ح 15. كش
استان تهران

عمودي:
1. جشنوارهـ  هزار میلیون

2. از اسماء الهيـ  گندم سودهـ  حركت به شیوه 
كرم

ــرـ  نوعي اسلحه گرمـ   ــبك س 3. دیده بانـ  س
شهر سوهان

ــمانـ  از سبزیهاي خوردنيـ  اصفهان  4. رنگ آس
قدیمـ  بیماري كم خوني

5. نام دیگر گل سوسنـ  نوعي كفشـ  قطار
6. مگسـ  آب تازـ  تكرار حرف آخر

7. دشنامـ  امتدادـ  تیري كه با كمان اندازند
8. از حبوبـ  جمع ناهیهـ  وسیله نقلیه موتوري

9. نوعي پنیرـ  آستانهـ  روكار ساختمان
ــهر اصفهانـ  از آنطرف مرات است  10. از توابع ش

ـ حیثیت، آبرو
11. ستاره روشنـ  جوهر و عصاره گلها و گیاهانـ  او

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 شماره3780
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ـ شهر كوچك
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ــهري در  ــوزه كاراییبـ  ش ــوري در ح 15. كش
استان تهران

عمودي:
1. جشنوارهـ  هزار میلیون

2. از اسماء الهيـ  گندم سودهـ  حركت به شیوه 
كرم
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7. دشنامـ  امتدادـ  تیري كه با كمان اندازند
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ــهر اصفهانـ  از آنطرف مرات است  10. از توابع ش

ـ حیثیت، آبرو
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
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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 
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جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3780

45 اطالعات هفتگی        شماره  3791

جدول متقاطع

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15

12. مفقودهـ  دستور كار یك مجلسـ  عضو سامعه
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روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com
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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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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
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

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

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. 

6۰4-۹2۱-4726

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 ۲۰ سال تجربه آموزشی در کانادا
604-949-0201
604-700-۵61۵

استخدام
 Handyman به یک

آشنا به کارهای ساختمانی 
و مسلط به زبان انگلیسی

نیازمندیم.
۱475 6۰4-724-۹۰۳5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استخدام
به یک خانم برای نگهداری از
 یک خانم سالمند نیازمندیم.
با حقوق و امکان سکونت 

۱475 6۰4-724-۹۰۳5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 هفته آگهی در نیازمندی های پیوند  فقط ۲۰ دالر 
تلفن تماس:  ۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶



شماره ۱47۳ جمعه 5 اردیبهشت ۱۳۹۹ 2424 Issue 1473 Friday April 24, 2020PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES

PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726
www.paivand.com

ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك
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Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1473

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


